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10 lat temu kiedy Bieruń
został samodzielną gminą,
w 1991 roku powołano Bie−
ruński Ośrodek Kultury,
między innymi dzięki które−
mu zaczęto organizować
szereg imprez kulturalnych,
przeglądy zespołów folklo−
rystycznych, dożynki, festy−
ny, koncerty oraz wystawy. 

Działalność BOK rozpoczęła się
w bardzo trudnym okresie, aczkol−
wiek to nie przeszkodziło powstaniu
nowych dwóch zespołów folklory−
stycznych „Ściernianeczek” oraz
„Nowobierunianek”. „Dzięki nim —
możemy odtwarzać to co piękne —
tradycję” – jak powiedział burmistrz
Ludwik Jagoda witając gości zgro−

madzonych na uroczystości obcho−
dów z okazji 10−lecia obu zespołów. 

10-lecie naszych zespołów

Drużyna uczniów Gimnazjum nr 1 reprezentuje Śląsk
w ogólnopolskim konkursie „Euro – Quiz” 

Wiedzieć więcej...

Pani dyrektor co roku od−
bywa się w naszym mieście średnio
400 imprez, w których uczestniczy
ok. 42.000 osób...... Co pani zda−
niem, należy szczególnie zaakcento−
wać w barwnej palecie imprez? 

IRENA GRABOWSKA: Z tej
krótkiej statystyki jednoznacznie wi−
dać, że w Bieruniu odbywa się więcej
niż jedna impreza kulturalna dziennie.
Oczywiście, statystyka bywa zawod−
na i są dni kiedy impreza goni impre−
zę, a są i takie — kiedy jest spokojniej
i pozornie nic się nie dzieje. Ale tylko
pozornie, gdyż życie kulturalne to nie
tylko imprezy, występy i wernisaże.
Życie kulturalne nie zamiera ani na
chwilę, ciągle trwają próby, ktoś two−
rzy coś nowego, ktoś przygotowuje
następną prezentację. U nas w Bieru−
niu szczególnie pieczołowicie są pie−
lęgnowane rodzime tradycje kultural−
ne, ożywia i rozwija się ruch amator−
ski. Działają zespoły folklorystyczne
„Bierunianki”, „Nowobierunianki”
i „Ściernianeczki”, Chóry mieszane
„Polonia” i „Harmonia”. Sukcesy od−
nosił również młodzieżowy zespół te−
atralny „Epidemia” funkcjonują kółka
zainteresowań dla dzieci i młodzieży.
Trudno byłoby z tej barwnej — jak to

pan określił palety wybrać co szcze−
gólnego. Wszystko jest na swój spo−
sób wyjątkowe i każda z grup na swo−
je sukcesy i swoją publiczność

Ponieważ jest to rozmowa
poniekąd jubileuszowa, proszę
scharakteryzować poszczególne ze−
społy. 

I.G.: Nie chciałabym zanudzić czy−
telników, proszę więc członków ze−
społów o wyrozumiałość, że z ko−
nieczności omówię jedynie niektóre
ich dokonania.

Zespół folklorystyczny „Bierunian−
ki” powstał w 1987 r. przy Związku
Emerytów i Rencistów — Koło
w Bieruniu. Od 1992 r. patronat nad
zespołem sprawuje BOK. Zespół bie−
rze udział w licznych imprezach oko−
licznościowych dla mieszkańców na−
szego miasta (Dzień Kobiet, Dzieci
Inwalidy, dożynki, festyny). Wystę−
pował w przeglądach, zdobywając na−
grody i wyróżnienia: Wici Folklory−
styczne w Chorzowie, Spotkania pod
Brzymem w Pszczynie, Tyskie Spo−
tkania Teatralne, Międzygminny
Przegląd Zespołów Folklorystycz−
nych w Bieruniu, Udział w XV Sejmi−
ku Wiejskich Zespołów Teatralnych
w Bukowinie Tatrzańskiej. Tam Zdo−

bywając I miejsce zostały rekomendo−
wane na Ogólnopolski Sejmik Te−
atrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie,
gdzie zdobyły nagrodę główną Mini−
stra Kultury za przedstawienie „Złote
gody”, Złoty Kłos w Zebrzydowicach
Śląskich. 

Bieruń kulturą stoi

Ciąg dalszy na str. 3

„Idź tam, 
gdzie słychać śpiew. 
Tam dobre serca mają. 
Źli ludzie wierzaj mi, 
ci nigdy nie śpiewają”
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O rozmowę poprosiliśmy
Panią IRENĘ GRABOWSKĄ
— dyrektora BOK 

Bieruński Ośrodek Kultury zo−
stał powołany Uchwałą Rady
Miasta w listopadzie 1991 r.

działa jednak od lutego 1992 roku.
Od powołania instytucji, do inaugu−
racji jej działalności zazwyczaj mija
jakiś czas. W przypadku tak ważnej
dla miasta instytucji, prężnej pod
względem ilości zorganizowanych
imprez i znaczącej jeśli wziąć pod
uwagę poziom artystyczny — od po−
wołania do inauguracji działalności.
Czas był naprawdę krótki. Z okazji
jubileuszu, trochę po, a trochę przed
dziesięcioleciem (zależy jak liczyć),
poprosiliśmy Panią dyrektor o roz−
mowę poświęconą kierowanej przez
ten cały czas przez nią instytucji
i szerzej — bieruńskiej kulturze. 

EURO — QUIZ 
teleturniej dla gimna−
zjalistów przygotowa−
ny, organizowany
i przeprowadzany
przez Agencję Infor−
macyjno — Filmową
we współpracy z Tele−
wizją Polską S. A.
oraz w porozumieniu
z Ministerstwem 
Edukacji Narodowej, 

Kuratorium Oświaty,
Urzędem Komitetu 
Integracji Europej−
skiej, Przedstawiciel−
stwem Wspólnot 
Europejskich 
w Polsce i innymi or−
ganizatorami działają−
cymi na rzecz integra−
cji Polski z Unią Eu−
ropejską. 29.11.2001r
drużyna Gimnazjum
nr 1 w Bieruniu wzię−
ła udział w elimina−
cjach wojewódzkich
Teleturnieju 
— drugiej edycji. 

Ciąg dalszy na str. 2  

Głos mają Mieszkańcy 
W dniach od 5.11. do 22.11. br. odbyły się po raz 11 coroczne spotkania rad−

nych z mieszkańcami poszczególnych miejscowości. Wymóg utrzymywania wię−
zi z wyborcami nakłada na radnych ustawa o samorządzie gminnym. Obowią−
zek taki zawierają również postanowienia statutu. 

O szczegółach takich spotkań na str. 7

Podatki i opłaty w 2002 r.
Czytaj na str. 6
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Wiedzieć
więcej... 

W eliminacjach szkolnych uczestni−
czyło 140 gimnazjalistów z naszego wo−
jewództwa. Do eliminacji wojewódz−
kich zakwalifikowało się 15 drużyn,
z których wyłoniono 3 do eliminacji
ogólnopolskich plus jedną drużynę re−
zerwową. Uczestnicy odpowiadali na 65
pytań testowych w czasie 90 min. Zakres
tematyczny pytań: 
! historia powstania i działanie Unii Eu−

ropejskiej oraz jej poprzedniczek, 
! organy i instytucje Unii Europejskiej, 
! problematyka gospodarcza i społecz−

na Unii Europejskiej, 
! polityczne, gospodarcze i prawne

aspekty integracji Polski z Unią Euro−
pejską, 

! dziedzictwo kulturowe oraz potencjał
gospodarczy i społeczny Polski jako
wkład naszego kraju do Unii Europej−
skiej. 
Drużyna Gimnazjum nr 1 w Bieruniu,

w składzie Monika Kozieł, Dawid Ła−
sut, Mariusz Tamowski oraz Jakub
Bujarowicz ma zaszczyt reprezentować
województwo śląskie, zdobyła bowiem
w eliminacjach wojewódzkich najwyż−
szą ilość punktów. 

Trzeba również dodać, że gimnazjalni
euroquizowicze należą do szkolnego
klubu „Żaczek Europejski” prowadzone−
go przez mgr Wandę Rak już od 2 lat.
W. Rak wprowadza młodzież w realia
europejskie nie tylko na zajęciach ale
również podczas organizowanych licz−
nych wyjazdów na sympozja oraz konfe−
rencje o tematyce Unii Europejskiej. 

Gimnazjaliści z Bierunia wystąpią
w dalszej części konkursu na antenie Te−
lewizji Polskiej (Program 2) w progra−
mie EUROQUIZ, do tej pory najbliższą
szkołą, która dostąpiła tego zaszczytu
było rok temu gimnazjum z Katowic. 

Gratulujemy i życzymy dalszych suk−
cesów!! AWD

Dokończenie ze str. 1  

Zespół „Ściernianeczki” powstał
w 1991 r. Jego założycielką jest
Krystyna Czajowska, a instrukto−
rem był Gerard Miś. Pierwsze wy−
stępy zespół zaprezentował na fe−
stynie w swojej dzielnicy. Od 1996
instruktorem w zespole był Włady−
sław Ordecki, a następnie od 1998
do chwili obecnej jest Bernard Li−
chota. Zespół „Ściernianeczki”
bierze udział w imprezach okolicz−
nościowych organizowanych
w swoim środowisku oraz na im−
prezach miejskich, takich jak: do−
żynki, festyny, dzień: Matki, Babci,
Seniora, Górnika, podczas uroczy−
stości otwarcia obiektów i innych
uroczystości. 

W repertuarze zespołu znajdują
się pieśni ludowe Górnego Śląska,
związane z historią — naszych
Przodków — Ziemi Pszczyńskiej.
W prezentowanych obrzędach ze−
spół kultywuje nieprzemijające
wartości duchowe i tworzenie więzi
społecznych, rodzinnych, aby wy−
niesiona wiedza o dorobku kultury
była trwała i umiała zachować wła−
sną tożsamość. Teksty do widowisk
obrzędowych pisze Małgorzata
Żołneczko, będąca jednocześnie
członkiem zespołu. 

Zespół zaprezentował się dwu−
krotnie w programach telewizyj−
nych. Brał kilkakrotnie udział
w audycjach radiowych, które pro−
wadził redaktor Stanisław Jarecki.
Zespół zdobywał liczne nagrody
i I−wsze miejsca na wielu przeglą−
dach wojewódzkich i ogólnopol−
skich m.in.: Spotkania pod Brzy−
mem, Tyskie Spotkania Teatralne,
Wojewódzki Przegląd Zespołów
Obrzędowych w Szopienicach, Zło−
ty kłos w Zebrzydowicach. Na
Przeglądzie Zespołów Ludowych
w Bukowinie Tatrzańskiej z obrzę−
dem „Chrzciny w Ścierniach” za−
kwalifikował się do XVI Ogólno−
polskiego Sejmiku Ludowych Ze−

społów Teatralnych w Tarnogro−
dzie — zdobywając nagrodę Preze−
sa Polskiego Radia, jednocześnie
nagrywają audycję dla Programu I.
Posiada również dwie nagrane ka−
sety magnetofonowe. Ściernianecz−
ki zapraszane były do innych miast
oraz do zaprzyjaźnionego czeskie−
go Morawskiego Berouna. Skład
osobowy zmieniał się w ciągu 10−
cio letniej działalności. Rozpiętość
wieku zespołu wynosi od 4 do 68
lat. Jest to zespół wielopokolenio−
wy, do którego należą babcia, córka
i wnuczka. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż ze−
spół założyła i kieruje nim do chwi−
li obecnej Krystyna Czajowska.
W okresie studiów śpiewała i tań−
czyła w akademickim zespole folk−
lorystycznym, a zdobyte doświad−
czenie umiejętnie przekazuje zespo−
łowi „Ściernianeczki” liczącemu 27
osób, w tym 4 dzieci. 

Początki zespołu „Nowobieru−
nianki” związane są z Kołem Go−
spodyń Wiejskich „Porąbek”. Jego
założycielem i kierownikiem była
Bronisława Jaromin a dyrygentem
Gerard Miś. Po śmierci B. Jaromin
w 1993 r. zespołem kierowała Bro−
nisława Chrostek. W 1995 r. in−
struktorem został Kazimierz Ka−
wecki, a po nim Adam Kasa.
W 1999 r. kierownictwo zespołu ob−
jęła Gertruda Noras, a następnie
Krystyna Zmarzlińska, natomiast
instruktorem został Edward Socha. 

„Nowobierunianki” poza wystę−
pami uświetniającymi imprezy miej−
skie takie jak: dożynki, festyny,

dzień: Matki, Babci, Seniora, Górni−
ka, Noc Świętojańska, bierze udział
w imprezach wojewódzkich — prze−
glądach zespołów regionalnych, lu−
dowych, krzewiących kulturę śląską
oraz kościelnych, śpiewając i pre−
zentując ludowe obrzędy. Próby od−
bywają się w Świetlicy Środowisko−
wej przy ul. Remizowej 19, której
kierownikiem jest Urszula Stęchły. 

Trzeba podkreślić, iż część zespo−
łu nie wywodzi się z korzeni Ziemi
Śląskiej, a jednak zdobywając teksty
i wiedzę od rodowitych mieszkań−
ców prezentuje programy, w których
propaguje kulturę przodków Ziemi
Pszczyńskiej. Zespół występował
również poza granicami kraju, np.
w Czechach. W swoim dorobku po−
siada: wyróżnienia, dyplomy, statu−
etki oraz dokonał nagrań radiowych
jak również kasety magnetofonowej. 

Na przełomie 10−letniej działalności
zmieniał się nie tylko skład osobowy
zespołu, ale również kierownictwo.
Obecnie kierownikiem jest Krystyna
Zmarzlińska, a jej zastępcą jest Mał−
gorzata Berkop. Zespół liczy 27
osób, w tym pięcioro dzieci. 

Na uroczystości obchodów 10−le−
cia, które miały miejsce 24 listopa−
da w kinoteatrze „Jutrzenka” zapro−
szono wielu gości, których powita−
ła dyrektor BOK Irena Grabow−
ska pełniąca funkcję gospodarza.
Później kolejno głos zabrali bur−
mistrz Ludwik Jagoda oraz staro−
sta Powiatu Bieruńsko−Lędziński−
ego Piotr Czarnynoga. „Bieruński
Ośrodek Kultury jest jedną z nie−
licznych instytucji, która profesjo−

nalnie dba o kulturę” — powiedział
starosta. Obecni również byli: prze−
wodniczący RM Ryszard Pisko−
rek, wice przewodniczący RM Jó−
zef Berger, przewodniczący Komi−
tetu Obchodów 600−lecia Bierunia
Jan Wieczorek, ks. proboszcz Wa−
lerian Ogerman,, dyrektorowie
bieruńskich szkół, członkowie Koła
Gospodyń Wiejskich, Emeryci
i Renciści oraz szerokie grono mi−
łośników folkloru bieruńskiego. 

„Nowobierunianki” i „Ściernia−
neczki” na wstępie przedstawiły
krótkie okolicznościowe programy,
które w przemiły a nawet humory−
styczny sposób, rzec by można,
charakteryzowały 10−letnią działal−
ność. Dodatkowo występom towa−
rzyszyła wystawa fotograficzna
ukazująca tylko małą część tak sze−
rokiej działalności Bieruńskiego
Ośrodka Kultury z ostatnich 10 lat.
Dzieliła się ona na działy zatytuło−
wane kolejno: „Obiekty kultural−
ne”, „Wystawy”, „Przeglądy Ze−
społów Folklorystycznych”, „Fe−
styny”, „Dożynki”, „Koncerty”,
„Przeglądy” oraz „Nowobierunian−
ki” i „Ściernianeczki”. 

Na zakończenie obydwóm bieruń−
skim zespołom burmistrz Ludwik
Jagoda, przewodniczący RM Ry−
szard Piskorek oraz przewodniczą−
cy Komisji Kultury, Oświaty i Opie−
ki Zdrowotnej Sławomir Wawrzy−
niak gratulowali oraz wręczyli wią−
zanki kwiatów, nagrody i dyplomy
ufundowane przez Bieruński Ośrodek
Kultury. 

AWD

10-lecie
naszych zespołów

S p o r t
Dnia 19 listopada na terenie ZSZ

przy kopalni KWK „Piast” w Bieru−
niu Nowym rozpoczęły się rozgrywki
w ramach II edycji Międzywoje−
wódzkiej Ligi Siatkarskiej dziewcząt. 

Wyniki: 
I mecz: Gimnazjum nr 1 z Bierunia

i Gimnazjum nr 2 z Lędzin: I set
25: 13, II set 25: 15. Wygrana dla
Gimnazjum nr 1 z Bierunia 2:
0 w setach. 

II mecz: Gimnazjum nr 1 z Bierunia
i Gimnazjum — Miedźna: I set 27:29,
Iiset 25:21. Wynik: 1: 1 w setach. 

Następny mecz odbędzie się w Psz−
czynie w połowie grudnia. 

Siatkarki przygotowuje  Katarzyna
Śleziona. 

E k o i n f o r m a c j e
Nasze Gimnazjum po raz kolejny

wzięło udział w wojewódzkim kon−
kursie „Na najlepiej prowadzoną edu−
kację dla zrównoważonego rozwoju
w placówkach oświatowo−wychowa−
wczych województwa śląskiego
w roku szkolnym 2000/2001” organi−
zowanym przez Fundację Ekologicz−
ną „Silesia” oraz Ligę Ochrony Przy−
rody pod patronatem Ministra Środo−
wiska. Jury przyznało nauczycielom
odpowiedzialnym za edukację ekolo−
giczną w naszym gimnazjum Janinie
Duda i Stanisławie Furtak wyróż−
nienie za ciągłą i efektywną pracę na
rzecz edukacji ekologicznej oraz za−

proszono je do nakręcenia wywiadu
w Telewizji Polskiej w Katowicach. 

O l i m p i a d y
Gdy kończy się kalendarzowy rok,

zaczynają się konkursy przedmioto−
we. W tym roku przystąpi do konkur−
sów ogółem 164 uczniów, w tym:
6 — język niemiecki, 6 — biologia,
5 — fizyka, 13 — geografia, 28 — ję−
zyk angielski, 5 — plastyka, 22 —
chemia, 14 — matematyka, 12 — hi−
storia, 53 — język polski. 

Pierwszy etap odbędzie się w dniach
5−14 grudnia, drugi 14−18 marca 2002,
trzeci 17−26 kwietnia 2002. Uczestni−
ków konkursu przygotowują nauczycie−

le uczący poszczególnych przedmiotów.
Prace na poziomie I etapu sprawdzać bę−
dą członkowie powołanych w tym celu
komisji konkursowych (nauczycieli na−
szego gimnazjum). Do konkursu mogą
przystąpić wszyscy chętni uczniowie
bez względu na wiek i wyniki w nauce.

A n d r z e j k i
27 listopada gimnazjaliści uczest−

niczyli w zorganizowanej z okazji
Andrzejek dyskotece szkolnej. W za−
bawie wzięli udział uczniowie
wszystkich klas, bawili się w godzi−
nach od 17. 00 do 20. 00 pod opieką
nauczycieli i rodziców. Odtwarzana
komputerowo muzyka, efekty świetl−
ne i dymne sprawiły, że nasza mło−
dzież bawiła się wyśmienicie. 

