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Ci którzy nie byli 4 czerwca 
na bieruńskim rynku niech 
żałują.

Punktualnie o godzinie 14. 
rozpoczął się wielogodzinny 
spektakl przygotowany przez 
Bieruński Ośrodek Kultury 
podczas którego dzieci i mło-
dzież mogły obejrzeć wystę-
py swoich kolegów i koleża-
nek. Na scenie zobaczyliśmy 
uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych oraz dzieci i 
młodzież ćwiczącą w Bieruń-
skim Ośrodku Kultury.
Zabawę rozpoczął występ  gru-
py uczniów ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1, przygotowanych 
przez Agnieszkę Pinkowicz 
w programie tanecznym oraz 
zespół ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 przygotowany przez Agatę 
Parysz-Urbaś.
Mini blok artystyczny zapre-
zentowała Aleksandra Parysz 
- instruktor muzyczny w Bie-
ruńskim Ośrodku Kultury a 
właściwie jej podopieczni. Jako 
pierwszy wystąpił dziecięcy 
zespół tańca „Tuptusie”. W ze-

spole są dzieci w wieku od 4 do 
7 lat. Słodkie przedszkolaki za-
prezentowały między innymi 
taniec śląski zyskując ogrom-
ne brawa publiczności. Kolej-
ną grupą, pani Oli Parysz był 
młodzieżowy zespół wokalny 
„Aluzja” który niedawno zajął 
I miejsce na Powiatowym Kon-
kursie Piosenki Obcojęzycznej! 

Ten blok zakończył występ 10 
osobowej grupy tanecznej „Ho-
orey”.
Roztańczoną publiczność nieco 
wyciszył kolejny wykonawca 
znany i lubiany „Cover band”. 
Grupę prowadzi pani Jolan-
ta Grześlak, na co dzień pra-
cująca w Bieruńskim Ośrodku 
Kultury. Zespół ma na swoim 

koncie wiele występów na im-
prezach organizowanych w na-
szym mieście, powiecie, jest 
już obyty ze sceną, ostatnio 
zdobył wyróżnienie specjalne 
na festiwalu w Tychach.
Kolejną dawkę emocji dostar-
czył nam występ Grupy Tańca 
Nowoczesnego - Bre-
ak Dance Power Dan-

Mandarynkowy dzień dziecka

W piątek 17 czerwca ogłoszo-
no wyniki organizowanego 
już po raz szósty, konkursu na 
„Najlepszą przestrzeń publicz-
ną województwa śląskiego”. 
Komisja złożona z architektów, 
urbanistów i historyków sztu-
ki, odwiedziła wszystkie zakąt-
ki województwa od Częstocho-
wy po Cieszyn i Żywiec.
Nasz rynek zyskał nominowa-
ny do nagrody przyznawanej 
przez Marszałka Wojewódz-
twa Śląskiego i Stowarzysze-
nie Architektów Polskich. To 
zaszczytne wyróżnienie z rąk 

marszałka Michała Czarskie-
go odebrał burmistrz Ludwik 
Jagoda i projektanci naszego 
Rynku: Janusz Jerzak, Woj-
ciech Feodorów oraz Artur 
Hepek.
W ostatnim etapie konkursu, 
nasz Rynek pokonał między 
innymi piękny Rynek w Tar-
nowskich Górach i znalazł się 
wśród wyróżnionych: okolic 
zamku cieszyńskiego, muzeum 
browarnictwa w Tychach czy 
katowickiego Wydziału Teo-
logicznego Uniwersytetu Ślą-
skiego. 

Nagroda za Rynek
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Aż 104 podmioty: fi rmy pro-
dukcyjne i handlowe, warszta-
ty rzemieślnicze, banki, insty-
tucje itp. uczestniczyły w III 
Powiatowych Targach Przed-
siębiorczości i Ekologii, zor-
ganizowanych 11-12 czerwca 
w Imielinie.
Najwięcej było fi rm z Imieli-
na (35). Potem z Bierunia (16), 
Lędzin (9), Bojszów (2) i Cheł-
mu Śląskiego (1).
W tym miejscu należy dodać, 
że w naszym mieście zareje-
strowanych jest prawie 3000 
podmiotów gospodarczych a 
podobnie kształtuje się sytu-
acja w innych gminach powia-
tu. Widać z tego, że choć im-
preza się rozrasta, zaintere-
sowanie targami wśród fi rm 
naszego powiatu jest zgo-

ła symboliczne. W tym roku 
zaprezentowały się 34 fi rmy 
spoza powiatu. Oby zewnętrz-
ne fi rmy zupełnie nie wygry-
zły naszych z rynku. Targi są 
przecież miejscem nawiązywa-
nia kontaktów, prezentacji wła-
snych dokonań i podpatrywa-
nia konkurencji.
Wśród nagrodzonych były rów-
nież fi rmy z naszego miasta: Sta-
tuetkę „Złotego Liścia” otrzy-
mała FH TREND Centrum 
Mody - za oryginalną ekspozy-
cję targową, a wyróżnienia: Za-
kład Kamieniarski GRANI-
TEX - za ekspozycję targową i 
technologię obróbki granitu oraz 
KW SA - KWK PIAST - za 
workowany, wzbogacony ekolo-
giczny węgiel o uziarnieniu 6-20 
o nazwie „Retopal”.

ROZMAITOŚCI

Dlaczego was nie było?

Składamy serdeczne podziękowanie 
wszystkim, którzy z powodu śmierci 
naszej matki Elżbiety Knopek 
złożyli nam wyrazy współczucia 
oraz
wzięli udział w ceremonii pogrzebowej

Jan Knopek z rodziną
Adam Knopek z rodziną

BURMISTRZ MIASTA BIERUŃ

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami

 z dnia 21 sierpnia 1997 r., 
informuje, że na tablicy ogłoszeń 

w Urzędzie Miejskim w Bieruniu został wywieszony 
na okres 21 dni

 wykaz w którym opisano nieruchomość przeznaczoną do:
sprzedaży w drodze nieograniczonego 

przetargu ustnego – 
licytacji  nieruchomości

 położonej w Bieruniu przy 
ul. Królowej Jadwigi:

działka nr 629/69 o pow. 417 m2

działka nr 1055/85 o pow. 140 m2

OŚRODEK EDUKACJI W BIERUNIU ZAPRASZA 
DZIECI I MŁODZIEŻ W OKRESIE FERII LETNICH NA:

1. B a s e n  przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Inte-
gracyjnymi Nr 1 czynny od 27.06.2005r. do 31.08.2005r. 

od godziny 1200. Od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 12.00 do 15.00 - ceny promocyjne dla dzieci 1 zł.

2. H a l ę  S p o r t o w ą  przy Gimnazjum Nr 2 w okresie:

od 04.07.2005r. do 15.07.2005r. 
od 16.08.2005r. do 26.08.2005r. 
w godzinach od 9.00 do 10.30 - uczniowie szkół podstawowych
w godzinach od 10.30 do 12.00 - uczniowie gimnazjów
w godzinach od 12.00 do 13.30 - uczniowie szkół ponadgimna-
zjalnych

3. W y c i e c z k i :

07.07.05r.  Biskupi Kopiec - Czechy od godziny 6.00 do 22.00
14.07.05r.  Jura Krakowsko-Częstochowska od godziny 7.00 do 

21.00
21.07.05r.  Pieniny - Szczawnica od godziny 6.00 do 21.00
28.07.05r.  Babia Góra - Zawoja od godziny 6.00 do 21.00
04.08.05r.  Turbacz - Nowy Targ od godziny 6.00 do 21.00
11.08.05r.  Dolina Kościeliska od godziny 6.00 do 21.30
18.08.05r.  Beskid Makowski od godziny 6.00 do 21.00
25.08.05r.  Dolina Demanowska - Słowacja od godziny 6.00 do 

22.00

Odpłatność 8 zł. Zapisy w Ośrodku Edukacji w Bieruniu ul. Che-
mików 39 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00
4. Półkolonie w Bijasowicach, Czarnuchowicach i Ścierniach od 
25.07.2005r. do  05.08.2005r. w godzinach od 10.00 do 14.00.
Zapisy w szkołach, fi liach lub Ośrodku Edukacji.

...Kościelnej i Węglowej jest 
gotowy i już wzbudza kontro-
wersje. Przypomnijmy, że dys-
kusja wokół drogi w tym rejonie 
toczyła się przez wiele lat. W 
1998 roku ogłoszono przetarg 

na wykonanie projektu ścieżki 
rowerowej i chodnika w tym re-
jonie.  W lipcu 1999 roku  ścież-
ka i chodnik były gotowe ale 
projekt przewidywał tu przy-
szłą drogę. Zwiększenie ruchu i 
konieczność ułatwienia dojazdu 
do kościoła sprawiły, że w ubie-
głym roku rozpoczęto inwesty-
cję, która wykorzystałaby część 
dawnej ścieżki i chodnika.
Droga ma jednak swoje wymogi 

budowlane, więc nie można jej 
było wytyczyć całkiem zgodnie 
ze starą trasą. W zakres tej inwe-
stycji weszło więc wykorzysta-
nie istniejącego pasa oraz  wy-
prostowanie pewnego odcinka. 

Z niedawno przepro-
wadzonych badań 
nośności podbudo-
wy wynika, że dro-
ga wytrzyma duże 
obciążenie, bo teren 
został odwodniony, 
wzmocniony geow-
łókniną (stąd zwięk-
szenie kosztów o 28 
tys. zł)- tłumaczy na-
czelnik Wydziału In-
westycji Miejskich 

i Remontów Urszula Krau-
se-Michułka. 
Pani naczelnik dodaje też, że  
żaden prywatny dojazd nie zo-
stał wykonany na koszt gmi-
ny. Po prostu, prywatny wyko-
nawca wyrzucił resztę zbędne-
go masy asfaltowej  tam, gdzie 
parkował jego sprzęt. Ale, to 
już jego sprawa, a nie urzędu, 
który płaci tylko za opomiaro-
wane materiały i robociznę.

