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Kolejny rok szkolny dobiegł 
końca. Nadeszły dni wypeł-
nione beztroską zabawą, re-
laksem i słońcem. Na waka-
cyjny wypoczynek zasłuży-
li zwłaszcza Ci, którzy przez 
cały rok pracowali na to, aby 
odnieść sukces i otrzymać 
świadectwo z wyróżnieniem. 
W tym roku było ich wyjąt-
kowo dużo. W każdej szko-
le odbyły się okolicznościo-
we uroczystości pod-
czas których najlepsi 

Te słowa piosenki zespo-
łu Bierunianki  najlepiej 
oddają charakter  festynu 
„Nocy Świętojańskiej nad 
Wisłą” który tym razem 
odbył się  25 czerwca. 
Ta doroczna impreza, zapocząt-
kowana niegdyś przez członków 
Stowarzyszenia Miłośników 
Ziemi Bieruńskiej „Porąbek” 
organizowana jest od lat przez 
Bieruński Ośrodek Kultury choć 
„Porąbek” zawsze mocno zazna-
cza swą obecność  i - dzięki mu 
za to - aktywnie włącza się w or-
ganizację.   
Noc świętojańska ma kilka kul-
minacyjnych momentów. Pierw-
szym najbardziej  malowni-
czym jest puszczanie wianków 
na wody Wisły. Młode panny, 
członkowie zespołów folklory-
stycznych i strażacy podtrzymu-
ją kilkusetletnią tradycję pusz-
czania wianków. Ten sympa-
tyczny obrzęd poprzedzi-
ły w tym roku koncerty: 

Jedziemy do 
kardynała
Referat Sportu i Rekreacji 
Urzędu Miasta Bierunia or-
ganizuje w dniu 8 lipca wy-
jazd do Krakowa-Łagiewnik 
z okazji 60-lecia kapłaństwa 
kardynała Stanisława Nagy.
Koszt wyjazdu 12zł od osoby 
Zapisy UM pok.23 tel. 216 
- 40 - 85 wew. 27

Wyjazd o godz. 9:30 z parkingu 
przy domu przedpogrzebowym 
przy „WALENCINKU”

Co za noc!
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8

Niech żyją wakacje

Dzisiej my się tu na brzegiem Wisły zebrały 
Bydymy se hań na woda wionki puszczały 
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Dyplomata z Bierunia Janusz 
Niesyto - absolwent naszego Li-
ceum Ogólnokształcącego został 
dyplomatą, rozpoczynając pra-
cę w Ministerstwie Spraw Za-
granicznych w 1974r. Pracował 
na Placówkach Dyplomatycz-
nych w Brukseli (dwukrotnie) i 
w Moskwie. Kiedy w 1985 roku 
został Dyrektorem Protokołu Dy-
plomatycznego w MSZ, był or-
ganizatorem wszystkich wizyt 
za granicę przedstawicieli nasze-
go Rządu i Prezydenta oraz wi-
zyt przedstawicieli rządowych 
wszystkich krajów w Polsce. Ja-
nusz Niesyto spośród miesz-
kańców Bierunia, najczęściej 
witał i żegnał naszego Papie-
ża w czasie Jego wizyt w kraju. 

Za organizację wizyt Prezyden-
tów Trójkąta Wyszehradskiego na 

Zamku w Pszczynie, został wy-
różniony „Orlim Laurem” w ka-
tegorii „Osobowość 2005 roku” 
który przyznała Kapituła złożo-

na z dyplomatów akredytowa-
nych w Polsce południowej, pod 
przewodnictwem Konsula Gene-
ralnego Federacji Rosyjskiej w 
Krakowie Leonida Rodionowa. 
W uroczystym wręczeniu któ-
re odbyło się 26 czerwca pod-
czas Pikniku w Pszczynie uczest-
niczyli: eurodeputowana Geno-
wefa Grabowska, senatorowie 
Klemens Ścierski, posłowie Zie-
mi Śląskiej Jerzy Stępień i To-
masz Tomczykiewicz, burmistrz 
Pszczyny - Henryk Studzieński 
oraz wielu innych przedstawicie-
li władz na Śląsku.
Na specjalne zaproszenie Lau-
reata - Ambasadora Janusza 
Niesyto w uroczystości udział 
wzięli: burmistrz Bierunia Lu-
dwik Jagoda oraz Henryk Bo-
bla i Jerzy Barcik

WYDARZENIA

Orli Laur dla Janusza Niesyto

Spotkanie BLIPH
„Parki przemysłowo-techno-
logiczne, ich wpływ na pobu-
dzanie społeczności lokalnej i 
przedsiębiorczości” - to temat 
konferencji która w Lędzinach.
Inicjatywą powołania Piastow-
skiego Parku Przemysłowego 

kieruje (na mocy porozumienia 
zawartego między gminami Bie-
ruń, Lędziny oraz Starostwem 
Powiatu Bieruńsko - Lędzińskie-
go) Bieruńska Fundacja Inicja-
tyw Gospodarczych. Nowy twór 
ma przyczynić się do pozyskania 
inwestorów, którym do gospodar-
czego wykorzystania oferuje się 
tereny w Lędzinach (przy ul. Lę-
dzińskiej, w Hołdunowie, obok 
KWK Ziemowit i na miejscu by-
łej szkoły fundacji Schola Nostra) 
oraz w Bieruniu (okolice Fia-
ta Auto Poland, Danone i niedo-

szłego portu węglowego w Bija-
sowicach). Instytucja zarządzają-
ca Piastowskim Parkiem Przemy-
słowym będzie mogła starać się o 
uzyskanie ze środków UE refun-
dacji kosztów rewitalizacji tere-
nów poprzemysłowych obejmu-

jących łącznie obszar 31,3122 ha.
Niestety w konferencji wzięła 
udział niewielka grupa przed-
siębiorców czyli potencjalnych 
inwestorów. Nie zraża to jednak 
wicestarosty Bernarda Bedno-
rza który zapewnia, że każdy  kto 
zgłosi się do niego z pomysłem 
na inwestycję w Parku Przemy-
słowym - może liczyć na wszech-
stronne wsparcie i pomoc, łącz-
nie z wybudowaniem z funduszy 
unijnych gotowego obiektu „pod 
klucz” zgodnie z oczekiwaniami 
inwestora. 