Za informacje dziękujemy rzeczni−
kowi medialnemu Annie Grudziń−
skiej–Ciok AWD

Szkołę skończyłem dość dawno i z fizyki pamię−
tam tylko tyle, że jej nie lubiłem. Acha, znam
jednego fizyka — Einsteina. Ale i on, kojarzy

mi się bardziej z wizerunkiem starszego jegomościa
z oryginalną fryzurą i wywalonym językiem. No,
wiem wiem — to ten od teorii względności. Ale o co
w tej teorii chodzi? Wolałbym nie opowiadać. Drogi
czytelniku, jeśli masz więcej lat niż przeciętny liceali−
sta, w skrytości ducha, być może przyznasz, że tak
naprawdę — to z fizyki wcale nie wiesz więcej. 

Ponieważ jednak generalnie, wszyscy jesteśmy
ciekawi świata, z zaintrygowaniem czytamy hasła:
Czy jesteśmy sami we wszechświecie? Cała nauka
to fizyka, reszta to filatelistyka. 

Dążenie do zrozumienia Wszechświata — jak on
działa i skąd się wziął — to najstarsza i największa
przygoda w historii ludzkości. Kosmiczne uczniów
pomysły. Promieniowanie i życie. 

Zagadnienia te, były mottem lub wręcz punktem
programu: Szkolnego Dnia Fizyki zorganizowane−

go już po raz drugi, przez niestrudzoną panią pro−
fesor Annę Szymczyk nauczycielkę fizyki z bie−
ruńskiego Liceum Ogólnokształcącego. Pani pro−
fesor postanowiła przekonać uczniów, że ten trud−
ny i nudny przedmiot tak naprawdę nie jest ani
trudny ani nudny. Z rozmów z jej uczennicami —
między innymi Marią Jaromin i Martą Porwit
— wynika, że fizyka jest całkiem całkiem a hasło
przez zabawę do nauki mogłoby być realizowane
przez cały rok. 

4 grudnia w naszym liceum, mogliśmy uczestni−
czyć w ciekawym — prawie festiwalu fizyki, „przy−
gotowanym przez grupę fizycznych maniaków

z klas 2d, 2e, 3d i 3 z duchowym wsparciem dyrek−
tora szkoły Józefa Bergera i techniczną pomocą
Piotra Gorczycy — nauczyciela informatyki”. 

Och, gdybym to ja miał takich nauczycieli? Mo−
że oprócz Einsteina pamiętałbym jeszcze chociaż
Foucaulta — tego od wahadła a Coulomba nie my−
liłbym z porucznikiem Colombo. 

W każdym razie Szkolny Dzień Fizyki był takim
sukcesem, że niebawem zostanie powtórzony dla
gimnazjalistów. 

I kto wie, może wśród młodych mieszkańców na−
szego miasta rośnie naukowiec o którym wkrótce
usłyszy świat? (PIK)

Jak uczyć nowocześnie i skutecznie czyli...

Dzień Fizyki w Liceum

1 grudnia w hali sportowej w Bie−
runiu przy ul. Licealnej 17 rozegrano
III edycję Andrzejkowego turnieju
piłkarskiego dla uczniów klas III−VI
szkół podstawowych. W tym roku
w imprezie wzięła udział rekordowa
ilość 16 drużyn z tereniu całego mia−
sta. Zawody jak co roku przeprowa−
dzono oddzielnie dla uczniów klas
III−IV i V−VI. A oto jak przedstawia
się tabela wyników: 

klasy III−IV
I miejsce — „Czerwone diabły”
II miejsce — „Asy z czwartej klasy”
III miejsce — „Królewscy”
najlepszy bramkarz — Paweł Laby

(„Królewscy“) 
najlepszy zawodnik — Sebastian Kar−

kut („Czerwone diabły“) 
najlepszy strzelec — Kamil Jurkie−

wicz (Asy z 4 klasy“) 
klasy V−VI

I miejsce — „Szalone Anonimy“
II miejsce — „KS Kołowrotek“
III miejsce — „Jastrzębie“
najlepszy bramkarz — Marcin Loska

(„Szalone Anonimy“) 
najlepszy zawodnik — Jakub Włodar−

czyk („Szalone Anonimy“) 
najlepszy strzelec — Jacek Pintal

(„Szalone Anonimy“); 9 bramek

Andrzejkowy 
Turniej Halowej
Piłki
Nożnej

Gimnazjalne nowiny
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Dokończenie ze str. 1
Kierownikiem zespołu jest Magda−

lena Miernik a instruktorem:
Edward Socha. 

Kolejny zespół to „Nowobierunianki”
które działają od 1991 r. Biorą udział
w imprezach okolicznościowych organi−
zowanych przez Bieruński Ośrodek Kul−
tury i organizacje społeczne. Zespół bie−
rze udział w licznych przeglądach jak
chociażby spotkanie pod Brzymem, Wi−
ci Folklorystyczne, Przegląd nad Prze−
mszą, Międzygminny Przegląd Zespo−
łów Folklorystycznych w Bieruniu oraz
innych przeglądach. W czasie swego
dziesięciolecia zespół zdobył liczne wy−
różnienia. Kierownikiem Nowobierunia−
nek jest Krystyna Zmarzlińska a in−
struktorem: Edward Socha

Jako trzeci – najmłodszy wiekiem
choć nie stażem artystycznym – wymie−
niłabym zespół „Ściernianeczki” który
powstał w 1991r. Zespół ten bierze
udział w imprezach okolicznościowych,
festynach miejskich organizowanych
przez Bieruński Ośrodek Kultury i orga−
nizacje społeczne. Ściernianeczki biorą
udział w różnych przeglądach jak: Spo−
tkanie pod Brzymem, Wici Folklory−
styczne, Przegląd nad Przemszą, Mię−
dzygminny Przegląd Zespołów Folklo−
rystycznych w Bieruniu, Złoty Kłos
w Zebrzydowicach Śląskich (i innych).
Zespół w swym dorobku ma również
udział w XVI Sejmiku Wiejskich Zespo−
łów Teatralnych, i rekomendację na
Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Pol−
skiej do Tarnogrodu. 

Jest to nasz najbardziej utytułowany
zespół który zdobywał czołowe miejsca
i liczne nagrody w Ogólnopolskim Sej−
miku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogro−
dzie za spektakl „Chrzciny”. „Ściernia−
neczki” otrzymały wyróżnienie i nagro−
dę Polskiego Radia i (innych). 

Starsi bieruniacy, ale nie
tylko oni nie darowaliby nam gdyby−
śmy nie wspomnieli o naszych chó−
rach. 

I.G.: Mówi pan starsi mieszkańcy —
chyba dlatego, że nasze chóry to nie tyl−
ko element kultury ale również historii
miasta. Przecież — jak wiadomo —
działalność chóru „Polonia” datowana
jest na 1918 r. Z nastaniem okupacji chór
zawiesił swoją działalność, w marcu
1946 r. została ona ponownie wznowio−
na. W latach 50−tych, kiedy kładziono
nacisk na pieśni ideologiczne, ruch śpie−
waczy osłabia się. W jubileuszowym
wydaniu „Śpiewaka śląskiego” dr Jan
Czempas w 1998 r. pisze: „Jest więc
chór Epitafium dla „Polonii“. Stwierdze−
nie to, zdezaktualizowało się już kilka lat

temu. I to jest moja największą radością.
Radość z niespełnienia się zapowiedzi”. 

W 1992 r. chór „Polonia” został reak−
tywowany i do dnia dzisiejszego jest
prowadzony pod dyrekcją Janusza Mu−
szyńskiego. Prezesem jest Leon Gret−
ka. Polonia brała udział w Wieczorkach
Kolędowych, Regionalnym Przeglądzie
Pieśni Wielkopostnych i Wielkanoc−
nych, Przeglądzie „Trojak” w Katowi−
cach, uczestniczyła w Koncertach
w Kalwarii Zebrzydowskiej, Piekarach
Śląskich, organizowanych przez Polski
Związek Chórów i Orkiestr. Bierze rów−
nież udział w imprezach i wieczornicach
organizowanych w mieście, np. 3 maja,
11 listopada oraz uroczystościach ko−
ścielnych. 

Drugi zespół — Chór „Harmonia” po−
wstał w 1954 r. a więc także prawie
przed pół wiekiem. Ożywiona działal−
ność chóru przypada na pierwsze lata
swojej działalności oraz lata, w których
patronat nad chórem sprawuje miasto.
Chór bierze udział w uroczystościach
kościelnych i imprezach świeckich,
a także przeglądach chórów. Obecnie
chórem kieruje Andrzej Kojdecki, pre−
zesem jest Anna Gniełczyk. 

Chciałabym dodać, że nasze zespoły
folklorystyczne i chóry występowały
w ramach wymiany kulturalnej za grani−
cą w Moravskim Berounie. Zespół te−
atralny „Epidemia” wystąpił w Gundel−
fingen. 

Od niedawna w skład
struktur organizacyjnych BOK wcho−
dzi Dom Kultury należący kiedyś do
ERG−u... 

I.G.: Pozyskanie tego obiektu to za−
równo radość jak kłopot. Radość gdyż
powiększyła się baza naszej kultury.
Kłopot – bo trzeba znaleźć środki na jej
utrzymanie. Dlatego też, szukamy moż−
liwości prowadzenia takiej działalności
która choć w części umożliwiłaby pozy−
skanie środków finansowych. Myślimy
o kursach językowych, nauce gry na in−
strumentach a nawet korepetycjach. Po−
nieważ dzieci są przeciążone nauką a ro−
dzicom często brakuje pieniędzy, ocze−
kujemy na propozycje ze strony miesz−
kańców, aby z trafić do nich z właściwą
i spełniającą oczekiwania ofertą. 

Pani dyrektor, zaczęliśmy
tę rozmowę od podkreślenia ilości or−
ganizowanych w Bieruniu imprez.
Czy mogłaby by pani pokusić się o wy−
liczenie choć tych największych? 

I.G.: Zacznę może od imprez stałych
do których zaliczyć należy: Przegląd
Pieśni Wielkopostnej i Wielkanocnej (co
2 lata), Przegląd Przedszkolnych Zespo−
łów Artystycznych, Bieruńska Majówka
— festyny, koncerty, Przegląd Zespołów
Folklorystycznych, Przegląd Filmów
Nieprofesjonalnych (co 2 lata) — reali−
zator KWK „Piast”, „Dni Bierunia” —
dożynki, przeglądy, wystawy, koncerty,
festyny, Pożegnanie lata (w poprzednich
latach Noc Świętojańska“) czy Sylwe−
ster na bieruńskim Rynku. 

Do tego należałoby dodać ważniejsze
wydarzenia artystyczne jak chociażby:
kilkakrotne występy zespołu „Śląsk“,
„Mazowsze“, „Pod Budą“, recital gitaro−
wy Grizeldy Ponce de Leon, zespól
z Gruzji wykonał koncert Starogruziń−
skiej pieśni cerkiewnej i ludowej, kon−
cert Orkiestry Kameralnej „Telemann
Kammerorchester“, Zespół Ludowy
z Turcji, „Czerwona Kalina“ z Gruzji,
Jerzy Zelnik, Hanna Banaszak, Edyta
Geppert, Andrzej Hiolski, Antonina
Krzysztoń. Śląska Orkiestra Kameralna
pod dyrekcją Jana Wincentego Hawla
zaprezentowała wspólnie z 50−osobo−
wym chórem „Harfa“ symfonię A−dur
i Mszę „Koronacyjną“ C−dur W. A. Mo−
zarta (1992), chór mieszany Filharmonii
Śląskiej i zespół „Varsovia Manta“ pod
batutą Jana Wojtachy przedstawił „Mszę
Kreolską“ (1994), koncert w wykonaniu
Gertrude Seyffer — skrzypce i Renate
Rynski — fortepian. 

Wspomnijmy też o promo−
cji plastyki tej bieruńskiej i tej dla
mieszkańców Bierunia

I.G.: Dużym wydarzeniem kultural−
nym o charakterze wystawienniczym by−
ła wystawa ks. Hieronima Siwka pt. „Z
Tanzanii do Bierunia“. Wystawy arty−
stów bieruńskich: Małgorzaty Tabaki,
Romana Nygi, Haliny i Remigiusza
Dulków, Zofii Łabuś; wystawy pn.
„Praca Roku“ oraz wystawa Eryka Pu−
dełko. Cieszą nas sukcesy byłych i obec−
nych mieszkańców Bierunia których sła−
wa wykracza poza kraj. Właśnie takim
europejskim artystą jest wywodząca się
z Bierunia Aniela Kuenne obecnie wy−
kładowca uczelni w Trewirze. Wpraw−
dzie, kłopoty celne i transportowe spra−
wiły, że mogliśmy jedynie 28 rysunków
pochodzących z wcześniejszego kresu jej
twórczości ale i tak — było to nie lada
przeżycie. Fascynacja twórczością Salva−
tore Dali i religijne impresje, w plastycz−

nej wrażliwości artystki — dostarczyły
nam wrażeń i tematów do przemyśleń.
Prace zagranicznych artystów mogliśmy
oglądać na wystawach Jaromira Malicka
z Opawy, Gogattia z Włoch i Rolfa Fan−
tera z Gundelfingen. Zorganizowano
również wystawy pamiątek sakralnych
oraz wystawy fotograficzne. 

Organizowane są liczne plenery malar−
skie, a następnie wystawy poplenerowe
jak chociażby „Piękno ziemi bieruńskiej
widziane w przyrodzie, zabytkach i archi−
tekturze. „

W czasie niedawnego prze−
glądu działalności wydawniczej nasze−
go powiatu, o której piszemy w innym
miejscu tego numeru Rodni, szczegól−
nie interesująco wypadł dorobek wy−
dawniczy naszego miasta a więc Bie−
ruńskiego Ośrodka Kultury 

I.G.: Działalność wydawnicza BOK
na przestrzeni ostatnich lat obejmuje na−
stępujące pozycje: „Bieruń w rysunkach“
— M. Tabaka, R, Nyga, „Stworoki Ślą−
skie“ — R. Nyga, E. Zaczyk — wyd.
dwujęzyczne, „Kościół p. w. św. Walen−
tego“ — R. Kubiciel, „Kościół p. w. św.
Bartłomieja Apostoła“ — R. Kubiciel,
„Historia kościoła parafialnego w Bieru−
niu“ — J. Kudera „Almanach literacki“,
Monografia Bierunia „Bieruń miasto, ko−
ściół, parafia“ — L. Musioł Powstańcy
Bierunia Nowego, Bijasowic, Czarnu−
chowic i Scierń w walce o polskość Gór−
nego Śląska w latach 1919 — 1921” —
G. Miś , „Biblioteki i czytelnictwo —
wczoraj i dziś — w Bieruniu”, „Korzenie
i dzień dzisiejszy naszego miasta” i inne
pozycje. Ponadto dofinansowano wyda−
nie takich publikacji jak: „Słownik bio−
graficzny ziemi pszczyńskiej”, „Ks. An−
toni Hlond Chlondowski”, „Mały słow−
nik gwary Górnego Śląska”, „Bo my je−
steśmy stąd”, „Na naszej ziemi” i inne.
Od 1992 r. wydawana jest gazeta „Rod−
nia” w której zamieszczony będzie ten
wywiad. 

Pani dyrektor, te wszystkie
osiągnięcia to wypadkowa talentu
twórców, ogromnej pracy wszystkich
pracowników Bieruńskiego Ośrodka
Kultury oraz doborowego grona osób
i instytucji które są sympatykami
BOK− u i wspierają jego działalność. 

I.G.: Nie chciałabym nikogo pomi−
nąć, a jednocześnie zdaję sobie sprawę,
że wymienienie wszystkich przyjaciół
BOK jest niemożliwe w jednej publika−
cji. Wspomnę więc o Radzie i Zarzą−

dzie naszego miasta i powiatu władzach
administracyjnych, duchowieństwu,
kierownictwie oświaty i licznych spon−
sorach a przede wszystkim Komisji
Kultury i Radzie Programowej BOK
z jej przewodniczącym Sławomirem
Wawrzyniakiem. Myślę, że będzie
jeszcze okazja do podziękowań, tu
szczególnie chciałbym skoncentrować
się na współpracy ze szkołami w orga−
nizacji takich imprez jak: Koncerty
umuzykalniające, Spotkania autorskie
z: Dorotą Terakowską, Martą Fox,
Hanną i Antonim Gucwińskimi, Zo−
fią Beszczyńską, Joanną Rapuzińską,
Wandą Chotomską, Anną Dymną,
Indianinem z plemienia Kuna Amancio
Chiari Arcia. Spotkania z literaturą w ra−
mach których wykłady prowadzą prof.
Anną i Ireneusz Opaccy, Krzysztof
Kłosiński, Maciej Szczawiński, Anto−
ni Gryzik, Helena Synowiec. 

W ramach współpracy z Radiem „Ka−
towice” zostały nagrane 3 płyty kom−
paktowe (2 CD — kościół św. Walente−
go — wydawca Radio Katowice; 1 CD
Kościół św. Barbary — wydawca
BOK). Została wydana kaseta magneto−
fonowa z pieśniami bieruńskich zespo−
łów folklorystycznych. Dzięki współ−
pracy z redaktorem Stanisławem Jarec−
kim prowadzone są konsultacje mu−
zyczne oraz prezentowane audycje ra−
diowe z naszymi zespołami. 

Znaną osobą w naszym środowisku,
a szczególnie młodzieży, jest redaktor
Maciej Szczawiński z Radia „Katowi−
ce”, który nie tylko prowadzi spotkania
autorskie, ale również uczestniczy w in−
nych imprezach, jednocześnie prezentu−
jąc nasze miasto na antenie Radia. 

Na zakończenie chciałbym dodać, że
BOK organizuje imprezy nie tylko
w swych placówkach ale także w szko−
łach, koncerty w kościołach i festyny
środowiskowe. 

W okresie ferii letnich i zimowych or−
ganizowane są dla dzieci liczne konkur−
sy, gry, zabawy, seanse filmowe, spekta−
kle teatralne. Dla mieszkańców organi−
zowane są wyjazdy do teatru i operetki. 

Dziękuję za rozmowę. Mu−
szę przyznać, że choć nie była ona zbyt
krótka to dla wymienienia całej dzia−
łalności kierowanej przez panią pla−
cówki — z pewnością zbyt krótka.
Mam nadzieję, że na łamach Rodni —
tak jak do tej pory — działalność BOK
będzie miała swoje znaczące miejsce
a do wielu zasygnalizowanych tu
spraw jeszcze powrócimy. W imieniu
czytelników życzę aby kolejne dziesię−
ciolatki byłby dla BOK− u a więc dla
nas wszystkich równie udane. 
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Bieruń kulturą stoi

Szkoła nasza jest miejscem,
w którym ciągle coś się dzie−
je. Każdy dzień jest pełen

wydarzeń i wrażeń – tak też było
w ubiegłym miesiącu. Wystarczy tu
wymienić wizytę profesora Wer−
nera Rynskiego z Gundelfingen,
partnerskiego miasta Bierunia.
W towarzystwie pani dyrektor
Grażyny Kubicy oraz dyrektora
LO pana Józefa Bergera, zwiedził
szkołę i wszystkie klasopracownie.
Profesorowi Rynskiemu bardzo
spodobał się styl i wystrój szkoły.
Był pełen podziwu nad tym, że
w tak krótkim czasie powstała no−
woczesna i piękna szkoła. 