Łącznik drogi...
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WYDARZENIA

Wesoło bawiono się podczas ro-
dzinnego festynu przygotowanego 
przez Przedszkole nr 2 w Bieruniu 
Nowym 4 czerwca. Licznie przy-
byli rodzice mogli nie tylko po-
dziwiać dokonania swych pociech 
ale również kibicować dzieciom 
w czasie konkursowych zmagań 
a nawet sami wziąć udział w rywa-
lizacji w kilku konkurencjach. Po-
goda dopisywała, humory również 
a rodzice mieli okazję zaprzyjaźnić 
się między sobą co najmniej tak jak 
ich dzieci.  

Niedzielny wieczór. Nie pada, choć 
deszcz ciągle jeszcze twisi w po-
wietrzu. Jak pierwsi chrześcija-
nie, spotkamy się w przyklasztor-
nej grocie - kaplicy. Na modlitwie. 
Zanim aktorka Izabela Droboto-
wicz-Orkisz, zacznie czytać pierw-
szy fragment „Tryptyku Rzymskie-
go”, ksiądz Łukasz Jarek zachę-
ca - by każdy z nas - wybrał sobie 
choć jeden fragment z przejmują-
cej poezji Jana Pawła II i rozważył 
w swym sercu. Moją uwagę przy-

kuł dwuwiersz: „(...) Jeśli chcesz 
znaleźć źródło, musisz iść do góry, 
pod prąd. (...)”. Kończy się pierw-
sza część Tryptku pt. „Źródło” 
a my przy dźwiękach gitary, śpie-
wając  „Wielbić Pana chcę, On źró-
dłem życia jest” - idziemy na próg 
Kaplicy Sykstyńskiej, by wsłuchu-
jąc się w drugą część Tryptyku,  od-
dać się „medytacjom nad Księgą 
Rodzaju”. W naszych bieruńskich 
realiach  symboliczne przejście  od 
Źródła do Kaplicy Sykstyńskiej, 
jest przejściem od przyklasztornej 
groty do Walencinka. Zapadający 
mrok. Wdzierające się w serce sło-
wa. Wspaniałość naszej świątyni. 

Zapalone świece. Wszystko budu-
je nastrój poetycki i religijny zara-
zem. Tak, jak poezja naszego Ojca 
Świętego. 
Ale oto i ostatnia część Tryptyku: 
„Wzgórze w krainie Moria”. Hi-
storię Abrahama poznajemy po raz 
kolejny. Ale tym razem, w scenerii 
wyjątkowej - na cmentarzu. 
Liczna grupa wiernych, która spę-
dziła ten wieczór z poezją Jana 
Pawła II, przeżyła intelektualną 
i duchową przygodę. Przeszła dro-

gę od tajemnicy ludzkiej natury, 
przez fascynację sakralną rzeczy-
wistością do Odkupienia. A może 
symboliczną drogę od początków 
chrześcijaństwa, poprzez rozwój 
doczesnego życia religijnego do ży-
cia wiecznego w niebie. A może... 
a może... a może... 
Interpretacji może być wiele. Niech 
każdy z nas po swojemu odczytuje 
słowa Ojca Świętego, każdy znaj-
dzie coś dla siebie.
Pomysłodawcą niezwykłego odczy-
tania „Tryptyku Rzymskiego” była 
Bogusława Ficek, a współorgani-
zatorami: parafia św. Bartłomieja 
i Bieruński Ośrodek Kultury.

W sobotę 25 czerwca o godzinie 
11.00  odbędzie się w parafii p.w. 
Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa w Bieruniu Nowym Msza św. 
Prymicyjna  księdza Bogusława 
Krzysztofa Barańskiego. Wyjście 
do kościoła odbędzie się z domu 
rodzinnego na Zabrzegu przy ulicy 
Niedługiej 1. 
Ksiądz Barański to rodowity  bieru-

niak, aczkolwiek jak większość z nas - urodzony w Ty-
chach, w roku 1979. Ochrzczony w parafii NSPJ przez 
księdza Kuczerę, do pierwszej komunii świętej przystą-
pił również w rodzinnej parafii w 1988 roku. Bogusław 
Krzysztof Barański jest półsierotą - jego ojciec Henryk 
zmarł  w wieku 33 lat kiedy mały chłopak miał trzy lata. 
Wychowywała go matka Czesława, wspomagana przez 
babcię - Jadwigę Chajdas, wujostwo Ewę i Kazimie-
rza Chajdas i dalszą rodzinę. Po ukończeniu Techni-
kum Przemysłu Spożywczego w Szopienicach  Bogusław 
wstąpił do zakonu Misjonarzy Oblatów  w Obrze koło 
Wolsztyna w ówczesnym województwie poznańskim.

Zapraszamy na 
Mszę Prymicyjną 

Festyn w przedszkolu

Tryptyk bieruński

Uznanie dla
Józefa Bergera
Miło nam poinformować, że z okazji 15 lecia restytu-
cji samorządu terytorialnego w Polsce, Śląski Zwią-
zek Gmin i Powiatów wystosował List Gratulacyjny 
dla radnego Sejmiku Województwa Śląskiego z nasze-
go  rejonu - Józefa Bergera.
Związek wyraża uznanie za 15 letnią nieprzerwaną 
działalność samorządową w organach Gminy wszyst-
kich kadencji oraz dziękuje za wieloletnią ofiarną pra-
cę na rzecz rozwoju gminy i dla dobra społeczności 
lokalnej. 
Dołączamy się do tych życzeń i jak zawsze jesteśmy 
dumni, gdy pracę i osiągnięcia bieruniaka doceniają 
także inni.
Gratulujemy.
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WOKÓŁ NAS

Drodzy mieszkańcy Bierunia, czytelnicy Rodni.
Po dłuższej nieobecności, powracam na łamy Rodni, by zdać Wam 
relację z tego co dzieje się w Sejmiku Województwa Śląskiego. 
Otóż jak niektórzy z  Państwa pamiętają, w ślad za oczekiwaniami 
wyborców, w   programach wszystkich ugrupowań startujących w 
wyborach samorządowych, sporo miejsca zajmowały sprawy bez-
pieczeństwa.   Miejską i powiatową skalę tego problemu znacie 
Państwo najlepiej. Podczas licznych spotkań oraz na łamach pra-
sy lokalnej, zagadnienie to jest na bieżąco przedstawiane  i oma-
wiane.  Macie też okazję by śledzić postęp prac przy budowie Po-
wiatowej Komendy Policji. Podczas jednej z ostatnich sesji   Sej-
miku Województwa Śląskiego przedstawiciele policji, poinformo-
wali radnych jak sprawy bezpieczeństwa wyglądają w skali woje-
wództwa. Zdaję sobie sprawę, że Państwa indywidualne odczucia 
mogą być różne, sądzę jednak, że warto zapoznać się z policyjny-
mi raportami.   Cały przedstawiony radnym raport liczy kilkadzie-
siąt stron, pozwólcie więc, że wybiorę tylko klika zdań z podsumo-
wania.  Otóż, zdaniem Policji parametry wiodących kategorii prze-
stępczości za okres 2004 oraz od stycznia do maja 2005 roku po-
twierdzają tezę, że na obszarze województwa śląskiego postępuje 
spadek przestępczości i wzrost wykrywalności. Osiągnięto ogra-
niczenie przestępstw w takich kategoriach jak : przestępstwa roz-
bójnicze, kradzieże z włamaniem, kradzieże,  oraz przestępstwa 
o charakterze kryminalnym. Jednocześnie ustalono więcej podej-
rzanych, więcej osób objęto aktem oskarżenia oraz  doprowadzono 
do aresztowania. Rezultaty te zaowocowały wzrostem pozytyw-
nych opinii społeczności śląskiej o Policji  w trakcie badań prze-
prowadzonych przez OBOP.
W krótkiej z konieczności publikacji brak miejsca na szersze omó-
wienie zagadnienia. Zdaję też sobie sprawę, że nie wszystkich in-
teresują  szczegółowe analizy. Ważny jest pozytywny kierunek 
zmian w zakresie bezpieczeństwa choć wiem, że w kwestii bezpie-
czeństwa do pełnej satysfakcji droga jeszcze bardzo daleka.

Józef Berger

Z sejmikowej ławy

Wiadomo, że w okolicach Marko-Hitu bywają problemy z parko-
waniem, zwłaszcza w godzinach popołudniowych i wieczornych. 
Parking osiedlowy często jest przepełniony, ponieważ swe samo-
chody parkują tam nie tylko mieszkańcy - ale przede wszystkim 
- klienci sklepu.

Skargi zainteresowanych trafiły do radnych i urzędu. Okazało się, 
że patowa sytuacja trwa, ponieważ właściciel marketu, mimo ob-
niżki podatku przy inwestycji, za mało miejsca przeznaczył na 
parking pod samym sklepem.

Parking Marko-Hitu?

Takie dziury w murze nie powstają z przypadkowego uderzenia. 
Wprawdzie remont szkoły jesz-
cze trwa ale ładna, słoneczna ele-
wacja już przyciąga wzrok.   
Więcej siły niż rozumu, ma idio-
ta który zniszczył nowiuteńką ele-
wację budynku Szkoły Podstawo-
wej nr 3.  Człowieku (?) zamiast 
pięścią lub jakimś narzędziem, 
wal głową w ten mur. Też uszko-
dzisz ale może - przy okazji - coś 
się w twojej mózgownicy poprze-
stawia.

Głową w mur 

Od czerwca wszystkie poradnie 
lekarskie powinny być oznako-
wane. Przy wejściu do każdej z 
nich, miały znajdować się też 
tablice informacyjne, podob-
ne do tej która była już publi-
kowana w Rodni. Pacjenci po-
winni się z nich dowiedzieć ja-
kie usługi medyczne świadczy 
dana placówka i w jakich go-
dzinach przyjmują lekarze. Po-
nadto co najważniejsze - czy 
przychodnia ma kontrakt z Na-
rodowym Funduszem Zdrowia 
i można z niej korzystać bez-
płatnie.

