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Po raz pierwszy w tym roku,  
w Uroczystość Bożego Ciała, 
po południu - Duszpasterska 
Rada Parafialna i Proboszcz 
Parafii św. Barbary, zorgani-
zowali  „Parafialny Festyn Ro-
dzinny”. 
Organizatorzy początkowo 
byli pełni obaw: po pierw-
sze nie mają doświadczenia, 
po drugie obawiali się, że kil-
ka wolnych  dni skłoni miesz-
kańców  do wyjazdu. Jednak 
zapał się opłacił, publiczność 
dopisała, pogoda w zasa-

Najwyższe targowe 
trofea statuetki „Zło-
tego liścia” otrzyma-
ły:  Spółdzielnia Usłu-
gowo-Handlowa „Jed-
ność” z Bierunia „Za ory-
ginalną ekspozycję, KWK 
„Piast” z Bierunia za „Re-
topal” wzbogacony węgiel, 
którego spalanie jest mniej 
uciążliwe dla środowiska 
oraz Firma „WENTECH” z 
Imielina „Za produkt targo-
wy” (bezpodporowy wał na-
pędowy na bazie włókien wę-
glowych)
Przyznano też wyróżnie-
nia które otrzymali:  Agen-
cja Ochrony Mienia Ziemo-

wit z Lędzin, Zakład Rzeźni-
czo-Wędliniarski U Andrze-
ja z Bojszów, Zakład Foto-
graficzny Brom z Lędzin, Za-
kład Stolarski  Józefa Pacwy 
z Imielina, Józef Jeziorski z 
Imielina oraz Damian Socha z 
Imielina. Wszyscy zaintereso-
wani (nie tylko przedsiębior-
cy, ale również   odwiedzający 
targi)  mogli wysłuchać cyklu 
wykładów podczas konferen-
cji pn. „Lokalny przedsiębior-
ca w Unii Europejskiej - szan-
se i wyzwania”. 

Zwieńczeniem konferencji 
była prezentacja dziecięcych i 
młodzieżowych prac plastycz-
nych, powstałych  na konkurs 
pod nazwą „Chroń, aby żyć”. 
W konkursie tym również 
tryumfowali nasi. Nagrody i 
wyróżnienia zdobyli: Natalia 
Ostrowska, Kornelia Czyr-
wik (obie z LO w Bieruniu), 
Gabriela Klima  Wojciech Fi-
giel (oboje z Powiatowego Ze-
społu Szkół w Chełmie Ślą-
skim) oraz Martyna Ko-
ciak (z Powiatowego Ze- 5

Targowy
Dużym sukcesem zakończyły się dla nas

II POWIATOWE TARGI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EKOLOGII

sukces

Zmienia się termin egzami-

nów maturalnych. W tym 

roku, ostatni raz  kwitły 

kasztany w czasie matur. Z 

Bierunia w świat, po wiedzę 

i dyplomy wyższych uczelni, 

rusza kolejny rocznik absol-

wentów szkół średnich. 

Ostatnie 
kasztany
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Festyny 
parafialne
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INFORMATOR Telefon

BURMISTRZ
Ludwik Jagoda
Przyjmowanie stron:
wtorki od godz. 14.00 do 16.00

216-40-35
Faks: 

216-47-77

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Jan Podleśny 216-40-35

SEKRETARZ MIASTA
Jerzy Stok

216-40-35
w. 14

URZĄD MIASTA

Wydział Ładu Przestrzennego 
i Gospodarki Nieruchomościami 216-43-22

Wydział Gospodarki Komunalnej 216-47-19

Wydział Inwestycji Miejskich 
i Remontów 216-45-02

Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

216-40-85
w. 26

Referat Administracji 216-40-85

Wydział Spraw Obywatelskich 216-41-04

Wydział Finansowy 216-41-18

Referat Sportu i Rekreacji 216-40-85
w. 27

Ośrodek Edukacji 216-16-35

Bieruński Ośrodek Kultury 216-40-16

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 216-21-76

RADA MIASTA

Dyżury

Przewodniczący
Jan Wieczorek
poniedziałki, środy, piątki
od 10.00 do 12.00

216-40-35
w. 34

Wiceprzewodniczący
Ryszard Piskorek
wtorki, czwartki, piątki
od 10.00 do 12.00

216-40-35
w. 34

STRAŻ MIEJSKA

Tel. dyżurny 986 (nr bezpłatny) 216-37-27

POLICJA

Tel. dyżurny (nr bezpłatny) 997

Policja w Lędzinach 216-75-40

STRAŻ POŻARNA

Tel. alarmowy 998

Centrum Alarmowe OSP 986

POGOTOWIA

Pogotowie Ratunkowe 999

Pogotowie Energetyczne 991

Pogotowie Gazowe 227-31-24

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 782-90-00

Zarząd Dróg Powiatowych 216-61-73

Na przełomie maja i czerwca miała miejsce ko-
lejna odsłona  wymiany młodzieży w ramach 
Niemiecko - Polskiego Stowarzyszenia Partner-
skiego Gundelfingen - Bieruń. Stojący na cze-
le wycieczki prof. Werner Rynski zawitał tym 
razem w Bieruniu z 12 osobową grupą studen-
tów i absolwentów Katolickiej Wyższej Szkoły 
we Freiburgu. Niemiecka grupa przyjechała do 
miasta partnerskiego wieczorem 28 maja i prze-
bywała u nas do 1 czerwca. Również tym ra-
zem, nasi goście zostali zakwaterowani w domu 
gościnnym w Jajostach.
Tegoroczna wizyta obfitowała jak zwykle  w 
liczne  spotkania. Już następnego dnia, po przy-
jeździe  dzięki pomocy dyrektora Józefa Ber-
gera, uczestnicy wycieczki mieli przyjemność 
zwiedzenia gmachu Sejmiku Śląskiego w Kato-

wicach. Przy okazji  goście zobaczyli również 
katedrę i śródmieście Katowic po czym udali się 
do Oświęcimia i Brzezinki. 
Niedziela Zesłania Ducha św. była dniem prze-
znaczonym na Bieruń. W tym dniu niemieccy 
goście mieli możliwość spotkania się z burmi-
strzem Ludwikiem Jagodą, z przewodniczą-
cym Rady Miasta Janem Wieczorkiem i z ks. 
Krzysztofem Szotą w celu zaczerpnięcia infor-
macji na temat naszego miasta. 
W ostatnim dniu uczestnicy wycieczki wraz z 
gospodarzami udali się na całodniowy wyjazd 
do Krakowa. Pobyt naszych sąsiadów zakoń-
czył się wspólną kolacją ze stroną polską, a cała 
wizyta na terenie Bierunia została zapamiętana 
jako przyjemna, ciepła i serdeczna.

WYDARZENIA

W Powiatowym 
Zespole Szkół 
k i e r o w a n y m 
przez dyr. Mie-
czysława Zimir-
skiego, do ma-
tury przystąpi-
ło 138 uczniów z 
Technikum mło-
dzieżowego śred-
nia po pisem-
nym - 3,5 a śred-
nia po ustnym 
3,98. Do matury 
z Technikum dla 
dorosłych i Li-
ceum dla doro-
słych przystąpi-
ło 24 słuchaczy  - średnia ogólna 3,0. Naj-
wyższa średnia 4,6 należy do pani Elżbie-
ty Wojtanii.
Najwyższe średnie uzyskali: Matras Ka-
tarzyna 5,25 w tym 2 oceny celujące,  Pę-
dzik Marcin 5,5 w tym 3 oceny celujące,  
Kuśmierczyk Monika 5,0, Gardas Bar-
tłomiej 5,0 w tym 2 oceny celujące,  Gibas 

Iwona 5,0, Bednarz Katarzyna 5,0, Si-
ręga Jolanta 5,0 w tym 2 oceny celujące, 
Zabska Barbara 5,0, Czarnynoga Mał-
gorzata 5,0, Szeliga Agnieszka 5,0, Czor-
nik Robert 5,0 i  Wolny Daniel 5,0.
W początku czerwca, absolwen-
ci nowobieruńskiej szkoły spotka-
li się na uroczystym rozdaniu świa-
dectw. Teraz szykują się do egzami-

nów na studia. 
*  *  *

Podobnie, jak 232 absolwen-
tów Liceum Ogólnokształcą-
cego kierowanego przez dyr. 
Józefa Bergera, którzy tra-
dycyjne rozdanie świadectw 
świętowali na hali i w uro-
czystym nastroju wspominali majo-
we emocje.
A było to tak: pisemną maturę zda-
wało z matematyki  - 126 licealistów 

średnia ocena 4,43 z historii - 20 
średnia ocena 4,2, z języka an-
gielskiego - 35 średnia ocena 
4,57 i z języka niemieckiego - 5 
średnia ocena 5,4.  Po egzaminie 
pisemnym zwolnionych zostało 
z części ustnej  123 maturzystów 
(50 z oceną celującą 73 z oceną 
bdb) najwięcej zwolnień z mate-
matyki: 44, j. polskiego: 41 j. an-
gielskiego: 18 historii: 9 Średnia 
części pisemnej wyniosła 3,89,  
wystawiono bowiem  463 oceny 
w tym 47 cel, 99 bdb, 134 db
Średnia szkoły z części pisem-
nej wyniosła: 3,89, średnia szko-
ły z części ustnej: 4,27 a średnia 
z całego egzaminu: 4,12. Połą-

czony egzamin dojrzałości z kwalifikacją 
na studia w Politechnice Śląskiej zdawa-
ło 76 uczniów.
Lista prymusów  liceum zawiera 39 na-

zwisk. Wśród nich  absolwentami w naj-
wyższą średnią zostali:  Maria Jaro-
min, Michał Berezowski, Damian Juda 
i Magdalena Wójcik.