W listopadzie nasi uczniowie
brali udział w różnego rodzaju
konkursach. Jednym z nich był
szkolny etap Wojewódzkiego
Konkursu Biblijnego „Pierwsze li−
sty św. Pawła”. Jak twierdzą orga−
nizatorzy, katechetka Bernadeta
Sajdok i ks. Krzysztof Szota, py−
tania były trudne i wymagały do−
głębnej znajomości wyżej wymie−
nionych pism. Najlepsze na tym
etapie okazały się być Joanna

Gryn, Katarzyna Urbańczyk
i Klaudia Noras, które wezmą
udział w etapach: dekanalnym
i wojewódzkim. 

Rozstrzygnięty został również
konkurs na najładniejszą klasopra−
cownię. Została nią pracownia hi−
storyczna. Salą tą opiekuje się kla−
sa IIIb wraz z panią Eweliną Fa−
roń. Komisja oceniająca doceniła
ogromne zaangażowanie młodzie−
ży włożone w dekorację sali. 

Szkoła XXI wieku nie jest
w stanie prawidłowo funkcjono−
wać bez pewnych urządzeń, do
których niewątpliwie należy kse−
rokopiarka. Doskonale o tym wie
fundator tegoż urządzenia Dyrek−
tor Elektrowni „Łaziska”, pan
Klemens Ścierski, który w ze−
szłym miesiącu podarował nam
nową kserokopiarkę. W imieniu

Dyrekcji naszego gimnazjum,
wszystkich nauczycieli oraz
uczniów pragnę w tym miejscu
bardzo serdecznie podziękować za
ten wspaniały gest i wsparcie na−
szego gimnazjum. 

Od 6 listopada działa także w na−
szej szkole sklepik. Właściciele
„HOSTEL−Erg”Sp ZOO oferują bo−
gaty asortyment, który systematycz−
nie będzie poszerzany w zależności
od potrzeb. W szkolnym sklepiku
można też kupić obiady. Chęć ich
zjedzenia należy wcześniej zgłosić
u wychowawców. Już od pierw−
szych dni istnienia, sklepik był oble−
gany przez gimnazjalistów, którzy
z niecierpliwością oczekiwali na je−
go otwarcie. 

W ubiegłym miesiącu nasi
uczniowie mieli szansę uczestniczyć
w dwóch przedstawieniach teatral−

nych pt: „Projekt Romeo” oraz „An−
tygona”. Szkoła stara się w ten spo−
sób zapewnić wszechstronny rozwój
młodych ludzi i wyjść naprzeciw ich
rosnącym oczekiwaniom. 

Z okazji zbliżających się Świąt
w imieniu Dyrekcji Gimnazjum nr
2, Grona Pedagogicznego składam
wszystkim Czytelnikom „Rodni”
najserdeczniejsze życzenia zdro−
wych, pogodnych Świąt oraz szczę−
śliwego Nowego 2002 Roku. 

KATARZYNA ĆWIĘKAŁA

Gimnazjum nr 2

Nie samą nauką...

Prof. W. Rynski podczas wizyty
w Gimnazjum nr 2.

Pewne ożywienie spowodowała informacja
o mającej powstać w naszym mieście szkole ak−
torskiej. W budynku dawnego ergowskiego do−
mu kultury będzińska firma ERATO zamierzała
kształcić przyszłych adeptów sztuki scenicznej.
Podobno, do współpracy pozyskano m.in. Kata−
rzynę Gaertner, Tadeusza Drodzę, Jana No−
wickiego. Rozmowy się przedłużały, rok akade−
micki zbliżał się szybkim krokiem a zaintereso−
wanie nauką wyraziło 7 chętnych. 

W międzyczasie, ERG przekazał część mająt−
ku łącznie z domem kultury gminie — a ta, pod−
jęła rozmowy z tymi samymi osobami zaintere−
sowanymi prowadzeniem Śląskiej Niepublicznej
Szkoły Aktorskiej i Filmowej, występującymi
tym razem jako Agencja Artystyczna RAMPA.
Niestety, przedłużało się załatwianie przez
Agencję formalności w ministerstwie a ponadto
AA RAMPA nie była w stanie regulować należ−
ności za media niezbędne do funkcjonowania
obiektu. W tej sytuacji sprawa przycichła choć
podobno RAMPA jest zainteresowana zakupie−
niem ergowskiego domu kultury. O ewentual−
nym rozwoju wydarzeń będziemy informować
na bieżąco. 

Aktorzy
z Bierunia?
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Chcąc jak najszybciej zakończyć
protest, wysłała na dół, zgodnie
z żądaniami załogi, przywód−

ców związku na „Piaście”: Zbigniewa
Bogacza, Wiesława Zawadzkiego,
Andrzeja Machalicę i Andrzeja
Oczko. ( Mieli oni przekonać strajkują−
cych górników o bezcelowości podjętej
walki i skłonić ich do wyjazdu na po−
wierzchnię. Stało się jednak inaczej. Mi−
sja związkowców zakończyła się fia−
skiem, a oni sami dołączyli do strajkują−
cych, stając się ich nieformalnymi przy−
wódcami. 

W ten sposób w chodnikach poziomu
650 zostało prawie dwa tysiące męż−
czyzn bez zapasów jedzenia i picia,
oczekujących na rozwój wypadków.
Zgrupowani byli w pięciu miejscach
tak, żeby w razie spodziewanego ataku
wojska i ZOMO, móc się skutecznie
bronić. 

Największa grupa siedziała na dwor−
cu osobowym, sporo było na tzw. „zło−
tych piaskach”, pozostali w rozdzielni
szybu II i na „zachodzie” (czyli zachod−
niej części kopalni). 

W ciągu pierwszych dni, strajkują−
cym udało się zorganizować straże po−
rządkowe i grupy oddziałowe. Zada−
niem pierwszych była ochrona szybu
zjazdowego, natomiast grupy oddziało−
we na czele z grupowymi, zajęły się
przynoszeniem oraz rozdziałem żywno−
ści i korespondencji. Podjęto także pra−
ce zabezpieczające kopalnię i urucho−
miono radiowęzeł. Poprzez radiowęzeł
przywódcy protestu starali się informo−
wać załogę o przebiegu rozmów z dy−
rekcją, a także o sytuacji politycznej
w kraju. Na wieść o krwawej pacyfika−
cji „Wujka”, wśród strajkujących poja−
wił się niepokój o swój los oraz obawa,
że to samo może spotkać ich. Tym bar−
dziej, że dochodziły również informacje

o planowanej przez wojsko akcji prze−
ciwko górnikom z „Piasta”. Sposobem
na uciążliwą „bezczynność” i rozłado−
wanie napięcia spowodowanego stra−
chem o swoje życie i zdrowie była, nie−
udolna niekiedy literacko, ale mająca
walor autentyczności, twórczość arty−
styczna. Powstało wówczas wiele wier−
szy, tekstów piosenek, poprzez które au−
torzy ich wyrażali niepowtarzalny na−
strój tamtych dni, przeplatany goryczą
z niezrealizowanych celów i nadzieją na
lepsze, szczęśliwsze jutro. 

Szczególnym epizodem strajku była
przeżyta wspólnie, 650 metrów pod zie−
mią, z daleka od bliskich, Wigilia Boże−
go Narodzenia. Do tego, jakże ważnego
w polskiej tradycji dnia, górnicy przy−
gotowali się niezwykle starannie. Znala−
zła się zatem prawdziwa choinka, którą
elektrycy przystroili lampkami i umie−
ścili na gumowej taśmie. Był również
tradycyjny opłatek oraz wykonany z de−
sek, wigilijny stół, przy którym niestety
zasiedli tylko nieliczni. Niezwykle
wzruszającym momentem tego dnia był
zjazd na dół ks. biskupa Czesława
Ziemniaka w towarzystwie 3 księży
z dekanatu tyskiego, podczas którego
ks. biskup udzielił strajkującym absolu−
cji (generalne rozgrzeszenie udzielane

w wyjątkowych sytuacjach). Tego dnia
zmęczeni, zarośnięci mężczyźni w robo−
czych ubraniach, składając sobie życze−
nia i śpiewając kolędy, nie wstydzili się
łez. Czuli się naprawdę wolni i dowarto−
ściowani. Nie mieli wówczas pojęcia, że
są już ostatnią strajkującą załogą na Ślą−
sku, i że ich koledzy z „Ziemowita” kil−
ka godzin wcześniej wyjechali z dołu. 

3 dni później, z obawy o swoje zdro−
wie, a także z powodu braku perspektyw
na realizację przedstawionych postula−
tów, górnicy „Piasta” zakończyli strajk.
Nie był to jednak koniec dramatu. 

W styczniu 1982 roku odbył się,
przed Sądem Wojskowym Śląskiego
Okręgu Wojskowego w Katowicach,
proces „przywódców” i „organizato−
rów” strajku w KWK „Piast”: Zbignie−
wa Bogacza, Wiesława Dudzińskiego,
Andrzeja Machalicy, Stanisława Palu−
cha, Andrzeja Oczko, Adama Urbań−
czyka i Wiesława Zawadzkiego. Oskar−
żono ich o terroryzm, fizyczną i psy−
chiczną presję na górników, zmuszanie
do protestu, którego rzekomo nie chcie−
li, spowodowanie najwyższego zagroże−
nia dla kopalni i ludzi oraz wielomilio−
nowe straty ekonomiczne zakładu. Pro−
ces, który toczył się od 25 do 29 stycz−
nia 1982 roku w atmosferze zastraszania

i SB−eckich nacisków, miał z góry usta−
loną tezę nie liczącą się z faktami. Mimo
to ogłoszony 12 maja 1982 roku wyrok
był zaskoczeniem dla opinii publicznej.
Sąd Wojskowy Śląskiego Okręgu Woj−
skowego na sesji wyjazdowej w Kato−
wicach uniewinnił wszystkich oskarżo−
nych, nie mając dowodów na postawio−
ne im zarzuty. 

Krótka była jednak radość uniewin−
nionych. Jeszcze tego samego dnia
wszyscy zostali internowani i osadzeni
w obozach. Wiesław Zawadzki, Wie−
sław Dudziński, Andrzej Machalica,
Stanisław Paluch, Andrzej Oczko
i Adam Urbańczyk wyszli na wolność
21 czerwca 1982 r. Zbigniew Bogacz,
uważany od samego początku za wyjąt−
kowo niebezpiecznego dla władzy (był
sekretarzem Sekcji Górnictwa Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarność”), wrócił
do domu 12 grudnia 1982 roku. 

Z perspektywy 20 lat, które minęły od
tamtych wydarzeń można stwierdzić, że
spontaniczny protest robotników „Pia−
sta” zakończył się polityczną klęską.
Nie udało się bowiem osiągnąć główne−
go celu — zniesienia stanu wojennego,
bo w ówczesnej sytuacji było to niemoż−
liwe. Strajk ten pokazał jednak siłę
tkwiącą w solidarności i w pragnieniu

dążenia do wolności, którą ograniczyła
decyzja władz komunistycznych z 13
grudnia 1981 roku. W tym sensie górni−
ków z „Piasta” można uznać za moral−
nych zwycięzców.

ELŻBIETA MAŁECKA

Pamiętny strajk 
— porażka czy zwycięstwo? 

Strajk, który był nie tylko najdłuż−
szym i największym protestem pol−
skich robotników w grudniu 1981
roku przeciwko wprowadzeniu stanu
wojennego, ale zarazem fenomenem
w skali światowej. Przeszedł bo−
wiem do historii jako najwytrwalszy
protest w dziejach światowego gór−
nictwa. Trwał 15 dni, a wzięło w nim
udział blisko dwa tysiące górników
(wg. oficjalnych danych publikowa−
nych w „Trybunie Robotniczej” —
1850). Do końca, tj. 28 grudnia, do−
trwało około tysiąca (oficjalnie 911). 

14 grudnia tego roku 
— mija 20 rocznica 
rozpoczęcia strajku w Kopalni
Węgla Kamiennego „Piast”.

Decyzja o strajku została podjęta spontanicznie przez pracowników zmiany pierwszej
w związku z internowaniem v−ce przewodniczącego zakładowej „Solidarności” — Zbignie−
wa Szelągowskiego oraz pracownika Przedsiębiorstwa Robót Górniczych w Mysłowicach
— Stanisława Dziwaka. Kiedy większość górników drugiej, a potem trzeciej i czwartej zmia−
ny przyłączyła się do okupujących poziom 650 kolegów, dyrekcja kopalni wpadła w panikę. 

Obecnie kompetencje Straży Miej−
skiej (gminnej) zostały określone
w Ustawie o Strażach Gminnych
z dnia 29 sierpnia 1997 roku. 

Głównym celem istnienia Straży
gminnych jest zapewnienie ochrony
porządku publicznego na terenie gmi−
ny. Porządek publiczny to pojęcie
bardzo obszerne. Jego wyznaczni−
kiem są przepisy prawa, zasady spo−
łeczne, normy moralne i zasady
współżycia społecznego, mając na
celu ochronę życia, zdrowia, czci
i godności obywateli, nienaruszalno−
ści ich mienia i zapewnienia normal−
nych warunków działania organów
władzy i innych instytucji państwo−
wych, społecznych i prywatnych oraz
tworzenie odpowiednich warunków
koegzystencji w określonych sferach
życia społecznego. 

Tak szerokie jest spektrum działal−
ności Straży Miejskiej. Analiza dzia−
łań Straży Miejskiej do listopada
2001 pokazuje, że bieruńska jednost−
ka znajduje się dzisiaj w czołówce na
terenie województwa śląskiego, bio−
rąc pod uwagę ilość podjętych inter−
wencji w przeliczeniu na jednego
funkcjonariusza, która zamyka się
liczbą kilku tysięcy. 

Straż bieruńska efektywnie pracuje
z innymi służbami. Na podstawie po−
rozumienia z kwietnia 2000 roku
między Policją a Strażą zostały uru−
chomione wspólne patrole zwłaszcza
nocne tak z funkcjonariuszami pre−
wencji Komisariatu Policji w Lędzi−

nach jak i z Wydziałem Ruchu Dro−
gowego Komendy Miejskiej w Ty−
chach. 

Równie harmonijnie układa się
współpraca Straży Miejskiej ze strażą
pożarną, rybacką oraz leśną, Urzę−
dem miar i wag, sanepidem i Powia−
towym Inspektorem Nadzoru Budow−
lanego, jak również z agencjami
ochrony. 

Straż współpracuje z tymi jednost−
kami przeprowadzają wspólne patro−
le lub kontrole podmiotów gospodar−
czych, zabezpieczając imprezy ma−
sowe. 

Należy podkreślić, że bieruńska
straż miejska cieszy się dużym uzna−
niem ze strony kierownictwa Komen−
dy Wojewódzkiej Policji. Dowodem
tego może być fakt, że podczas wizy−
ty Ojca Świętego w miastach woje−
wództwa śląskiego nasza jednostka
została zaproszona do ich zabezpie−
czania, co czyniła profesjonalnie. 

Zadania realizowane są przez kil−
kunastu funkcjonariuszy. W 10−let−
nim okresie działalności Straży Miej−
skiej udało się zmienić nastawienie
społeczności lokalnej do celowości
i zasadności własnego istnienia, od
nieprzychylnej obojętności aż do ak−
ceptacji i zaufania dla funkcjonariu−
szy straży. Zmiana ta dokonała się
dzięki kompetentnym, skutecznym
i sprawnym działaniom naszych
funkcjonariuszy, którzy sumiennie
i z wielkim oddaniem wykonują po−
wierzone im zadania. 

Na Straży Miasta
Straż Miejska istnieje w Bieruniu od dziesięciu lat. 

Powołano ją Uchwałą Rady Miasta Nr. V/3/91 z dnia
20.01.1992 rok oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta 
Nr. 1/92 z dnia 02.01.1992 rok

Minęły trzy miesiące nauki,
a w naszej szkole wydarzyło
się tak wiele. 

Nasi uczniowie brali udział w nastę−
pujących zawodach sportowych: 

− sztafetowe biegi przełajowe, 
− gry i zabawy, 
− miejskie zawody piłki nożnej, 
− zawody pływackie, 
− mikołajkowy turniej halowej piłki

nożnej zdobywając I miejsce i nagrodę
Burmistrza Miasta Bierunia. 

W październiku prace plastyczne na−
szych uczniów były prezentowane na wy−
stawie w „Jutrzence”, gdzie zespół te−
atralny działający w SP 1, składający się z
uczniów klas V−VI przedstawił mieszkań−
com Bierunia sztukę „Demeter i Kora”. 

W listopadzie nasi uczniowie repre−
zentowali Bieruń na XI Turnieju o
„Czarny Skarb Ziemowita” w Lędzinach
organizowanym przez KWK „Ziemo−
wit”. W turnieju tym wzięło udział sześć
szkół podstawowych powiatu bieruńsko−
−lędzińskiego, składał się on z dwóch
konkurencji: sportowej i dość szczegóło−

wej wiedzy na temat górnictwa. Wszy−
scy nasi uczniowie otrzymali indywidu−
alne nagrody oraz dla szkoły: 3 radioma−
gnetofony, 2 piłki, stoper oraz dyplom.
Gratulujemy udanej imprezy, która była
wspaniałą rywalizacją jak również zaba−
wą dla uczniów, którzy dopingowali
swoich kolegów. 

Dwunastu naszych uczniów uczestni−
czyło w Międzygminnym Turnieju Re−
cytatorskim Miedźna 2001, w którym
brało udział 160 uczniów z 14 gmin. 

W tym konkursie nasza uczennica
Martyna Karwat z klasy 6 e odniosła
sukces zajmując II miejsce. 

Mamy w szkole wśród uczniów rów−
nież wielu matematyków, którzy zgłosili
się do ogólnopolskich konkursów
„MAT” i „PIKOMAT” oraz międzyna−
rodowego „Kangura“. 

Samorząd Uczniowski naszej szkoły
włączył się w ogólnopolską akcję chary−
tatywną „Góra grosza“ wspierającą do−
my dziecka. Natomiast członkowie LOP
zorganizowali akcję zbierania żołędzi
służących dokarmianiu zwierząt zimą. 