Pacjenci domagają się też aby 
w dni wolne była czynna ap-
teka, jednak w dwudziestoty-
sięcznym Bieruniu podobno 
jest to nieopłacalne.
Jak twierdzą właściciele ap-
tek, obroty w te dni, nie były-
by w stanie pokryć nawet czę-
ści kosztów poniesionych z tego 
tytułu (prąd, dodatkowa zapłata 
dla pracownika, itd).
Jednocześnie - jak nas jednak 
poinformowano - jeszcze się nie 
zdarzyło, żeby ktoś kto zadzwo-
ni do apteki poza godzinami jej 
pracy, nie został obsłużony.

Przychodnie i apteki
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GOSPODARKA

Jak zrodziła się wspólna wizja PPP?
Przedmiotem porozumienia zawartego po-
między Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim 
oraz gminami  Bieruń i Lędziny jest utwo-
rzenie Piastowskiego Parku Przemysło-
wego na obszarach należących do Lędzin 
i Bierunia. Na mocy porozumienia projek-
todawcą oraz instytucją zarządzającą par-
kiem została Bieruńska Fundacja Inicjatyw 
Gospodarczych.
W efekcie opracowany został wniosek pod 
nazwą “Usługi doradcze dla Piastowskie-
go Parku Przemysłowego”, którego celem 
było pozyskanie dofinansowania na opra-
cowanie dokumentacji technicznej w po-
staci studium wykonalności, biznes planu 
oraz  oceny oddziaływania na środowisko. 
Wniosek złożony został w ramach Sekto-
rowego Programu Operacyjnego - Wzrost 
Konkurencyjności Przedsiębiorstw, dzia-
łanie 1.3 - “Tworzenie korzystnych wa-
runków dla rozwoju firm”. Program obej-
muje możliwość uzyskana dofinansowa-
nia w wysokości 87,5% kosztów kwalifi-
kowanych.
Piastowski Park Przemysłowy obejmu-
je 31,3122  ha, w tym na terenie Gmi-
ny Bieruń obszar ten wynosi łącznie 
6,0664 ha; na terenie Gminy Lędziny  ob-
szar ten wynosi łącznie 25,2458  ha. (w 
tym 13,7586 ha będące własnością Skar-
bu Państwa). Grunty te zostały przeka-
zane Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Go-
spodarczych na podstawie umów użycze-
nia na okres 7 lat. Gminy podjęły stosow-
ne uchwały mówiące o ulgach lub zwol-
nieniach w podatkach od nieruchomości 
dla inwestorów, którzy podejmą działal-
ność gospodarczą na terenie Piastow-
skiego Parku Przemysłowego.

Są pierwsze pieniądze!
Zgodnie z otrzymaną informacją z Agencji 
Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie (in-
stytucja wdrażająca), w dniu 5 maja 2005r. 
Ministerstwo Gospodarki i Pracy (instytu-
cja zarządzająca) zatwierdziła projekt pn. 
“Usługi doradcze dla Piastowskiego Parku 
Przemysłowego”. Na realizację programu 
wyasygnowana została niebagatelna kwo-
ta - (Koszt całego projektu - 79.920,00 zł, 
w tym wysokość refundacji 65.508,20 zł).

Co przed nami?
Aby skonsumować otrzymane środki (do-
tacja działa na zasadzie refundacji) zostaną 
przedsięwzięte następujące kroki:
-  strony porozumienia powołają Komisję 

Przetargową,
-  zostanie ogłoszony przetarg na wyko-

nanie dokumentacji technicznej projek-
tu pod nazwą Piastowski Park Przemy-
słowy,

-  Komisja Przetargowa rozstrzygnie 
przetarg i ogłosi jego wyniki,

-  zostanie podpisana umowa z wykonaw-
cą usługi,

-  wykonawca usługi sporządzi dokumen-
tację techniczną,

W trakcie ww.  działań  będzie  prowadzo-
na  nieprzerwana  promocja  projektu  po-
przez  druki  i  wydawnictwa  promocyjne,  
strony  internetowe  podmiotów  porozu-
mienia, w prasie o zasięgu lokalnym i po-
nad lokalnym. Zostanie również zorgani-
zowana konferencja pn. “Parki przemysło-
wo-technologiczne  -  ich  wpływ  na  po-
budzanie społeczności  lokalnej
i przedsiębiorczości” z udziałem przedsta-
wicieli organizacji zrzeszających przed-
siębiorców, przedstawicieli władz samo-
rządowych, środowisk akademickich oraz 
specjalistów zajmujących się zagadnienia-
mi rozwoju regionalnego.

Czego możemy oczekiwać dla Bierunia?
Mówi burmistrz Ludwik Jagoda: W na-
szym mieście prowadzimy szeroko za-
krojone procedury związane z udostęp-
nieniem terenów inwestorom. Z ostatnich 
informacji wynika, że jeszcze w trzecim 
kwartale tego roku -rozpocznie się w  bu-
dowa Centrum Logistycznego Plusa na te-
renach przy ulicy Turyńskiej. Zamienili-
śmy z rolnych na przemysłowe 80 hekta-
rów terenów, z czego: 20 ha wykupił Plus. 
Mamy więc jeszcze do dyspozycji 60 ha i 
bardzo intensywnie załatwiamy status stre-
fy ekonomicznej ( przez poszerzenie pod-
strefy tyskiej) co spowoduje większą atrak-
cyjność tego miejsca dla potencjalnych in-
westorów.
Ale mamy też nieduże działki 2-3, lub 4 
hektarowe: na porcie w Bieruniu Nowym,  
przy ulicy Oświęcimskiej obok Controls 
Johnson i właśnie te tereny, zostały przez 
nas włączone do  Piastowskiego Parku Prze-
mysłowego. Jest to również jedna z dróg do 
pozyskania inwestorów. Do wykonania za 
pieniądze z Unii Europejskiej projektu za-
gospodarowania tego terenu. Traktujemy 
to jako kolejny sposób na przyciągniecie 
do gminy inwestorów czyli potencjalnych 
dawców miejsc pracy dla mieszkańców 
Bierunia. Tak to widzę i dlatego czynnie 
uczestniczę w tworzeniu tego parku.    

Z kolei wiceprezes BFIG Bernard Pu-
stelnik dodaje: W imieniu samorządów 

gminy Bieruń gminy Lędziny, oraz powia-
tu Bieruńsko-Lędzińskiego realizujemy 
działania zmierzające do powołania Pia-
stowskiego Parku Przemysłowego. Bie-
ruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych 
prowadzi działalność “non profit” (“nie 
dla zysku”). Zależy nam nade wszystko 
na harmonijnym rozwoju Lędzin, Bieru-
nia, jak i całego naszego powiatu. Chce-
my w równym stopniu realizować inte-
resy wszystkich podmiotów tworzących 
PPP. Jak dotąd działamy z dobrym skut-
kiem, nasz wniosek został uznany za naj-
lepszy w Polsce, a pozyskane pieniądze w 
kwocie: 65.508,20    zł. na opracowanie do-
kumentacji technicznej PPP to nasz pierw-
szy wspólnie odniesiony sukces.

Tekst opracowano na podstawie informacji 
przekazanych przez BFIG.       

Pierwsze pieniądze na Piastowski Park Przemysłowy

Od wizji do czynu

Przejście podziemne pod ulicą Warszaw-
ską trudno nazwać wizytówką miasta.
Podczas niedawnej sesji radny Andrzej  

Bibrzycki stwierdził, że mimo  dokona-
nych  ustaleń z Dyrektorem Zakładu Za-
gospodarowania Mienia Kompanii Wę-
glowej - Witoldem Liszką, nic się nie robi 
aby poprawić  wygląd tego uczęszczane-
go przecież miejsca. Podobno Zakład miał 
doprowadzić przejście podziemne do nale-
żytego stanu. Miało być oświetlenie, ka-
mery, nowe schody... Tymczasem, minę-
ło blisko pół roku a przejście jak wygląda-
ło - tak wygląda. Mało artystyczne rysunki 
na ścianach widoczne nawet w panującym 
tu półmroku, kałuże i strach sprawiają, że 
wielu mieszkańców ryzykuje życie prze-
chodząc przez ruchliwą jezdnię.

Przejście pod 
Warszawską
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NAŁOGI

W Polsce izby wytrzeźwień funkcjonują 
w obecnym kształcie organizacyjnym od 
1956 roku. Opierając się na danych staty-
stycznych zawartych w artykule Janusza 
Zagórskiego, opublikowanym w Rzecz-
pospolitej z dnia 11 kwietnia 2005 r., a 
noszącym tytuł „Do izby wytrzeźwień 
tylko w ostateczności”, wynika że w 2004 
roku takich placówek było 50 i przebywa-
ło w nich 248 000 osób. Wszystkie pla-
cówki działały w miastach powyżej 50 
000 mieszkańców. Z przewidzianej w art. 
39 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi, możli-
wości tworzenia izb wytrzeźwień w in-
nych miasta i miejscowościach nie sko-
rzystały dotychczas władze żadnego po-
wiatu. W latach 2000 - 2004 zmniejszyła 
się liczba izb wytrzeźwień z 57 do 50 oraz 
liczba przebywających w nich pacjentów 
z 300 000 do 248 000. Funkcjonujące 
obecnie placówki z reguły działają od kil-
kudziesięciu lat. Jednym  z wyjątków jest 
tyska izba wytrzeźwień, którą przeniesio-
no z peryferii do centrum miasta. Ważnym 
powodem, poza złym stanem technicz-
nym baraku, w którym znajdowała się w 
Urbanowicach, było sąsiedztwo nowocze-
snego zakładu Isuzu. Nie stanowiła dobrej 
wizytówki, bo taką nie jest żadna izba wy-
trzeźwień. Należy przypomnieć, że alko-
holizm to choroba, która dotyka nie tylko 
osoby nadużywającej lecz całą rodzinę. O 
członkach rodziny w fachowej literaturze 
pisze się, że są współuzależnione i wyma-
gają również leczenia, bo choroby się le-
czy, o czym należy wiedzieć i pamiętać. 
Do izby wytrzeźwień zgodnie z ustawą 
dowozi się osoby nietrzeźwe, które swo-
im zachowaniem dają powód do zgorsze-
nia w miejscu publicznym, lub w zakła-
dzie pracy, znajdują się w okolicznościach 
zagrażających ich życiu lub zdrowiu, albo 
stwarzają zagrożenie dla życia lub zdro-
wia innych. Jednym z najczęstszych po-
wodów dowozu do izby są awantury do-
mowe. Wśród osób nadużywających al-
koholu jest znaczna grupa, która pod jego 
wpływem staje się nadpobudliwa i agre-
sywna. Są w niej osoby znęcające się nad 
członkami rodziny zarówno fizycznie jak 
i psychicznie. Niektóry potrafią zacho-
wać się z wyrachowaniem, które polega 
na tym, że po awanturze i wyładowaniu 
agresji na domownikach lub sprzęcie, gdy 
dowiedzą się, że wezwano policję, kładą 
się grzecznie spać. W efekcie policja od-
stępuje od czynności. Potrafią również tuż 
przed przyjazdem policji wyjść z domu, a 
po odjeździe policji powrócić i dokończyć 
lub kontynuować przemoc. Awantury są 
uciążliwe również dla sąsiadów. Z reguły 