Ostatnie kasztany

Z Gundelfingen do Bierunia 

Wizyta przyjaciół

1

Uroczystość rozdania świa-
dectw maturalnych uświetni-
li przedstawiciele władz sa-
morządowych gminy i powia-
tu oraz władz oświatowych. W 
liceum   uroczystość tam mia-
ła w tym roku  szczególny cha-
rakter. 
Poprzedziła ją ceremonia 
podpisania aktu partner-
skiej współpracy pomiędzy 
Liceum Ogólnokształcącym 
im. Powstańców Śląskich  z 
Bierunia a Albert Schweizer 
Gymnasium z Gundelfingen. 
Podpisu pod aktem dokumen-
tującym trwającą już od lat 
współpracę  złożyli dyrektorzy 
obu placówek: Józef Berger i 
Martin Fisher.
Stale rozwijane kontakty mię-
dzynarodowe naszego liceum  
to kolejny dowód  wysokiej 
rangi tej szkoły.
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ROZMAITOŚCI

W niedzielę 6 czerwca w Kino 
Teatrze „Jutrzenka” odbyło się 
spotkanie mieszkańców osie-
dla Homera z przedstawicielami 
FSM Wytwórni Wyrobów Róż-
nych S.A. w likwidacji z Bielska-
Białej, Administratorem osiedla 
MRK Gestor Sp. z o.o. oraz wła-
dzami miasta. Głównym tematem 
tego spotkania było kwestia wyku-
pu mieszkań oraz bieżące sprawy 
dotyczące osiedla.
FSM WWR reprezentował likwi-
dator spółki  Marian Tarabuła, 
MRK Gestor - Marek Sokołow-
ski, a gminę Burmistrz Ludwik 
Jagoda wraz z Naczelnikiem Wy-
działu Gospodarki Komunalnej 
oraz Komendant Straży Miejskiej 
i Dzielnicowy.
Na spotkanie przybyli również 
licznie mieszkańcy osiedla co 
świadczy o sporym zaintereso-
waniu tym co się dzieje na osie-
dlu. Pan Tarabuła poinformował 
zgromadzonych, iż od niedawna 
jest likwidatorem spółki ale zapo-
znał się już z częścią problemów 
osiedlowych i stoi na stanowisku, 
iż osiedle powinno mieć prawdzi-
wego właściciela, który będzie 
o nie dbał w sposób właściwy i 
odpowiedzialny. Następnie mó-
wił o planach przekazania gminie 
dróg, chodników i placów oraz o 
kontynuowaniu umowy dotyczą-
cej dzierżawy budynku w którym 
znajduje się świetlica socjotera-
peutyczna prowadzona przez bie-
ruński MOPS. Kolejnym tematem 
przedstawionym przez likwidatora 
był plan sprzedaży mieszkań i pro-
blemach z tym związanych. We-
dług planu likwidacyjnego, FSM 
WWR ma istnieć do 30.06.2005 
roku i do tego terminu, powinien 
sprzedać wszystkie mieszkania 
oraz uregulować całość spraw 
związanych z osiedlem. Obecnie, 
sprzedaż mieszkań została wstrzy-

mana do 20 czerwca br. z powodu 
oczekiwania na stanowisko Mini-
stra Finansów dot. naliczania po-
datku VAT przy sprzedaży miesz-
kań. W czasie dyskusji padało wie-
le pytań ze strony mieszkańców 
a dotyczyły one m.in. cen miesz-
kań, azbestu na budynkach, stanu 
technicznego budynków, wkładu 
własnego wniesionego w remonty 
mieszkań,  dróg, zasilania w me-
dia, sali sportowej. Nie na wszyst-
kie pytania udało się uzyskać od-
powiedzi. Jednak likwidator za-
pewnił, iż po szczegółowym za-
poznaniu się z pewnymi proble-
mami, udzieli wyczerpujących od-
powiedzi. 
Prezes MRK Gestor przedstawił 
kwestię zaopatrywania osiedla w 
media. Obecnie osiedle zaopatry-
wanie jest przez:
- FIRMA FENICE (woda zimna i 
ciepła, energia, gaz, ścieki)
- Górnośląski Zakład Energetycz-
ny (energia).
Szczegółowych informacji oprócz 
p. Tarabuły i p. Sokołowskiego 
udzielał również burmistrz który 
oświadczył, że dostrzega proble-
my osiedla i mieszkańców.  Poin-
formował też, że są prowadzone 
rozmowy z właścicielem i admi-
nistratorem osiedla. Dotyczą one 
przejęcia dróg, sali gimnastycz-
nej oraz dostaw mediów. Następ-
nie burmistrz udzielił odpowie-
dzi na zadane pytania dotyczące  
m.in. straży miejskiej, remontów 
na osiedlu. 
Na koniec spotkania poinformo-
wano mieszkańców o inicjatyw-
nie powołania rady osiedla i moż-
liwości składania podpisów na li-
stach intencyjnych w tej sprawie, 
które zostaną skierowane do rady 
miejskiej. 

Przemysław Major

Młoda osoba poszukuje 2 - pokojowego miesz-
kania do wynajęcia w Bieruniu Starym lub No-
wym z możliwością podłączenia telefonu, nie-
drogo. 
Tel: 269 40 61; 0506 283 447

Osiedlowe problemy
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KOMUNIKATY

W dniu 13 czerwca br. przeprowadzone zostały po raz pierw-
szy w naszym kraju, wybory do Parlamentu Europejskiego. Wo-
jewództwo Śląskie stanowiło jeden okręg wyborczy, z którego 
wybrano 4 posłów. W całym kraju utworzono 13 okręgów, czy-
li mniej niż województw. Z każdego okręgu wybieranych było po 
4 posłów, czyli w całym kraju 54. W naszym województwie 17 
komitetów wyborczych, zarejestrowało łącznie 157 kandydatów, 
czyli o jeden mandat rywalizowało 39 osób.
Każdy komitet mógł zarejestrować od 5 do 10 kandydatów. Licz-
ba kandydatów ubiegających się o mandat była wyższa od śred-
niej krajowej wynoszącej 35 kandydatów.

Wybory do Parlamentu Europejskiego posiadały kilka rozwią-
zań innych niż utrwalone w dotychczasowych wyborach.
Pierwszym, było rozpoczęcie głosowania o godz. 8.00. Tradycyj-
ną godziną od wielu lat była godzina 6.00. Informację o godzi-
nie otwarcia lokali podano w obwieszczeniu Burmistrza o podzia-
le miasta na obwody z 5 maja br., na łamach RODNI oraz w sobo-
tę przed wyborami, na drzwiach lokali wyborczych i w Urzędzie 
Miejskim. Drugą nowością, było włączenie do obowiązków ko-
misji składania meldunków o frekwencji na godz. 12.00 i 18.00. 
Meldunki te przekazywano w zbiorczej informacji do Państwowej 
Komisji Wyborczej.
W Bieruniu o godz. 12.00  frekwencja wynosiła 7  %, o godz. 
18.00 - 16 %, a ostatecznie 20,72 % i była minimalnie niższa od 
średniej krajowej. Trzecią nowością, było umożliwienie głosowa-
nia obywatelom państw wchodzących w skład Unii Europejskiej 
którzy spełniali wymogi ordynacji wyborczej. W Bieruniu nie za-
rejestrował się ani jeden kandydat, o którym mowa wyżej. W na-
szym mieście uprawnionych do głosowania było 15.383 wybor-
ców. Głosowało 3.187 osób. Łącznie w skali miasta oddano 100 
głosów nieważnych. Oznacza to, że wyborcy głosowali na różne 
listy, czyli postawili znak „x” przy kandydatach różnych list. Sys-

tem głosowania na listy funkcjonuje w naszym kraju od wielu lat. 
Pouczenia o prawidłowym głosowaniu były wywieszone w każdej 
kabinie wyborczej, więc trudno zrozumieć, że wyborcy nadal po-
stępują wbrew regułom.
Tak jak podano wyżej, komitety wyborcze zarejestrowały 157 kandy-
datów i w takiej liczbie rywalizowali oni w dniu wyborów. Na listach 
znaleźli się przedstawiciele różnych zawodów: górnicy, hutnicy, go-
spodynie domowe, pracownicy naukowi, studenci czy emeryci.

O mandat ubiegał się również jeden mieszkaniec Bierunia. Moż-
na się było doliczyć 9 spadochroniarzy. Tak potocznie nazywa się 
kandydatów, którzy nie mają nic wspólnego z terenem, z które-
go ubiegają się o mandat, ani nie mieszkają w danym wojewódz-
twie. Zestawienie zbiorcze głosów oddanych na poszczególne li-
sty zawiera tabela.

Indywidualnie najwięcej głosów w Bieruniu otrzymali:

Jerzy Buzek - 997 - startujący z listy PO
Maciej Giertych - 306 - startujący z listy LPR
Adam Gierek - 134 - startujący z listy SLD-UP
Wojciech Roszkowski -  116 - startujący z listy PiS
Jan Olbrycht - 113 - startujący z listy PO

Zarówno frekwencja, jak i wyniki głosowania na listy jak i na 
poszczególnych kandydatów, są niemal takie same w Bieruniu, 
jak w naszym województwie czy kraju.

Pełne zestawienie liczby głosów oddanych zarówno na listy jak 
i na poszczególnych kandydatów we wszystkich lokalach Obwo-
dowych Komisji Wyborczych zostanie opublikowane w Biulety-
nie Informacji Publicznej.

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego

Nazwa
Partii 
( skrót literowy 
komitetu)

Nr 
listy %

OKW
Nr 1
LO

OKW
Nr 2
LO

OKW
Nr 3
SP
Ściernie

OKW
Nr 4
SP 1

OKW
Nr 5
SP 1

OKW
Nr 6
PZS

OKW
Nr 7
PZS

OKW
Nr 8
SP 3

OKW
Nr 9
SP 3

OKW
Nr 10
G 1

OKW
Nr 11
G 1

Razem
cały
Bieruń

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PO 1 42,2 183 86 40 164 264 66 55 45 78 200 163 1.344
PPP 2 1,5 2 7 1 9 14 2 - 1 2 3 7 48
Samoobrona 3 5,5 10 16 7 7 25 14 24 14 14 14 31 176
SLD-UP 4 6,81 21 9 1 21 23 28 22 14 27 33 18 217
UPR 5 1,19 8 3 1 - 8 2 3 4 - 4 5 38
NKW 6 1,1 6 4 8 3 4 2 - - 1 2 5 35
IdP 7 1,4 11 - 2 7 10 1 4 2 6 - 2 45
SDPl 8 2,6 4 3 1 10 10 10 2 12 7 11 12 82
PiS 9 10,0 32 22 5 24 56 18 22 40 29 35 36 319
LPR 10 13,65 57 29 18 70 68 20 25 11 21 63 53 435
OKO 11 0,51 - 1 3 - 3 - 1 1 - 4 3 16
UW 12 3,0 14 10 2 6 16 5 7 4 6 16 10 96
PSL 13 3,6 10 11 4 9 23 14 11 8 2 7 15 114
KPEiR 14 0,5 4 1 - 1 1 1 1 1 - 4 2 16
„Racja” 15 1,22 1 2 - 7 7 2 12 3 1 4 - 39
ROB 17 1,26 2 2 1 4 2 4 7 7 5 2 4 40
Zieloni 18 0,75 4 3 - 2 4 1 2 3 - 3 2 24
Razem 369 209 94 344 538 190 198 170 199 405 368 3.084
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społu Szkół w Lę-
dzinach). Organiza-
torzy imprezy przy-
gotowali również 

część artystyczno - rozrywko-
wą, podczas której swoje pro-
gramy estradowe zaprezento-
wały wszystkie gminy. Powia-
towej publiczności zaprezen-
towały się między innymi na-
sze zespoły skupione w Bieruń-
skim Ośrodku Kultury jak „Co-
ver Band”, „Bayery” oraz ze-
spół teatralny „Epidemia”
Atrakcją był również występ 
zespołu promującego muzykę 
i kulturę irlandzką oraz pokaz 
sztucznych ogni.