Tradycyjnie już, ostatnie przed 
wakacjami spotkanie przedsię-
biorców zrzeszonych w Bieruń-
sko - Ledzińskiej Izbie Przemy-
słowo Handlowej, ma mniej ofi-
cjalny charakter. Tak było i tym 

razem, 28 czerwca w zajeździe 
„Jajosty”, podczas spotkania, 
które prowadził prezes BLIPH 
- Grzegorz Nowak.
Spotkanie, w którym uczestni-
czyli: senator Klemens Ścier-
ski oraz przedstawiciele władz 
samorządowych wśród któ-
rych byli między innymi bur-
mistrz Ludwik Jagoda i rad-
ny wojewódzki Józef Berger, 
wypełniły sprawy organizacyj-
ne Izby. Szczególnym akcen-
tem było wręczenie certyfika-
tów przynależności do Bieruń-

sko-Lędzińskiej Izby Przemy-
słowo-Handlowej oraz listów 
gratulacyjnych dla firm uhono-
rowanych za szczególne osią-
gnięcia w minionym okresie i 
przyjęcie nowych członków. 

Firmy które otrzymały świadec-
twa przynależności do BLIPH 
to: ZTS „ERG-Bieruń” S.A., 
PHU „Rynek”, Kancelaria Rad-
cy Prawnego Iwona Pisarzow-
ska, PPHU „CARBUD” S.A., 
EKONOMIK-PROFIL Sp. z 
o.o., HOSTEL-ERG Sp. z o.o., 
„COMA” Wojciech Jagsz oraz 
„Airco” Roman Karwat. 
Później już w luźniejszej at-
mosferze, przy grilu przedsię-
biorcy długo dyskutowali o 
nurtujących ich problemach.

W kinie o parku

Janusz Niesyto obok prezydenta Georga Busha podczas wizyty 
w Warszawie przed Grobem Nieznanego Żołnierza.
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GOSPODARKA

Budynek strzelnicy przy KS 
„PIAST” przy ul. Warszaw-
skiej, bardziej przypomniał 
bunkier niż obiekt sportowy. 
Szczególnie niekorzystnie wy-

glądał na tle ciekawego archi-
tektonicznie budynku klubo-
wego. 
Na szczęście i strzelnica zmieni 
swój wygląd. Od 23 maja pro-
wadzone są roboty remontowe 
budynku strzelnicy w Bieruniu 
Nowym polegające na wymia-
nie całego dachu drewnianego 
wraz z pokryciem.
Zamówienie publiczne robót 
remontowych zostało udzielo-

ne - na podstawie przeprowa-
dzonego przetargu nieograni-
czonego przez - „Firmie Usłu-
gowo-Handlowej” Jana Tabaka 
z Tychów.

Roboty remontowe powinny 
zostać zakończone do końca  
lipca. Wartość robót brutto wy-
nosi: ponad 62 tys. złotych. 
Nowy dach będzie z pewnością 
atrakcyjniejszy i ładnie wkom-
ponuje się w obiekty klubo-
we. Miejmy nadzieje, że tak-
że od strony technicznej, będzie 
bez zarzutu gdyż - wykonawca 
udzieli 10 letniej gwarancji na 
wykonane przez siebie roboty.

Nowy dach strzelnicy

Odnowiony budynek Unii
Klub Sporto-
wy “UNIA”, 
powoli szyku-
je się do jubi-
leuszu 80 le-
cia. Świadczą 
o tym przede 
w s z y s t k i m 
wyniki spor-
towe ale rów-
nież - remont 
obiektów klu-
bowych. Tyn-
ki elewacji, 
rynny i balu-
strada stalowa tarasu uległy znaczącym uszkodzeniom i czas 
był już najwyższy aby to zmienić.
Ponieważ budynek  przy ul. Chemików jest budynkiem komu-
nalnym, miasto  w pierwszej połowie miesiąca lipca rozpo-
częło  prace remontowe. Wykonawcą wyłonionym w wyniku  
przetargu nieograniczonego, jest Zakład Produkcyjno -Han-
dlowo-Usługowy “PLATER” Spółka Jawna z siedzibą  w Łące 
koło Pszczyny. Wartość robót brutto wynosi: ponad 49 tys zł. 
Termin zakończenia robót według umowy to 30 sierpnia tego 
roku a więc krótko przed jubileuszowymi obchodami.

Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej roz-
wija swoją działalność. Tymczasem prowizoryczna siedzi-
ba w jednorodzinnym domu mieszkalnym przy ul. Jagiełły 
13, była coraz większym utrudnieniem dla pracowników i 
klientów - mieszkańców Bierunia. 
Rozważano wprawdzie budowę nowego obiektu, ale kosz-
ty wszystkich projektów i uzgodnień budowlanych były-
by bardzo wysokie. Zdecydowano więc o zmianie wcze-
śniejszej funkcji mieszkalnej i przystosowaniu budynku do 