znoszą je w milczeniu, aby zgodnie z po-
wszechnie przyjętym przekonaniem, nie 
wtrącać się do problemów innych rodzin. 
Pobyt w izbie wytrzeźwień jest płatny. 
Przymusowe trzeźwienie kosztuje 250 
zł na dzień. Taka wysoka kwota to duży 
wydatek dla rodziny. Często jest to pod-
stawowy powód zaniechania wzywania 
policji i znoszenia awantur. Mimo tak wy-
sokiego kosztu pobytu w izbie trzeźwie-
ją recydywiści, czyli osoby, które są tam 
wielokrotnie dowiezione i decydują o sta-
tystyce. Rekordzista dowieziony z Bie-
runia zaliczył ponad 20 pobytów. Kilka 
lat temu w sprawozdaniu tyskiej izby wy-
kazano pacjenta z sąsiedniej gminy, który 
przebywał tam ponad 50 razy, czyli staty-
stycznie niemal w każdym tygodniu roku. 
Problemem od lat jest ściągalność opłat. 
Na początku lat 90-tych poprzedniego 
wieku przekraczała 50%, to wytykano 
brak operatywności. Obecnie jest znacz-
nie niższa, mimo bardziej agresywnego 
działania komorników. 
Temat jest złożony, gdyż zdecydowaną 
większość przebywających w izbie stano-
wią bezdomni i bezrobotni. W ubiegłym 
roku na 5 055 zarejestrowanych przyjęć, 
grupy te stanowiły 3 493 zarejestrowanych 
pobytów. 
Do trzeźwienia trafiają pacjenci w różnym 
wieku. Przebywają tam zarówno nieletni 
poniżej 16 roku, jak i przekraczający 77 
lat. Tyska izba przyjmuje również kobie-
ty. Pod tym względem jest uniwersalna, 
gdyż dodatkowo czynna jest całą dobę. 
W izbie w ub. r. przebywało łącznie 291 
kobiet, w tym 6 dowiezionych z Bieru-
nia. Ze sprawozdania Izby Wytrzeźwień 
w Tychach wynika, że na podaną wyżej 
liczbę pobytów zarejestrowano następują-
ce powody doprowadzenia i zatrzymania 
do wytrzeźwienia:
1/ leżał w miejscu publicznym 1 123
2/ awantura w miejscu publicznym 738
3/ awantura domowa 1 947
4/ wykroczenia pod wpływem alkoholu 336
5/ prowadzenie pojazdów w stanie
 nietrzeźwości 193
6/ zgorszenie w miejscu publicznym 124
7/ zagrożenie życia i zdrowia 588
8/ nietrzeźwy w miejscu pracy 5
9/ podejrzany o gwałt 1
Przedstawione powody zatrzymania świad-
czą, że nikt bez powodu do izby wytrzeź-
wień nie trafia. Przed zatrzymaniem lekarz 
sprawdza stan zdrowia i w ub. r. stwierdził, 
że w 20 przypadkach brak było upojenia, 
a w 31 nie pozwalał na to stan zdrowia i 
skierowano pacjenta do zakładów służby 
zdrowia.
Wracając na moment do kosztów funkcjo-

nowania izby wytrzeźwień, należy stwier-
dzić, że opłaty pacjentów, którzy do-
browolnie płacą lub komornik je ścią-
ga, nie pokrywają całkowitego kosztu. 
Od kilkunastu lat gminy, których pa-
cjenci trzeźwieją w tyskiej izbie, party-
cypują w części kosztów, w tym świad-
czonej profilaktyce. Czyni to ponad 16 
gmin, w tym również z sąsiedniego wo-
jewództwa. Brak jest przepisów regulu-
jących wiele istotnych problemów doty-
czących izb wytrzeźwień, w tym między 
innymi kosztów funkcjonowania. Przed 
przystąpieniem Polski do Unii Europej-
skiej w mediach nagłaśniano sprzeczność 
przymusowego zatrzymania w izbach wy-
trzeźwień z prawem europejskim. Poja-
wiły się publikacje sugerujące, że trzeba 
zlikwidować izby. Pionierzy pomysłu nie 
potrafili jednak niczego wymyślić poza 
tym, że rolę taką powinny przejąć szpi-
tale, które wegetują, czy policja. Sugestie 
takie były i są nieprawdziwe. Rozwiąza-
nia prawno-ekonomiczne dla tych placó-
wek są jednak potrzebne. Biorąc pod uwa-
gę, że mamy do czynienia z chorobą, któ-
ra dotyka bez względu na wiek, płeć, sta-
tus społeczny, wykształcenie, należy za-
dać pytanie czy 18.850 zł partycypacji 
gminy w utrzymaniu tyskiej izby wy-
trzeźwień to dużo, lub inaczej, jaka jest 
cena życia, czy zdrowia zarówno nad-
używającego alkoholu, jak i jego rodzi-
ny? W przeszłości zdarzyły się przypad-
ki, że nie dowieziono na czas pacjenta do 
bezpiecznego t rzeźwienia i niestety nie 
ma ich wśród żywych. Sam dowóz rów-
nież ani dla straży miejskiej, ani dla poli-
cji nie należy do przyjemności. Często po-
trzebne jest użycie środków przymusu, a 
pijani nie panują nad organizmem. Gdyby 
nie znajdująca się blisko tyska izba świad-
cząca całodobowe usługi zarówno dla ko-
biet, jak i dla mężczyzn, trzeba by było 
dowozić nietrzeźwych do oddalonych o 
kilkadziesiąt kilometrów lub więcej in-
nych izb, a to absorbuje. W tym czasie 
brak jest patrolu w terenie.
Tak długo jak nie zostaną zastosowane 
inne skuteczne sposoby izolacji osób nie-
trzeźwych, zagrażających sobie lub in-
nym, tak długo rolę taką będą pełniły izby 
wytrzeźwień. Trudno bowiem zastąpić je 
szpitalami, które mają świadczyć usłu-
gi również chorym. Leczenie osób uza-
leżnionych wymaga innych metod i środ-
ków. Od pewnego czasu nie jest to już ty-
powa choroba alkoholowa, lecz świado-
me łączenie alkoholu z lekarstwami lub 
narkotykami.

J.S.

Przymusowe trzeźwienie
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OGŁOSZENIA

Planujesz 
remont?

Spółdzielnia Usługowo Handlowa “J e d n o ś ć ” 
zaprasza na zakupy do sklepu budowlanego 

w Bieruniu przy ulicy Trochy 19 
(obok kościoła). 

Sklep czynny jest od poniedziałku do piątku 
od 8.00 do 16.00 

• OKNA
• DRZWI ANTYWŁAMANIOWE

• ROLETY 
ZEWNĘTRZNE 

I WEWNĘTRZNE

• ŻALUZJE

• DRZWI I WI-
TRYNY PCV,
ALUMINIUM

• OKNA DACHOWE FAKRO

• SIATKI ANTYINSEKTOWE
ENERGO-HANDEX

Bieruń Stary, ul. Oświęcimska 458
tel. /fax 216 42 05
kom. 0501 424 814

e-mail: handex@poczta.onet.pl
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KULTURA

ce! Prowadzi ją Dariusz Szulc. 
Grupa ćwiczy w Jutrzence od 
niedawna, a już ma na koncie 
udział w festiwalu w Tychach, 
gdzie otrzymała  specjalne wy-
różnienie I stopnia! Młodzi tan-
cerze prezentują poziom wy-
gimnastykowania jaki niedaw-
no jeszcze był prezentowany na 
olimpiadach sportowych.
Nie sposób w krótkiej rela-
cji wymienić wszystkich arty-
stów. Dość wspomnieć, że ko-
lejno wystąpił zespół tanecz-
ny pod opieką pani Iwony Ro-
galskiej ze Szkoły Podstawo-
wej nr 3 z porywającym kan-
kanem, zespół wokalny pro-

wadzony przez panią Jadwigę 
Majdę ze Szkoły Podstawowej 
nr 3. Grupa Show Dance nale-
żąca do Bieruńskiego Ośrodka 
Kultury, a ćwicząca pod okiem 
pana Adama Paluchowskie-
go zakończyła tę część pre-
zentacji.