Jak powiedział główny orga-
nizator, wicestarosta Bernard 
Bednorz: Impreza się rozrasta 
i w tym roku miała większy za-
sięg, wyższa była też frekwen-
cja wystawców i widzów. Targi 
to forma promocji oraz integra-
cji przedsiębiorców. Uczestni-
czyło w nich 98 firm ze wszyst-
kich gmin powiatu, choć były 
także firmy z okolicznych miast 
i innych regionów kraju.
Patronat honorowy nad targami, 
które odbyły się 5. i 6. czerwca-
na terenie PHU „Metale” S.A. 
w Imielinie przy ul. Hallera ob-
jął Minister Środowiska.

AKTUALNOŚCI

Druhny i druhowie 40 HDS im. Batalionu PARASOL działają-
cej przy Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Bieru-
niu w dniach 4-5-6 czerwca 2004r., wzięli udział w I Zlocie Ślą-
skiej Chorągwi ZHP. Tematem przewodnim Zlotu był ,,Rejs pod 
gwiazdami”.  Zlot odbył się w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie. 
Zabawa była przednia i pogoda dopisywała, gdy przyszło harce-
rzom realizować zadania zlotowe.

Nasze miasto w Zlocie reprezentowali: dh. Anna Krzykawska, 
dh. Anna Miernik, dh. Sylwia Pietraszek, dh. Oktawia Noras, 
dh. Michał Miernik, oraz opiekunowie:dh. Marian Miernik 
pwd., dh. Bogusława Miernik phm.
Harcerze na Zlocie aktywnie uczestniczyli w biegach na orien-
tację i zajęciach surwivalowych. Wykazali się doskonałą umie-
jętnością udzielania pierwszej pomocy podczas wypadku samo-
chodowego, w czym zostali przeszkoleni przez Michała Sabata, 
za co mu serdecznie dziękujemy. Zapoznali się z kulturą Śląska ( 
zwiedzali Skansen ), przeżyli niezapomnianą przygodę pływając 
na łódkach i pontonach po zbiorniku Parku Chorzowskiego oraz 
wspólnie z harcerzami z wielu innych hufców śpiewali, pląsali i 
uczestniczyli w koncercie muzyki szantowej.
Jak można się przekonać na załączonym zdjęciu, I Zlot Śląskiej 
Chorągwi ZHP odbył się przy udziale druhen i druhów z miasta 
Bieruń, co jest dla nas znaczącym wyróżnieniem. Tym bardziej, 
że drużyna działa dopiero rok.

Bogusława Miernik

GCI zaprasza na szkolenie
Gminne Centrum Informacji w Bieruniu wraz z Powiatowym 
Urzędem Pracy w Tychach zapraszają osoby mające trudności w 
znalezieniu zatrudnienia, na zajęcia w Klubie Pracy, które odbę-
dą się 28,29 i 30 czerwca 2004r. w budynku Centrum Inicjatyw
Gospodarczych w Bieruniu przy ul.Turystycznej1.
W programie zajęć m.in.: 
analiza rynku pracy, gdzie i jak szukać pracy, autoprezen-
tacja, ćwiczenia pomagające poznać swoje mocne strony, 
testy zainteresowań zawodowych. 
Zgłoszenia przyjmujemy do 25 czerwca 2004r. pod nr tel. 
324-25-54 lub 324-25-55, w godzinach 9.00 - 17.00.

Ewa Noras

Byliśmy na Zlocie 1

Gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny. Ha-
sło to przyświecało organizatorom Igrzysk Osób Niepełnospraw-
nych,  które w naszym powiecie  są już niemal tradycją. W tym 
roku obchodziliśmy skromny jubileusz, bowiem sportowe zmaga-
nia były zorganizowane  już po raz piąty. Tradycyjnie też, Igrzy-
ska odbyły  2 czerwca - na stadionie Miejskiego Klubu Sportowe-
go Lędziny.

Warto w tym miejscu podkreślić, że Igrzyska są spotkaniem in-
tegracyjno - sportowym, cieszącym się dużym zainteresowaniem. 
Głównym celem Igrzysk jest aktywizacja osób niepełnosprawnych 
i integracja organizacji działających na rzecz tych osób.
W rywalizacji na lędzińskim stadionie, mimo niesprzyjającej po-
gody, uczestniczyło dwadzieścia stowarzyszeń, ośrodków i placó-
wek pomocy niepełnosprawnym działających w powiecie bieruń-
sko - lędzińskim, w Tychach, Katowicach, Mikołowie i Mysłowi-
cach.

W tym gronie, znalazło się niemal 50 osób ze Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia” w Bieru-
niu kierowanego przez prezesa Andrzeja Styloka. I chociaż w 
tych Igrzyskach - jak w mało których - od zwycięstwa ważniejszy 
jest udział, musimy przyznać, że nasi zawodnicy wypadli wspania-
le. Z uśmiechem znosili trudy niepogody, pokonywali własną sła-
bość, rywalizowali z przeciwnikiem i... wszyscy zasłużyli na me-
dale.

Sportowe Igrzyska
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WOKÓŁ NAS

Rada Pedagogiczna 
i pracownicy Przed-
szkola nr 2 i 2a zor-
ganizowali 5 czerwca  
festyn rodzinny. Na 
terenie ogrodu przed-
szkolnego zmagali się 
rodzice wraz ze swo-
imi pociechami, bio-
rąc udział w wielu 
konkurencjach spor-
towych oraz plastycz-
nych. Ogromnym po-
wodze-
n i e m 

cieszyło się ry-
sowanie na tabli-
cy z zasłoniętymi 
oczami, a w cią-
gu minuty jedna  
z rodzin zrobiła 
aż 20 babek pia-
skowych. Swoje 
umiejętności pla-
styczne rodzice 
z dziećmi zapre-
zentowali w kon-
kursie plastycz-

nym, malując piękne obrazy. 
Rodzinne rzuty do kosza, sko-
ki kangura, czy sadzenie ziem-
niaków wywołało wiele emocji 
i radości. Mecz piłki nożnej ta-
tusiów dopingowali wszyscy 
uczestnicy festynu. Ojcowie z 
wielkim zaangażowaniem to-
czyli bój piłkarski. Zmęczo-
nych rodziców oraz dzieci za-
praszała pod  swe parasolki let-
nia kawiarenka, oferując chło-
dzące napoje, ciasto truskaw-

kowe oraz kiełbaski z grilla. 
Każdy przedszkolak otrzymał 
pyszny serek zasponsorowany 
przez firmę „ Dannone” z Bie-
runia. Miłą atmosferę uzupeł-
niała przyjemna muzyka gra-
na przez jedną z naszych by-
łych wychowanek Basię. Wiele 
emocji dostarczyła loteria fan-
towa, w której każdy los był 
pełny. Wszyscy uczestnicy fe-
stynu otrzymali medal za udział 
w konkurencjach oraz pamiąt-

kowy dyplom. 
To wspania-
łe spotkanie  
w ogrodzie 
p r z e d s z k o l -
nym mimo ka-
pryśnej pogo-
dy zakończy-
liśmy słowami 
„do zobacze-
nia za rok”

 Krystyna 
Mieszczak

Legendy opowiadające o niezwykłych posta-
ciach, podania związane z różnymi zakątkami 
świata i baśnie - fantastyczne historie, pełne cu-
downych wydarzeń - przekazywane były z poko-
lenia na pokolenie.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej nr 1 posta-
nowiono podtrzymać tę tradycję i przez cały rok 
szkolny, w każdy drugi czwartek miesiąca, 
odbywało się głośne czytanie baśni. W  krainę 

czarodziejskich opowieści swym ciepłym gło-
sem słuchaczy wprowadzała p. Maria Fijak. 
Uczestnicy tych spotkań mogli wysłuchać baśni 
i legend z wielu państw, między innymi z Japo-
nii, Indii, Litwy, Szwecji, Niemiec. 
Czytanie odbywało w dwóch turach, w godzi-
nach przedpołudniowych dla uczniów SP nr1, w 
godzinach popołudniowych dla młodszych czy-
telników biblioteki.
Zaproszenie do uczestnictwa w głośnym czyta-

niu baśni przyjęli między innymi 
uczniowie kl. III e wraz z wycho-
wawczynią p. Małgorzatą Łopu-
szyńską. Owocem tych wizyt były 
pięknie wykonane ilustracje, które 
można było zobaczyć na specjal-
nie przygotowanej wystawie.
Mimo, iż rok szkolny się zakoń-
czył, akcja trwa nadal. Zaprasza-
my wszystkich zainteresowa-
nych do odwiedzenia biblioteki, 
również w wakacje. Szcegółowy 
plan zajęć w bibliotece podany 
zostanie na plakatach.

Mama, tata i ja

dzieci na gry i zabawy 
wakacyjne do Świetlicy 
Środowiskowej
przy ul. Remizowej 19 
w każdy wtorek i środę w 
godz. 13.00 - 15.00

BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY
zaprasza w lipcu:

Obiektywem 
Agnieszki

Już tylko do 29 czerwca w Te-
atrze Małym w Tychach moż-
na obejrzeć wystawę fotogra-
fii Agnieszki Wyderka Dyje-
cińskiej. Radzimy się pospie-
szyć, bo naprawdę warto. Au-
torka wystawy - znana rów-
nież  ze zdjęć publikowanych 
na łamach naszej gazety, jest 
kobietą utalentowaną. Pracu-
je w Gimnazjum nr 1 w Bie-
runiu, gdzie nie tylko uczy an-
gielskiego ale również organi-
zuje konkursy fotograficzne dla 
uczniów.
Sama natomiast, zdobyła tyle 
nagród w różnego rodzaju kon-
kursach fotograficznych, że 
ich wyliczenie przekroczyłoby 
ramy naszej gazety. Niezręcz-
nie jest  wychwalać Agnieszkę 
na łamach Rodni, bo można by 
zastać  posądzonym o kumoter-
stwo. Jest ona nie tylko autorką 
zdjęć, ale również wielu publi-
kacji zamieszczanych na tych 
łamach. Dlatego też, posłu-
chajmy jak sama  mówi: „Fo-
tografia to dla mnie wszystko, 
cały mój świat, który ciągle w 
duszy gra  i nie pozwala o so-
bie zapomnieć”. 