celów biurowych. Pomysł rozbudowy był  konsultowany 
przez władze miasta i zarząd spółki. Mieszkający dotych-
czas w tym budynku lokator, otrzymał mieszkanie w budyn-
ku komunalnym przy ul. Chemików. 
Najważniejszy był pilnie potrzebny remont dachu oraz 
„wyrzucenie” istniejącej klatki schodowej na zewnątrz 
- mówi prezes BPIK- Tadeusz Kowalik. Ubiegły rok na-
sza  firma ukończyła z dodatnim bilansem finansowym, 
a pieniądze na remont zaplanowano też ze środków prze-
znaczonych na amortyzację. 
Już po określeniu założeń projektu ogłoszono przetarg, w 
ramach którego wybrano firmę AB Projekt, która przygo-
towała odpowiednie plany, zaś w kolejnym przetargu wyło-
niono wykonawcę modernizacji budynku. Wartość robót to 
ok. 1 mln zł  i  obejmuje: remont budynku, parking dla 14 
samochodów wraz z zagospodarowaniem terenu z ławecz-
kami i oświetleniem przed wejściem. Wjazd  do biurow-
ca BPIK-u będzie od strony drogi prowadzącej do oczysz-
czalni, pozostawiono też miejsce na ewentualną rozbudo-
wę parkingu. 
Prowadzone od stycznia roboty są już znacznie zaawanso-
wane, budynek jest zadaszony, prace wewnętrzne mają się 
zakończyć do końca października . Obecnie trwa wymiana 
instalacji. Biura są planowane perspektywicznie, łącznie z 
pomieszczeniem na archiwum,  pomieszczeniem socjalnym 
dla pracowników oraz odrębną kasą. Dzięki likwidacji ist-
niejącej wcześniej wewnątrz budynku klatki schodowej, zy-
skano po jednym pomieszczeniu na parterze i na piętrze. 
Jeżeli w przyszłości uda się rozszerzyć sferę usług komu-
nalnych  spółki np. o zarządzanie siecią wodociągową, 
wówczas związana z tym administracja również znajdzie 
miejsce w remontowanej obecnie siedzibie.

Modernizacja 
siedziby BPIK
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ŻYWIOŁY

Strażakom nigdy nie jest lek-
ko, jednak ostatnie tygodnie 
należą do szczególnie gorą-
cych i nie ma to związku z po-
godą.  Zresztą - jak zapewniają 

druhowie z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Bieruniu Starym - 
tak   jest od początku tego roku. 
Od stycznia do połowy czerw-
ca jednostka ta  wyjeżdżała już  
61 razy na akcje, co w porów-
naniu do całego roku poprzed-
niego stanowi wzrost o 100 
procent. Nie sposób przedsta-
wić wszystkie akcje przyjrzyj-

my się więc choćby tym z ostat-
nich tygodni. 
29 maja o godzinie 10:40 otrzy-
mano zgłoszenie o pożarze in-
stalacji elektrycznej w budyn-
ku dawnej biblioteki na ryn-
ku. Pożar ugaszono gaśnicami 

ze względu na ryzyko poraże-
nia prądem.
Dzień później przychodzi we-
zwanie z  centrum alarmowa-
nia Państwowej Straży Pożar-

nej w Tychach. Pali się 5 ha 
nieużytków w bliskim sąsiedz-
twie ZTS Erg-Bieruń. Istnieje 
ryzyko dotarcia ognia do lasu, 
a w konsekwencji do zakładu.  
Po przyjeździe na miejsce  na-
czelnik - Bernard Pieszek któ-
ry dowodzi akcją , ocenia sytu-
ację  i decyduje się na wezwa-
nie posiłków. Sąsiedztwo rze-

ki pozwala na korzystanie z 
naturalnego źródła wody, jed-
nak  nawet 10 wozów nie na-
dążało z uzupełnianiem wody 
i sprawnym prowadzeniem ak-
cji. Po kilku godzinach cięż-
kiej akcji, zostaje ściągnięty 

z Katowic samolot gaśniczy. 
Poprawia to sytuację, ale ak-
cja  trwa aż do wieczora. W su-

mie wzięło w niej udział 10 za-
stępów: 3 z OSP Bieruń Stary( 
łącznie 15 strażaków), 1 z OSP 
Bieruń Nowy, 2 z OSP Bojszo-
wy Nowe, 2 z OSP Bojszowy 
Stare, 2 z PSP Tychy oraz sa-
molot gaśniczy stacjonujący na 
lotnisku sportowym w Katowi-
cach. Po powrocie do bazy pod-
liczono straty: kilka spalonych 
węży. Prace porządkowe trwa-
ją jeszcze kilka godzin.
Następnego dnia teren nie daje 
druhom  spokoju. Kontrolu-
ją sytuację jeszcze dwa razy. 
Rano - by ocenić straty i koło  
południa  sprawdzić sytuację. 
Okazuje się, że ogień trawił 
już kilkaset metrów kwadrato-
wych. Dogaszanie pogorzeliska 
trwało do późnego popołudnia. 
4 czerwca - druhowie przez 
pięć godzin walczą z pożarem 
traw, lasu i torfu w okolicach 
ZTS Erg - Bieruń. Zalewanie 
torfowiska trwa do godz. 18. 

Zagadkowa sytuacja przytra-
fia się w połowie miesiąca: 14 
czerwca wezwani przez  prze-

chodnia druhowie z OSP rusza-
ją gasić płonącą  stodołę przy 
ul. Oświęcimskiej nieopodal  
rzeki Mlecznej.  Udaje się ura-
tować konstrukcje nośną stodo-
ły.  Niemal o tej samej porze, 
dzień później - po raz kolejny,  
są  wezwani przez mieszkańca 
do pożaru. Tym razem płonie 
sąsiednia stodoła w której są  
duże ilości składowanego ma-
teriału. Wysoki ogień widocz-
ny jest już z kilku kilometrów. 
Przybywają posiłki z Państwo-
wej Straży Pożarnej  Tychy 
oraz OSP Bieruń Nowy.  Akcja 
którą  dowodził Naczelnik OSP 
Bieruń Stary Bernard Pieszek,
kończy się późną nocą.  
Koniec czerwca to wyjazdy  
co najmniej raz dziennie: 21 
czerwca - pożar lasu i poszy-
cia leśnego, 22 czerwca -  pożar 
trawy i zarośli w okolicach ZTS 
Erg - Bieruń, 23 czerwca  po-
żar łąki przy Klinice Galen,  23 