29 listopada w Szkole Podstawowej
Nr 1 odbył się rejonowy konkurs biblij−
ny pod hasłem „Prawdziwie, Ten był Sy−
nem Bożym”. Celem konkursu było po−
znanie Ewangelii według Św. Mateusza
i ukazanie wartości Pisma Św. w życiu
człowieka. W konkursie uczestniczyło
46 uczniów z klas IV−VI szkół podsta−
wowych powiatu tyskiego i bieruńsko−l−
ędzińskiego. Konkurs przebiegał w miłej
i spokojnej atmosferze. Uczestnicy obej−
rzeli wystawę prac plastycznych nt
Ewangelii Św. Mateusza wykonaną
przez uczniów klas I−III naszej szkoły.
W czasie oczekiwania na wyniki kon−
kursu uczestnicy zwiedzili kościółek
Św. Walentego i wysłuchali krótkiej je−
go historii. Następnie chór szkolny i pa−
rafialny zaprosił wszystkich do wspólne−
go śpiewu. W tak ciepłej atmosferze
ogłoszono wyniki i rozdano nagrody.
Odbyło się to w obecności przedstawi−
ciela Wydziału Katechetycznego — ks
Mariana Neugebauera (eksperta do
spraw religii), przedstawiciela Miejskie−
go Zarządu Oświaty w Tychach, pani
Dyrektor naszej szkoły oraz księdza pro−
boszcza. Laureatką konkursu została
uczennica klasy IV SP 22 w Tychach.
Nasz uczeń klasy V Grzegorz Gruca
zajął 7 miejsce. Wszyscy uczniowie
otrzymali nagrody ufundowane przez
proboszczów dekanatu Bieruń i Tychy. 
W naszej szkole przeprowadziliśmy

już 3 konkursy wewnętrzne: 
– biblioteczny (czytelniczy) — sześciu

najlepszych uczniów klas 3 i 6 otrzy−
mało nagrody

– na najlepiej świątecznie udekorowaną
salę lekcyjną, 

– na hasło i wiersz „Moja szkoła jest
bezpieczna“ udział wzięło w nim 35
uczniów. Najlepsi otrzymali dyplomy
i nagrody. 
Zwycięskie hasło: „Nasza szkoła jest

bezpieczna, każdy uczeń o tym wie, do−
brze bawisz się i uczysz bo bezpiecznie
czujesz się.” ANNA KNOPEK

Wieści z Jedynki

Mikołajki w Zespole Szkół 

Pomagamy innym
6 grudnia młodzież Zespołu Szkół Zawodowych w Bieruniu zorganizowała

imprezę Mikołajkowa dla dzieci pozostających pod opieka Miejskiego Ośrodka
Opieki Społecznej w Bieruniu. W spotkaniu uczestniczyło 51 milusińskich z te−
renu gminy Bieruń. Młodzież z koła teatralnego przygotowała przedstawienie
oraz paczki i poczęstunek. Ponadto zorganizowano liczne konkursy i zabawy
z nagrodami. 

Impreza mogła się odbyć dzięki środkom przekazanym szkole przez Polską
Fundację Dzieci i Młodzieży oraz firmę „Danone” w ramach akcji „Godzina
Tysiąclecia”. Młodzież zebrała również fundusze, przeprowadzając aukcje wy−
konanych przez siebie prac plastycznych, w tym szkła ręcznie malowanego. 

Zbigniew Bogacz — członek Pre−
zydium Krajowe Sekcji Górnic−
twa NSZZ „Solidarność”. 

Wiesław Zawadzki — przewodni−
czący Prezydium Zarządu NSZZ
„Solidarność” w KWK „Piast”. 

Andrzej Machalica — członek Pre−
zydium Zarządu NSZZ „Solidar−
ność” w KWK „Piast”. 

Andrzej Oczko — członek Prezy−
dium Zarządu NSZZ „Solidar−
ność” w KWK „Piast”. 
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Dziękujemy Sponsorom Dni Bierunia

Choć od Dni Bierunia minęło
już sporo czasu, 

właśnie w świątecznym
numerze Rodni serdecznie

dziękujemy tym którzy
wspomogli organizatorów

tegorocznej imprezy.

BUDOWNICTWO – REMONTY – INWESTYCJE

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE I USŁUGOWE
Spółka Prawa Cywilnego

— rok założenia 1991 —

Bieruń Stary ul. Rynek 6

Pn.−Pt w godz. 9:00−17:00

PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO−PRODUKCYJNO−HANDLOWE

MICHAŁ OKRUTA

PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO−HANDLOWO−USŁUGOWE

Usługi budowlano−montażowe

Usługi transportowo−sprzętowe

Folie Rolnicze
Budowlane

Opakowaniowe
Granulaty PCV

Materiały Wybuchowe
Środki Strzałowe

S.A.

NSW S.A. KWK „PIAST“
ul. Granitowa 16
43−155 Bieruń

— Produkcja i dystrybucja energii cieplnej
— Usługi instalacyjno−remontowe 

w zakresie gospodarki cieplnej i wodnej

Noclegi
usługi gastronomiczne
organizacja imprez

Bank Spółdzielczy w Tychach
— rok założenia 1900 —

Punkty kasowe:
Bieruń ul. Rynek 18,       tel. (032) 216−40−19, 216−40−39
Lędziny ul. Lędzińska 8,  tel. (032) 216−78−40 do 41

43−150 Bieruń, ul. Chemików 133FABRYKA W BIERUNIU

tel. (0−32) 329−11−90, 329−11−01 do 03; fax: (032) 329−11−04 tel. (0−32) 216−29−83, 216−29−84, fax (032) 216−29−79

43−150 Bieruń  ul. Chemików 133
tel. (0−32) 216−09−00, fax: (032) 216−03−57

tel. (0−32) 216−25−45, 216−20−51 do 54, fax: (032) 216−20−8243−100 Tychy, ul. Katowicka 56 a  tel./fax (0−32) 227−45−49

tel. (0−32) 216−25−45 w. 5159, fax: (032) 216−25−45 w. 5357

tel. (0−32) 216−05−92

Zaprasza do swoich placówek w:
Bieruniu Starym

Wt, Pt 9.00−16.15
Pn, Śr, Czw 10.00−17.15

Bieruniu Nowym
Pn – Pt 8.00−16.30

2−ga Sob m−ca 9.00−13.00

Z PIASTEM CIEPLEJ

Zaprasza do swoich placówek 
w Oddziale Bieruń

43−100 Tychy, ul. Fabryczna 10

40−321 KATOWICE
ul. Gen. J. Hallera 20 c
Tel./fax (032) 256 82 46
Tel./fax (032) 59 10 40
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UCHWAŁA NR X/3/2001
RADY MIASTA BIERUŃ 

z dnia 27.11.2001 r. 

! W sprawie: wysokości dziennych sta−
wek opłaty targowej i poboru opłaty
w drodze inkasa 2 2002 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13
z 1996 r. poz. 74 z późniejszymi zmiana−
mi), art. 19 pkt 1 lit. „a” ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lo−
kalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z później−
szymi zmianami) oraz rozporządzenia Mi−
nistra Finansów z dnia 18 października
2001 r. w sprawie określenia górnych gra−
nic stawek kwotowych w niektórych po−
datkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr
125, poz. 1375) po zaopiniowaniu przez
Komisję Budżetową

RADA MIASTA BIERUNIA
uchwala: 

§ 1
Ustalić dzienne stawki opłaty targowej

od dokonywanej sprzedaży na targowi−
skach w wysokości określonej w załączni−
ku nr 1, stanowiącym integralną część ni−
niejszej uchwały. 

§ 2
1. Pobierać dzienną opłatę targową od

osób fizycznych, osób prawnych oraz jed−
nostek organizacyjnych, nie posiadających
osobowości prawnej dokonujących sprze−
daży na targowiskach. 

2. Targowiskami, o których mowa w ust.
1sąwszelkie miejsca, na których prowadzo−
ny jest handel, w szczególności: z ręki,
kosztów, stoisk, wozów konnych, przyczep
i pojazdów samochodowych, a także sprze−
daż zwierząt, środków transportowych
i części do środków transportowych. 

3. Zwolnione są z mocy prawa od opłaty
targowej osoby wymienione w § 2 ust. 1,
które są podatnikami podatku od nierucho−
mości, w związku z nieruchomościami lub
obiektami budowlanymi nie związanymi
trwale z gruntem, położonym na terenie tar−
gowiska. 

§ 3
1. Zarządzić pobór opłaty targowej w dro−

dze inkasa. 
2. Do pobierania opłaty powołać dwóch in−

kasentów: 
1/ Magdalena Podbioł — zamieszkała
43−155 Bieruń, ul. Jagiełły 24, 
2/Nadwiślańskie Biuro Ochrony „SER−
WIS” Spółka z o. o., 43−100 Tychy, ul.
Filaretów 21. 

3. Ustalić wysokość wynagrodzenia za in−
kaso opłaty targowej w wysokości 15 %
prowizji od pobranej opłaty. 

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Za−

rządowi Miasta z jednoczesnym zobowią−
zaniem do przeprowadzania systematycz−
nych kontroli z zakresu prawidłowego po−
bierania opłaty targowej. 

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie

14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego
z mocą obowiązującą od 01.01.2002 r. 

§ 6
Traci moc Uchwała Nr XI/3/2000 Rady

Miasta Bieruń z dnia 28.12.2000 r. 
UCHWAŁA NR X/2/2001
RADY MIASTA BIERUŃ

z dnia 27.11.2001 r. 
! W sprawie: podatku od środków

transportowych na rok 2002
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40

ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. Nr 13 poz. 74
z 1996 r. z późniejszymi zmianami) art. 10
ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lo−
kalnych (Dz. U. Nr 9 poz. 31 z późniejszy−
mi zmianami) po zaopiniowaniu przez Ko−
misję Budżetową

RADA MIASTA BIERUŃ uchwala: 
§ 1

Określa się wysokość rocznych stawek
podatku od środków transportowych na
rok 2002: 
1. Od samochodów ciężarowych o dopusz−

czalnej masie całkowitej: 
a/ od 3,5 tony i poniżej 12 ton

(patrz Tabela 1)
b/ równej lub wyższej niż 12 ton

(patrz Tabela 2)
2. Od ciągnika siodłowego lub balastowe−

go przystosowanego do używania łącz−
nie z naczepą lub przyczepą o dopusz−
czalnej masie całkowitej zespołu pojaz−
dów: 

a/ od 3,5 tony i poniżej 12 ton
(patrz Tabela 3)

b/ równej lub wyższej niż 12 ton
(patrz Tabela 4)

3. Przyczepy lub naczepy, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają do−
puszczalną masę całkowitą od 7 ton
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związa−
nych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego
a/ przyczepy lub naczepy wyproduko−
wane w roku 1995 i wcześniej — 250 zł
b/ przyczepy lub naczepy wyproduko−
wane po roku1995 — 230 zł. 

4. Przyczepy lub naczepy, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają do−
puszczalną masę całkowitą równą lub
wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związa−
nych wyłącznie z działalnością rolniczą,
prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego. 

(patrz Tabela 5)
5. Od autobusu w zależności od liczby

miejsc do siedzenia: 
(patrz Tabela 6)

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Za−

rządowi Miasta. 
§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego,
z mocą obowiązującą od 1.01.2002 r. 

§ 4
Traci moc Uchwała Nr XI/2/2000 r. Ra−

dy Miasta Bieruń z dnia 28.12.2000 r. 
UCHWAŁA NR X/1/2001
RADY MIASTA BIERUŃ

z dnia 27.11.2001 r. 
! W sprawie: wysokości stawek podat−

ku od nieruchomości oraz poboru
tego podatku w drodze inkasa
w 2002 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13
z 1996 r. poz. 74 z późniejszymi zmiana−
mi), art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 9, art. 7, ust.
2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 31 z późniejszymi zmianami)
oraz rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 18 października 2001 roku w spra−
wie określenia górnych granic stawek
kwotowych w niektórych podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz.
1375) po zaopiniowaniu przez Komisję
Budżetową 

RADA MIASTA BIERUŃ uchwala: 
§ 1

1. Wysokość rocznych stawek podatku od
nieruchomości: 

a/ od budynków mieszkalnych lub ich części
od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,42 zł

b/ od budynków lub ich części związanych
z działalnością gospodarczą inną niż rol−
nicza lub leśna, z wyjątkiem budynków
lub ich części przydzielonych na potrze−
by bytowe osób zajmujących lokale
mieszkalne oraz od  części budynków
mieszkalnych zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej od 1 m2 po−
wierzchni użytkowej 15,92 zł

c/ od budynków lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym ma−
teriałem siewnym od 1 m2 powierzchni
użytkowej 7,69 zł

d/ od pozostałych budynków lub ich części
od 1 m2 powierzchni użytkowej 2,86 zł 

e/ od budowli — 2 % ich wartości określo−
nej na podstawie art. 4 ust 1 pkt 2 oraz
ust. 4 — 6

f/ od gruntów związanych z działalnością
gospodarczą inną niż działalność rolni−
cza lub leśna, z wyjątkiem związanych
z budynkami mieszkalnymi — od 1 m2
powierzchni 0,55 zł

g/ od gruntów będących użytkami rolny−
mi nie wchodzącymi w skład gospo−
darstw rolnych, wykorzystywanych na
cele rolnicze — od 1 m2 powierzchni
0,03 zł

h/ od gruntów pod jeziorami, zajętych na
zbiorniki wodne retencyjne lub elek−
trowni wodnych — od 1 ha powierzch−
ni 3,21 zł

i/ od pozostałych gruntów — od 1 m2 po−
wierzchni 0,05 zł

§ 2
1. Zarządzić pobór podatku od nierucho−

mości na terenie miasta w drodze inkasa. 
2. Powołać dwóch inkasentów: 

− Magdalena Podbioł — zam. 43−155
Bieruń, ul. Jagiełły 24
− Krzysztof Kała — zam. 43−155 Bie−
ruń, ul. Bohaterów Westerplatte 81

3. Ustalić wysokość wynagrodzenia za in−
kaso podatku od nieruchomości w wyso−
kości 8 % prowizji od pobranych sum. 

§ 3
Zwolnić z podatku od nieruchomości

budynki i budowle wraz z gruntami będą−
ce własnością gminy. 

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Za−

rządowi Miasta. 
§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego,
z mocą obowiązującą od 1.01.2002 r. 

§ 6
Traci moc Uchwała Nr XI/1/2000 r. Ra−

dy Miasta Bieruń z dnia 28.12.2000 r. 
UCHWAŁA NR X/4/2001
RADY MIASTA BIERUŃ

z dnia 27.11.2001 r. 
! W sprawie: wprowadzenia opłaty ad−

ministracyjnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13
z 1996 r, poz. 74 z późniejszymi zmiana−
mi), art. 18 i 19 pkt 1 lit. „c” ustawy
z dnia12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31
z późniejszymi zmianami) oraz rozporzą−
dzenia Ministra Finansów z dnia 18 paź−
dziernika 2001 roku w sprawie określenia
górnych granic stawek kwotowych w nie−
których podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. Nr 125, poz. 1375) po zaopiniowa−
niu przez Komisję Budżetową
RADA MIASTA BIERUNIA uchwala: 

§ 1
Wprowadzić opłatę administracyjną: 

1. Za wydanie wypisów i wyrysów z obo−
wiązujących miejscowych planów za−
gospodarowania przestrzennego: 
a/ od wyrysu formatu A−4 — 22,00 zł
b/ od wyrysu formatu większego od A−
4 — 55,00 zł

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Za−

rządowi Miasta. 
§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego,
z mocą obowiązującą od 1.01.2002 r. 

§ 4
Traci moc Uchwała Nr XI/4/2000 Rady

Miasta Bieruń z dnia 28.12.2000 r. 
UCHWAŁA NR X/5/2001
RADY MIASTA BIERUŃ

z dnia 27.11.2001 r. 
! W sprawie: podatku od posiadania

psów
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13
z 1996 r. poz. 74 z późniejszymi zmiana−
mi), art. 14 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lo−
kalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późniejszy−
mi zmianami) oraz rozporządzenia Mini−
stra Finansów z dnia 18 października 2001
r. w sprawie określenia górnych granic sta−
wek kwotowych w niektórych podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz.
1375) po zaopiniowaniu przez Komisję
Budżetową

Radni obradowali

Wdniu 27.11.2001 r. odbyła się X Zwyczajna Se−
sja Rady Miasta Bierunia. Tematem wiodącym
sesji była ocena realizacji strategii rozwoju spo−

łeczno−gospodarczego gminy Bieruń. W czerwcu ub. r.
Rada Miasta przyjęła Strategię rozwoju Miasta Bieruń do
2010 r. Uchwałą, bo w takiej formie przyjęła Rada po−
wyższy dokument, stanowiła pewnego rodzaju zamknię−
cie wcześniej podjętych działań. Zaliczyć do nich można
m. in. uchwalenie i przyjęcie studium uwarunkowań i kie−
runków zagospodarowania przestrzennego miasta Bieruń. 

Mimo, iż od przyjęcia Strategii minęło niewiele czasu,
to Rada postanowiła ustalić miejsce w jakim znajduje się
gmina czyli stopień realizacji wytyczonych celów. 

Obowiązujące przepisy regulujące ustrój samorządu te−
rytorialnego nie nakładają na gminy czy pozostałe szcze−
ble struktur (powiaty, województwa obowiązki przyjmo−
wania Strategii. 

Wymóg taki stawiany jest jednak gminom gdy ubiegają
się o uzyskanie zachodnich środków pomocowych. Bieruń
pod tym względem posiada konkretne przykłady. Aby nie
sięgać w zbyt odległy termin warto przypomnieć uzyskanie
znacznych środków na budowę centrum przedsiębiorczości
w Ścierniach. Rada zapoznała się ze stopniem realizacji
przyjętych celów, poczynając od gospodarki przestrzennej
poprzez działalność inwestycyjną, gospodarkę komunalną,
ochronę środowiska, a kończąc na kulturze). 

Aby realizowane były przyjęte cele, potrzebne są środ−
ki finansowe. Mając powyższe na uwadze, realizacja od−
bywa się poprzez wyznaczone priorytety. Przyjęto np. do
opracowania wskazane plany miejscowego zagospodaro−
wania przestrzennego. Etapami realizowana jest budowa
kanalizacji. Przewiduje się wymianę kolejnej partii lamp
ulicznych na energooszczędne itd. 

Potrzebne są nakłady na wymianę sieci wodociągowej
z rur azbestowych, remonty dróg itp. 

Rada przyjmując sprawozdanie z realizacji strategii
przyznała, że osiągnięcie celów strategii jest możliwe,

o ile miasto nadal będzie się rozwijało w takim tempie jak
obecnie. 

W formie uchwał Rada ustaliła podatki i opłaty na
2002 r. Stosowne uchwały zostały opublikowane w peł−
nym brzmieniu. 

Rada podjęła również uchwałę w sprawie zmian bu−
dżetu. Zwiększyła dochody budżetowe z kwoty 39.828..
078 zł do kwoty 41.681.637 zł oraz wydatki budżetowe
z kwoty 44.128.078 zł do kwoty 44.980.637 zł. 

W załącznikach do uchwały zawarte zostały wszystkie
zmiany. Część z nich związana była z otrzymaniem przez
gminę środków na zewnętrznych np. subwencji. Wszyst−
kie wprowadzone zmiany miały charakter formalny
i związane były z zapewnieniem dyscypliny budżetowej. 