Konkurs muzyczny który roz-
począł kolejny blok imprez to 
część specjalna festynu czyli 
oczekiwany przez wszystkich 
młodych artystów, przyszłych 
lwów sceny, czy Idola,... MINI 
PLAYBACK SHOW! Przez 
scenę przewinęły się gwiaz-
dy światowego formatu... a 
właściwie nasze utalentowane 
dzieci, wspaniale naśladujące 
gwiazdy estrady.
Bajka dla dzieci „Kot w bu-
tach” przygotowana przez 
uczniów ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1 pod opieką Katarzy-
ny Lenart to kolejny  sukces 
artystyczny  naszych dzieci. 
I wreszcie oczekiwany a póź-
niej  żywiołowo oklaskiwany 
występ Marty Katarzyny Wi-
śniewskiej znanej pod arty-
stycznym pseudonimem Man-
daryna. Swoją miłość do tań-
ca odkryła już w szkole podsta-

wowej. Jako uczennica 3 kla-
sy została członkinią zespołu 
dziecięcego „Krajki”, w któ-
rym tańczyła przez 7 lat. W 
tym okresie po raz pierwszy 
zmierzyła się również ze śpie-

waniem. Taniec jednak zwycię-
żył. Artystka ostatnio wydała 
samodzielny maxisingiel któ-
ry sprzedał się 200 tysięcznym 
nakładzie a Mandaryna jest 
owacyjnie przyjmowana przez 
publiczność na koncertach. 
Tak było i u nas, gdyż artyst-
ka była wprost oblegana przez 
łowców autografów. Singiel z 

debiutanckiej płyty Marty zo-
stał wydany w Hiszpanii, Cze-
chach, Bułgarii i Austrii gdzie 
dotarł na pierwsze miejsce listy 
przebojów.
Prywatnie mama dwójki dzie-
ci: Fabienne (1,5 roku) i Xa-
viera (2,5 roku) oraz żona Mi-
chała Wiśniewskiego w Dniu 
Dziecka bawiła publiczność 
bieruńską.
Światła, dymy, efekty specjal-
ne i dużo, dużo tanecznej, ryt-
micznej muzyki czyli to co pu-
bliczność na koncertach lubi 
najbardziej. Utwór „Here I Go 
Again” porwał najmłodszą pu-
bliczność a nieco starsi - podry-
giwali przy współczesnej wer-
sji przeboju Jerzego Połom-
skiego „Bo z dziewczynami” 
Występ zespołów „Impulsyw-
ni” oraz wokalisty Thoma-
s’a zakończył bieruński dzień 
dziecka.

O r g a n i z a c j ę  i m p r e z y  w s p o m o g l i  s p o n s o r z y :
► BUS -TRANS TYCHY 
► DANONE  BIERUŃ
► CONTROLS JOHNSON SP Z OO BIERUŃ POLAND 
► SZALET SERWIS MAGNUM TYCHY
► SPÓŁDZIELNIA JEDNOŚĆ Z BIERUNIA
► SKLEP OBUWNICZY  „DŁUGOŃ-KACZYŃSKI”
► KAWIARNIA MALDOR - PAŃSTWA SZCZYGIEŁ
► USŁUGI PRZEWOZOWE- CZESŁAW GOJ Z BIERUNIA
► AGENCJA OCHRONY MIENIA „ZIEMOWIT”
► PAŃSTWO BŁAŻEK
► ALINA PŁACHTA DYREKTOR BANKU PKO

W czasie imprezy ogłoszono 
wyniki konkursów plastycz-
nych

ZWIERZĄTKO
Z MOJEJ WYOBRAŹNI

● Przedszkola. 1 miejsce: Ja-
kub Krzykawski, lat 6, Przed-
szkole Nr 1 w Bieruniu. 2 
miejsce: Joanna Jasiewicz, lat 
6, Przedszkole Nr 1 w Bie-
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BOK zaprasza w czerwcu
KT Jutrzenka, ul. Spiżowa 4
20. godz. 16.30 Pożegnanie starszaków z Przedszkola nr 1
22. godz. 18.00 Otwarcie wystawy pokonkursowej pt. „Śląsk wczo-

raj, dziś i jutro”
27-29.  Kiermasz odzieżowy „Mega tex” z Czech
30. godz. 15.00 Sesja Rady Miejskiej

Świetlica Środowiskowa, ul. Remizowa 19
21. godz. 14.00 Spotkanie klubowe PZERiI
25. godz. 16.30 Noc Świętojańska nad Wisłą
28. godz. 16.00 Dyskoteka dla grup działających w Świetlicy 
30. godz. 17.00 KGW Bieruń Nowy – spotkanie przy ognisku

Dom Kultury „Gama” ul. Chemików 45
20. godz. 16.00 Dyskoteka dla SP nr 1
22. Zakończenie Roku Szkolnego dla Ośrodka Edukacji

runiu. 3 miejsce: Marta Kotli-
ska, lat 6, Przedszkole Nr 1 w 
Bieruniu. Wyróżnienie: Kamil 
Kulski, lat 6.
● Kl. I-III szkoły podstawowe: 
1 miejsce: Katarzyna Skapczyk, 
kl. I SP 1 Bojszowy. 2 miejsce: 
Monika Dolina, kl. I SP 1 Boj-
szowy. 3 miejsce: Dominika 
Laby, kl II SP 1 Bieruń.
● Kl. IV-VI szkoły podsta-
wowe: 1 miejsce: Aleksandra 
Nyga, kl. IV SP 1 Bieruń. 2 
miejsce: Łukasz Czyrwik, kl. 
IV SP 3 Bieruń. 3 miejsce: Mi-
kołaj Mysia, kl. V SP 3 Bieruń.
● Gimnazja: 1 miejsce: Kamil 
Dworakowski, lat 15 Gimna-
zjum Nr 2.

W ZACZAROWANYM 
ŚWIECIE BAŚNI

● Przedszkola: 1 miejsce: Piotr 
Jarosz, lat 6, Przedszkole Nr 1 
Bieruń. 2 miejsce: Maciej Mon-
dry, lat 6, Przedszkole Nr 1 Bie-
run
● Kl I-III szkoły podstawo-
we: 1 miejsce: Beniamin Jam-
róz, kl. III SP Ściernie. 2 miej-
sce: Żaneta Orzeł, kl. III SP 1 
Bieruń
● Kl. IV-VI szkoły podstawo-
we: 1 miejsce: Aneta Gniza, kl. 
IV SP 1 Bieruń. 2 miejsce: We-
ronika Tomala, kl. V SP 1 Bie-
ruń. 3 miejsce: Karolina Wito-
szek, kl. V SP 1 Bieruń.
● Gimnazja: 1 miejsce: Marty-
na Gniza, lat 14 Gimnazjum Nr 
2 Bieruń

ULUBIONA POSTAĆ
Z BAŚNI ANDERSENA

I miejsce Żaneta Orzeł z kla-
sy IIIe namalowała „Brzydkie 
kaczątko”, II miejsce Karolina 
Ciepły z klasy IIIe namalowała 
„Dzielnego ołowianego żołnie-
rzyka”, III miejsce Daria Gło-
gowska z IIIe „Żołnierzyk i tan-
cereczka”.
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Wydział Kultury, Sportu i Pro-
mocji Powiatu Bieruńsko-Lę-
dzińskiego przyjmuje zgłosze-
nia mieszkańców powiatu do 
udziału w I Plenerze Malar-
skim “Między wieżami”, który 
odbędzie się w dniach  1-15 lip-
ca 2005 r. Zarząd Powiatu Bie-
ruńsko-Lędzińskiego organi-
zuje tę imprezę po raz pierw-

szy przychylając się do oczeki-
wań miejscowego środowiska 
plastycznego. Jednocześnie w 
ten sposób pragnie oddać hołd 
zmarłemu członkowi Zarządu 
Sylwestrowi Łakocie, który od 
wielu lat był orędownikiem tej 
imprezy. 
Podczas pleneru odbędą się 
trzy okolicznościowe i warszta-
towe spotkania twórców, połą-
czone z pracą twórczą (1, 8 i 15 
lipca br. w godzinach popołu-
dniowych, w wybranych miej-
scowościach powiatu). Organi-
zatorzy przewidują druk oko-
licznościowego wydawnictwa 
przedstawiającego sylwetki 
uczestników pleneru, ich pra-
ce oraz wizytówki organizato-
rów i sponsorów. Finałem ple-
neru całości będzie okoliczno-
ściowa wystawa.
W połowie września br. zorga-
nizowana zostanie wystawa po-
plenerowa.

16 maja próg biblioteki miejskiej przekroczyła po raz pierwszy 
grupa dzieci pięcioletnich z Przedszkola Nr 1 o wdzięcznej nazwie 
“Misie”. Dzieci przybyły do biblioteki w towarzystwie opiekunek 
: Barbary Kosmala i Marii Plewnia. Maluchy najpierw wysłucha-
ły  książki Czesława Janczarskiego pt.”Najpiękniejsze bajki”. Na-
stępnie pani bibliotekarka oprowadziła dzieci po bibliotece i za-
chęcała do wstąpienia w szeregi czytelników MBP nr 1.

Wspólna edycja dwóch waż-
nych tomików poetyckich 
księdza Twardowskiego. Au-
tor ujawnia na kartkach książki 
wszystkie walory swego kunsz-
tu, za które jest ceniony i ko-
chany przez czytelników: czu-
łość dla każdego stworzenia, 
dobroć, wyrozumiałość i pro-
stotę towarzyszącą prawdziwej 
mądrości.

Poezja księdza Twardowskiego 
posiadła rzadki sekret polegają-
cy na połączeniu prostoty, mą-
drości, dobroci z liryczną zwię-
złością i poczuciem humoru, co 
zapewnia jej niezmienne powo-
dzenie zarówno wśród wybred-
nych koneserów, jak i czytelni-
ków na co dzień nie obcujących 
z poezją.

Między wieżami

Misie w bibliotece

Biblioteka poleca:
Jan Twardowski : “Znaki ufności”, “Niebieskie okulary”



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

MAGAZYN SZKOLNY

Ależ była zabawa! 4 czerwca uczniowie SP nr3 świętowali Dzień 
Sportu. Na stadionie KWK “Piast” klasy IV - VI wraz z wycho-
wawcami wzięły udział w turniejach sportowych na NAJLEPSZĄ 
KLASĘ. Wśród uczniów klas czwartych: I m - kl. Ive, II m - kl. 
Ivb i III m - kl. Ivc. Wśród klas piątych: I m - kl. Vd, II m - kl. Vc 
i III m - kl. Vb. Natomiast w grupie klas szóstych: I m - kl. Via, II 
m - kl. Vib i III m - kl. VIc

¬ ¬ ¬
Odbyły się również rozgrywki finałowe w piłce nożnej. Wśród 
klas czwartych: I miejsce zajęła drużyna kl. IVd, podobnie  wśród  
klas piątych: I miejsce - Vd natomiast wśród klas szóstych  I miej-
sce zajęła drużyna Via.

¬ ¬ ¬
W zorganizowanych rozgrywkach w tenisie stołowym: tryumfo-
wali: I miejsce - Sonia Pruś, Sebastian Rzepa przed II miejsce 
- Magda Krella, Robert Kachel.
Młodsze klasy bawiły się pod opieką wychowawców w szkole.
Wśród różnych zabaw największą popularnością cieszył się Mini 
Playback.