Pali się!!!
SPRZĘT

OSP Bieruń Stary dysponuje 4 pojazdami ratowniczo - gaśni-
czymi:
- ciężkim samochodem gaśniczym Jelcz o pojemności zbior-
nika wody 5000 l
- średnim samochodem gaśniczym Star o pojemności zbiorni-
ka wody 2500 l
- lekkim samochodem ratowniczym Lublin o pojemności 
zbiornika wody 500 l
- lekkim samochodem do przewozu sprzętu i osób Żuk
oraz innym istotnym sprzętem ratowniczo - gaśniczym
- łódką z napędem silnikowym
- agregatem piany lekkiej na przyczepce
- 2 aparaty powietrzne
- urządzenia ratownictwa drogowego - nożyce, rozpieracze
- 2 agregaty prądotwórcze 
- 4 pompy w tym 2 pływające 
- deska ortopedyczna( niestety bez torby medycznej)
- 4 piły( 3 do drewna, 1 do stali i betonu)
- 2 zestawy ratownictwa drogowego: poduszki pneumatyczne 
wysokiego i niskiego ciśnienia
- systemy uszczelniania wycieków cystern i rurociągów
W czerwcu jednostka wzbogaciła się o nowy nabytek. Jest to 
Wentylator Oddymiający do Pomieszczeń z silnikiem Hon-
da, którego zakup został sfinansowany z funduszy Krajowego 
Systemu Ratowniczo - Gaśniczego za kwotę 5800 zł.
Wentylator ma Moc silnika 5,5 KM, a jego Wydajność to 
34 000 m3/h
Wentylator Oddymiający stosowany jest w celu skuteczne-
go wypchnięcia produktów spalania (dym) z obiektu objęte-
go pożarem, co zmniejsza temperaturę i zadymienie pozwa-
lając efektywniej i bezpieczniej prowadzić działania ratowni-
czo - gaśnicze.

Z życia jednostki
OSP Bieruń Stary została powołana do życia w 1896 roku. Od 
czerwca 2000 r. należy do Krajowego System Ratowniczo - 
Gaśniczego. Obecnie Straż liczy 42 członków, w tym 25 czyn-
nie biorących udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych 
oraz 10 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
W roku 2005 Zarząd OSP Bieruń Stary przedstawia się nastę-
pująco: Prezes - Piotr Kuczek, Naczelnik - Bernard Pieszek, 
Z-ca Naczelnika - Ludwik Kiwadowicz, Sekretarz - Błażej 
Tomera, Skarbnik - Dominik Willer, Gospodarz - Grzegorz 
Pieszek, Piotr Waniek.
Remiza OSP Bieruń Stary mieści się przy ul. Oświęcimskiej 
453, tel.: 216-41-16, tel. alarmowy: 998. 
Wszyscy strażacy wykonują swoja pracę w czynie społecz-
nym.
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czerwca -dwa wyjazdy  raz po 
południu i raz wieczorem 
Do pożaru lasu, młodnika i po-
szycia leśnego.
24 czerwca rano - znów pożar 
młodnika w okolicach Chełme-
czek. Tym razem,  ognisko poża-
ru miało miejsce w środku lasu. 
Strażacy, aby dotrzeć na miej-
sce prowadzili 200 metrów linii 
wodnej i przedzierali się przez 
gęsto zarośnięty teren . 27 czerw-
ca - kolejny  pożar la su w oko-
licach Chełmeczek. W akcji brał 
udział zastęp PSP Tychy.  Dzień 
później płoną  podkłady kole-
jowe i nasyp na dworcu PKP 
przy ul. Rędzinnej. W akcji bra-
ły udział 2 wozy bojowe z  jed-
nostki OSP Bieruń Stary. Jest to 
dość trudna akcja gdyż ze wzglę-
du na utrudniony dostęp do źró-
dła wody oraz fakt, że  podkłady 
kolejowe palą się łatwo i ciężko 
jest je ugasić.
Mimo tak wielu wyjazdów, 
strażacy znajdują czas na szko-
lenie i działania profi laktyczne.

W czwartek  16 czerwca od-
były się wspólne manew-
ry sekcji OSP Bieruń Stary, 
OSP Bieruń Nowy i PSP Ty-

chy na terenie  zakładu  John-
son Controls mające na celu 
zapoznanie się z zakładem w 
przypadku zagrożenia pożaro-
wego. A tydzień później  zor-
ganizowano wraz z dyrekcją 

Przedszkola nr 1 pokazy stra-
żackie dla dzieci. 
Jak widać z tej krótkiej prezen-
tacji jednomiesięcznej działal-

ności strażaków, roboty naszym 
druhom nie brakuje.  Dlatego 
przypominamy ich apel o za-
chowanie ostrożności w postę-
powaniu z ogniem zwłaszcza 
w lesie. Wielu pożarów moż-

na było uniknąć a główną przy-
czyną interwencji strażaków 
była często ludzka nieuwaga i 
zwyczajna głupota.  Apelujemy 
o rozwagę: szczególnie przeby-
wając w lesie czy na łące. Tam 
o pożary najłatwiej i jak się 
okazuje - tego typu pożary sta-
nowią największy odsetek wy-
jazdów, zwłaszcza  w okolicach 
Chełmeczek, ZTS - Erg Bieruń 
oraz kąpieliska Łysina.
Pożary kompleksów leśnych w 
Bieruniu, z powodu braku do-
jazdu do przecinek leśnych po-
wodują wydłużenie, a nawet 
niemożność dojazdu do pożaru.
Po każdej akcji  pojazdy bo-
jowe są zniszczone podczas 
przedzierania się przez zaro-
śniętą drogę dojazdową a po-
wrót do remizy jest począt-
kiem wielu prac konserwa-
cyjnych i porządkowych, któ-
re czasowo wielokrotnie prze-
wyższają czas  samych dzia-
łań ratowniczych czy gaśni-
czych.

ŻYWIOŁY

Z inicjatywy Spółdzielczej Rady 
Województwa Śląskiego już po 
raz piąty zorganizowano na ką-
pielisku Słupna w Mysłowicach 
Międzynarodowy Dzień Spół-
dzielczości.
Właśnie tam, na festynie, z udzia-
łem centralnych władz spółdziel-
czych i wojewódzkich władz sa-
morządowych, pracownicy Spół-
dzielni Usługowo Handlowej 
„Jedność” z Bierunia, zostali uho-
norowania odznaczeniami resor-

towymi. Irena Bobla, Barbara 
Kałamała i Czesław Koch otrzy-
mali  odznakę „Zasłużonego dzia-
łacza ruchu spółdzielczego”. 
Wręczono również odznaki „Za-
służony dla Spółdzielczości Sa-
mopomoc Chłopska” które z 
bieruńskiej spółdzielni otrzyma-
li: Bernadeta Bednorz, Renata 
Golus, Elżbieta Heczko, Mał-
gorzata Janta, Barbara Klime-
ra, Anna Maria Walczysko i 
Agnieszka Zych.