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z koresponden−
cją, która wpłynęła do Biura Rady. Dokonał również wstęp−
nego podsumowania spotkań radnych z mieszkańcami. 

Sekretarz Miasta poinformował o realizacji uchwał
podjętych na ostatniej Sesji. Burmistrz złożył sprawozda−
nie z realizacji zadań przez Zarząd Miasta pomiędzy se−
sjami. J. S. 

Dopuszczalna masa całkowita w tonach 
Od 3,5 do 

5,5 
włącznie 

Powyżej 5,5 
do 9 włącznie 

Powyżej 9 
i mniej niż 12 

Wyszczególnienie 

Stawka podatku w złotych 
− Samochody posiadające katalizator 

  spalin wyprodukowane po roku 1995 
450,− 850,− 950,− 

− Samochody posiadające katalizator  
  spalin i wyprodukowane w roku 

  1995  i wcześniej 
500,− 900,− 1.000,− 

− nie posiadające katalizatora spalin 
  i wyprodukowane po roku 1995 

550,− 950,− 1.150,− 

 
− nie posiadające katalizatora spalin  

  i wyprodukowane w roku 1995  i wcześniej 
600,− 1.000,− 1.200,− 

Dopuszczalna masa całkowita 2 osie 
Zawieszenie osi 
pneumatyczne 

lub równoważne 

Inny system 
zawieszenia osi Nie mniej niż Mniej niż 

Stawka podatku w złotych 
12 15 1.220,− 1.250,− 
15  1.550,− 1.570,− 

  3 osie 
  Stawka podatku w złotych 

15 19 1.570,− 1.590,− 
19 23 1.600,− 1.620,− 
23  1,950,− 1970,− 

4 osie i więcej 
  

stawka podatku w złotych 
23 27 1.850,− 1900,− 
27 29 1.900,− 2.000,− 
29  2.050,− 2.130,− 

Ciągniki wyprodukowane 
Wyszczególnienie 

W 1995 r. i wcześniej Po 1995 roku 
− Ciągniki o dopuszczalnej 
  masie całkowitej do 7 ton 

1.200,− 1.100,− 

− Ciągniki o dopuszczalnej  
  masie całkowitej powyżej 

  7 ton i poniżej 12 ton 
1.300,− 1.250,− 

Dopuszczalna masa całkowita w tonach 2 osie 

Nie mniej niż Mniej niż 
Zawieszenie osi 
pneumatyczne 
lub podobne 

Inny system 
zawieszenia osi 

  Stawka podatku w złotych 
12 25 1.310,− 1.320,− 
25 31 1.320,− 1.330,− 
31  1.350,− 1.680,− 

  3 osie 
  Stawka podatku w złotych 

36 40 1.400,− 1.500,− 
40  1.500,− 2.210,− 

Dopuszczalna masa  
całkowita w tonach 

1oś 

Zawieszenie osi 
pneumatyczne 
lub podobne 

Inny system 
zawieszenia osi Nie mniej niż Mniej niż 

Stawka podatku w złotych 
12 25 250,− 280,− 
25  280,− 490,− 

  2 osie 
  Stawka podatku w złotych 

23 28 210,− 270,− 
28 33 540,− 740,− 
33 38 740,− 1.120,− 
38  996,− 1.480,− 

  3 osie 
  Stawka podatku w złotych 

36 38 590,− 820,− 
38  820,− 1.110,− 

Wyszczególnienie 
Mniej niż 
16 miejsc 

Od 16 i mniej 
niż 30 miejsc 

Równej lub 
wyższej niż 
30 miejsc 

a/ wyprodukowanych  roku 1995 i wcześniej 580,− 800,− 1.550,− 
b/ wyprodukowanych po roku1995  550,− 750,− 1.500,− 

Tabela 1

Tabela 22

Tabela 33

Tabela 44

Tabela 55

Tabela 66

RADA MIASTA BIERUNIA uchwala: 
§ 1

Stawkę podatku od posiadania psów
w wysokości 33,00 zł za psa. 

§ 2
Zwolnić mieszkańców gminy Bieruń

z podatku od posiadania psów. 
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Za−
rządowi Miasta. 

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upły−

wie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Wojewódz−
twa Śląskiego, z mocą obowiązującą od
1.01.2002 r. 

§ 5
Traci moc Uchwała Nr XI/5/2000 Rady

Miasta Bieruń z dnia 28.12.2000 r.
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Dokończenie ze str. 1  
Burmistrz Ludwik Jagoda w części in−

formacyjnej w sposób syntetyczny oma−
wiał sprawy dotyczące realizacji tegorocz−
nego budżetu zarówno dochodów jak i wy−
datków. Podawał procentowe wykonanie
za III kwartały, jak i kwoty zaplanowane
w budżecie na realizację poszczególnych
zadań. Zwracał uwagę na wysoki procent
budżetu przeznaczony na wydatki majątko−
we czyli inwestycje, które są miernikiem
rozwoju miasta. Przypomniał o potrzebie
zapewnienia odpowiedniej kwoty na bieżą−
ce utrzymanie miasta. Kwota ta co roku jest
większa, gdyż zwiększa się infrastruktura
miasta. Na jej utrzymanie potrzebne są
środki. Burmistrz informował o najwięk−
szych pozycjach dochodów i wydatków
budżetu miasta. Do największych wydat−
ków bieżących zaliczał oświatę, komunika−
cję lokalną, opiekę społeczną, utrzymanie
dróg, czystości porządku publicznego,
oświetlenie miasta itd. Omawiając kon−
strukcję budżetu opartą dla zrównoważenia
na kredycie w wys. 4,7 mln zł, uzasadniał
powody zaciągnięcia go tylko w wys. 9 %
planowanej kwoty. Zwracał przy tym uwa−
gę, że mimo iż nie zaciągnięto kredytów,
planowane zadania będą w pełni zrealizo−
wane. W ocenie Burmistrza sytuacja taka
stała się możliwa dzięki umiejętnie przypro−
wadzonym przetargom i zlecaniu zamówień
publicznych wykonawcom, którzy podjęli
się realizacji za kwoty często znacznie niż−
sze od kosztorysów inwestorskich. W każ−
dej miejscowości Burmistrz informował
o realizacji wniosków zgłoszonych przez
mieszkańców podczas ubiegłorocznych
spotkań, względnie podawał przyczyny bra−
ku realizacji. 

Wypowiedzi Burmistrza uzupełniał jego
Zastępca Jan Podleśny. Podawał on szcze−
gółowe dane dotyczące kosztów, wielkości
przerobu (liczby metrów bieżących wyko−
nanej nawierzchni, długości sieci, liczby
nowych składników, parametrów technicz−
nych itd.) w odniesieniu do ważniejszych
inwestycji i remontów. Zastępca Burmi−
strza dokonywał również charakterystyki
omawianych zadań oraz uwarunkowań or−
ganizacyjnych, czy też prawnych, uzależ−
niających realizację. Informował także
o ważniejszych inwestycjach i remontach
przewidzianych do realizacji w danej miej−
scowości. Zarówno Burmistrz, jak i jego
Zastępca przy referowaniu realizacji bu−
dżetu posiłkowali się danymi zawartymi
w okresowych sprawozdaniach finanso−
wych. Burmistrz oceniając jako dobrą sytu−
ację finansową za III kwartały br. wynika−
jącą z realizacji budżetu po stronie docho−
dów i wydatków. Zwracał uwagę na uwa−
runkowania, które jej towarzyszą. Zaliczał
do nich większy wpływ do budżetu środ−
ków należnych gminie od górnictwa. Przy−
pomniał jednak o zaległościach i złożonym
stanie prawnym, który towarzyszy spływo−
wi do budżetu środków od największych
podatników. Informował również o projek−
cie budżetu na przyszły rok i przewidywa−
nych mniejszych dochodach z jednego
z podstawowych źródeł dochodów jakim
jest partycypacja gminy w podziale
podatku dochodowego od osób fizycznych.
Informował również o nałożonym na gmi−
nę obowiązku zwrotu do budżetu central−
nego znacznej kwoty tzw. „Janosika”.
Z obu tych źródeł ujemnie wpływających
na budżet przyszłego roku przewidywał
mniejsze o kilka milionów dochody, co po−
ciągnie za sobą potrzebę dostosowania do
nich wydatków. 

Przewodniczący Rady Ryszard Pisko−
rek poza zabieraniem głosu w dyskusji do−
konywał podsumowania przebiegu spo−
tkań, które przeplatał własnymi refleksami. 

Zwracał uwagę na realizację postulatów
mieszkańców względnie przyczyny braku
wykonania. Przypomniał o przyjętych
przez Radę priorytetach. Dokonywał tego
przypominając o interesie całej gminy.
Apelował o szanowanie wspólnego mienia
oraz kierowanie się podczas występowania
z indywidualnymi propozycjami interesem
całej wspólnoty samorządowej. Przy doko−
nywaniu oceny posiłkował się postanowie−
niami ustawy o samorządzie gminnym,
w tym przepisami dotyczącymi zadań wła−

snych gminy. Przez pryzmat obowiązku re−
alizacji zadań własnych gminy odnosił się
do problemów poruszanych przez miesz−
kańców podczas spotkań. Przewodniczący
informował również o wielkości stopy
bezrobocia.

Wzorem lat poprzednich w każdej miej−
scowości rolę gospodarza pełnił radny da−
nej miejscowości, który udzielał głosu,
zwracał się o udzielenie odpowiedzi na
podniesiony temat względnie sam udzielał
odpowiedzi apelował do obecnych miesz−
kańców, aby zadawali pytania, a nie ko−
mentowali lub przemawiali oraz sugero−
wał, aby o ile to możliwe swoje problemy
zawierali w jednym wystąpieniu. Rolę taką
pełnili odpowiednio w Czarnuchowicach
Franciszek Zawisz, w Bijasowicach
Krzysztof Mańka, w Bieruniu Nowym
dla osiedli Ryszard Piskorek w Bieruniu
Nowym (starej części miejscowości)
Jolanta Siemianowska, w Bieruniu Sta−
rym (dla osiedla przy ZTS ERG) Euge−
niusz Rogalski, w Ścierniach Roman Łu−
kaszek, w Bieruniu Starym Józef Berger
w Jajostach Piotr Sapek. Po raz pierwszy
w dotychczasowych spotkaniach przewod−
niczyła kobieta. Była nią Jolanta Siemia−
nowska. Nowością było zorganizowanie
dodatkowego 8 spotkania dla mieszkań−
ców osiedla przy ul. Chemików. Podstawo−
wym powodem zorganizowania spotkania
było przejęcie substancji mieszkaniowej
i innych składników majątkowych od ZTS
ERG i problemy z tym związane. Po raz
kolejny, a ściślej od początku organizowa−
nia spotkań, czyli po raz 11 przewodniczył
spotkaniu Józef Berger. Mieszkańcom za−
proponowano i przyjęto formę artykułowa−
nia wypowiedzi w postaci pytań lub infor−
mowania. Po wysłuchaniu kilku pytań
względnie tuż po zadaniu pytania udziela−
ne były odpowiedzi, albo informacja, że
będzie pisemna odpowiedź względnie za−
praszano zainteresowane osoby do przyby−
cia do Urzędu, gdzie uzyskają odpowiedź
lub udostępni im się mapy czy inne doku−
menty. 

Odpowiedzi udzielali: Burmistrz Lu−
dwik Jagoda, Zastępca Burmistrza Jan
Podleśny, Naczelnik Wydziału Gospodar−
ki Komunalnej Jan Stocki, Naczelnik Wy−
działu Ładu Przestrzennego i Gospodarki
Nieruchomościami Krystyna Trzońska,
Kierownik Referatu ochrony Środowiska
i Leśnictwa Grzegorz Plewniok, Komen−
dant Straży Miejskiej Marian Wala, Prze−
wodniczący Rady Ryszard Piskorek, jego
zastępca Józef Berger, Kierownik Miej−
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej Ja−
dwiga Milewska, dyrektor BOK Irena
Grabowska, dyrektorzy szkół podstawo−
wych i gimnazjów Krystyna Krechowicz,
Maria Skwarlińska, Grażyna Kubica,
radni wymienieni wyżej pełniący rolę go−
spodarzy oraz zaproszeni goście. We
wszystkich spotkaniach brali udział przed−
stawiciele niepublicznych zakładów opieki
zdrowotnej oraz prezes Bieruńskiej Spółki
Wodnej. W większości spotkań uczestni−
czyli przedstawiciele policji. Wśród zapro−
szonych gości, którzy wzięli udział w po−
szczególnych spotkaniach byli m.in. Wice−
prezes Nadwiślańskiej Spółki Mieszkanio−
wej w Brzeszczach Andrzej Nieć, Prezes
Zakładu Usługowo Handlowego Sp. z o. o.
Honorata Marek Szyja i jego zastępca
Grażyna Kubica, Dyrektor Zakładu Za−
gospodarowania Mienia Witold Liszka,
przedstawiciele RPWiK, KWK „PIAST”,
starosta itd. Po raz pierwszy uczestniczyli
w spotkaniach proboszczowie parafii z No−
wego Bierunia Jan Dąbek i Andrzej Bar−
toszek. 

Mimo, iż kierowano prośby do osób za−
bierających głos znaczna część podawała
tylko nazwisko. Niektóre osoby w ogóle
się nie przedstawiały lub podejmowano
próby zbiorowej dyskusji. Podobnie jak
w latach ubiegłych w celu zapewnienia
kompletności sprawozdania powstałą lukę
uzupełniono dzięki pomocy pracowników
Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu. 

Nie można jednak wykluczyć niezamie−
rzonych pomyłek zwłaszcza imion. W Bie−
runiu występują liczne przypadki tych sa−
mych nazwisk, a nawet imion, mieszkań−
ców tej samej miejscowości lub wręcz uli−
cy. Za ewentualne pomyłki w powyższym

zakresie pragnę przeprosić. Od początku
organizowania spotkań z mieszkańcami
jedną z cech specyficznych było pozosta−
wienie pełnej swobody osobom zabierają−
cym głos. Nikt nie ingerował w tą swobo−
dę ani nie sterował tokiem dyskusji propo−
nując omawianie poszczególnych tematów
i przejście do następnych. Wyjątek miał
miejsce w tym roku, gdzie na początku za−
dawano pytania przedstawicielom policji,
aby mogli pójść na służbę oraz podczas
spotkań z mieszkańcami osiedli w Bieruniu
Nowym, gdzie kilka tematów przesunięto
na koniec spotkania. 

Nie ograniczano również czasu ani nie
ograniczano wystąpień do jednorazowego
zabierania głosu przez poszczególne oso−
by. W praktyce niektórzy mieszkańcy za−
bierali głos wielokrotnie poruszając różne
problemy. Nie wszystkie wystąpienia uda−
ło się zidentyfikować ze względu na brak
precyzji np. co do umiejscowienia w tere−
nie czy adresata. 

Dla zachowania przejrzystości relacji ze
spotkań poruszone problemy zgrupowano
tematami. W przypadku, gdy wiele osób
poruszało te same sprawy relacji odnoszo−
no do istoty problemu. Przyjęto również
formę bezosobową relacji jako najbardziej
właściwą i komunikatywną. 

Czarnuchowice — 5.11.2001 r. 
Filia Szkoły Podstawowej Nr 3

W spotkaniu wzięło udział 
około 30 mieszkańców.

Głos zabrali: Malcharek Rudolf, Ja−
worski Eugeniusz, Malcharek Czesław,
Jagoda Irena, Rogalska Kazimiera,
Doktor Dariusz, Małek Rafał, Moćko
Konrad, Jagoda Halina, Zawadzki Je−
rzy, Mrowiec Edmund, Szymutko Hen−
ryk, Chajdas Kazimierz, Sajdok Piotr,
Lip Anna, Drozdek Jan, Ziebura Emil,
Szandar Jerzy. 

W sprawach bezpieczeństwa wniosko−
wano o zwiększenie patroli policji w Czar−
nuchowicach. W bloku spraw dotyczących
dróg wnioskowano remont ulicy Tatarako−
wej, Dyrdy, dokonanie wycinki topoli
i usunięcie konarów przy ul. Przecznica
oraz Dyrdy, zainstalowanie trzech lamp
ulicznych przy ul. Tatarakowej oraz kosze−
nie rowów przy tej ulicy. 

Wielu mieszkańców sygnalizowało zale−
wanie posesji przez wody deszczowe oraz
występowanie wody w piwnicach. Jako
jedną z przyczyn podawano podwyższenie
poziomu wody przez wędkarzy w starorze−
czu Wisły. Pytano o cel odwodnienia części
ul. Mielęckiego. Prezentowano własną wi−
zję zabezpieczenia powodziowego Czarnu−
chowic wraz z kosztami, które by należało
ponieść. 

Wnioskowano aby na spotkania
z mieszkańcami zapraszano administrato−
rów wałów przeciwpowodziowych, któ−
rym zadano by pytania na temat wykupu
gruntów w międzywalu, szczelności wa−
łów, jakości prac itd. Większość poruszo−
nych problemów związana była z nadmia−
rem wody i zagrożeniem, które z tego wy−
nika dla mieszkańców Czarnuchowic.
Wyższy poziom wód gruntowych powodu−
je występowanie wody w piwnicach. Wo−
dy deszczowe oraz przecieki to niszczenie
upraw na gruntach międzywala itd. 

Dla zapewnienia drożności niezbędna
jest wymiana drenów lub założenie ich tam
gdzie występuje taka potrzeba. Poza zało−
żeniem drenów proponowano np. odwod−
nienie poprzez rowy, np. przy ul. Równole−
głej i Przecznica. Wolą wykonania niektó−
rych prac zadeklarowali mieszkańcy o ile
otrzymają od gminy materiały. 

Informowano o złej jakości wody pitnej
oraz nieszczelności sieci i wyciekach np.
przy ul. Mielęckiego. Mieszkańców intere−
sowały koszty budowy oczyszczalni w Bie−
runiu Starym oraz polemizowali co do wy−
boru wykonawcy. Pytali również o termin
budowy oczyszczalni ścieków w Czarnu−
chowicach, a także o oczyszczanie przydo−
mowe, ich koszt itd. 

Warto zwrócić również uwagę na pole−
mikę pomiędzy mieszkańcami. Na zasy−
gnalizowany problem podwyższenia po−
ziomu wody w zbiorniku starorzecza, adre−
sowany do wędkarzy i sugerowany z tego
powodu wyższy poziom wody powodują−
cy występowanie wody w piwnicach, de−
klarowano podanie nazwisk osób, które
zrzucają fekalia do zbiornika. Podczas spo−
tkania m. in. zgłoszono potrzebę oznako−
wania pierwszeństwa na mijankach przy ul.
Mielęckiego, zapewnienie dojazdu dla

osób starszych do przychodni przy ul. Gra−
nitowej, pytano o kontynuowanie dopłat do
zainstalowanych kotłów ekologicznych,
wnioskowano o kontynuowanie doprowa−
dzania łączy gazowych do posesji prywat−
nych na koszt gminy tak jak w przeszłości.
Mieszkańców interesowały również pro−
blemy służby zdrowia, funkcjonowanie
przychodni, rozszerzenie oferty usług itd.
Sugerowano potrzebę zwiększenia dotacji
dla Spółki Wodnej. Mieszkańcy podzięko−
wali za wykonane prace inwestycyjne i re−
montowe w Czarnuchowicach. Na inicjaty−
wę budowy domu przedpogrzebowego
mieszkańcy udzielili aprobaty, uznając tą
inwestycję za potrzebną. 