Czytamy dzieciom
„Za siedmioma górami, za siedmioma lasami, dawno, dawno temu – narodziły 
się cudowne opowieści o świecie, w którym dobro zawsze zwycięża zło ...”
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PUBLICYSTYKA

Problemy którymi zajmuje się Powiato-
we Centrum Pomocy Rodzinie, nie nale-
żą do spraw  łatwych. Dlatego też, kwalifi-
kacje oraz doświadczenie osób tam zatrud-
nionych muszą być wysokie. Warto tutaj 
przypomnieć, iż w 2003r  z pomocy pole-
gającej na udzieleniu specjalistyczne-
go poradnictwa skorzystało 360 rodzin 
tj. udzielano porady co najmniej jednej 
rodzinie dziennie. W ośrodku tym, porady 
udzielane są każdemu, kto znajduje się w 
sytuacji kryzysowej, niezależnie od wieku 
osoby potrzebującej. Jeśli ktoś potrzebuje 
wsparcia może udać się do PCPR gdzie po-
mocy mogą udzielić: psycholog, terapeu-
ta, pedagog, radca prawny oraz pracow-
nik socjalny. Oprócz wykonywania pod-
stawowych zadań do których  należą mię-
dzy innymi: prowadzenie i organizowanie 
specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, 

ośrodka interwencji kryzysowej oraz sze-
roko rozumianej działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych, podejmowane są za-
dania inne- mające zapobiegać oraz  jesz-
cze skuteczniej pomagać rodzinom. Do tej 
grupy zadań należą: uruchomienie telefo-
nu wczesnej interwencji, organizacja szko-
lenia „Przemoc wobec dzieci”, szkolenie 
dla rodzin zastępczych   „Szkoła dla ro-
dziców”. Powołano również instytucję wo-
lontariatu. Jeśli któraś z rodzin lub osób 
znajduje się w trudnej sytuacji lub po-
trzebuje pomocy, informuję, iż Powiato-
we Centrum Pomocy Rodzinie ma swo-
ją siedzibę w Lędzinach ul. Hołdunow-
ska 39 tel. 216 36 90 ( e-mail:  pcpr@ po-
wiatbl.pl).
Sprawom dotyczącym działalności Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie, po-
święcona była dwudziesta sesja Rady Po-

wiatu,  która odbyła się w Centrum Inicja-
tyw Gospodarczych.
Rada, po wysłuchaniu sprawozdania z 
działalności  oraz krótkiej dyskusji - pozy-
tywnie oceniła działalność tego ośrodka  w 
minionym roku. Wyraziła również uznanie 
dla  pracy wszystkich zatrudnionych tam 
pracowników. 
W drugiej części obrad radni podjęli dwie 
uchwały, dotyczące spraw związanych z 
funkcjonowaniem szkół powiatowych. 
Pierwsza, dotyczyła szkół dla dorosłych 
oraz nadania im statutów, druga - zasad 
rozliczania tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych na-
uczycieli. Obydwie uchwały były  podjęte 
w celu usprawnienia funkcjonowania pla-
cówek oświatowych, w związku z reformą 
systemu oświaty.

Bernard Pustelnik

Po raz kolejny za pośred-
nictwem RODNI mogę przy-
bliżyć Państwu następny te-
mat, który dotyczy „najmłod-
szej administracyjnie” części 
Bierunia - Osiedla Homera. 
Mam nadzieję, iż mieszkańcy 
uzyskają choć część odpowie-
dzi na zadawane pytania, któ-
re pojawiają się w czasie spo-
tkań, bądź wspólnych rozmów. 
Sprawa dotyczy dróg, chodni-
ków i placów, które znajdują 
się na terenie osiedla a nie będą 
przekazywane nowopowsta-
łym wspólnotom mieszkanio-
wym, które zaistnieją z chwi-
lą wykupu przez mieszkańców 
pierwszych lokali.

Od 2001 roku pomiędzy 
Urzędem Miasta Bieruń a FSM 
- Wytwórnią Wyrobów Róż-
nych S.A. w Bielsku - Bia-
łej prowadzona jest korespon-
dencja w sprawie nieodpłat-
nego przekazania gminie ma-
jątku niemieszkalnego (przede 
wszystkim sali gimnastycznej) 
znajdującego się na osiedlu. W 
czasie mojej ostatniej wizyty w 
Bielsku oprócz sprawy miesz-
kań poruszyłem temat dróg, 
chodników i placów na osiedlu. 

Rozmowy prowadzone były 
z Panem Krzysztofem Gawi-
nem - likwidatorem i Wandą 
Janusz - pracownikiem FSM 
- WWR. Poinformowano mnie, 
iż spółka jest w stanie likwi-
dacji oraz, że posiada plan li-
kwidacyjny, który określa eta-
py sprzedaży i przekazywa-
nia majątku którym dysponu-
je na osiedlu (w tym i dróg). 
Należy w tym miejscu wspo-
mnieć, iż całe osiedle Home-
ra jest własnością Skarbu Pań-
stwa a FSM - Wytwórnia Wy-
robów Różnych posiada prawo 
użytkowania wieczystego tego 
majątku. W przytoczonym pla-
nie widnieje zapis który mówi, 
że prawo użytkowania wieczy-
stego dróg itd. zostanie przeka-
zany gminie po uprzedniej pró-
bie ich sprzedaży.

W połowie kwietnia w prasie 
codziennej ukazało się ogłosze-
nie FSM - WWR S.A w likwi-
dacji o zorganizowaniu przetar-
gu ustnego w drodze publicz-
nej licytacji na sprzedaż pra-
wa użytkowania wieczystego 
dziesięciu działek położonych 
na osiedlu Homera a stanowią-
cych wewnętrzne drogi dojaz-
dowe tegoż osiedla. Przetarg 
miał odbyć się 26 kwietnia br. 

Jednak został on unieważniony 
z powodu braku osób, instytu-
cji zainteresowanych kupnem
(bo któż chciałby kupić dział-
ki zajęte pod drogi dojazdowe 
na osiedlu?). Łączna powierzch-
nia działek przeznaczonych do 
sprzedaży to 12 303 m2 a wartość 
tego majątku wg wyceny wynosi 
195 625 zł.

W dniu 12 maja br. FSM 
- WWR wystosowała do gmi-
ny pismo w którym składa 
ofertę bezpłatnego przekaza-
nia na rzecz Gminy Bieruń pra-
wa użytkowania wieczystego 
wspomnianych działek. Obec-
nie odpowiednie komórki urzę-
du analizują ofertę przekazania 
gminie działek. Kolejnym kro-
kiem będzie rozpatrzenie spra-
wy przez Burmistrza Miasta i 
skierowanie do poszczególnych 
komisji rady miejskiej celem 
zaopiniowania, gdyż tylko rada 
władna jest podjąć stosowną 
uchwałę o przyjęciu tegoż ma-
jątku na własność gminy. 

Większość mieszkańców 
osiedla wie, że wspomnia-
ne działki to drogi dojazdowe 
do budynków mieszkalnych 
oraz utwardzone place poło-

żone wewnątrz osiedla. Służą 
one wszystkim pozwalając na 
dojazd lub dojście do miejsca 
zamieszkania. Proces przeka-
zywania dróg gminie związa-
ny jest również ze sprzedażą 
mieszkań. Jeśli Bieruń przejął-
by drogi, to nie będzie koniecz-
ne ustanawianie na rzecz każ-
dej z powstających w procesie 
sprzedaży mieszkań wspólnot 
mieszkaniowych służebności 
przejścia i przejazdu obciążają-
cych odpowiednie działki.

Jak już wspomniałem, obec-
nie trwają analizy dotyczą-
ce przekazania dróg. Z posia-
danych informacji wiem, iż w 
ostatnich dniach miało odbyć 
się spotkanie pomiędzy Burmi-
strzem a Likwidatorami FSM 
- WWR w sprawie Osiedla Ho-
mera. O tym jakie tematy po-
ruszano i jakie podjęto decyzje 
dotyczące osiedla, postaram in-
formować Państwa w kolej-
nych numerach RODNI. Jed-
nocześnie chciałbym zaprosić 
wszystkich mieszkańców - nie 
tylko osiedla ale również i ca-
łego Bierunia - do współpracy i 
wspólnego rozwiązywania po-
jawiających się problemów.

Przemysław Major

Codziennie jednej rodzinie

Drogi Homera
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Chór Polonia, jak to przypomnieliśmy w poprzednim numerze, 
przez lata był skarbnicą i strażnikiem wartości: patriotycznych, 
religijnych,  artystycznych  i rodzinnych. Nic więc dziwnego, 

że swoje 85 lecie  zespół  obchodził na 
kilku płaszczyznach. 
W sobotę 12 czerwca chór - tak mocno 
związany z Kościołem - rozpoczął jubi-
leusz  uroczystą Mszą świętą odprawio-

ną w kościele p.w. św. Walentego. Później, w Jutrzence mieli-
śmy pokaz artystycznych możliwości śpiewaków bieruńskich 
gdyż obok „Polonii” wystąpiła nowobieruńska „Harmonia” 
oraz profesjonalnego chóru „Pro Arte” podobnie jak „Polonia” 
dyrygowanego przez Janusza Muszyńskiego. Miłośnicy chó-
ralistyki, mieli tego dnia swoistą ucztę duchową, mogąc po-

równywać różne: style wykonawcze, brzmienia głosowe i har-
moniczne  popisy. Repertuar był mocno zróżnicowany a po-
szczególne zespoły prezentowały swoje możliwości wykonaw-

cze. Nie wdając się w oceny i porównania, wszak nie 
to było celem spotkania, należy stwierdzić, że wieczór 
należał do Jubilata. To pod Jego adresem kierowano 
komplementy,  to Jego historię przypomniał przewod-
niczący Rady Miasta Jan Wieczorek, to Jubilata uho-
norowano pamiątkową plakietą którą wręczył wice-
brumistrz Jan Podleśny. Nie zabrakło też pamiąt-
kowych dyplomów, które każdemu członkowi chó-
ru wręczyła uroczyście dyrektor BOK - Zofia Łabuś. 