Nagrody dla bieruńskich 
spółdzielców

Mieczysławowi Zimirskiemu 
Dyrektorowi Powiatowego 
Zespołu Szkół w Bieruniu 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci Ojca
składają współpracownicy
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Metodom i formom rozwią-
zywania problemów trudnej 
młodzieży poświęcono niedaw-
ną sesję Rady Miejskiej. Roz-
patrywano kwestie dotyczące 
osób w wieku od 13 do 19 lat, 
zameldowanych w Bieruniu na 
pobyt stały i czasowy. Na ko-
niec ubiegłego roku grupa ta 
liczyła 2.337 osób; w tym do 
15 lat - 907; między 16 a 18 lat 
- 1042, a w wieku 19 lat - 388 
osób. Całość stanowi 11,7proc. 
wszystkich mieszkańców.
Informacje na temat proble-
mów występujących i dotyczą-
cych tej grupy wiekowej przy-
gotowano w Gimnazjum Nr 1 
i 2, Świetlicach profilaktycz-
no-wychowawczych, Gmin-
nym Centrum Profilaktyki Uza-
leżnień, Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alko-
holowych w Bieruniu oraz w 
Policji i Straży Miejskiej. Nie-
które z problemów młodzieży 
bywają rejestrowane, jak np. 
nie uczęszczanie do szkoły, się-
ganie po używki w szkole, po-
byt w izbie wytrzeźwień, ko-
lizje z prawem itd. Inne fakty 
ujawniane bywają poprzez ba-
dania ankietowe, dotyczące np. 
częstotliwości sięgania po al-
kohol lub inne używki. Ze sta-
tystyki Izby Wytrzeźwień  w 
Tychach wynika, że trzeźwia-
ło tam w 2002r. 11 nieletnich z 
Bierunia, a w 2004r. trzech; ale 
jednocześnie 6 nietrzeźwych 
chłopców zatrzymano w poli-
cyjnej izbie dziecka lub odwie-
ziono do domów. Coraz czę-
ściej zdarzają się przypadki łą-
czenia alkoholu z narkotykami, 
co komplikuje proces leczenia. 
Problemem jest także niszcze-
nie mienia i różne formy prze-
mocy.

SZKOŁA
Szkolne statystyki wykazują, 
że co roku wzrasta liczba upo-
mnień, wysyłanych do rodzi-
ców(ostatnio 69) oraz liczba 
wniosków do Ośrodka Eduka-
cji(15), związanych z niedopeł-
nieniem obowiązku szkolnego. 
Do Gminnego Centrum Profi-
laktyki Uzależnień skierowa-
no tylko 2 uczniów, ale nagany 
w wyniku spożywania alkoho-

lu otrzymało w obydwu gimna-
zjach 12 uczniów. Ankieta wy-
kazała, że do picia alkoholu w 
ciągu ostatniego roku przyzna-
ło się ponad 60proc. młodzieży 
gimnazjalnej, a w ciągu miesią-
ca ponad 30proc. uczniów.
Do sposobów rozwiązywania 
problemów młodzieży należy 
przede wszystkim realizacja 
zadań zawartych w Szkolnym 
Programie Profilaktyki oraz 
postępowanie według ustalo-
nych procedur szkolnych, doty-
czących nieobecności w szko-
le, stosowania przemocy, roz-
prowadzania lub używania nar-
kotyków. Przykładowo, termin 
usprawiedliwienia nieobecno-
ści ucznia wynosi 2 tygodnie, 
a godziny nieusprawiedliwio-
ne traktowane są jak wagary. 
Przy 60 takich godzinach w 
ciągu roku wychowawca wysy-
ła pierwsze upomnienie, po na-
stępnych 30 następne plus roz-
mowa z uczniem i rodzicami, a 
po kolejnych 20 godz. szkoła 
zawiadamia organ prowadzą-
cy, co oznacza wszczęcie po-
stępowania dyscyplinarnego. 
Gdy zachodzi podejrzenie, że 
uczeń jest pod wpływem nar-
kotyków, zostaje on izolowa-
ny, a dyrekcja zawiadamia ro-
dziców. W przypadku braku 
kontaktu zawiadamia się pogo-
towie ratunkowe i policję, spo-
rządza protokół, przekazuje ro-
dzinie adresy specjalistycznych 
instytucji. W przypadku posia-
dania lub rozprowadzania nar-
kotyków uczeń musi pokazać 
zawartość plecaka i kieszeni, 
na terenie szkoły jest przesłu-
chiwany przez policję w obec-
ności pedagoga, sporządza się 
protokół.
Oprócz procedur dyscyplinują-
cych trudną młodzież, niemniej 
ważna jest działalność pedago-
giczno-profilaktyczna na tere-
nie szkoły. Z zajęć świetlico-
wych w obydwu gimnazjach 
korzystało blisko stu uczniów, 
regularnie odbywają się też 
spotkania ze specjalistami, np. 
z policjantem, omawiającym 
postępowanie w sprawach nie-
letnich, z psychologiem o wy-
borach dalszego kształcenia i 
technikach antystresowych, z 

konsultantami w sprawie uży-
wek. Oprócz tego regularne 
warsztaty „Debata” dotyczą-
ce używek prowadzi M. Kaj-
da, prelekcje wygłasza pielę-
gniarka, z rodzicami i dzieć-
mi rozmawiają wychowaw-
cy i pedagog. Zapewniony 
jest także kontakt z instytucja-
mi wspomagającymi rozwój 
dziecka, aktualności zamiesz-
czane są w internecie i gazet-
kach szkolnych.
Dla tych samych celów nauczy-
ciele uczestniczą w szkoleniach 
podnoszących umiejętności ko-
munikowania, dostrzegania i 
rozwiązywania problemów. 
Propagowaniem pozytywnych 
wzorców dla uczniów zajmu-
ją się też istniejące kluby: wo-
lontariusza, miłośników sportu, 
UKS, Maraton, zespołów cha-
rytatywnych, słodkiego kąci-
ka i misyjny. Zespół uczniów 
przeciwdziałających agre-
sji zrzesza się w Gimnazjalnej 
Organizacji Młodych, w której 
przygotowują ulotki, przedsta-
wienia, apele i konkursy. Za-
grali już w kilku spektaklach 
profilaktycznych, jak np. „Wy-
rok niewierności”, czy „Mamo 
nie bij, Tato nie pij”. 