(I. P.) 

Podczas XV Jubileuszowego Rejonowego Festiwalu Kultury 
Młodzieży Szkolnej 
w Tychach, ludowy zespół wokalny “GRYFNIOKI” złożony z 
uczniów SP nr 1 w Bieruniu, (Katarzyna Oślak kl. Vf, Mateusz 

Ksol, Kamil Kubica, Jakub Czempas kl. VIf, Weronika Urbaś, Da-
ria Anioł, Patrycja Małecka, Juliusz Lorenc kl. IVc) 
zdobył wyróżnienie specjalne I-go stopnia. 
Zespół przygotowała  Agata Parysz-Urbaś, a na akordeonie akom-
paniował Piotr Urbaś. 
W repertuarze grupy znalazły się znane melodie ludowe: “Pognała 
wołki”, “Stoi u wody” , oraz “Ballada o Bieruniu”. Zespół wokal-
ny “GRYFNIOKI” reprezentował także szkołę w eliminacjach re-
jonowych XII Przeglądu Piosenki Dziecięcej im. prof. Adolfa Dy-
gacza  “Śląskie Śpiewanie” w Tychach. 

Wyśpiewali wyróżnienie specjalne!

31 maja w SP nr 1 w Bieru-
niu odbył się I Szkolny Kon-
kurs Piosenki Karaoke. Po-
mysłodawczynią i organizator-
ką konkursu była Agata Pa-
rysz-Urbaś - nauczycielka mu-
zyki.
Celem konkursu było:  kształ-
cenie głosu i umiejętności po-
sługiwania się nim,  dostarcze-
nie radości ze śpiewania,  prze-
łamywanie onieśmielenia zwią-
zanego z publicznymi występa-
mi,  obycie się ze sceną, mikro-
fonem, publicznością oraz  za-
chęcanie do aktywności arty-
stycznej 
Konkurs adresowany był dla 
uczniów klas IV - VI. Zgłosi-
ło się 45 osób. Po wstępnych 
przesłuchaniach, wyłoniła się 
grupa najlepszych wykonaw-
ców: 20 solistów i 5 duetów. 
30 uczniów bieruńskiej szkoły 
wykazała się znajomością pol-
skich przebojów i obyciem sce-
nicznym. Utwory zespołów: 
Bajm, Perfect, Dżem, Jeden 
Osiem L czy T-Love porywały 
publiczność, która żywiołowo 
reagowała na popisy wokalne 
swoich kolegów i koleżanek. 
Jury w składzie: przewodni-
cząca Krystyna Paluch - na-
uczycielka z Sp 2 w Imielinie, 
Anna Knopek - wicedyrek-
tor z Sp 1 w Bieruniu, Graży-
na Kowalczyk-Pałuska - na-
uczycielka z Sp 19 w Tychach 
oraz  Aleksandra Parysz - na-
uczycielka z Pałacu Młodzie-
ży w Katowicach przyznało 
następujące miejsca: I miejsce 
- Barbara Rososińska  z kl. 
VI f - Urszula “Niebo dla cie-
bie”, II miejsce - Juliusz Lo-
rens kl. IV c - T.Love “Chłopa-
ki nie płaczą”, II miejsce - We-
ronika Urbaś z kl. IV c - Czer-

wone gitary “Niedźwiadki”, III 
miejsce - Ewelina Bobak z kl. 
IV f -  Eleni “Troszeczkę zie-
mi” i III miejsce - Natalia Pa-
wełek kl. VI a - Edyta Bartosie-
wicz “Jenny” 
Przyznano też  wyróżnienia 
które otrzymali: Katarzyna 
Oślak z kl. V f - Hey “Teksań-
ski”, Patrycja Wałecka z kl.  
IV c - Kaja Paschalska “Przy-
jaciel od zaraz”, Bartek Kle-
ko  z kl. VI  b - Perfect “Każ-
dy oddech twój” oraz Krystian 
Wróblewski i Tomasz Grono-
staj z kl. VI d - Jeden Osiem L 
“Jak zapomnieć”.
Na zakończenie konkursu 
wszyscy “mali artyści” odśpie-
wali przebój z programu IDOL 
pt. “Może się wydawać”.

W tym samym dniu rozstrzy-
gnięty został także konkurs 
plastyczny na plakat o mu-
zyce, zorganizowany przez 
panią Katarzynę Estkowską 
- nauczycielkę plastyki. Na 
konkurs wpłynęło około 200 
plakatów, z których najciekaw-
sze przyozdobiły salę gimna-
styczną szkoły tworząc niepo-
wtarzalna dekorację dla biorą-
cych udział w konkursie Kara-
oke. Komisja w składzie: Ka-
rina Nowak-Radecka - na-
uczycielka techniki, Agata Pa-
rysz-Urbaś - nauczycielka mu-
zyki i Katarzyna Estkowska 
- nauczycielka plastyki wyło-
niła trzy najciekawsze plaka-
ty oraz dwanaście wyróżnień.  
Prace wykonywane były indy-
widualnie lub w grupach dwu-
osobowych. I miejsce zaję-
ła Paulina Czerwieńska z kl. 
IV c, II miejsce zdobyła Mar-
ta Orocz z kl. V f, a III miej-

Śpiewać każdy może...

sce Paweł Kucz i Andrzej Ba-
ron z kl. V a. 
Wyróżnienia otrzymali: We-
ronika Urbaś i Dawid Wilk, 
Joasia Namiel, Monika Jało-
cha  i Małgorzata Jankowska, 
Anna Kędzior i Aneta Gniza, 
Barbara Przewoźnik, Łukasz 
Waliczek i Wojciech Pęczek, 
Kamil Czerwieński i Łukasz 
Piecha, Daniel Grześlak i 

Jakub Łopuszyński, Natalia 
Szuba i Sylwia Zbierańska, 
Grzegorz Ryszka i Damian 
Olszonowicz, Ewelina Maj-
kut i Joanna Jarczyk, Joanna 
Ficek i Daria Strzelecka.
W obydwóch konkursach stro-
ną organizacyjną zajęła się też 
pani Karina Nowak-Radecka, 
która m.in. wykonała przepięk-
ne dyplomy dla zwycięzców.
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Europa da się lubić
- to hasło tegorocznego Tygodnia Przedmiotów Artystycznych, 
który trwał od 24 maja do 1 czerwca w Gimnazjum nr 2. W ra-
mach tego Tygodnia uczniowie próbowali swoich sił w konkuren-
cjach sportowych, plastycznych i muzycznych. Każdy mógł zna-
leźć coś dla siebie. Był: tenis, badminton, piłka nożna, uni- hok, 
pięciobój, a także warsztaty plastyczne i konkurs karaoke.

W piątek 20 maja 2005 odbył 
się II Otwarty Turniej Siatków-
ki z okazji Święta Szkoły Gim-
nazjum nr 1.
Wystartowało 5 zespołów, w 
których regulaminowo musiała 
grać przez cały mecz jedna ko-
bieta w drużynie. Rozgrywki to-
czono systemem „każdy z każ-
dym” do 15 punktów 2 sety.
W pierwszym turniejowym me-
czu drużyna „Uczniów” zremiso-
wała z drużyną „Rodziców” 1:1, 
a drużyna „Uczennic” pokonała zespół „Urzędu Miasta” 2:0, co było 
ogromną sensacją. Drużyna „Uczennic” prowadziła już do końca tur-
nieju we wspaniałym stylu wygrywając z drużyną „Nauczycieli” 2:0 
i remisując z drużyną „Rodziców”. Oto wyniki turnieju:
1. „Uczennice” Gimnazjum nr 1 - 5 punktów (5:1 sety)
2. „Rodzice” Gimnazjum nr 1 - 4 punkty (4:2 sety)
3. „Urząd Miasta Bierunia” - 3 punkty (3:3 sety)
4. „Nauczyciele” Gimnazjum nr 1 - 0 punktów (0:6 sety)
5. „Uczniowie” Gimnazjum nr 1.
Zwycięska drużyna „Uczennic” w składzie: Sonia Zawisz, Ka-
tarzyna Sajdok, Marta Bejster, Weronika Panfil, Iwona Przy-
wara, Magdalena Cimała otrzymała wspaniały puchar. Drużyna 
„Rodziców”, która zdobyła drugie miejsce, grała w składzie: Je-
rzy Słociński, Aleksandra Górkiewicz, Beata Cimała, Andrzej 
Róg, Dariusz Cichoń i Edward Iwański, a na trzecim miejscu 
drużyna „Urzędu Miasta Bierunia”: Sebastian Ficek, Katarzy-

Uwaga młodzi sportowcy!
Dyrekcja Gimnazjum nr 1 w Bieruniu prowadzi zapisy dla 
uczniów do klasy pierwszej sportowej dla dziewcząt (siatków-
ka) na rok szkolny 2005/2006.

Działający w naszej szkole pod opieką Doroty Skalskiej „Klub Mi-
łośników Sportu” zorganizował spotkanie ze znanymi sportowca-
mi: Krzysztofem Majkowskim grającym w hokeja (GKS Tychy- 
Mistrz Polski) i Wojciechem Majkowskim. Na spotkaniu mogli-
śmy podziwiać Puchar Mistrzów Polski, koszulki reprezentacji i ko-
szulki GKS- u Tychy (jedna z nich zawiśnie wkrótce w naszej szko-
le). Zobaczyliśmy również profesjonalne kije do hokeja, strój, krąż-

ki oraz mnóstwo zdjęć z lodowiska. Bracia Majkowscy podzielili się 
z nami swoją wiedzą i doświadczeniem sportowym, a także zapro-
sili nas na lodowisko w Tychach, gdzie na własnej skórze będziemy 
mogli przekonać się, na czym polega gra w hokeja.