Z kolei Roman Warzecha w imieniu  Polskiego 
Związku Chórów i Orkiestr  zasłużonym chórzy-
stom wręczył odznaki.
W przypadku chóru, trudno kogoś wyróżnić: dy-
rygent wszak nie śpiewa  a  już sprawą gustu mu-
zycznego jest fakt, że ktoś lubi soprany, ktoś inny 
- alty, tenory czy basy. W Polonii jest jednak czło-
wiek wyjątkowy. Ktoś, kto śmiało mógłby zasiąść 
w fotelu seniora  - a tymczasem,  nadal jest  moc-
nym punktem zespołu. To pan Franciszek Kocu-
rek - 85 latek, rówieśnik chóru. Człowiek o nie-

słychanej muzycznej witalności, który w swoim życiorysie ma  
okres współpracy artystycznej z Karolem Stryją, chórem Fil-
harmonii Śląskiej  i wieloma  znamienitymi  zespołami. A jed-
nocześnie  - Śpiewak, od 1934 roku występujący w „Poloni”. 
Mimo upływu lat - jest ciągle aktywnym muzykiem wzorem i 
przyjacielem nie tylko „Polonistów”.  

KULTURA

Śpiewający 
Jubl ieusz
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KULTURA

POWITAMY WAS o godz. 16.00 a co dalej 
zobaczcie:

godz. 16.05 - zagra zespół „Cover band ”
�godz. 16.25 - wystąpi grupa taneczna „Show 

Dance” 
�godz. 16.35 - „Sen bieruńskiej nocy”

 -przedstawienie w wykonaniu młodzieży 
z grupy teatralnej „Chimera” 

�godz. 17.00 - występ zespołów 
folklorystycznych: 

„Nowobierunianki”, „Bierunianki”, 
„Ściernianeczki”, „Włosianeczki”

�godz. 17.40 - „Nowobieruńskie Wesele 
Pszczyńskie” 

- w wykonaniu dzieci z Filii SP - 3 w 
Czarnuchowicach.

�godz. 18.00 - występ zespołu „Acapulco” 
- włoskie szlagiery

�godz. 19.20 - taniec nowoczesny - „Breake 
dance”

�godz. 20.30 - koncert 
zespołu „Lombard”
�Zabawa taneczna - godz. 22.00

O godz. 1.00 będziemy życzyć Wam Dobrej Nocy

W ostatnim czasie zmieniły 
się przepisy o bezpieczeń-
stwie imprez masowych. 
Poniżej przypominamy sto-
sowny fragment „Ustawy z 
dnia 22 sierpnia 1997 roku 
o bezpieczeństwie imprez 
masowych” 

Tekst jednolity: Dz. U. 
2001 r Nr 120 poz.1298 .

Zmiany:
2001-11-10 Dz.U.2001.41.465 
- art1,
2002-01-01 Dz. U. 2001.123.13553 
- art. 64,
2002-07-01 Dz. U. 2002.25.253 
- art. 48,
2004-01-01 Dz.U.2003.124.1152 
- art.150

Nas interesuje Rozdział 4 

Przepisy karne

Art. 21.

1. Kto organizuje imprezę 
masową bez wymaganego 
zezwolenia, lub niezgodnie 
z warunkami określonymi 
w zezwoleniu albo prze-
prowadza ją wbrew zaka-
zowi, podlega karze aresz-
tu lub grzywny.

2. Kto nie wykonuje pole-
cenia porządkowego, wy-
danego na podstawie usta-
wy lub regulaminu im-
prezy masowej ( obiektu) 
przez organizatora impre-
zy lub służby porządkowe, 
podlega karze grzywny.

3. Kto wnosi lub posiada 
na imprezie masowej broń, 
inne niebezpieczne przed-
mioty, materiały wybucho-
we, wyroby pirotechnicz-
ne lub materiały pożarowo 
niebezpieczne, podlega ka-
rze aresztu lub ogranicze-
nia wolności.

4. Kto wnosi lub posiada 
na imprezie masowej na-
poje alkoholowe, podlega 
karze grzywny.   

Dodatkowe atrakcje: grochówka „A'la Porąbek” za symboliczną złotówkę, 
ognisko
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Franciszek Latocha z Bierunia Starego od dwóch lat, odkąd prze-
szedł na górniczą emeryturę, zbiera pamiątki związane z piwem i 
piwowarstwem. Jego szczególną pasją są otwieracze do butelek 
oraz szklanki na piwo (szkło polskie i niemieckie). Na otwieracze, 
szklane kufle i pokale zamienił posiadaną wcześniej kolekcję ku-
fli z karczm piwnych, których przez lata pracy w KWK „Ziemo-
wit” zaliczył niemało. 
22 maja pan Franciszek prezentował fragment swojej kolekcji na ty-
skim lodowisku, podczas zorganizowanej przez przez Tyskie Bro-
wary Książęce 27. Międzynarodowej Giełdy Birofilów. Jego sto-
isko zdobyło jedną z dwóch pierwszych nagród za walory kolek-
cji oraz jej pomysłową i  efektowną prezentację. Giełdową eks-
pozycję pomagała hobbyście przygotować małżonka, pani Maria. 
Wśród kilkuset wystawców i zwiedzających - zbieraczy birofiliów 
- pan Franciszek jest niemal debiutantem. Jak dotychczas swoją 
kolekcję prezentował tylko w Tychach oraz na podobnych impre-
zach w Żywcu i katowickim Spodku. Dlatego zdobyte wyróżnie-
nie tym bardziej uważa za zaskakujące i cenne. 

(rym)
Zdjęcie: Marian Ryglewicz

KULTURA

ZAJAZD „JAJOSTY” 
JUŻ OTWARTY!!!
ul. BOJSZOWSKA 214, BIERUŃ

ORGANIZACJA PRZYJĘĆ, WESEL, STYP,
IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH. 

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO KAWIARNI!
tel. 695 20 85 42 Małgorzata Szczygieł

Nagroda za otwieracze 

Franciszek Latocha z częścią swojej kolekcji otwieraczy.

Bieruński Ośrodek Kultury 
informuje, o przyjmowaniu zgłoszeń
 na rezerwację sal w 2005 r.
* Świetlica Środowiskowa przy 

ul. Remizowej 19
* Kino - Teatr „Jutrzenka” 

ul. Spiżowa 4
* Dom Kultury „Gama” 

ul. Chemików 45
Od mieszkańców Bierunia wnioski przyjmo-

wane będą od dnia 07. 06.2004 r. 
w Kino - Teatrze „Jutrzenka” 

Natomiast od osób zamieszkałych 
poza Bieruniem od dnia

 05.07.2004 r. w Kino - Teatrze „Jutrzenka”
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WIEŚCI Z RATUSZA

RADNI 
OBRADOWALI

Obrady Rady dotyczące tego 
punktu sesji zakończyły się 
przyjęciem wniosku zalecają-
cego Burmistrzowi kontynu-
owanie działań, dzięki którym 
gmina uzyskała zewnętrzne 
środki na realizację niektórych 
inwestycji.

Podczas sesji Rada podjęła na-
stępujące uchwały:

– w sprawie zakresu usług 
opiekuńczych oraz szcze-
gółowych zasad przyzna-
wania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze realizowa-
ne są w Bieruniu przez siostry 
pogotowia PCK. Przyjęty tekst 
uchwały zastąpił poprzedni, 
uchwalony przez Radę w 1996 
roku. Obecne rozwiązania do-
stosowano do nowej ustawy 
o pomocy społecznej. Zasa-
dy odpłatności zróżnicowano        
w zależności od wysokości do-
chodu. Uchwała będzie ogło-
szona w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Śląskiego.

– w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodaro-
wania przestrzennego te-
renów położonych w rejo-
nie ul. Licealnej, Słowac-
kiego, Kopcowej i rzeki 
Mlecznej.

Podjęcie uchwały umożliwi 
Burmistrzowi podjęcie działań, 
które docelowo określą funkcje 
gospodarcze w/w terenu.

W praktyce stworzą m.in. 
możliwości dla budownictwa 
mieszkaniowego lub usługowo 
mieszkaniowego.

– w sprawie ustalenia stre-
fy płatnego parkowania, 
wysokości opłat za parko-
wanie pojazdów samocho-

dowych i sposobu ich po-
bierania na terenie Bie-
runia

Ustawa o drogach publicznych 
umożliwia ustalanie stref płat-
nego parkowania. Rada wzo-
rem innych miast ustaliła, że 
strefą taką będzie obszar Ryn-
ku. Miejsca do parkowania   w 
strefie płatnego parkowania 
będą niestrzeżone. Na obsza-
rze strefy opłata za parkowanie 
będzie pobierana w dni robo-
cze od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 do 16.00 
Rada wprowadziła następujące 
stawki opłat:

- za pierwszą godzinę parko-
wania - 1,00 zł

- za drugą godzinę parkowania 
-1,50 zł

- za każdą następną godzinę 
parkowania -1,00 zł

Opłaty będą pobierane przez 
inkasentów.

Przed podjęciem uchwały od-
była się dyskusja, w której 
poza radnymi wzięli udział 
przybyli na obrady przedsta-
wiciele prowadzący działal-
ność gospodarczą na rynku.. 
W imieniu kilkunastu osób pi-
semne stanowisko w sprawie 
wprowadzenie płatnego parko-
wania przedstawiła (przewod-
nicząca) prezes Stowarzysze-
nia Ekologiczno-Gospodarcze-
go „Nasz Region” Pani Janina 
Długoń-Kaczyńska. Z pisma 
wynikało, .że osoby prowadzą-
ce działalność w obrębie rynku 
wyrażają obawę, że opłaty za 
parkowanie spowodują utratę 
klientów i zmniejszenie docho-
dów. Uchwała wejdzie w ży-
cie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Śląskie-

go. Do tematu będziemy po-
wracali na łamach Rodni, gdyż 
budzi ona wiele emocji.

– w sprawie wprowadze-
nia zmian do Uchwały 
Nr V/5/2004 Rady Miej-
skiej w Bieruniu z dnia 
29.04.2004 r.

Podczas sesji kwietniowej 
Rada Miejska ustaliła wyso-
kość stawek opłat za zajęcie 
pasa drogowego dróg, któ-
rych zarządcą jest Burmistrz. 
W wyniku kontroli uchwa-
ły, Wojewoda wszczął postę-
powanie w sprawie uchylenia 
niektórych zapisów zawartych 
w uchwale. Rada postanowiła 
uwzględnić zastrzeżenia wnie-
sione przez organ kontrolny i 
nadała nowe brzmienie tej czę-
ści uchwały, do której wniesio-
ne zostały zastrzeżenia.