Bijasowice — 7.11.2001 r. −filia Szko−
ły Podstawowej Nr 3

W spotkaniu wzięło udział 
około 30 osób. 

Głos zabrali: Podbioł Urszula, Ma−
rian Henryk, Saternus Henryk, Szwajda
Zofia, Piekarczyk Joanna, Czernik Lu−
dwik, Piekarczyk Krzysztof, Rogalska
Małgorzata, Budny Genowefa, Krecho−
wicz Krystyna, Ogonowska Teresa. 

W bloku problemów dotyczących bez−
pieczeństwa m. in. wnioskowano o ograni−
czenie szybkości na ul. Jagiełły, postawie−
nie lustra na wyjeździe z ul. Wiślanej na ul.
Jagiełły, ograniczenie tonażu samochodów
poruszających się po ul. Jagiełły, zwiększe−
nie częstotliwości kontroli na drogach
i liczby patroli, wyremontowanie most−
ków. Informowano o nasilających się kra−
dzieżach i dewastacjach na cmentarzu.
W sprawach dotyczących dróg apelowano
o wykonanie dojazdu do dwóch posesji po−
łożonych przy ul. Lipcowej, wyrównanie
nierówności oraz postawienie lamp ulicz−
nych, o co występowano od kilku lat.
Wnioskowano o usuwanie wysokich chwa−
stów wzdłuż ul. Jagiełły. Pytano kiedy
w Bijasowicach będzie chodnik wzdłuż ca−
łej ul. Jagiełły oraz proponowano obniże−
nie zbyt wysoko usytuowanych studzienek
przy tej ulicy. Mieszkańcy wyrażali sprze−
ciw wobec kolejnych działań mających na
celu wybieranie piasku i żwiru na byłym
stawie. Z wypowiedzi wynikało, że eksplo−
atacja piasku poza uciążliwością może spo−
wodować niszczenie dróg i powstanie niec−
ki, która stałaby się śmietnikiem. Miesz−
kańców interesowało czy Urząd przejmie
wodociągi, kiedy będzie wymieniona sieć
oraz kiedy nastąpi poprawa jakości wody.
Informowano również o awariach sieci wo−
dociągowej przy ul. Jagiełły. Pytano o dal−
sze losy parku w Bijasowicach i o prace ja−
kie tam będą wykonywane. 

Przedstawicielki Koła Gospodyń prosiły
o przekazanie im stołów na organizowanie
imprez. Na pytanie, czy należy budować
dom przedpogrzebowy przy ul. Soleckiej
uznano, że tak. 

Mieszkańcy podziękowali za wykonane
prace inwestycyjne i remontowe w Bijaso−
wicach oraz za dostarczone rolnikom wap−
no. 

Bieruń Nowy dla osiedli 9.11.2001 r.
S.P. w Nowym Bieruniu

W spotkaniu wzięło udział 
około 80 osób. 

Głos zabrali: Durys Andrzej, Świerc
Eugeniusz, Matusiak Marian, Szewczyk
Jan, Gałka Halina, Iwański Edward,
Zarzycka, Machnik, Jagiełło Jan, Rudeł−
ko Tadeusz, Pacuła Jerzy, Świąc Woj−
ciech, Stawarczyk Stanisław, Bereszko
Jerzy, Węglarz Wanda, Nieć Andrzej,
Hutek Bogusław, Szyja Marek. 

W sprawach dotyczących bezpieczeń−
stwa i informowano o potrzebie uregulo−
wania świateł na skrzyżowaniu ul. Wawel−
skiej z Warszawską, zagrożeniu jakie stwa−
rzają przeładowane samochody z węglem,
które blokują drogi. Informowano o potrze−
bie zwiększenia patroli policji na osiedlach. 

Liczbie dyżurów dzielnicowych oraz
o osobach bezdomnych, którzy śpią w piw−
nicach przy ul. Węglowej. Zaproponowano
aby pieniądze przeznaczone na funkcjono−
wanie Straży Miejskiej przekazano policji. 

W sprawach dotyczących funkcjonowa−
nia służby zdrowia na osiedlu informowa−
no o trudności w połączeniu się telefonicz−
nym z przychodnią na ul. Granitowej. Pa−
dło twierdzenie, że pogorszyła się atmosfe−
ra pomiędzy personelem a kierownictwem
przychodni. Mieszkańców interesował
koszt remontu przychodni przy ul. Granito−
wej. Po otrzymaniu odpowiedzi polemizo−

wano, gdyż pytający i odpowiadający po−
dawali różne kwoty. Podały twierdzenia,
że pracownicy przychodni nie byli infor−
mowani o restrukturyzacji więc nie mieli
szans z inicjatorami przekształcenia struk−
tury organizacyjnej przychodni. 

W sprawach dotyczących infrastruktury
osiedla informowano o zatkanych stu−
dzienkach przy ul. Granitowej na odcinku
od ZSZ do DK „Karlik” oraz o tworzących
się zalewiskach również przy śmietnikach. 

Przedstawiciele Zakładu Zagospodaro−
wania Mienia zapoznali obecnych z proce−
durą zakupu gruntu pod garażami, a przed−
stawiciel Spółdzielni „Honorata” z możli−
wością nabywania mieszkań. Poruszono
problemy rozliczenia mieszkań za dostawę
nośników energii. 

Pytano również o sposób zbycia lokali
użytkowych na osiedlach i o zakup pen−
sjonatów przez Spółdzielnię „Honorata”. 

Mieszkańców interesowało tempo wy−
miany okien i sposób egzekwowania za−
dłużenia, a także wykorzystanie nakładów
na remonty. Podnoszono również sprawę
sposobu zamawiania energii cieplnej dla
osiedli, zawiłości rozliczenia liczników na
wodociągach. Pytano także czy gmina po
przejęciu infrastruktury osiedli otrzymuje
rekompensatę od „Wisełki”. 

Obecni pytali o stopę bezrobocia w Bie−
runiu i wzrost liczby bezrobotnych, a także
o rolę jaką odegra w tym zakresie budowa−
ne centrum w Ścierniach. 

Sygnalizowano potrzebę uruchomienia
linii autobusowej na trasie Bieruń Nowy
— Tychy przez tereny przemysłowe. 

Pytano czy można uprościć procedury
opłat należnych od mieszkańców gminie
oraz związane z otrzymaniem świadczeń
z pomocy społecznej. 

Na pytanie czy potrzebna jest budowa
domu przedpogrzebowego przy ul. Solec−
kiej mieszkańcy udzielili poparcia poprzez
głosowanie i podniesienie ręki. 

Z sali padły podziękowania za wykona−
ne na osiedlach remonty dróg, chodników
i oświetlenia. 

Bieruń Nowy — stara część 
miejscowości — 12.11.2001 r. 
świetlica przy ul. Remizowej. 
Głos zabrali: Trzoński Wiktor, Klisz

Adela, Szczygieł Grzegorz, Tabaka Ka−
rol, Walus Edward, Krzakowska Doro−
ta, Jaromin Adam, Jaromin Stanisław,
Przewoźnik Helena, Aksamit Teresa,
Wawrzyniak Sławomir, Chajdas Kazi−
mierz, Aksamit Czesława, Aksamit Tere−
sa, Łakota Józef, Wadas Paweł, Tuszyń−
ska Bogusława, Niemiec Bartłomiej, Hu−
tek Bogusław. 

W sprawach dotyczących porządku
i bezpieczeństwa informowano o wiszą−
cych plakatach wyborczych, których nie
usunięto, mimo upływu terminu, o potrze−
bie zwiększenia liczby patroli na ul. War−
szawskiej w kierunku mostu na Wiśle,
w celu wyeliminowania wymuszania
pierwszeństwa przejazdu. 

Proponowano także zaopatrzenie funk−
cjonariuszy drogówki w wagę w celu egze−
kwowania kar za przeładowane samochody
oraz o wyeliminowanie blokujących ul.
Warszawską ciężarówek, które stwarzają
zagrożenie. Informowano o źle ustawionych
światłach na skrzyżowaniu ul. Warszaw−
skiej z Wawelską. W sprawach dotyczących
dróg informowano o złym stanie ul. War−
szawskiej od mostu do Kapliczki oraz
o zniszczonej nawierzchni ul. Westerplatte
i ul. Patriotów. 

Sugerowano aby zbudowano na tych
drogach garby, gdyż samochody jadą po
nich zbyt szybko. Wnioskowano aby poli−
cja karała kierowców, którzy zanieczysz−
czają rondo. Zgłoszono potrzebę dokoń−
czenia budowy przy ul. Warszawskiej oraz
obcięciu żywopłotu przy ul. Skowronków,
dokończeniu prac na wale przy tej ulicy.
Informowano o zwalonym słupie przed ba−
rierami na ul. Wawelskiej oraz dziurze
w chodniku i zniszczonym chodniku po
prawej stronie tej ulicy, dokonanym przy
wykonywanych prac energetycznych.
Wnioskowano o wykonanie odwodnienia
tej ulicy oraz obcięcie krzaków i konarów
akacji. Zgłaszano potrzebę wykonania pra−
widłowego oznakowania ul. Skowronków,
naprawę oświetlenia, odwodnienie tej uli−
cy. Przypominano, że 7 lat temu przekaza−
ny został gminie grunt przy bocznej ulicy
Barbórki, a ulica ta nadal jest nieoświetlo−
na i nigdy nie była remontowana. 

Ciąg dalszy na str. 8

Głos mają mieszkańcy
Wyborcy mają na co dzień kontakt z radnymi. Zapewnia

to przejrzyste umiejscowienie radnego w system jedno−
mandatowych okręgów wyborczych, który obowiązuje
od początku przywróconej Bieruniowi samorządności.
Kontakty takie miały i mają miejsce w celu przybliżenia
konkretnego problemu szukania satysfakcjonującego
rozwiązania dla ściśle określonej części miasta. Model co−
rocznych spotkań wypracowany po pierwszej edycji prze−
trwał z niewielkimi zmianami do dnia dzisiejszego
i utrwalił się. Każde spotkanie otwierał wyznaczony rad−
ny, który pełnił rolę gospodarza. 
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Dokończenie ze str. 7
Informowano o zasypanych studzien−

kach na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej
i Wawelskiej, o wymuszaniu pierwszeń−
stwa i zdewastowanym przejeździe. Wnio−
skowano o wycinkę drzewa przy ul. Kosy−
nierów i Westerplatte. Apelowano o zakoń−
czenie robót na wale i remont ul. Wiślanej
oraz wykonanie prawidłowego najazdu.
Zgłaszano potrzebę wykonania pasów
i znaku przejścia dla pieszych na wysokości
wjazdu ul. Niedługiej do ul. Warszawskiej
oraz położenia nakładki asfaltowej po wy−
budowaniu kanalizacji na ul. Niedługiej. 

W bloku spraw dotyczących wody infor−
mowano o braku, skokach ciśnienia oraz
brudnej wodzie w różnych częściach miej−
scowości m.in. na ul. Skowronków, War−
szawskiej, Wawelskiej, Korfantego, Bu−
dzyńskiej. Fakt ten potwierdzali przedsta−
wiciele RPWiK. Wyjaśniali oni, że jest kil−
ka przyczyn takiego stanu, zaliczając do
nich zły stan sieci i brak pierścieniowego
obiegu. Rozważano ewentualność obniże−
nia ceny i stosowanie bonifikat. Zgłaszano
potrzebę remontu Kapliczki na Zabrzegu.
Wśród innych problemów pytano o plan
ścieżek rowerowych, wykup gruntów na
międzywalu, które są nieużytkami, za które
mieszkańcy płacą podatki. Zakwestionowa−
no wzrost kosztów oczyszczania ścieków.

Zaakceptowano propozycję budowy do−
mu przedpogrzebowego przy ul. Soleckiej.
Przyjęto do wiadomości propozycję budowy
sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1. 

Kilka osób zabierających głos odstąpiło
od przyjętej formy i potraktowało swe wy−
stąpienia w formie przemówień. Najbar−
dziej jednorodne i zwarte były problemy
tzw. estetyki, a ściślej jej braku w tej części
miasta. Do przykładów zaliczono m.in.
wjazd od Oświęcimia, remont tzw. budyn−
ku Hamrowizny nieestetycznych słupków
przy sklepie rolnik i ul. Warszawskiej, bra−
ku balustrad przy przychodni oraz facho−
wego wykopywania grobów, co powoduje
odstępstwa od jednolitej linii. W wystąpie−
niach dotyczących spraw gospodarczych,
prezentowano pogląd braku przez władzę
rozwiązań systemowych. Krytykowano
przejęcie zakładowych oczyszczalni i poli−
tykę wobec kopalni, a także przejmowanie
składników majątkowych osiedli. Krytyko−
wano brak polityki przestrzennej i budowę
centrum w Ścierniach itd. Odbiegające od
praktykowanej przez lata formy pytań, nie−
które wystąpienia pociągnęły za sobą repli−
ki kilku radnych, którzy zaprezentowali
własne odmienne poglądy na poruszone
problemy. 

Wśród problemów dotyczących komu−
nikacji informowano o tym, że kierowcy
palą papierosy i są niechlujnie ubrani. Pro−
ponowano aby zorganizowana sieć busów
poprzez egzekwowanie opłat od właścicieli
tak jak to robią inne gminy. 

Bieruń Stary — dla mieszkańców
osiedla przy ul. Chemików —
14.11.2001 r. — Dom Kultury

W spotkaniu wzięło udział 
około 50 osób. 

Cichocka Bernadeta, Wolski Edward,
Biela Bronisława, Knopczyk Józef, Wa−
silewski Rajmund, Puchałka Jan, Błotny
Jerzy. 

W sprawach bezpieczeństwa wniosko−
wano o zwiększenie liczby patroli na osie−

dlu, przypadkach dewastacji dokonywa−
nych przez dzieci, pojawieniu się zorgani−
zowanych grup wyrostków, których oba−
wiają się mieszkańcy. 

Wśród problemów osiedla poruszono
częste przypadki przepełnionych kontene−
rów i wrzucania do nich śmieci przez obce
osoby, remont dróg oraz konkretnych blo−
ków. Sygnalizowano potrzebę segregacji
śmieci. 

Pytano o wymianę okien oraz ocieplanie
budynków. Mieszkańcy informowali o złej
jakości wody przy stale rosnącej jej cenie
oraz o potrzebie wymiany sieci, gdyż jest
wykonana z rur azbestowo−cementowych
i ulega częstym awariom. Wnioskowano
o dostosowanie kursu autobusu linii 31 do
potrzeb mieszkańców — dojazd w niedzie−
lę do kościoła. 

Mieszkańcy podziękowali za wykonane
remonty na osiedlu. 

Ściernie — 16.11.2001 r. 
filia Szkoły Podstawowej Nr 3

W spotkaniu wzięło udział 
ok. 30 osób

Głos zabrali: Gębołyś Bernadeta, Lu−
bina Ryta, Nowak Stanisław, Pyka Gra−
żyna, Drapa Jan, Nowak Paweł, Nagi
Eugenia, Jałocha Anna, Krzykawski
Eugeniusz, Skrzypulec Jerzy, Siczko
Maria, Palka Jan, Leszczyński Tadeusz,
Beczała, Doktor Józef, Magiera Le−
onard, Jadasz Danuta. 

W sprawach dotyczących bezpieczeń−
stwa kwestionowano zlokalizowanie pro−
gu zwalniającego na ul. Kamiennej, który
zabudowano w wyniku interwencji miesz−
kańców. Proponowano, aby został przesu−
nięty, w inne miejsce oraz zainstalowano
drugi tak, aby rzeczywiście zwiększone
zostało bezpieczeństwo zwłaszcza dzieci
chodzących do szkoły. Wnioskowano
o zainstalowanie świateł pulsujących na
ul. Warszawskiej. 

W bloku problemów dotyczących dróg
w sposób emocjonalny apelowano o roz−
wiązanie uciążliwości stwarzanej przez
parkujące na ul. Bogusławskiego samo−
chody ciężarowe oczekujące w kolejce po
węgiel. Uciążliwość ta to niszczenie na−
wierzchni, a zwłaszcza poboczy utrudnio−
ny dojazd do domów i pól, zaśmiecony te−
ren, hałas wydzielają spaliny itd. Uciążli−
wość ta dotyczy również mieszkańców ul.
Kamiennej i Skalnej. Pytano o remont
przedłużenia ul. Kamiennej. Mieszkańcy
wyrażali obawę, że prowadzenie sprzeda−
ży węgla w soboty i niedziele oraz uru−
chomienia dodatkowych wag spowoduje
zwiększenie liczby samochodów ciężaro−
wych poruszających się ul. Bogusławskie−
go i sąsiednimi. Informowano o groma−
dzeniu odpadów na polu przy ul. Wapien−
nej przez prowadzącego działalność
ogrodniczą, co powoduje tworzenie wysy−
piska. Wnioskowano o wymianę nie−
sprawnych lamp przy ul. Wapiennej oraz
zainstalowanie nowych przy nowo wybu−
dowanych domach na ul. Dolomitowej.
Pytano o funkcjonowanie przychodni przy
kopalni. Wyrażano własne poglądy na te−
mat szerokości pasa koszonych rowów
i poboczy. Informowano o zalewaniu po−
sesji przy ul. Kamiennej i Warszawskiej
oraz o zatkanych studzienkach przy tej
ulicy. Pytano o ścieżki rowerowe i wyty−
czone trasy. Sygnalizowano potrzebę wy−

miany przeciekających wiat przystanko−
wych przy ul. Warszawskiej. Zgłaszano
do rozważenia wzorem innych gmin doto−
wanie do autobusów uczniów rodzin wie−
lodzietnych. Zwracano się do przedstawi−
cieli kopalni o udostępnienie dokumenta−
cji — protokołu końcowego robót wyko−
nanych w ramach usuwania szkód górni−
czych. 

Bieruń Stary — 19.11.2001 r. 
— Kinoteatr Jutrzenka. 

W spotkaniu wzięło udział 
ok. 70 osób. 

Głos zabrali: Kaczyński Tomasz, Wi−
śniowski Teofil, Rembiesa Jan, Willer
Krystyna, Nowak Barbara, Kondla
Adam, Miturska Dagmara, Gawlik
Henryk, Noras Karol, Nowak Jan, La−
tocha Kazimierz, Błażek Maria, Ba−
biuch Andrzej, Kokosińska Małgorza−
ta, Wieczorek Jan. 