¬ ¬ ¬
Zuzanna Bizacka już po raz drugi zorganizowała Turniej w Piłkę 
koszykową chłopców o Puchar Dyrektora Gimnazjum nr 2. Nasza 
drużyna wywalczyła II miejsce. W Tygodniu Przedmiotów Arty-
stycznych znaleźli coś dla siebie i ci, którzy kochają śpiew- był to 
konkurs karaoke. Najlepszymi wokalistami w przeprowadzonym 
przez Bożenę Latochę i Agatę Parysz-Urbaś konkursie okazali 
się Marcin Loska i Tomasz Kozieł. 
Podczas finału Tygodnia odbył się turniej klas trzecich. Uczestni-
cy musieli wykazać się nie tylko dużą sprawnością fizyczną, ale 
także wiedzą z zakresu muzyki, plastyki i sportu. Po zaciętej wal-
ce zwycięstwo odniosła klasa III a, drugie miejsce zajęła klasa III 
e, a trzecie- klasy III f i III b.
Wieczorem w Kino-Teatrze „Jutrzenka” odbyła się także ciesząca 
się dużą oglądalnością wystawa prac naszych  uczniów, którą zor-
ganizowała Katarzyna Korus.

(DS)

Damian teatrolog
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że uczeń Gimna-
zjum nr 2 Dawid Kozyra zdobył wyróżnienie w III Ogólnopol-
skim Konkursie o Teatrze zorganizowanym przez Uniwersytet 
Jagielloński i Teatr „Groteska” w Krakowie.
W II etapie udział wzięło aż ponad 500 uczniów, a do III etapu 
przeszły zaledwie 24 osoby.  Pytania dotyczyły ścisłej wiedzy z 
historii teatru polskiego i europejskiego, która nie była dla Dawi-
da nowością, gdyż jest on uczniem klasy teatralnej prowadzonej 
przez Joannę Lorenc. Przygotowując się do konkursu, Dawid mu-
siał zapoznać się z wieloma dramatami, musiał także zaprezento-
wać w praktyce swe zdolności aktorskie - gratulujemy!

Roland Bajura czwarty w kraju!!
Już po raz kolejny nasi uczniowie odnieśli sukces w Ogólnopol-
skim Konkursie Sprachdoktor 2005. Konkurs ten jest dodatkową 
formą kształcenia języka, pobudzającą zainteresowania uczniów 
oraz motywującą ich do dalszej pracy nad rozwojem i doskona-
leniem różnych sprawności językowych. W teście konkursowym 
zróżnicowano trudność zadań. Magdalena Noras uzyskała w nim 
drugą lokatę, natomiast Roland Bajura zdobył pierwsze miejsce 
w województwie śląskim i czwarte w kraju, za co w nagrodę poje-
dzie na tygodniowy obóz letni „Konie, matematyka i języki”. Do 
konkursu laureatów przygotowywała Teresa Zug.

(KC)

Turniej siatkówki 
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11 czerwca odbył się już trzeci Ogólnopolski Mityng w chodzie 
sportowym o “Puchar Starosty” Powiatu Bieruńsko - Lędzińskie-
go w Bieruniu. Głównym organizatorem zawodów był UKS “Ma-
raton - korzeniowski.pl” działający od pięciu lat przy Gimnazjum 
nr 1 w Bieruniu.Trasa tegorocznych zawodów została zmieniona 
na pętlę 2 km - posiadającą oficjalny atest PZLA. W tym roku im-
preza była pod paroma względami wyjątkowa! Na czterech róż-
nych dystansach od 1 km a kończąc na 5 km wystartowała rekor-
dowa 90 osobowa grupa zawodniczek i zawodników min: z UKS 
“Korzeniowski.pl” z Krakowa, LUKS “ Konopiska”, CKS “Bu-
dowlani” Częstochowa, MKS “Górnik” Zabrze, AZS - AWF Ka-
towice, Elite Cafe “Wawel” Kraków, UKS 12 - Kalisz, MUKLA 
“Dębica - korzeniowski.pl”, SP Bojszowy, CWKS “Resovia - ko-
rzeniowski.pl”, UKS “Szkło - korzeniowski.pl” z Miękisza Stare-
go, KS “Hołdunów” oraz najbardziej liczna grupa zawodników z 
GUKLA “Bratkowice - korzeniowski.pl i oczywiście zawodnicy 
UKS “Maraton - Korzeniowski.pl’” z Bierunia.
Na tym jednak nie zakończyły się atrakcje! Nie oczekiwanie poja-
wił się czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym Ro-
bert Korzeniowski wraz z ekipą telewizji TVP z Warszawy. Na-

tomiast na zaproszenie organizatorów przybyła grupa dziennika-
rzy redakcji sportowej TVP 3 z Katowic wraz z redaktorem na-
czelnym Bronisławem Caderem. Relacje z zawodów można było 
zobaczyć już w poniedziałek tj. 13 czerwca w pr.1 TVP w “Tele-
expresie” oraz we wtorkowych “Wiadomościach sportowych” o 
godz. 18.30 w TVP 3. Gość specjalny Robert Korzeniowski pod-
czas otwarcia zawodów przypomniał wszystkim o przestrzeganiu 
zasady “Fair play” oraz wyjaśnił podstawowe zasady prawidłowej 
techniki chodu sportowego. Na starcie w pierwszej konkurencji 
chodu na dystansie 1 km stanęły najmłodsze dziewczęta i chłopcy 
a jego honorowym starterem był oczywiście Robert Korzeniow-
ski. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również przedstawi-
ciele władz miasta min: burmistrz Bierunia Ludwik Jagoda, Prze-

Chodziarze w Bieruniu Nowym

Lekkoatletyczne zmagania

Na terenach rekreacyjnych przy ul. Marcina w Bieruniu Starym 14 
czerwca odbyły się V Powiatowe Biegi Przełajowe dla Gimnazja-
listów. Bieg odbył się w poszczególnych kategoriach wiekowych, 
oddzielnie dziewczęta na dystansie 1000 m i chłopcy dla których 
przygotowano dystans 2000m. W biegu uczestniczyli uczniowie 
klas I, II i III (po 3 zawodników w każdej kategorii wiekowej 
dziewcząt i chłopców.
Tegoroczne zawody w klasyfikacji zespołowej zwyciężyło Gim-
nazjum Nr 2 w Bieruniu, u którego drugi rok z rzędu pozostanie 
puchar. II miejsce zajęło Gimnazjum Nr 2 w Lędzinach, III miej-
sce - Gimnazjum Nr 1 w Bieruniu a IV miejsce - Gminne Gimna-
zjum im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach.
Zawody prowadzili: Przemysław Major i Tomasz Wesołowski.

wodniczący Rady Miasta Jan Wieczorek, przedstawiciel Urzędu 
Starostwa Powiatowego Przemysław Major, radny miasta Bieru-
nia Sławomir Wawrzyniak oraz dyrektor Gimnazjum nr 1 w Bie-
runiu Grzegorz Bizacki. Nad sprawną organizacją zawodów czu-
wali jak zwykle trenerzy: Katarzyna Śleziona oraz Waldemar 
Małecki. Pogoda tym razem zdecydowanie nie sprzyjała, co było 
m.in. przyczyną chwilowej awarii sprzętu pomiarowego.
Spośród startujących zawodników bieruńskiego UKS - u wyraź-
nie zaakcentowali swój występ min: Marek Gwóźdź, który zajął 
8 miejsce w chodzie na dystansie 1 km, Karolina Wawrzyniak 8 

na dystansie 2 km (nowy wspaniały rekord życiowy: 12:57), Ania 
Ślosarczyk, która zajęła 2 miejsce w chodzie na dystansie 3 km w 
kategorii młodziczek (nowy rekord życiowy: 15: 54), Ola Sałata 
5 w tej samej konkurencji (rekord życiowy: 17:22) oraz Małgosia 
Bąk 6 również w chodzie na 3 km (rekord życiowy 17: 52), Woj-
tek Woźniok zdecydowany zwycięzca chodu na 5 km ( kat. mło-
dzicy, czas 27:46), oraz Dawid Tomala, który ukończył na 2 po-
zycji chód na 5 km wśród juniorów młodszych. 

Katarzyna Śleziona

Biegacze w Bieruniu Starym
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Niemal 350 zawodników z 9-ciu Państw uczestniczyło niedaw-
no w  Otwartych Mistrzostwach Niemiec Juniorów i Seniorów w 
Formach Sztuk Walki. Zawody rozgrywane były z podziałem na 
kategorie wagowe (walki semi - kontakt) i wiekowe w konkuren-
cjach: kata, kata z bronią, kata synchroniczne,  walki semi - kon-
takt.  Przyznano tytuł najlepszego  zawodnika - otrzymał go za-

wodnik naszej reprezentacji - Sylwester Czarnota zdobywając 
jednocześnie  2 złote i jeden srebrny medal. Ogółem reprezentacja 
Polska zdobyła: 12 złotych medali, 16 srebrnych medali i 12 brą-
zowych medali za co została uhonorowana pucharem najlepszej 
drużyny zawodów. Drużynę Polski reprezentowało 48 zawodni-
ków. Zawody sędziowali również Sędziowie z Polski - Franciszek 
Kamiński - 5 Dan,  Bożena Bigos - 2 Dan,  Remigiusz Bednorz - 1 
Dan, Wiesław Kisiel - 4 Dan oraz Wojciech Mikołajec - 2 Dan. 
Poniżej publikujemy wyniki zawodów:
W kategorii seniorów : Sylwester Czarnota - 1 miejsce w kata , 