ŚWIETLICE
W zajęciach świetlic profi-
laktyczno-wychowawczych 
uczestniczą dzieci w wieku od 
7 do 16 lat, w ubiegłym roku 
korzystało z nich w Bieruniu 
Starym 23, a w Bieruniu No-
wym 16 uczniów. 
Realizacja autorskich progra-
mów ma na celu m.in. akcep-
tację grupy, naukę współdzia-
łania, wyrażania uczuć i emo-
cji, likwidowania konfliktów, 
zrozumienia porażek i łagodze-
nia stresów. Praca opiera się na 
zasadach społeczności terapeu-
tycznej i korekcyjnej, ma za za-
danie ustalenie norm i zasad , 
przekazywanie informacji, po-
dejmowanie decyzji. Dzieci 
mają wpływ na poruszaną te-
matykę zajęć w formie wykła-
dów, oglądania filmów eduka-
cyjnych, pogadanek, twórczo-
ści plastyczno-technicznej oraz 
grupowych zajęć muzyczno-ru-
chowych. Do najważniejszych 

zadań należy wsparcie, budo-
wanie właściwych więzi, pod-
noszenie samooceny. Terapia 
ma zapewnić dzieciom prze-
konanie, że mogą nawiązać bli-
skie i serdeczne kontakty, być 
akceptowane i lubiane, że po-
trafią współpracować i komu-
nikować się z rówieśnikami i 
dorosłymi.

UZALEŻNIENIA
Przez 16 miesięcy działania 
Gminne Centrum Profilaktyki 
Uzależnień w Bieruniu udzie-
liło już prawie 250 konsulta-
cji. Rodzicom 47 dzieci uży-
wających narkotyków udzie-
lono wsparcia i porad, zaś 25 
osób z problemami alkoho-
lowymi i przemocą w rodzi-
nie zostało przyjętych przez 
terapeutę. Konsultację odby-
wają się we wtorki i soboty. 
Pomoc psychologiczna, peda-
gogiczna, prawna czeka tu na 
wszystkich, którzy mają pro-
blemy z narkotykami bądź al-
koholem, spotykają się ze zja-
wiskiem przemocy w rodzi-
nie lub wymagają wsparcia. 
Oprócz konsultacji fachow-
ców, prowadzone są tez pra-
ce na ulicy, w domu i w szko-
le. Bardzo dobrze układa się 
współpraca Centrum z pla-
cówkami oświatowymi, gdzie 
odbyły się spotkania z peda-
gogami szkolnymi oraz ro-
dzicami.
Jak ocenia specjalista tera-
pii uzależnień od narkoty-
ków, Mariusz Kajda, bieruń-
ska młodzież zażywa narko-
tyków aby zapomnieć o swo-
ich problemach, dla osiągnięcia 
przyjemnego stanu, z ciekawo-
ści oraz po to, by się lepiej ba-
wić. Dla rozwiązania tych pro-
blemów ważne są: udostępnie-
nie możliwości prowadzenia 
zdrowego trybu życia (eduka-
cja zdrowotna i ekologiczna, 
miejsca do sportu i rekreacji), 
uczenie rodziców umiejętno-
ści rozmawiania z dzieckiem 
i udzielania mu wsparcia oraz 
uczenie pokonywania trudno-
ści życiowych na trzeźwo.

STRAŻ MIEJSKA 
I POLICJA

W ubiegłym roku Straż Miejska 
przyjęła 134 zgłoszenia dotyczą-

Problemy trudnej młodzieży
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ce zachowań młodzieży, średnio 
interwencje w sprawie młodzieży 
podejmowano 10 razy w miesiącu. 
58 procent dotyczyło nadużywa-
nia alkoholu, 18 interwencji prze-
kazano policji. Zastosowano po-
uczenia, mandaty  bądź wnioski 
o ukaranie do Sądu Rejonowego. 
Ilość interwencji utrzymuje się na 
tym samym poziomie, ale co roku 
wzrasta z nadejściem wakacji, kie-
dy młodzież ma więcej wolnego 
czasu i bardziej wymyka się spod 
kontroli rodziców. Strażnicy znają 
personalia osób najbardziej agre-
sywnych, które weszły w konflikt 
z prawem, ale zdarza się i tak, że 
młodzieżowe awantury wspoma-
gane są przez przyjezdnych lub 
uczniów naszych szkół, mieszka-
jących poza Bieruniem. Najwięk-
szym skupiskiem trudnej młodzie-

ży jest teren osiedla Homera oraz 
przy KWK Piast w rejonie ulic 
Warszawskiej, Węglowej i Grani-
towej. Strażnicy oceniają, ze mło-
dych agresorów przybywa, choć z 
wiekiem wyrastają oni z takich za-
chowań. Duży wpływ na poczucie 
ich bezkarności  ma brak współ-
pracy społeczeństwa ze służba-
mi porządkowymi. Mieszkańcy 
w obawie przed młodymi agreso-
rami wolą nie dostrzegać tego, co 
się wokół nich dzieje. Przedstawi-
ciele policji KP Lędziny w ciągu 
roku odnotowali 104 przestęp-
stwa i 22 wykroczenia z udzia-
łem nieletnich w wieku od 13 do 
17 lat. Były to kradzieże, pobi-
cia, rozboje, paserstwo i wymu-
szenia. Ujawniono 89 nieletnich 
sprawców, z Bierunia było 35. 
Odnotowano 2 ucieczki z domu 