W sprawach dotyczących bezpieczeń−
stwa i porządku wnioskowano o zwięk−
szenie liczby patroli Straży Miejskiej,
gdyż policji nie widać w terenie, a po
mieście chodzą grupy agresywnej mło−
dzieży krótko obciętej, zaś na rynku nie−
bieskie ptaki wyłudzają pieniądze. Infor−
mowano o poruszających się w mieście
przeładowanych samochodach, które
winna eliminować Straż Miejska. Pytano
o sposób wyegzekwowania od komite−
tów wyborczych usunięcia plakatów
z wiat przystanków. W sprawach doty−
czących dróg krytykowano posadowienia
progu na ul. Kopcowej, który omijają bo−
kami kierowcy. Wnioskowano o zamon−
towanie progu na ul. Wita. Prezentowano
krytyczny pogląd dotyczący wytyczone−
go przebiegu połączenia ul. Macieja
z Kopcową jako zbyt zbliżony do posesji.
Pytano czy gmina partycypowała w bu−
dowie ronda w Bieruniu Nowym sugeru−
jąc, że płaciła dwa razy oraz czy będzie
budowane rondo w Ścierniach. Informo−
wano o wadliwym funkcjonowaniu świa−
teł przy ul. Chemików zwłaszcza rano.
Pytano, czy będzie budowany chodnik
przy ul. Oświęcimskiej za Fiatem oraz
dziękowano za remont chodnika pomię−
dzy mostem, a ul. Kopcową. Ponownie
wnioskowano o ustawienie wiaty przy−
stankowej przy osiedlu Homera na trasie
do Lędzin. Pytano o termin wymiany rur
azbestowo – cementowych oraz o wybu−
dowanie studni chłonnej, aby zlikwido−
wano zapadlisko na ul. Krakowskiej.
Wprowadzono do publicznego spotkania
osobiste sąsiedzkie problemy dotyczące
drogi koniecznej granic własności, czy
remontu budynku na styku z budynkiem
sąsiada. Kilka pytań dotyczyło stanu
prawnego towarzyszącego budowie na
dworcu pawilonu Spectry. Mieszkańców
interesowało to, czy odbył się przetarg
nieograniczony, czy gmina poręczała bu−
dowę itd. Można było odnieść wrażenie,
że seria pytań ma na celu publiczne wy−
kazanie preferencyjnego traktowania fir−
my Spectra. W dwóch przypadkach wy−
stąpienia osób zabierających głos odbie−
gały od przyjętej formy. Stanowiły one
mieszankę ocen, osobistego komentarza,
typowych pytań, sugestii itd. Pytano
m.in. ile kosztował dom Państwa Bula,
wielkość wywożonych obecnie śmieci za
pomocą nowego gminnego samochodu

itd. Prezentowano własną ocenę funkcjo−
nowania komunikacji krytykując PKS ja−
ko przewoźnika, który posiada tabor
o złym stanie technicznym poruszający
się falami, brudny i niedostosowany do
komunikacji miejskiej. Podnoszono pro−
blem ubóstwa i możliwość zorganizowa−
nia jadłodajni w klasztorze oraz wybudo−
wanie domu spokojnej starości. Miesz−
kańców interesowało czy będzie w Bie−
runiu szkoła teatralna oraz czy będzie re−
montowana sala gimnastyczna na osiedlu
Homera. Do wcześniejszych podzięko−
wań dołączono również te, które doty−
czyły renowacji kapliczki na ul. Macieja.
Pytano również, co robi się w Bieruniu
dla młodzieży dla zagospodarowania
czasu wolnego. 

Jajosty — 22.11.2001 r. 
— świetlica środowiskowa

W spotkaniu wzięło udział 
ok. 40 osób. 

Głos zabrali: Sapek Róża, Michalska
Jadwiga, Giza Krystyna, Skwarlińska

Maria, Klekot Maria, Pliszka Marcela,
Knopek Jan, Berger Jan, Kamińska
Aniela, Kostka Bernard, Grabowska
Irena. 

W bloku spraw dotyczących dróg pyta−
no czy będzie położona nakładka asfalto−
wa na ul. Potokowej. Zgłaszano potrzebę
wykonania chodnika przy ul. Turystycz−
nej oraz wycinki drzew przy tej ulicy oraz
krzaków przy ul. Dębowej. Wnioskowa−
no o zaplanowanie w przyszłorocznym
budżecie środków na remont ul. Boj−
szowskiej, w tym na prostowanie i roz−
szerzenie tak, aby mógł nią jeździć auto−
bus. Zgłaszano potrzebę remontu ul. Pe−
ryferyjnej, którą niszczą ciężkie samo−
chody. Sygnalizowano potrzebę zainsta−
lowania dodatkowych lamp na ul. Dębo−
wej. Mieszkańcy pytali o pomysły na
ożywienie świetlicy oraz polemizowali
z dotychczasową ofertą kierowaną do
dzieci. Wnioskowano o zorganizowanie
dojazdu  i odjazdu dzieci do szkoły, tak
aby mikrobus nie był przepełniony. 

Praktykowany niemal od począt−
ku model spotkań radnych z miesz−
kańcami ma podstawową cechę. Jest
nią całkowita swoboda wypowiedzi.
Brak jakiejkolwiek presji powoduje,
że zabierający głos czują się zupełnie
swobodnie. Mogą krytykować, dzię−
kować, komentować, grozić, przema−
wiać itd. Podczas tegorocznych spo−
tkań potwierdziły się istniejące od lat
prawidłowości. Zaliczyć do nich moż−
na występowanie wyraźnej specyfiki
charakteryzującej poszczególne miej−
scowości, zupełny brak zainteresowa−
nia ze strony młodzieży, sprowadza−
nie większości wystąpień do własnej
posesji lub bezpośredniego sąsiedz−
twa. Taki charakter na pewno ma ca−
ła zdecydowana większość poruszo−
nych spraw. Tegoroczne spotkania
tylko nieznacznie odbiegały od utrwa−
lonego modelu. Po raz pierwszy zor−
ganizowano dodatkowe ósme spotka−
nie dla mieszkańców osiedla przy ul.
Chemików. Podstawowy powód to
problemy, które powstały w wyniku
przejęcia przez gminę części składni−
ków od ZTS ERG w tym substancji
mieszkaniowej. Po raz pierwszy pu−
blicznie odczytano anonim i dokona−
no odpowiedzi na zawarte w nim tezy.
W kilku miejscowościach wystąpienia
niektórych osób miały cechy kampa−
nii wyborczej. Zamiast pytań komen−
towano, krytykowano i prezentowano
własną wizję problemów. Wypowiedzi
takie powodowały ostrą replikę ze
strony niektórych radnych. Skoro mo−
wa o przedstawicielach organu
uchwałodawczego gminy to należy

stwierdzić, że był to kolejny rok wyso−
kiej frekwencji. W każdej miejscowo−
ści uczestniczyło w spotkaniach od 16
— 20 radnych. Oznacza to, że wszę−
dzie Rada mogła obradować i podej−
mować prawomocne rozstrzygnięcie.
Do dyspozycji mieszkańców byli kie−
rownicy wydziałów i referatów Urzę−
du, jednostek organizacyjnych gminy,
dyrektorzy szkół, przedstawiciele ko−
palni i podmiotów zarządzających
mieniem, policjanci, przedstawiciele
RPWiK, spółki wodnej, Straży
Miejskiej oraz przedstawiciele służby
zdrowia. Po raz pierwszy wykorzysta−
no obecność mieszkańców do infor−
mowania o rozszerzonych usługach
medycznych oraz problemach we−
wnętrznych, a ściślej stosunkach po−
między kierownictwem jednego z za−
kładów, a personelem medycznym. 

Tym razem na spotkania przybyło
mniej osób. Łącznie uczestniczyło
w nich ok. 390 osób. Mniejszą liczbę
spraw poruszono niż w latach po−
przednich. Chętniej głos zabierały
osoby, które nie mieszkały w danej
miejscowości lub w Bieruniu. We
wszystkich miejscowościach poru−
szano potrzebą remontów dróg, ich
odwodnienie i złą  jakość wody.
Oczekiwano również zwiększenia
bezpieczeństwa. We wszystkich miej−
scowościach mieszkańcy dziękowali
za wykonane zadania. Był to dowód,
że wszędzie coś było realizowane.
Oznaczało to również, że miasto się
rozwija. Pozostaje jednak wiele pro−
blemów do załatwienia.

Opracował: J. S.

Podsumowanie

Dzieci w naszym przedszkolu ra−
dośnie wśród życzliwych ludzi
i bajecznie kolorowych zaba−

wek spędzają czas na zabawie poznawa−
niu siebie i otaczającego świata. Uczą się
żyć dla ludzi i wśród ludzi. Personel na−
szego przedszkola stara się aby czas, któ−
ry dzieci spędzają w naszym przedszko−
lu wypełniony był atrakcyjnymi forma−
mi i ciekawymi treściami, gdyż z każ−
dym rokiem wzrastają oczekiwania ro−
dziców i potrzeby dzieci. 

Rok 2001 był i jest kontynuacją uro−
czystości wewnątrzprzedszkolnych oraz
otwartych dla rodziny i środowiska. Tra−
dycyjnie w karnawale odbywa się bal
przebierańców gdzie dzieci w bajko−
wych strojach biorą udział w zabawach
tanecznych i konkursach. Zimą gościmy
ukochane Babcie z Dziadkami, aby
wspólnie kolędować i oglądać Jasełka
w wykonaniu dzieci z grup starszych. 

Z początkiem wiosny dzieci żegnają
zimę i z kolorowym gaikiem witają
wiosnę. 

W okresie poprzedzającym Święta
Wielkanocne przeprowadzona zostaje

aukcja prac dzieci i nauczycieli z której
dochód przeznaczony jest na zakup na−
gród dla dzieci biorących udział w róż−
nych konkursach np. recytatorskim, „Ba−
śnie, bajki, bajeczki”, Mini Play−back
show oraz w czasie zabaw związanych
z Dniem Sportu. 

Kwiecień i maj w naszym przedszko−
lu to czas wzmożonej pracy aby przygo−
tować program dla kochanych Mam oraz
zespołu do Międzygminnego Przeglądu
Zespołów Dziecięcych. Na uwagę zasłu−
guje fakt, iż Przedszkole nr 2 było inicja−
torem I Miedzygminnego Przeglądu Ze−
społów Dziecięcych, który odbył się
w roku 1993 na terenie naszej placówki.
Dla chętnych dzieci 5−6 letnich wypo−
czynek wakacyjny rozpoczyna się wy−
jazdem na „Zielone Przedszkole”− orga−
nizowanym po raz piąty. Rok szkolny
kończy się pożegnaniem starszaków
i wspólnym wyjazdem wszystkich grup
na łono przyrody. Tego roku dzieci od−

wiedziły leśniczówkę w Studzienicach.
Pogoda i humory dopisywały wszyst−
kim. Czas spędziły dzieci na zabawach,
grach pieczeniu kiełbasek nad ogni−
skiem. 

Dzieci, które po raz pierwszy przyszły
do przedszkola zostają przyjęte do „We−
sołej Gromadki”. W trakcie tej uroczy−
stości wykonują zadania po których pa−
sowane są do grupy: „Pajacyków”, „ Za−
jączków”, „Żabek”, „Wiewiórek”, 
„Kotków”. Każde dziecko otrzymuje
„Akt pasowania” i słodycze, a wszystkie
grupy otrzymują od Pani dyrektor wspa−
niałe zabawki do wspólnej zabawy. 

Umiejętność bezpiecznego poruszania
się po drogach wpajana jest naszym
dzieciom już od najmłodszych lat przez
nauczycieli, rodziców. Zasady te dzieci
z naszego przedszkola utrwaliły na spo−
tkaniu z Bieruńską Strażą Miejską. Go−
ście w mundurach, radiostacją i radiowo−
zem wywołali poruszenie wśród dzieci.

Ku radości dzieci Straż Miejska dała do
obejrzenia akcesoria pomocne w ich pra−
cy. Na zakończenie dzieci przedstawiły
inscenizację i piosenki. Wizyta ta na dłu−
go zostanie w pamięci wszystkich dzieci. 

Mijający pierwszy rok trzeciego ty−
siąclecia w naszym przedszkolu zakoń−
czy oczekiwana przez wszystkie dzieci
wizyta Świętego Mikołaja z workiem
pełnym prezentów i słodkości. 

Czy pierwszy rok trzeciego tysiąclecia
był inny? 

Na pewno tak — mimo tych samych
działań — były i są nowe doświadcze−
nia, nowe kontakty ale również nowe
oczekiwania i wyzwania na miarę pla−
cówki jaką jest Przedszkole nr 2. 

Opracowały: MARIA MIKA —
MATUSIAK, MAŁGORZATA

SZULC, MAŁGORZATA 
DZIEDZIOCH

W Przedszkolu nr 2
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Prosimy o przysyłanie
kartek z rozwiązaniem na
adres Bieruńskiego Ośrod−
ka Kultury do 28 sierpnia
Wsród autorów popraw−
nych odpowiedzi rozlosu−
jemy nagrodę – cenne wy−
dawnictwo albumowe.
Prawidłowe rozwiązanie
krzyżówki z poprzedniego
numeru brzmi: 

„CO DAŁ LOS 
TO I BIERZE“

Nagrodę w wyniku
losowania otrzymuje

Pan Bernard Kurowski
z Tychów

Gratulujemy i zapra−
szamy do BOK, po odbiór
nagrody.

Rozwiązanie krzyżówki
polega na odgadnięciu ha−
sła, które utworzą litery
z ponumerowanych pól,
napisane w kolejności od−
powiadających im liczb od
1 do 19, umieszczonych
w prawym dolnym rogu
kratki.

Pn 10.12. g. 14.00 Spotkanie członków Związku 
Kombatantów  zaproszenia

Cz 13.12. Koncert umuzykalniający 
− Agencja Artystyczna 

„VIOLINO” Dąbrowa Górnicza, pt. 
„Pieśni i kolędy − świąteczne tradycje 
narodów świata” 
g. 9.00 dla uczniów ZSZ
g. 10.40 dla uczniów LO

Pt .14.12. g. 16.30 Spotkanie opłatkowe 
dla rodziców P1 grupa 0

Sb. 15.12 g. 16.00 Spotkanie mikołajkowo 
– opłatkowe Stowarzyszenia
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
"Radość Życia"

Śr. 19.12. g. 15.00 Spotkanie opłatkowe 
Urzędu Miasta

Cz. 20.12. Spotkanie z literaturą 
− wykład Maciej Szczawiński, poeta, 
kierownik redakcji literackiej Radia 
Katowice pt. "Czy zmierzch słowa?"
g. 10.00 dla uczn. Gimn. Nr1 (w szkole)
g. 11.50 dla uczniów Gimnazjum Nr2

Pt.  28.12. g. 14.00 Sesja Rady Miejskiej 
Pn. 31.12. g. 23.00 SSSS YYYY LLLL WWWW EEEE SSSS TTTT EEEE RRRR

na bieruńskim Rynku
Koncert zespołu do 1.30

DOM KULTURY ul. Chemików 45
1.12. g. 18.00 Koncert zespołu „SAMI”

Bilety wstępu  do nabycia w DK 
ul.Chemików 45 

3.12. Spotkanie autorskie z dr Danutą Opacką
–Walasek  pt. „Poezja dwudziestolecia

międzywojennego” 
g. 10.00 dla uczn. ZSZ
g. 11.30 dla uczn. LO w Hali Sportowej 

7.12. CYRK ŚW. MIKOŁAJA  w programie:
FAKIR, ŻONGLERKA, SZALONA KLAUNADA,
AKROBATYKA, EKWILIBRYSTYKA,
NIESPODZIANKI  humor, zabawa, konkursy

g. 14.00 dla przedszkola Nr 1
g. 17.15 bilety do nabycia w cenie 3 
złotych (w tym "niespodzianka") 
Bieruńskim Ośrodku Kultury 
ul. Spiżowa 4 i w Domu Kultury 
ul. Chemików 45

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3
3.12. Bajki Mikołajkowe w wykonaniu 

artystów Biura Koncertowego AS 
z Bytomia 
g. 10.45 klasy I − III
g.  11.50

4.12. Bajki Mikołajkowe w wykonaniu 
artystów Biura Koncertowego AS 
z Bytomia dla uczniów 
g. 10.45 klasy IV − VI
g. 11.50

12.12. Bajka zimowa pt. "List do 
św. Mikołaja" w wykonaniu Teatrzyku 
"SKRZAT" z   Krakowa
g. 9.00 dla uczniów SP Nr3 
− Filia w Czarnuchowicach
g. 10.45 dla uczniów SP Nr3 − Filia 
w Bijasowicach

g. 12.30 dla uczniów SP Nr3 − Filia w Ścierniach

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA
8.12. Bajka zimowa pt. "List do św. Mikołaja"

w wykonaniu Teatrzyku "SKRZAT" 
z Krakowa

g. 15.00 ul. Remizowa 19
g. 17.00 ul. Bojszowska 214

SSSSttttyyyycccczzzzeeeeńńńń      2222000000002222
KINO−TEATR  "Jutrzenka"
Pt 04 g. 15.00 Spotkanie opłatkowe

członków Koła Gospodyń Wiejskich
– zaproszenia

So 05 Przedstawienia Jasełkowe w wykonaniu 
dzieci  z Przedszkola Nr 1 w Bieruniu
g.  14.30 –   wstęp wolny
g.  16.00 –   wstęp wolny

N 06 Przedstawienia Jasełkowe w wykonaniu
dzieci z Przedszkola Nr 1 w Bieruniu 
g.  14.30      −  wstęp wolny
g.  16.00       −  wstęp wolny 

Pn 07 g.  18.00 Spotkanie członków 
Kółka Rolniczego 

Cz 10   Koncerty umuzykalniające − Filharmonia 
Śląska  
pt. „Cztery puzony w wehikule czasu”      

g.  9.00 − dla uczniów  SP  − 3
g.  10.00 −  dla uczniów SP   −1
g.  11.15 −  dla uczniów Gimn. Nr 1   
g.  12.15 −   dla uczniów Gimn. Nr 2        

B I E R U Ń S K I  O Ś R O D E K  K U L T U R Y

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

ZAPRASZA

Dobiegły końca spotkania członków
PZERiI w roku bieżącym. A spotkań,
tylko w Kole nr 1, w tym roku było 12,
licząc dwa dnia na każde spotkanie
okolicznościowe: spotkania nowo−
roczne, Dzień Kobiet, Dzień Inwalidy,
Dzień Matki i Ojca, Dzień Seniora. 

Ostatnie spotkania tzw. Wieczór
wspomnień odbyły się w dniach 21
i 22 listopada. W miłej atmosferze —
jak to zwykle w „Jutrzence” bywa —
przy świecach, kawie i ciastku prze−
biegały te spotkania. Miłą niespo−
dziankę i dużą radość sprawiły zebra−
nym BIEDRONKI — grupa dzieci
przedszkolnych. W strojach ludo−
wych, śpiewem i tańcami radowały
emerytów, za co nagradzano młodych
artystów burzliwymi oklaskami. Bar−
dzo ładny program „Biedronek” przy−
gotowały panie Katarzyna Baranie−
wicz i Ewa Pająk, którym również po−
dziękowano serdecznymi oklaskami. 