– w sprawie nieodpłatne-
go nabycia na rzecz gminy 
Bieruń gruntu zabudowa-
nego piaskownikiem kana-
lizacji deszczowej

Rada postanowiła nieodpłat-
nie nabyć nieruchomości poło-
żone przy ul. Królowej Jadwigi  
o pow. 550 m2, na której znaj-
duje się piaskownik kanalizacji 
deszczowej.

– w sprawie zaciągnięcia 
zobowiązania na wykona-
nie zadania inwestycyjne-
go pn. „Modernizacja bu-
dynku Rynek 15 w Bieru-
niu Starym w latach 2004 
- 2007”.

Rada postanowiła zacią-
gnąć zobowiązanie w kwocie 
4.849.815 zł, przy czym war-
tość zakresu robót w 2004 r. 
wyniesie 500.000 zł. Podjęcie 
uchwały umożliwi Burmistrzo-
wi realizację tematu wpisane-

go do tegorocznego budżetu 
oraz ogłoszenie postępowania 
o zamówienie publiczne. Mo-
dernizacja ratusza prowadzo-
na będzie przez kilka lat. Sze-
rzej na ten temat w następnym 
numerze.

– w sprawie zmian w planie 
wydatków Gminnego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej.

Rada wprowadzając zmiany 
uwzględniła realizację zadań 
inwestycyjnych, dotyczących 
programu ograniczenia niskiej 
emisji rekultywacji zbiornika 
małej retencji w Czarnuchowi-
cach i wykonania dokumenta-
cji oraz rozpoczęcia realizacji 
kolejnych zadań budowy ka-
nalizacji itd.

– w sprawie zmian budżetu

Wprowadzone zmiany polega-
ją na zwiększeniu dochodów i 
wydatków o kwotę 412 tys. zł.

W załącznikach wymienione 
zadania, na które przeznaczone 
będą środki w wyższej kwocie 
lub pierwotnie nie uwzględnio-
ne w budżecie.

–  w sprawie zbycia akcji 
Południowego Centrum 
Zaopatrzenia Śląska SA w 
Tychach

Rada wyraziła zgodę na zby-
cie 400 akcji, które nabyła kil-
ka lat temu. Poniesiony wów-
czas wydatek miał na celu po-
moc dla rolników, którzy doce-
lowo mieli korzystać z boksów 
w celu sprzedaży swoich pro-
duktów. Wobec braku zainte-
resowania Rada postanowiła 
jak wyżej.

Opracował
 Sekretarz Miasta

Jerzy Stok

W dniu 27 maja odbyła się sesja Rady Miejskiej. Tematem wiodącym sesji były działania i osiągnię-
cia gminy w zakresie pozyskiwania środków pomocowych Unii Europejskiej. Tradycyjnie dla tematu 
wiodącego opracowano pisemną informację. 
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MAGAZYN SZKOLNY

7 maja odbył się w Bojszowach V Plener Malarski pt. „Konie” or-
ganizowany przez klub jeździecki „Grof”. W plenerze brały udział 
szkoły z rejonu Tychów, Pszczyny oraz powiatu bieruńsko-lędziń-
skiego. Nasi uczniowie wystąpili  w dwóch kategoriach wieko-
wych: klas I-III 5 uczniów i 6 z klas IV-VI. 22 maja zostały wrę-
czone nagrody w czasie zawodów konnych w skokach przez prze-
szkody. Weronika Urbaś z 3c i Paulina Bobak z 1e otrzymały 
wyróżnienia.

24 maja został podsumowany XIV Rejonowy Festiwal Kultury 
Młodzieży Szkolnej w Tychach. W festiwalu brało udział ponad 
200 zespołów z całego rejonu. Nasz zespół  „Świetliki” pod kie-
runkiem Danuty Nygi zdobył wyróżnienie III stopnia, a zespół 
wokalny „Do re mi” kierowany  przez Agatę Parysz-Urbaś otrzy-
mał wyróżnienie specjalne I stopnia. Ponadto pani Urbaś otrzyma-
ła dyplom za wysoki poziom artystyczny swoich podopiecznych.

Zakończył się regionalny etap konkursu „Dziś oszczędzam w 
SKO, jutro w Banku Spółdzielczym”, w którym zajęliśmy II miej-
sce w grupie szkół liczących powyżej 185 uczniów.

Tradycyjnie w tym roku obchodziliśmy 1 czerwca Dzień Dziec-
ka w połączeniu z Dniem Sportu. Na sali gimnastycznej, nauczy-
ciele kultury fizycznej prowadzili dla poszczególnych ciągów kla-
sowych konkurencje sportowe. Najlepsze klasy otrzymały nagro-
dy zakupione z funduszy miejskich. Ponadto, każdy uczeń w tym 
dniu został obdarowany słodyczami zakupionymi z funduszy Rady 
Rodziców. To nie koniec atrakcji, uczniowie mieli okazję uczestni-

czyć w pokazie tresury psów policyjnych  oraz w prelekcji sokol-
nika i pokazie sokołów. Oba pokazy cieszyły się wielkim zaintere-
sowaniem naszych uczniów, którzy mieli bezpośredni kontakt ze  
zwierzętami. Dziękujemy Panu Karolowi Gorywodzie za zorga-
nizowanie tych pokazów.

Otrzymaliśmy wyniki Archidiecezjalnego Konkursu Literackie-
go pod hasłem „Papież Jan Paweł II jako wzór człowieka god-
ny naśladowania” oraz „Jak być odpowiedzialnym w domu, szko-
le, swoim środowisku?”. Na konkurs wpłynęło 270 prac z 70 szkół 
podstawowych i gimnazjów. Wyłoniono 27 laureatów w różnych 
kategoriach, wśród których znalazło się aż dwóch uczniów naszej 

***

Ostatni miesiąc dla Gimnazjum 
nr 1 obfitował w nie lada suk-
cesy. W dniu 7 maja na terenie 
Klubu Jeździeckiego GROF 
Bojszowy odbył się V Plener 
Malarski pt. „Konie”. W ple-
nerze wzięło udział 93 uczest-
ników z 21 szkół i przedszko-
li. Jury w dniu 15 maja oceniło 
i nagrodziło wiele wspaniałych 
prac. Wśród laureatów znaleźli 
się uczniowie Gimnazjum nr 1 
w Bieruniu: Aleksandra Gul-
ka zdobyła 3 miejsce, a Sylwia 
Słonka wyróżnienie. Nauczy-
cielem prowadzącym jest Da-
nuta Kasprzyk-Kurdziel.

W XIV Festiwalu Kultury Mło-
dzieży Szkolnej organizowa-
nym przez Dom Kultury nr 1 

w Tychach Zespół Wokalno-In-
strumentalny „Kanon” z Gim-
nazjum nr 1 pod opieką Rafała 
Borkowego otrzymał wyróż-
nienie specjalne I-go stopnia. 

Weronika Panfil otrzymała 
wyróżnienie w I Ogólnopol-
skim Konkursie dla Dzieci i 
Młodzieży „Przygoda z lektu-
rą” zorganizowanym 21 maja 
przez Polski Związek Biblio-
tek pod patronatem Ministra 
Kultury. Weronika otrzyma-
ła zaproszenie na uroczystość 
wręczenia nagród, która od-
była się podczas 49 Między-
narodowych Targów Książki 
w Warszawie w Pałacu Kultu-
ry i Nauki.

szkoły: Krzysztof Picur z kl.  3e zajął I miejsce a Paweł Gonsior-
czyk z kl. 3c III miejsce. Gratulujemy sukcesu. 

Nasza szkoła zakwalifikowała się do finału III ogólnopolskiego 
konkursu „Mój szkolny kolega z Afryki”, który odbył się 5 maja w 
Żorach. Grupa 9-osobowa uczniów wraz z opiekunkami: Bogumi-
łą Bainką i Gabrielą Lipińską dokonała prezentacji swoich do-
konań związanych z działalnością misyjną. W ramach tych działań 
zostały napisane  scenariusze lekcji,  klasa 3c przygotowała przed-
stawienie, przeprowadzono konkurs literacki i plastyczny na tema-
ty misyjne. Zorganizowano na terenie szkoły liczne akcje charyta-
tywne, z których dochód został przeznaczony na misje w Afryce. 
Po prezentacji w Żorach awansowaliśmy na IV miejsce w Polsce. 
Jest to olbrzymi sukces uczniów,  nauczycieli i rodziców zaanga-
żowanych w wyżej wymienione działania. 

Anna KNOPEK

***

***

***

***

Nasze sukcesy

Ależ była zabawa! - pierwszego czerwca uczniowie SP nr3 świę-
towali Dzień Dziecka i Dzień Sportu. Upłynął on pod znakiem 
licznych atrakcji. 
Młodsi mieli okazję obejrzeć przedstawienie „Jaś i Małgosia” 
przygotowane przez szkolne koło teatralne, a następnie pod 
okiem wychowawców wziąć udział w różnych zabawach. 
Starsi uczniowie świętowali wraz z wychowawcami  i nauczycie-
lami wychowania fizycznego na boisku KWK „Piast”. 
Rozegrano wiele turniejów sportowych, które pozwoliły wyło-
nić najbardziej usportowioną klasę. I tak: wśród klas czwartych I 
miejsce - kl. Ivb, z klas piątych I miejsce - kl. Ve oraz klasy szó-
ste I miejsce - kl. VIe
Było głośno, barwnie i wesoło, a wola walki nie opuszczała do sa-
mego końca. Zwycięskim klasom gratulujemy!  Ponadto rozegra-
no mecze piłki nożnej, siatkowej i tenisa. Oczywiście były lody, 
napoje i słodycze, za które serdecznie dziękujemy sponsorom!