(15-letnie dziewczyny); do Sądu 
Rodzinnego skierowano 52 wnio-
ski w sprawach nieletnich o popeł-
nienie czynów karalnych, jak i o 
demoralizację. W Policyjnej Izbie 
Dziecka umieszczono 15 i 16-lat-
ka za usiłowanie rozboju z uży-
ciem noża.
Usuwanie skutków młodzieżo-
wego wandalizmu sporo kosz-
tuje. Zdewastowane wiaty na 
przystankach, zniszczone tabli-
ce informacyjne, naprawy złą-
czy i lamp oświetleniowych, 
zniszczonych znaków drogo-
wych, słupków i koszy na ryn-
ku, ponowne nasadzenia skra-
dzionych kwiatów z klombów 
oszacowano za minione półtora 
roku na ponad 22 tysiące zł.
W rozwiązywaniu problemów 
trudnej młodzieży niezbędna jest 

współpraca wszystkich środowisk, 
od rodziców, przez szkołę, organi-
zacje lokalne i kościelne, po poli-
cję i wymiar sprawiedliwości. 

Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej informuje, iż z dniem 1 
czerwca br. zaczęła obowiązywać 
nowa ustawa o dłużnikach alimen-
tacyjnych i zaliczce alimentacyj-
nej. Przewiduje ona, że od 1 wrze-
śnia dzieci rozwiedzionych lub ży-
jących w separacji rodziców, któ-
rym sąd przyznał alimenty, ale ro-
dzic uchyla się od ich płacenia, 
mają prawo do w/w zaliczki. 

Zaliczka przysługuje do wy-
sokości świadczenia alimenta-
cyjnego albo różnicy pomiędzy 
kwotą odpowiadającą świad-
czeniu alimentacyjnemu a kwo-
tą wyegzekwowanego w danym 
miesiącu świadczenia tj.;
1. dla osób których dochód na 
osobę mieści się w przedziale 
291,50 zł - 583 zł 
- po 170 zł miesięcznie na dziec-
ko (250 zł, jeżeli ma orzeczoną 
niepełnosprawność), gdy w ro-
dzinie jest jedno lub dwoje dzie-
ci uprawnionych do zaliczki;
- po 120 zł miesięcznie na 
dziecko (170 zł, jeżeli ma orze-
czoną niepełnosprawność), gdy 
w rodzinie jest troje lub więcej 
dzieci uprawnionych do zalicz-
ki alimentacyjnej.
2. dla osób których dochód na 
osobę nie przekracza kryterium 
291,50 zł
- po 300 zł miesięcznie na 
dziecko (380 zł, jeżeli ma orze-

czoną niepełnosprawność), gdy 
w rodzinie jest jedno lub dwo-
je dzieci uprawnionych do za-
liczki;
- po 250 zł miesięcznie na 
dziecko (300 zł, jeżeli ma orze-
czoną niepełnosprawność), gdy 
w rodzinie jest troje lub wię-
cej dzieci uprawnionych do za-
liczki.
Zaliczka nie przysługuje, je-
żeli osoba uprawniona:
- przebywa w instytucji zapew-
niającej całodobowe utrzyma-
nie albo w rodzinie zastępczej;
- zawarła związek małżeński;
- jest uprawniona do zasiłku ro-
dzinnego na własne dziecko.
Ustalenie prawa do zalicz-
ki alimentacyjnej następuje na 
wniosek osoby uprawnionej do 
w/w zaliczki, jej przedstawi-
ciela ustawowego lub opieku-
na prawnego. Wniosek składa 
się u komornika sądowego pro-
wadzącego postępowanie egze-
kucyjne na rzecz osoby upraw-
nionej. Może to być komornik 
sądu właściwego ze względu na 
miejsce zamieszkania dłużnika 
jak i wierzyciela. 
Od września pojawi się rów-
nież nowy dodatek dla rodzin 
wielodzietnych tj. rodzin, któ-
re wychowują troje lub więcej 
dzieci mających prawo do za-
siłku rodzinnego (mieszczą 
się w kryterium dochodowym 

504 zł lub 583 zł, jeśli wystę-
puje niepełnosprawność).
Zmieni się również dodatek z 
tytułu samotnego wychowy-
wania dziecka, który będzie 
przysługiwał tylko osobom sa-
motnie wychowującym dziec-
ko, czyli matce lub ojcu, opie-
kunowi faktycznemu dziec-
ka lub opiekunowi prawnemu 
dziecka, jeżeli nie zostało zasą-
dzone świadczenie alimentacyj-
ne na rzecz dziecka od drugiego 
z rodziców dziecka, ponieważ:
- drugi z rodziców dziecka nie 
żyje;
- ojciec dziecka jest nieznany;
- powództwo o ustalenie świad-
czenia alimentacyjnego od dru-
giego z rodziców zostało od-
dalone.
Dodatek będzie przysługiwał 
również osobie uczącej się, je-
żeli oboje rodzice osoby uczą-
cej się nie żyją. Ponadto w/w 

dodatek będzie przysługiwał 
również osobie pozostającej 
w związku małżeńskim, jeżeli 
małżonek jest pozbawiony wła-
dzy rodzicielskiej, jest ubez-
własnowolniony albo przeby-
wa w areszcie lub w więzieniu 
powyżej 3 miesięcy i dzieci nie 
mają zasądzonych świadczeń 
alimentacyjnych od tej osoby.
Dodatek przysługuje w kwocie 
170 zł na dziecko, nie więcej 
niż 340 zł na wszystkie dzieci. 
W przypadku dziecka niepeł-
nosprawnego kwotę dodatku 
zwiększa się o 80 zł na dziec-
ko, nie więcej jedna niż160 zł 
na wszystkie dzieci. W przy-
padku, gdy miesięczny dochód 
na osobę w rodzinie nie prze-
kracza 50 % kryterium docho-
dowego (504 zł lub 583 zł, je-
żeli w rodzinie jest dziecko nie-
pełnosprawne), dodatek będzie 
wyższy o 50 zł, nie więcej jed-
nak niż o 100 zł na wszystkie 
dzieci.