2 miejsce w kata z bronią , 1 miejsce - walki kat -65kg , Mate-
usz Bigos - 2 miejsce w synchronkata, 1 miejsce- walki kat.-75kg, 
Dorota Niesyto - 1 miejsce -walki kat -55kg, Krzysztof Niesyto 
- 3 miejsce - walki kat -60 kg, Monika Poczatek - 2 miejsce kata 
z bronią, 2 miejsce synchronkata, Aleksandra Wysota - 3 miej-
sce kata, 3 miejsce -walki kat-65kg, Ryszard Pośpiech  -3 miej-

sce -walki kat -70kg, Czeczót-
ka Michał- 3 miejsce -walki 
kat -60kg, Joanna Piasecka -2 
miejsce-walki kat -55kg, Pa-
weł Strzępek - 2 miejsce -wal-
ki kat -65kg, Michał Lubos - 3 
miejsce kata z bronią, 2 miej-
sce walki kat-60kg i  Sylwia 
Lubos- 2 miejsce kata
W kategorii Juniorów : Ange-
lika Bigos -1 miejsce kata, 1 
miejsce kata z bronią, 2 miejsce 
synchronkata, 2 miejsce walki 
kat45kg, Maciej Tyrol - 1 miej-
sce kata, 2  miejsce kata z bro-
nią, 1 miejsce walki kat-50kg, 
Karol Drozdowski -3  miejsce 
kata z bronią, Tomasz Kamiński 
-3 miejsce kata z bronią, 3 miej-

sce walki kat -40kg, Dawod Tomala - 1 miejsce walki kat -55 kg, 
Joanna Ucharek -3 miejsce walki kat -55 kg, Mirosław Mazepa-  2 
miejsce walki kat -60 kg, Dawid Kisiel -2 miejsce walki kat-50kg, 
W kategorii Juniorów do lat 10 : Jakub Kotula -3 miejsce kata, 
2 miejsce kata z bronią, Gabriela Tereszkiewicz - 1 miejsce kata 
zbronią, 2 miejsce walki-kat-30kg, 2 miejsce synchronkata, Mi-
chał Celek - 1 miejsce walki kat-30 kg, 2 miejsce synchronkata, 
Adrian Beściak - 2 miejsce synchronkata, Martin Śmiłowski - 1 
miejsce kata z bronią, 1 miejsce walki kat-45kg oraz  Adam Krzy-
żowski - 2 miejsce kata

Nasi tryumfują w Niemczech

W Mistrzostwach Międzywojewódzkich 
Juniorów i Juniorów Młodszych, któ-
re odbyły się 4 czerwca na stadionie KS 
“Sprint” w Bielsku - Białej wzięło udział 
dwóch zawodników UKS “Maraton - ko-
rzeniowski.pl z Bierunia.. W zawodach 

tych Krzysztof 
Szoen startując w 
biegu na dystan-

sie 1500 m uzyskał bardzo dobry czas 4:
45,49, ale zajęte przez niego dość odległe 
miejsce nie pozwoliło mu na zakwalifiko-
wanie się do OOM. Zdecydowanie więcej 
szczęścia miał Dawid Tomala (podopiecz-
ny trenerki Katarzyny Śleziony), który po 

wspaniałej walce w chodzie na dystansie 
10 km zwyciężył uzyskując wspaniałą “ży-
ciówkę” 48:40, 86 i tym samym zakwalifi-
kował się Ogólnopolskiej Olimpiady Mło-
dzieży, która odbędzie się w dniach  od 22 
- 24 lipca w Warszawie. Dla Dawida bę-
dzie to drugi start w Mistrzostwach Polski. 
Serdecznie gratulujemy obu zawodnikom 
wspaniałej i ambitnej postawy!

Kolejny awans Dawida!

Puchar św. Barbary
Na kortach przy Zajeździe „Wzgórze Wandy” w Katowicach 11 
czerwca odbyła się XII już edycja turnieju tenisowego SCHARF 
TOUR 2005 o „Puchar Św. Barbary” organizowanego przez fir-
my DBT Maschinenfabrik Scharf GmbH oraz DBT Scharf Pol-
ska Sp.z o.o. 
Turniej cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. W turnieju 
wzięło udział 42 tenisistów reprezentujących Spółki Węglowe, 
kopalnie oraz firmy współpracujące z górnictwem. W kategorii 
drużynowej startowało 17 par deblowych.
I miejsce w turnieju drużynowym zajęli Jerzy Słociński i Zdzi-
sław Gruba - członkowie Sekcji Tenisa Ziemnego Klubu Sporto-
wego „PIAST” 
w Bieruniu, którzy reprezentowali Kompanię Węglową S.A. w 
Katowicach. 

W finałowym pojedynku pokonali drużynę kopalni „Bolesław 
Śmiały” z Łazisk w stosunku 7:5, 6:0. 
Było to już trzecie z rzędu zwycięstwo tej drużyny w rozgrywkach 
Schaf Tour co oznacza, że „Puchar Św. Barbary” przeszedł na wła-
sność tenisistów z Bierunia.
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• Zawodnicy sekcji badmintona KS „UNIA” Bieruń Stary 7 
maja wzięli udział w Mistrzostwach Śląska Juniorów w Często-
chowie, gdzie odnieśli znaczący sukces.
W grze deblowej zawodnicy Watoła Piotr i Wyszkowski Przemy-
sław zajęli trzecie miejsce, a w grze pojedynczej Watoła Piotr za-
jął szóste.
• 27-28 maja w Głubczycach odbyły się Indywidualne Mistrzo-
stwa Polski Juniorów, gdzie w/w zawodnicy także  brali w nich 
udział zajmując w grze pojedynczej miejsce 17 i 18 , a w grze de-
blowej dziewiąte. Jak na taka rangę zawodów jest to duży sukces. 
W tym samym czasie i miejscu nasz zawodnik Kostka Szymon 
występował w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski zajmując w 
grze pojedynczej i mikstowej 9 miejsce
• W dniu 4 czerwca  na hali sportowej w Bieruniu odbył się Tur-
niej Badmintona z okazji „Dnia Dziecka”.

• WYNIKI : 
Gry pojedyncze: do lat 15 chłopcy: 1 miejsce Paweł  Baron z Boj-
szów; do lat 15 dziewczyny: 1. Szoplik Anna, 2.Jarosińska Mo-
nika, 3. Machulec Anna; do lat 19 chłopcy: 1. Kieloch Dawid 
(Pszczyna), 2. Janik Darek (Kraków), 3. Watoła Piotr (Bieruń)

Gry podwójne
dziewczyny: 1. Machulec Anna – Jarosińska Monika, 2. Szo-
plik Anna – Trendota Sabina, 3. Szpindor Joanna – Kozłow-
ska Teresa; chłopcy: 1. Kieloch Dawid – Czysz Tymoteusz 
(Pszczyna), 2. Watoła Piotr – Wyszkowski Przemysław (Bie-
ruń), 3. Janik Dariusz – Kostka Szymon (Bieruń/Kraków), Wa-
toła Piotr – Wyszkowski Przemysław; I miejsce do lat 15 Junio-
rów Paweł Baron.

Sukcesy 
badmintonistów16 LIPIEC – TURNIEJ KOSZYKÓWKI

 zespoły 3 osobowe – boisko sportowe SP nr 3 (godzina 1000)

23 LIPIEC – FESTYN ul. MARCINA
 • VI edycja Rodzinnego Rajdu Rowerowego – zbiórka o 

godz. 1230

 • zapisy w Referacie Sportu i Rekreacji w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 15.07

 • gry i konkursy dla dzieci
 

25 CZERWIEC / 31 SIERPIEŃ 
 KĄPIELISKO NA ŁYSINIE

 ♦ 10 lipiec - “lato na Łysinie” - konkursy pływackie oraz 
gry i zabawy dla dzieci

 ♦ 6 i 7 sierpień - zawody siłaczy, dla osób które ukończy-
ły 18 rok życia – zapisy do 29 lipca

 ♦ 13 i 14 sierpień - turniej siatkówki plażowej w kategorii 
Open – zapisy do 5 sierpnia

 ♦ 21 sierpień - zawody duathlonowe zapisy do 12 sierpnia
 ♦ 28 sierpień - konkursy dla dzieci na zakończenie lata

Zapisy przyjmują ratownicy WOPR na kąpielsku !!!

Wakacyjny kurs TENISA ZIEMNEGO 
w KS PIAST dla dzieci

 ♦ 4-15 lipiec oraz 1- 12 sierpień (od poniedziałku do piątku)
 ♦ odpłatność za 1 zajęcia (90 minut) – 2 zł od osoby
 ♦ zapisy w Referacie Sportu i Rekreacji 

TURNIEJ SKATOWY
o PUCHAR LATA

 ♦ cykl 10  turniejów w caffe-bar “Leśna” ul. Za Kopcem
 ♦ rozgrywki w każdy czwartek (od dnia 9 czerwca do 11 

sierpnia ) od godzinie 1600

 ♦ zapisy na miejscu

ZAJĘCIA SPORTOWE
w hali sportowej  G-2 przy ul. Licealnej - nieodpłatne
W okresie: od 04.07 do 15.07 oraz od 16.08 do 26.08t
W godzinach: 
 ♦ 9.00 - 10.30 szkoły podstawowe
 ♦ 10.30 - 12.00 gimnazja
 ♦ 12.00 - 13.30 szkoły ponad podstawowe

WYCIECZKI
zgodnie z planem zamieszczonym na stronie 
internetowej www.um.bierun.pl

Sportowe wakacje

Sekcja skatowa KS “Unia” Bie-
ruń Stary w dniach 4-6 czerwca 
była gospodarzem IV-tej kolej-
ki III ligi i ligi okręgowej. Tur-
nieje odbyły się w domu kultu-
ry “Gama” w Bieruniu przy ul. 
Chemików.
W sobotę 4 czerwca grała liga 
okręgowa w której rywalizo-
wały 22 drużyny i 88 zawodni-
ków. Zespół KS “Unia” w skła-
dzie Gerard Przypaliński, Ma-
rian Lach, Jóżef Ficek i Jan Lu-
becki zdobył 17 punktów (na 
30 możliwych) i zajął I miej-
sce. Zdobyte punkty pozwoli-
ły objąć prowadzenie w tabeli 
i z dużą dozą prawdopodobień-

stwa zespół zdobędzie awans 
do III ligi.
W niedzielę zawodnikom gra-
jącym w III lidze poszło nieco 
gorzej, gdyż zdobyli 9 punk-
tów (na 16 możliwych). Ze-
spół plasuje się w środku tabe-
li bez możliwości awansu ale  
nie grozi mu spadek. Zespół 
grał w składzie: Bogdan Zyga, 
Edward Jamot, Władysław Za-
lewa i Czesław Piekorz.
Sekcja skata KS “Unia” za 
udostępnienie sali oraz na-
głośnienia w Domu Kultu-
ry “Gama” serdecznie dzięku-
je Dyrekcji BOK-u a w szcze-
gólności Kierownikowi tego 
obiektu Krzysztofowi Myal-
skiemu 

Skat
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