W dalszej części piosenkami
„z tamtych lat” i skeczami bawił ze−
branych zespół znany i wielokrotnie
opisywany nie tylko na łamach „Rod−
ni” — Bierunianki, a kiedy zespół za−
śpiewał, że „piękne są chwile w dwu−
dziestych latach, piękna jest młodość,
nie wróci już...” niejedna łezka z oczu
popłynęła. 

Żal za młodością, za przeżytymi,
minionymi już latami... 

A czas tak szybko pędzi! 
Refleksje, zaduma, ale i radość wi−

doczna była na twarzach uczestników
spotkania. 

Aby uprzyjemnić emerytom, człon−
kom Związku czas emerycki, czas jak
mówią „przyszli emeryci”, bez zawo−
dowych obowiązków — Zarząd orga−
nizuje różnego rodzaju spotkania
(przy ognisku), wycieczki czy wyjaz−
dy plenerowe. 

„Wieczory wspomnień” także są
okazją do rozmów o minionych la−
tach. A jest co wspominać: wiele

przeżyć miłych, radosnych i tych
mniej przyjemnych... Naszym emery−
tom zostały tylko wspomnienia i spo−
tkania w „Jutrzence”. 

Jak na każdym spotkaniu i tym ra−
zem składano serdeczne życzenia obec−
nym członkom, obchodzącym w listo−
padzie i grudniu urodziny oraz wspól−
nie odśpiewano tradycyjne „100 lat”. 

W spotkaniu (w pierwszym dniu)
udział brali przedstawiciele Zarządu
Okręgowego PZERiI w Katowicach:
panowie Bogdan Poprawa — Wice−
przewodniczący Zarządu O/O i Hen−
ryk Skwara — Skarbnik Zarządu
O/O. Akcentem uroczystym tego spo−
tkania było wręczenie odznaczenia:
Złotą Honorową Odznakę Zarządu
Głównego Polskiego Związku Eme−
rytów, Rencistów i Inwalidów otrzy−
mała pani Irena Grabowska — Dy−
rektor Bieruńskiego Ośrodka Kultury. 

Dokonując dekoracji z dużą satys−
fakcją Pani Dyrektor za życzliwy sto−
sunek do poczynań Zarządu Oddziału
Rejonowego, za rozumienie potrzeb
oraz za wspaniałą serdeczność dla
emerytów. Były brawa, gratulacje,
życzenia i kwiaty”.

Następne spotkanie zapowiedziano na
styczeń 2002 roku. Właśnie 16 i 17
stycznia odbędą się Noworoczne Spotka−
nia Opłatkowe, na które Zarząd zaprasza
wszystkich członków oraz emerytów
jeszcze niezrzeszonych w Związku. 

Zapisy i zaproszenia w biurze przy
ul. Spiżowej. 

MARIA MAZURKIEWICZ

P O L S K I Z W I Ą Z E K  E M E R Y T Ó W  
I R E N C I S T Ó W

Wszystkim emerytom, 
rencistom i inwalidom szczęśli−
wych, radosnych i spokojnych

Świąt Bożego Narodzenia 
serdecznie życzy Zarząd Oddziału 
Rejonowego PZERiI w Bieruniu. 

D z i ę k u j e m y
Danone przekazał w dniu 6.12.2001r. dla Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bieruniu 24 gry dla dzieci i 17 koszulek. Dary trafią do
świetlic dla dzieci. Za pamięć o naszych dzieciach serdecznie dziękuje

kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu.

W artykule zamieszczonym w listo−
padowym numerze Rodni pt. „65−le−
cie szkoły” znalazły się dwa błędy za
które autorkę i zainteresowanych ser−
decznie przepraszamy. Po pierwsze:
na uroczystości nie mógł być Tadeusz
Kamski — syn byłego kierownika
szkoły a po drugie prof. dr hab. Ro−
manowi Wronie zgubiliśmy tytuł pro−
fesorski. 

Serdecznie przepraszamy 

24 grudnia i 31 grudnia w Urzędzie Miasta w godzinach od 7:30
do 13:00 pełnione będą dyżury w następujących wydziałach:

Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
Wydziale Finansowym — Kasa
Wydziale Gospodarki Komunalnej

Wydziale Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

SSSSyyyyllllwwwweeeesssstttteeeerrrr   wwww  ppppllllaaaaccccóóóówwwwkkkkaaaacccchhhh  

KKoosszztt bbiilleettuu:: 350 zł od pary do nabycia 
— Kino–Jutrzenka
— w obiekcie handlowym „Spectra”
Biuro Podróży „Laguna” Tel. 216−38−55

Telefony kontaktowe: 
218−90−06;  0502−490−070

Organizatorzy zapewniają 
− wspaniałą zabawę, 
− dobrą kuchnię
Oferują
− trzy gorące posiłki
− zimną płytę
− bukiet sałatkowy
− i wiele innych wspaniałości

W Jutrzence i świetlicy środowiskowej 
w Jajostach odbędą się bale sylwestrowe 

O g ł o s z e n i e
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu ul. Wawelska 35 

organizuje przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozowych
osób niepełnosprawnych w roku 2002 na trasie Bieruń — Tychy. 

Maksymalna ilość osób przewożonych wraz z opiekunami — 20, niepełnosprawni z róż−
nym stopniem niepełnosprawności. 
Termin składania ofert — 17.12.2001 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo−
łecznej w Bieruniu do godziny 9.30. 

Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: 
Jadwiga Milewska — sprawy techniczne tel. 216−21−76

Katarzyna Plewniok — sprawy proceduralne tel. 216−40−85 wew. 39

Bieruńskie kuranty
Po połowie podzielili się zwolenni−

cy i przeciwnicy melodyjek wygrywa−
nych przez zegar ratuszowy. Dlatego
też, aby uszanować wszystkich zainte−
resowanych, zdecydowano, że zegar
będzie wygrywał melodyjkę ale tylko
raz na dobę — w samo południe. Te−
raz pozostaje wybrać: jaka to melodia? 

Sportowe zapowiedzi
1. Wigilijny Turniej Szachowy 

(15 grudzień)
2. Otwarte Mistrzostwa Bierunia 

w Pływaniu (16 grudzień) 
Zapisy przyjmują organizatorzy

(Referat Sportu i Rekreacji U.M.
Bieruń  oraz UKS "Delfin" przy

SP−1 w Bieruniu ) 
do dnia 12. XII.2001

Kotły węglowe, miałowe na gaz 
–  drzewny i węglowy firm:

HEF, ŻYWIEC, DAKON, 
ATMOS, KIELAR.

Automaty węglowe 
i miałowe firm:

URZON i SPYRA
kolektory słoneczne
Kominki
Grzejniki panelowe
Systemy instalacyjne CO oraz CWU. 
Systemy grzewcze PARADIGMA
Wentylatory łazienkowe

Okna i drzwi – Kobiór Włoszczowa
Garaże i wiaty Ceny producenta, rabaty.
>> DO 20 KM TRANSPORT GRATIS <<

JATRONIK
mgr Stanisław Jaromin

43−155 Bieruń Nowy ul. Warszawska 390 b 

Bieruń Nowy ul.
Warszawska 390 B

tel. 216−28−42
mob. 0501−76−24−05

oferuje:

U r z ą d  w ś w i ę t a



29 listopada bieżącego roku w Do−
mu Kultury „Sokolnia” w Imielinie
miały miejsce uroczystości otwarcia
wystawy o charakterze podsumowu−
jącym dorobek wydawniczy gmin:
Bieruń, Bojszowy, Chełm Śląski, Lę−
dziny oraz Imielin. 

Powodów, dla których wystawa
się odbyła, jest wiele. Przede wszyst−
kim, jak już wcześniej wspominano,
jest to wyraz szacunku dla dorobku,
a zwłaszcza dla ludzi tworzących go
— piszących, fotografujących, wyka−
zujących się inicjatywą oraz mają−
cych ogromny wkład w jego wzboga−
canie. Ponadto rok 2001 został ogło−
szony Międzynarodowym Rokiem
Książki, a wystawa miała być skrom−
nym wkładem w jego obchody. 

Na wstępie zebranych gości powi−
tał Burmistrz Imielina Jan Chwię−
dacz oraz Starosta Powiatu Piotr
Czarnynoga. Następnie wójtowie
i burmistrzowie gmin powiatu po−
krótce prezentowali dorobek każdej

z gmin. „Bieruńska twórczość została
bardzo wzbogacona o szereg wydaw−
nictw” — na wstępie powiedział Bur−
mistrz Bierunia Ludwik Jagoda.
Przykładem takim jest licząca 41 eg−
zemplarzy seria Zeszytów Bieruń−
skich, upowszechniana od 1987 roku
dzięki staraniom Komitetu Obcho−
dów 600−lecia Bierunia. Od 1991 ro−
ku, kiedy Bieruń dołączył do społecz−
ności samorządowej, powstało wiele
monografii, opracowań, folderów,
pocztówek oraz zostały nagrane płyty
z brzmieniem organów z kościoła pw.
św. Walentego i kościoła pw. Św.
Barbary. 

W ceremonii otwarcia wystawy
uczestniczył starosta P. Czarnynoga
oraz wójtowie i burmistrzowie gmin.
Podczas zwiedzania zgromadzonym
gościom dodatkowo umilał czas Ka−
meralny Kwartet Smyczkowy, który
grał między innymi utwory Wolfgan−
ga Amadeusza Mozarta i Johannesa
Brahmsa. AWD
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Uroczysta Wieczornica z okazji Święta Niepodległości

„Szliśmy 
do Ciebie Polsko...”

Nasza droga do niepodległości
była długa i ciernista” — tak
zaczął swe przemówienie

przewodniczący RM Ryszard Pisko−
rek 11 listopada na Niepodległościo−
wej Wieczornicy w Świetlicy Środo−
wiskowej przy ul. Remizowej 19. Na
uroczystość przybyło wielu gości: bur−
mistrz – Ludwik Jagoda, z−ca bur−
mistrz Jan Podleśny, z−ca przewodni−
czącego RM – Józef Berger, ksiądz
proboszcz Jan Dąbek i wikary Da−
mian Bednarski, dyrektor BOK Irena
Grabowska, radni, dyrektorowie szkół
oraz liczni mieszkańcy naszej gminy. 

Część artystyczna składała się
z dwóch elementów: wystąpienia
uczniów Gimnazjum nr1 oraz Arty−
stów Scen Krakowskich. Pierwszy
z nich zaczął się bardzo tajemniczo.
Ubrani na czarno Gimnazjaliści wy−
chodzili po kolei ze świecami na ogar−
niętą mrokiem scenę przygotowaną
przez nauczycielki: Zofię Łabuś
i Edytę Przybycień. Prezentowali
utwory Marii Bogusławskiej, Leona
Szumana, Janusza Szczepkowskiego,
Władysława Bełzy oraz Wisławy

Szymborskiej, wybrane przez opieku−
nów: Elżbietę Małecką i Annę Gru−
dzińską−Ciok, które były przeplatane
pieśniami patriotycznymi prezentowa−
nymi przez Zespół Wokalny Gimna−
zjum nr1 pod kierownictwem Rafała
Borkowego. Wykonawcy: G. Błaszcz,
R. Dębowska, A. Górak, A. Jarnot,
M. Kowal, A. Kowalik, A. Krucz−
kowska, A. Milewicz i R. Brzeski
wprowadzili zebraną publiczność w at−
mosferę mistyki i patriotyzmu. Po tym
nastąpiła druga część, w której wystą−
pili artyści: Stanisław Ziółkowski —
solista operetki krakowskiej, Grzegorz
Juras — autor programu przy akom−
paniamencie Jerzego Sobeńko
z Agencji Artystycznej Marii Kwie−
cień „Impresaria” z Krakowa. Ich wy−
stąpienie łączyło deklamacje słynnych
utworów między innymi Karola Wie−
rzyńskiego, Loepolda Staffa oraz od−
śpiewanie pieśni legionowych. 

„Naród jest silny wartościami du−
cha” — tymi słowy dyrektor BOK 
I. Grabowska podziękowała artystom
za wspaniały popis oraz wręczyła im
symboliczne bukiety kwiatów. 

(AWD)

W sobotę, 24 listopada
w Hali Sportowej przy L. O.
a również na Pływalni  oraz
w sali SP nr 1 w Bieruniu
odbyły się kolejne, IV Zawo−
dy Katolickiego  Stowarzy−
szenia Młodzieży. 

Podczas zawodów 240 młodych lu−
dzi, z różnych powiatów, miast i para−
fii Górnego Śląska rywalizowało ze
sobą w czterech dyscyplinach: 12 dru−
żyn męskich w halowej piłce nożnej,
12 drużyn dziewcząt w siatkówce,
Pozostali uczestnicy współzawodni−
czyli w dwuboju pływackim a rów−
nież w tenisie  stołowym dziewcząt
i chłopców. Rozgrywkom sportowym

towarzyszyły ogromne emocje  i wiel−
ki doping publiczności. 

Oto najważniejsze 
wyniki: 

W dwuboju pływackim chłopców
— I miejsce zajął Michał Bińczyk
z Jastrzębia, II m. Michał Skóra
(Bieruń), III m. Daniel Dudek (Bie−
ruń)  dziewcząt — I m. Iwona Wil−
czak (KSM Bieruń) przed Sylwią
Madej (KSM Jastrzębie)  

W tenisie stołowym chłopców
I miejsce: Błażej Wizner (KSM z
Wodzisławia), II m. Piotr Woźniak
(Chełm Śląski), III m. Artur Toma−
szewski (KSM  Piekary Śląskie) 

— dziewczęta: I m. Sylwia Tekiela
(Jastrzębie), II m. Monika Adamska
(Chełm Śl.), III m. Justyna Galoch
(Pszczyna−Studzienice)   

Siatkówka dziewcząt
— o finał odbyły się dwa mecze:

Jastrzębie — Ruda  Śląska Józef (2:
0),  Bieruń Nowy — Piekary Śląskie
(2:0), 

O trzecie m. Ruda Śl. — Piekary Śl.
(2:1), w finale: Jastrzębie — Bieruń
Nowy (2:0) 

Składy drużyn finałowych: Jastrzę−
bie (I m.) — Pluta, Nejman, Król,
Gumińska,  Szarek, Wowra Bieruń
Nowy (II m.) — Kubieniec, Bednar−
czyk, Duda, Pająk, Roezner, Kidoń,
Kwiatkowska.

W halowej piłce nożnej o wejście
do finału odbyły się mecze: 

Tychy Żwaków – Tychy Karolina
(0:1), Imielin  – Tychy Magdalena (5:
2), o III m.  Imielin – Tychy Żwaków
(4:5), w meczu finałowym Tychy Ka−
rolina – Tychy Magdalena  (1:4) 

Składy drużyn finałowych: Tychy
Magdalena (I m.) — Cieślak, Wil−
gucki, Seweryn,  Dulski, Sojka,
Brysz,  Tychy Karolina (II m.) —
Oleksy, Kapłon, Misiak, Wojda,
Dulok, Zioło.

W klasyfikacji ogólnej 
„O Puchar Przechodni Biskupa”
I miejsce zajął KSM  Jastrzębie

(15 p.) Puchar ufundował ks. Bp. Ge−
rard Bernacki.  Organizatorzy, Od−
dział KSM Bieruń Nowy składają ser−
deczne podziękowania P.  Burmi−
strzowi Janowi Podleśnemu, wła−
dzom Starostwa, dyrekcji Liceum, jak
również  dyrekcji KWK Piast i firmie
Danone za udzieloną pomoc material−
ną i rzeczową w przygotowaniach. 

MARCIN STACHURA
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W Bieruniu walczono
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W kręgu 
pisanego słowa

Zabawa, o której mowa w tytu−
le, to właściwie Wieczór An−
drzejkowy, mający miejsce

w środę 28 listopada. Otóż w ten wła−
śnie dzień uczniowie klasy IIIa Gim−
nazjum nr 1 pojawili się na ulicy Lice−
alnej 17 a na zaproszenie mojej obec−
nej klasy IIc. Zbliżające się Andrzejki
stały się doskonałym pretekstem, aby
zaprosić tych, o których i tak już wie−
le słyszeli, poznać się i wymienić do−
świadczenia. Przygotowania trwały...
ciasto, popcorn, tosty, precelki, napo−
je, no i oczywiście najważniejsze−
wróżby! 

Wszyscy z niecierpliwością oczeki−
waliśmy na naszych gości. Uczniowie
ćwiczyli powitanie, dobierali odpo−
wiednią muzykę. W końcu pojawili się! 

Widząc swych starszych kolegów
i koleżanki, drugoklasiści po prostu
uciekli. Jak powiedziała mi pani Bo−
żena Mosler, wychowawczyni klasy
trzeciej, i oni byli zdenerwowani. Jak
się później okazało „nie taki diabeł
straszny...” . Ku naszemu zaskoczeniu
i radości szybko znaleźli wspólny ję−
zyk, a różnica wzrostu i wieku nie sta−
nowiła najmniejszego problemu
(wręcz przeciwnie!). Chwilowy po−
płoch wywołała tylko wiadomość, że
panowie zostaną poproszeni do tańca
przez swoje koleżanki. Jednak po
pierwszym szoku chłopcy stanęli na
wysokości zadania i dzielnie spisywa−
li się na parkiecie. Muszę dodać, że
obie wychowawczynie także brały
udział w tych pląsach. A dalej... były

zazwyczaj pomyślne wróżby, przygo−
towane przez Renię i Paulinę. Łu−
kasz i Michał dbali zaś o część mu−
zyczną tego spotkania. Jednym sło−
wem każdy chyba znalazł coś miłego
dla siebie. Ci młodzi, wspaniali ludzie
udowodnili, że potrafią się wspólnie
bawić, a drobne różnice nie mogą być
przeszkodą w nawiązaniu przyjaźni.
Jedyne na co narzekały klasy II c i III a
to to, że tak szybko musieliśmy za−
kończyć to spotkanie. No cóż,
w czwartek czekała na nas szkoła... 

Na koniec zabawy Ania Jarnot
w imieniu całej klasy oraz wycho−
wawczyni zaprosiła nas na Wigilię.
Przyznam, że zarówno ja jak i moja
obecna klasa zaproszenie przyjęliśmy
z ogromną radością i już nie możemy
się na owo spotkanie doczekać. 

Na koniec pragnę podziękować
całej klasie II c za zorganizowanie
tego wieczoru i zaproszenie moich
byłych wychowanków, ich rodzi−
com za wsparcie przy organizacji,
zaś pani Bożenie Mosler za to, że
przyjęła nasze zaproszenie wraz
z całą klasą IIIa. 

Serdeczne podziękowania kieruję
także do pani dyrektor Grażyny Ku−
bicy, która ani przez chwilę nie waha−
ła się wyrażając zgodę na to spotka−
nie, do końca czuwała i sprawdzała
czy niczego nam nie brakuje. Dzięku−
ję także panu Grzegorzowi Bizackie−
mu, dyrektorowi Gimnazjum nr 1 za
to, że wyraził zgodę na przyjazd
uczniów oraz za pozdrowienia. 
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Klasa II c i III a z wychowawczyniami podczas Wieczoru Andrzejkowego