Irena Panfil

***

***
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Radek fotografuje najlepiej
„Bieruń - moje miasto” -  to już czwarty konkurs fotograficzny zor-
ganizowany na terenie Gimnazjum nr 1 przez Agnieszkę Wyder-
ka-Dyjecińską. Konkurs ogłoszony na początku tego roku, cie-
szył się ogromnym powodzeniem wśród naszych gimnazjalistów. 
Dostarczono ponad 170 prac fotograficznych na bardzo wysokim 
poziomie. Fotografie konkursowe, w odróżnieniu do wcześniej-
szych edycji konkursów, zostały wykonane aparatami cyfrowymi, 
kompaktowymi oraz lustrzankami. Charakteryzowała je niebanal-
na tematyka oraz innowacyjne doświadczenia z kolorystyką.  
Najwięcej punktów jury otrzymał Radosław Wojnar który zdo-
był Grand Prix oraz Katarzyna Sajdok zdobywczyni pierwszego 
miejsca. Drugie miejsce zajęła Katarzyna Kania a miejsce trzecie 
Katarzyna Frankowska, Hanna Wieczorek i Marta Sapuła.
Ze względu na wysoki poziom prac przyznano też wyróżnienia 
które otrzymali:  
Beata Sznepka, Beata Gacek, Martyna Wilkosz, Jolanta Lan-
ge i Tomasz Piecuch
Gratulujemy nagrodzonym, a wszystkich mieszkańców Bierunia 
już dziś zapraszamy do oglądnięcia -zaplanowanej na paździer-
nik - wystawy pokonkursowej w Świetlicy Środowiskowej w Bie-
runiu Nowym.

(AWD)

W ciągu całego roku szkolnego na terenie Gimnazjum nr 2 w Bie-
runiu odbywały się uroczystości, konkursy i quizy, których głów-
nym celem było popularyzowanie wiedzy, rozwijanie różnorod-
nych zainteresowań i pasji wśród młodych ludzi. I tak, gimnazjali-
ści uczestniczyli w Tygodniu Młodego Humanisty oraz Przedmio-
tów Matematyczno-Przyrodniczych.
Od 25 maja prym w naszej szkole wiodły przedmioty takie jak: 
sztuka, muzyka i wychowanie fizyczne, rozpoczął się bowiem Ty-
dzień Przedmiotów Artystycznych. Odbywał się on pod hasłem „ 

Młody Polak w Europie
7 maja odbyły się eliminacje do gimnazjalnego konkursu wiedzy o 
Unii Europejskiej. Tematyka ta choć gości wśród nas od dłuższe-
go już czasu, wydaje się wciąż niewyczerpana. Organizatorką kon-
kursu była p. Elżbieta Siedlecka. Jego finał odbył się21 maja, zaś 
hasło przewodnie brzmiało: „Młody Polak w Europie”. Najwięk-
szą umiejętnością łączenia wiedzy teoretycznej o Europie i Unii 
Europejskiej z praktyką wykazali się: Artur Szpak z klasy III a , 
Oktawia Noras z III c oraz Karolina Wenda z klasy I d.

Szkolne wybory 
24 maja odbyły się na terenie naszej szkoły wybory do samorządu 
uczniowskiego. Nad prawidłowością i całym przebiegiem głoso-
wania czuwały opiekunki samorządu szkolnego panie Z. Bizacka i 
E. Siedlecka. Po podliczeniu głosów okazało się, że najwięcej ich 
zdobyła Barbara Kostyra, następnie Paweł Szczygieł i Anna Krzy-
kawska. To właśnie oni będą stanowili samorząd szkolny  Gimna-
zjum nr 2 w Bieruniu w roku szkolnym 2004/ 2005- gratulujemy.

Tydzień przedmiotów 
artystycznych

W konkursie języka angielskiego pt. „Fox 2004” zorganizowanym 
przez Śląskie Stowarzyszenie Oświatowe „Delta”  nasi ucznio-
wie również odnieśli bardzo znaczący sukces. Do tego konkur-
su w okręgu Katowickim zgłosiło się 3537 uczniów z 149 szkół. 
Anna Krella otrzymała dyplom z wynikiem bardzo dobrym i na-
grodę I stopnia, Dominik Kubicki - dyplom z wynikiem bardzo 
dobrym i nagrodę II stopnia, Martyna Wilkosz i Maciej Słociń-
ski otrzymali dyplom z wynikiem dobrym. Nauczycielami prowa-
dzącymi są Agnieszka Wyderka-Dyjecińska i Gertruda Mielni-
kiewicz-Pawłowska. 

Adrianna Mitręga zajęła II miejsce w etapie krajowym i I miej-
sce w etapie międzynarodowym w konkursie plastycznym o tema-
tyce prozdrowotnej: „Jak dbam o zdrowie”, organizowanym przez 
Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach i Zdravotni 
Ustav w Ostrawie. Uczennica przygotowała pracę pod kierunkiem 
pani Doroty Wrzosek i pani Violetty Jasińskiej-Chodór. 

Citius, Fortius, Altius”, czyli „ szybciej, wyżej, mocniej”. Hasło to 
przypominało także, że rok 2004 jest rokiem olimpijskim.
W ciągu całego tygodnia odbyło się szereg interesujących konku-
rencji. I tak na przykład odbył się konkurs o tematyce olimpijskiej 
pt: „Symbole olimpijskie” zorganizowany przez K. Trochimiak 
i  B. Latochę. Podczas konkursu uczniowie wykonywali symbo-
le olimpijskie dowolną techniką.  Ponieważ wszystkie grupy wło-
żyły wiele wysiłku w swoją pracę i wykazały się wielką wyobraź-
nią, postanowiono I miejsce przyznać  drogą losową- zwycięży-
ły reprezentantki klasy 1 d- Karolina Wenda i Angelika Pie-
traszek- autorki gipsowej postaci dyskobola. Podczas Tygodnia 
Przedmiotów Artystycznych nie zabrakło także warsztatów ma-
larskich zorganizowanych przez p. Katarzynę Korus. Ich tema-
tem była olimpiada nowożytna i starożytna. Wszystkie wykona-
ne prace stanowiły dekorację podczas uroczystości podsumowu-
jącej ten tydzień.
Niezwykłym zainteresowaniem cieszyło się również spotkanie 
z fanami „Dżemu” zorganizowane przez panią Agatę Parysz-
Urbaś. Na to spotkanie przyjął zaproszenie perkusista i mena-
ger zespołu.
Podczas całego Tygodnia odbywały się także zawody sportowe, 
w których uczniowie rywalizowali zarówno w konkurencjach in-
dywidualnych jak i zespołowych. Wszystkie konkurencje zosta-
ły zorganizowane i przeprowadzone przez nauczycieli wychowa-
nia fizycznego, Zuzannę Bizacką i  Tomasza Wesołowskiego.  
We wszystkich konkurencjach wzięło udział ponad 170 uczniów 
naszej szkoły, co świadczy o ogromnym sportowym duchu, jaki 
drzemie wśród młodych ludzi.
Uroczyste podsumowanie Tygodnia odbyło się 1 czerwca. Zapro-
szeni na uroczystość goście mogli zobaczyć między innymi pro-
gram artystyczny poświęcony historii igrzysk olimpijskich,  przy-
gotowany przez klasy 1e, 2e i 2f pod kierunkiem pań K. Tochi-
miak, A. Ścierskiej i p. Z. Bizackiej. W drugiej części uroczysto-
ści został przeprowadzony turniej plastyczno- muzyczno- sporto-
wy, w którym wzięli udział uczniowie klas trzecich. Turniej skła-
dał się z 10 konkurencji. Uczniowie mogli wykazać się nie tylko 
sprawnością i zręcznością, ale również wiedzą teoretyczną z za-
kresu muzyki, plastyki i historii igrzysk olimpijskich. W turnieju 
tym pierwsze miejsce zajęli reprezentanci klasy III a , czyli Hele-
na Napierała, Paweł Targiel i Artur Szpak.

***

***

***

***

MAGAZYN SZKOLNY
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Prosimy o przysłanie kartek z rozwiazaniami na adres Bieruń-
skiego Ośrodka Kultury do dnia 30 czerwca. 
Wśród autorów poprawnych odpowiedzi, rozlosujemy nagrodę 
– wydawnictwo albumowe. 
Nagrodę za rozwiazanie krzyżówki z poprzedniego numeru, otrzy-
muje: Andrzej Jędrysik.
Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagrody. 

87

ROZMAITOŚCI

Związkowy 
Jubileusz
15 lat temu, 21 czerwca 1989 
roku grupa działaczy Stowa-
rzyszenia Inżynierów i Tech-
ników Mechaników Polskich 
zarejestrowała w Sądzie Woje-
wódzkim  w Warszawie  Zwią-
zek Zawodowy Inżynierów i 
Techników /ZZIT/, jako  do-
browolny niezależny samo-
rządny związek zawodowy o 
zasięgu ogólnopolskim.
Dlatego też obecnie Między-
zakładowa Organizacja Związ-
kowa przy ZTS ERG-BIERUŃ 
S.A. obchodzi swój jubile-
usz. To w styczniu 1994 roku, 
w dość burzliwym okresie w 
Zakładzie, kilkunastoosobowa 
grupa inicjatywna postanowiła 
zawiązać  organizację związ-
kową, która zajmie się proble-
mami i nowymi zagrożenia-
mi dla godnej pracy pracowni-
ków  należących do wykształ-
conej kadry.

Związkowcy weszli w struktu-
rę organizacyjną Związku Za-
wodowego Inżynierów i Tech-
ników Okręgu Katowickiego i 
rozpoczęli działalność w Bie-
runiu. 
Dużym sukcesem związku oka-
zało się zorganizowanie  Sekcji 
Krajowej Przemysłu Obronne-
go i jej wkład w tworzeniu Po-
nadzakładowego Układu Zbio-
rowego Pracy dla całej bran-
ży. Obecnie, Międzyzakładowa 
Organizacja Związkowa ZZIT 
przy ZTS ERG-BIERUŃ S.A 
liczy 131 członków  w tym : 13 
emerytów i rencistów,  2 osoby 
o statusie bezrobotnych,  4 pra-
cowników  innych  firm oraz 
reprezentuje interesy pracow-
nicze 6 pracowników, którzy 
ze względów formalnych nie 
mogą zostać członkami organi-
zacj. Podczas niedawnych wy-
borów wyłoniono nowy skład 
zarządu który tworzą obecnie: 
Franciszek Skura - przewod-
niczący, Jerzy Barcik - wice-
przewodniczący, Wiktor Bo-
recki - sekretarz, Wiesława 
Kulka - skarbnik, oraz człon-

Sztuka chodzenia

kowie: Józef Jodłowski, Andrzej Mąsiorski, Stefan Michna, 
Marian Szerszeń i Karol Wróbel. Komisję rewizyjną tworzą: 
Paweł Trawkowski, Józef Boroń i Andrzej Chudzik.

8 maja odbył się  II Mityng w Chodzie Sportowym o Puchar Sta-
rosty Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego. Na wyznaczonej jedno-
kilometrowej pętli, na czterech różnych dystansach wystartowa-
ło łącznie 70 zawodniczek i zawodników. Pogoda oraz atmos-
fera zawodów dopisała znakomicie. Z pośród startujących za-
wodników klubu UKS „Korzeniowski” wyraźnie zaakcentowali 
swój występ min: Mateusz Pastuszka zwycięzca chodu na 2 km 
chłopców grupy starszej, Ania Ślosarczyk, która zajęła 2 miej-
sce w chodzie na dystansie 2 km, Karolinka Wawrzyniak zwy-
ciężczyni chodu na 1 km w grupie dzieci młodszych, Kamil Pin-
del, który ukończył na 2 pozycji chód na 5 km wśród juniorów 
młodszych, Dawid Tomala drugi na dystansie 5 km młodzików 
oraz Michał Czarnynoga czwarty na 5 km w tej samej katego-
rii wiekowej. 
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SPORT

W dniach od 14 do 16 maja, grupa cho-
dziarzy Uczniowskiego Klubu Sportowe-
go „Maraton - Korzeniowski.pl” z Bieru-
nia (jako jedyny z UKS - ów „Korzeniow-
ski.pl”) wraz z trenerami Katarzyną Śle-
zioną i Waldemarem Małeckim przeby-
wała na Łotwie w miejscowości Valmie-
ra, gdzie wzięła udział w międzynaro-
dowym mityngu z cyklu Grand Prix or-
ganizowanym przez Aigarsa Fadejevsa wi-
cemistrza olimpijskiego z Sydney w cho-
dzie sportowym na 50 km. W wyprawie tej 
uczestniczył również dyrektor Gimnazjum 
nr 1 w Bieruniu Grzegorz Bizacki. Wśród 
starujących zawodników klubu znalaźli 
się m.in. Karolina Wawrzyniak, która w 
chodzie na dystansie 1 km zajęła ostatecz-
nie 4 lokatę, Mateusz Pastuszka 7 w cho-
dzie na 2 km, Ania Ślosarczyk zwycięż-
czyni chodu na 2 km, Dawid Tomala 5 w 
chodzie na 5 km, Michał Czarnynoga 6 na 
tym samym dystansie oraz Kamil Pindel, 
który sprawił miłą niespodziankę zajmując 
3 miejsce w chodzie na 10 km. Obok wspo-

mnianej ekipy będącej jednocześnie małą 
reprezenatcją Polski, w imprezie tej wzię-
li udział również zawodnicy z Litwy, Ło-
twy, Rosji i Estonii. Po zakończonych za-
wodach młodzi lekkoatleci wraz ze swo-

imi opiekunami mieli okazję uczestni-
czyć we wspólnej kolacji z głównym or-
ganizatorem Aigarsem Fadejevsem, pod-
czas której mogli z nim porozmawiać i zro-
bić wspólne zdjęcia. Na zakończenie tego 

spotkania w podziękowaniu za wspaniały 
i ciekawy pobyt, dyrektor Gimnazjum nr 1 
Grzegorz Bizacki wręczył Gospodarzowi 
spotkania pamiątkowy medal. W wolnych 
chwilach zwiedzano okolice Valmiery, któ-

ra okazała się bardzo 
ciekawym i malow-
niczym miastem. W 
ostatnim dniu poby-
tu na Łotwie nie mo-
gło zabraknąć czasu 
na podziwianie Rygi, 
a w szczególności jej 
przepięknej Starów-
ki. Wyjazd ten z pew-
nością był wspaniałą 
przygodą, która przy-
niosła wiele nowych 
doświadczeń sporto-

wych, podróżniczych oraz towarzyskich. 
Więcej informacji o klubie można zna-
leźć na stronie internetowej: www.uksma-
raton.prv.pl

(KŚ)

Choć zawodnicy nie odłożyli kart  do szuflady, to jednak - 22. 
maja zakończył się sezon 2003-2004 rozgrywek skata. Zacięta ry-
walizacja trwała przez cały sezon, jeszcze w ostatnim (35) turnie-
ju do tytułu Mistrza Bierunia pretendowało 6 zawodników. Przy-
słowiowym rzutem na taśmę rywalizację wygrał Leon Malina 
(59 744pkt) - mistrza skata w Bieruniu, II miejsce zajął Grzegorz 
Kubica (59 540 pkt), III miejsce - Edward Jarnot (58 714 pkt). 
Nagrody i puchary dla zwycięzców wręczali: Krzysztof Koło-
dziejczyk - Prezes Tyskiego Okręgu Skata oraz Jerzy Barcik 
- V-ce Prezes KS „Unia” Bieruń Stary.
Tabela wyników:
1. Leon Malina   (59 744pkt)
2. Grzegorz Kubica  (59 540 pkt),
3. Edward Jarnot  (58 714 pkt). 
4. Władysław Zalewa (58 394 pkt)
5. Józef Dyjeciński (58 342 pkt)
6. Czesław Piekorz (58 321 pkt)
7. Józef Ficek  (57 123 pkt)
8. Bogdan Zyga   (56 988 pkt)
9. Marian Lach  (56 091 pkt)
10. Tomasz Wróbel ( 51 743 pkt)
11. Franciszek Mrzyk (49 292 pkt)
12. Stefan Ficek  (49 162 pkt)
13. Piotr Błażek  (49 001 pkt)
14. Tadeusz Łabudek  (41 505 pkt)

10 LIPIEC - TURNIEJ  KOSZYKÓWKI - zespoły 3 osobowe 
– boisko sportowe SP nr 3 (godzina 1000)
24  LIPIEC – FESTYN W BERUNIU UL. MARCINA
♦ konkursy dla dzieci
♦ V edycja Rodzinnego  Rajdu Rowerowego  – zbiórka o godz. 1230 

Zapisy w Referacie Sportu i Rekreacji w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 4 lipca

25 CZERWIEC / 31 SIERPIEŃ – KĄPIELISKO  NA „ŁYSINIE”
♦ 3 lipiec  - Festyn  „Lato na Łysinie” konkursy pływackie oraz 
 konkursy dla dzieci
♦ 7 i 8  sierpień  - turniej siatkówki plażowej w kategorii Open
♦ 15 sierpień  - zawody siłaczy, dla osób które ukończyły 18 rok ży-

cia.
♦ 21 sierpień  - zawody duathlonowe  zapisy przyjmują ratownicy
 do dnia 11 sierpnia
♦ 29 sierpień  - konkursy dla dzieci na zakończenie lata
Wakacyjny  kurs  TENISA  ZIEMNEGO w KS „PIAST”  w Bieruniu  
dla dzieci w terminach
♦ 12 - 23 lipiec oraz 16 - 27 sierpień
  (od poniedziałku do piątku)
♦ odpłatność za 1 zajęcia (90 minut) – 2 zł od osoby
♦ zapisy w Referacie Sportu i Rekreacji do dnia 9 lipca
TURNIEJ SKATOWY o „PUCHAR LATA 2004”-
♦ cykl 11 turniejów w caffe-bar „Leśna” w Bieruniu ul. Za Kopcem
♦ rozgrywki w każdy czwartek (od dnia 3 czerwca do 19 sierpnia )
 od godzinie 1600

♦ wpisowe 10 zł za turniej

Maratończycy na Łotwie

Brawo panie LeonieSportowe wakacje
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dzie też i nawet popołudniowa burza  tylko na 
chwilę zakłóciła wspaniałą zabawę.  
W bogatym programie festynu znalazły się wy-

stęp Orkiestry Dętej KWK „Piast” pokazy sprawno-
ściowe druhów z  O.S.P. Bieruń Nowy oraz liczne wsy-
tępy dzieci z Przedszkola nr 2, Szkoły Podstawowej nr 
3 oraz Gimnazjum nr 1 w Bieruniu Nowym.
Ciekawy pro-
gram folklory-
styczny zapre-
zentował  ze-
spół „Nowo-
bierunianki” a 
loteria fantowa 
cieszyła  się ta-
kim wzięciem, 
że po losy usta-
wił się spora 
kolejka.  

Organizatorzy zapewnili: smaczny kołocz, „swojską grochówkę”, przysmaki 
z rożna, kawę i herbatę oraz zimne napoje. Muszę przyznać, że z bogatej pale-
ty ciast, serniczek zasługiwał na miano „niebo w gębie”. I nie byłem w tej opi-
nii odosobniony. Panie z rady parafialnej i panie kucharki z probostwa,  upie-
kły takie pyszności, że „sernik - znikł - w mig”. 
Komu było jeszcze mało zabawy  dwa dni później mógł wziąć udział w kier-
maszu parafialnym zorganizowanym już po raz ósmy  przy parafii Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa. To już tradycja, choć organizator tegorocznego kier-
maszu ks. Damian Bednarski wraz z młodzieżą oazową bynajmniej nie popa-
dają w rutynę a ich festyn cieszy się niesłabnącym powodzeniem.   
Ponieważ nie miejsce tu na przypominanie programu podsumujmy raczej kon-
kursy kiermaszowe.  W konkursie „Słodka Blacha 2004”  na najlepsze ciasto: 
I miejsce -zajęła  p. Janina Magiera, II miejsce - p. Barbara Danek, a  III miejsce - p. Anna Drzyzga. W  konkursie plastycznym 
„Który święty najładniejszy?” I miejsce  zajął  Kordian Rogalski „św. Barbara” - lat 8  i  Michał Ziebura „św. Józef - misjonarz z 

Chin” - lat 10. W konkursie „Święci na plakacie” tryumfowały Klau-
dia Kiczmal i Izabela Gąsiorczyk a  „Atrybuty świętych” Patry-
cjusz Łętocha. W Loterii fantowej  główna wygrana  - rower przy-
padł Rodzinie Nowak natomiast tradycyjny obiad śląski dla dwóch 
osób w restauracji MEED wygrała p. Barbara Cudek. 
Dochód z tegorocznego kiermaszu organizatorzy chcą przeznaczyć, 
jak powiedział ks. Damian Bednarski, na dofinansowanie wyjaz-
dów wakacyjnych dzieci z rodzin uboższych oraz na rekolekcje i za-
kup skarbców do kościoła. Dlatego ważna jest informacja, że zebra-
no: 9 tys. zł. Przyczyniła się do tego między innymi  licytacja dzieł 
artystycznych wykonanych przez  naszych twórców. Szczególnie 
miło nam donieść, że  w licytacji najwyższą kwotę 520 zł uzyskała   
praca zaprzyjaźnionej z naszą redakcją - Beaty Plewniok zatytuło-
wana  „Kościół NSPJ w Bieruniu Nowym” 

REKREACJA

Festyny
parafialne

1