Komu alimentacyjna zaliczka?

Jednocześnie informujemy, że wnioski o zasiłek 
rodzinny wraz z dodatkami oraz o świadczenia 
opiekuńcze na nowy okres zasiłkowy tj. 01.IX. 
2005 - 31.VIII.2006 można składać w Dziale 
Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Bieruniu przy ul. Wawelskiej 
35 od 15.VII. br. w godz. 7.30 - 12.00 (od ponie-
działku do piątku), za wyjątkiem środy, kiedy to 
wnioski będą przyjmowane od 7.30 - 15.30. 

Uwaga 
Czytelnicy
W następnym numerze 
Rodni poinformujemy o 
zasadach przyznawania 
stypendiów dla studen-
tów. Cieszą się one du-
żym zainteresowaniem 
młodych mieszkańców 
Bierunia i dlatego już dziś 
zapraszamy do lektury 
Rodni numer 14.
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Orkiestry Dętej KWK „Piast” 
pod batutą Andrzeja Sapińskie-

go, zespołu „Bierunianki”, ze-
społu „Włosianeczki” oraz ze-
społu „Nowobierunianki”.
Kolejny blok programowy, 
to występy działających w 
Bieruńskim Ośrodku Kultu-
ry zespołów o jakże swojsko 
brzmiących nazwach: grupa ta-
neczna Cool Girls, zespół wo-
kalno-instrumentalny Cover 
Band, grupa taneczna Power 
Dance i popis grupy tanecz-
nej Show Dance. Densy, kowe-
ry i pałery - to zróżnicowany 
stylistycznie pokaz możliwo-

ści artystycznych naszej mło-
dzieży. Zespoły choć młode, 
już są utytułowane i zdobywa-
ją nagrody na kolejnych kon-
kursach i przeglądach. 
Mają też swoją publicz-
ność która co można 
było zobaczyć na festy-
nie żywiołowo oklasku-
je ich występy. 
Nie wiem czy istnieje 
na świecie jakieś urzą-
dzenie, którego by nie 
potrafili  skonstruować 
młodzi modelarze z 
grupy „Iskra” działają-
cej przy BOK a prowa-
dzonej przez Krysty-
nę i Ryszarda Gawli-

ków. Tym razem, zapropono-
wali uczestnikom festynu po-

kaz modeli latających wyko-
nanych przez grupę ale bardzo 
często pokazują swoje inne 
ciekawe konstrukcje. Tak jak i 
nad Wisłą, wszędzie gdzie po-
kazują swoje modele, młodzi 
konstruktorzy wzbudzają za-
interesowanie nie tylko swych 
rówieśników ale także doro-
słych. 
Koncert rockowego zespołu 
Stauros a zwłaszcza hip ho-
powego zespołu Trzeci Wy-
miar stanowiły drugi moment 
kulminacyjny tego wieczoru. 
Trzeci wymiar jest jednym z 
kilku najbardziej znanych ze-

społów hip-hopowych w Pol-
sce.
Rozpalanie ogniska - przez 
członków Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Bieruniu No-
wym i zabawa taneczna to trze-

ci moment kulminacyjny i nie-
stety to on zakończył tegorocz-
ną najkrótszą, wypełnioną za-
bawą noc. 

Gdyby pokusić się o próbę 
oceny świętojańskiego festynu 
trzeba by stwierdzić, że odbył 
się on według klasycznej zasa-
dy: „dla każdego coś miłego”. 
Było coś dla seniorów, dzieci, 
młodzieży i ludzi w średnim 
wieku. Dyskusyjne, acz wy-

muszone przez przepisy, był 
oddzielenie miejsca występów 
i zabawy od miejsc biesiado-
wania. A wracając do progra-
mu festynu to ciśnie się na usta 
rymowanka:

Ktoś nie lubi orkiestr dętych, 
Ktoś nie lubi hip hopu. 
Ktoś nie kocha folkloru, 
A ktoś inny popu. 

Ktoś nie lubi Eleni, 
Ktoś inny Mandaryny.
Całe szczęście, że w mieście 
Są różne festyny.
I żeby już całkiem nie kończyć 
częstochowskimi rymami, do-
dajmy: jedni lubią grochówkę, 
inni wolą żur.

KULTURA

Co za noc!1
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Agnieszka Wyderka Dy-
jecińska nie tylko sama fo-
tografuje, zdobywając licz-
ne nagrody i wyróżnienia ale 
również - dzieli się swą pa-
sją z młodzieżą. Początko-

wo w Gimnazjum nr 1, gdzie 
prowadzi klub fotograficzny a 
ostatnio - w skali wojewódz-
kiej - jako inicjator I Woje-
wódzkiego Konkursu Twór-
czości Fotograficznej Mło-
dzieży Gimnazjalnej „Śląsk  
Wczoraj, Dziś I Jutro”. 
Otwarcie pokonkursowej 
wystawy odbyło się 22 czerw-
ca w Kinoteatrze Jutrzenka. 
Przypomnijmy, że konkurs 
został ogłoszony 26 kwietnia 
a na zaproszenie organizato-
rów  przysłano 135 prac. W 
skład jury wchodzili przedsta-
wiciele: Bieruńskiego Ośrod-
ka Kultury, Urzędu Mia-

sta Bierunia, tyscy fotografi-
cy-profesjonaliści, dyrektor 
laboratorium fotografii cy-
frowej “Fotonet” w Tychach 
oraz Dyrektor Gimnazjum nr 
1 w Bieruniu. 

Jury oceniało zgodność prac z 
tematem konkursu, jakość fo-
tografii oraz kreatywność. W 
czasie głosowania informacje 
o autorach zdjęć były tajne. 
Jury oceniało każdą fotografię 
punktowo w skali od 0 do 6. 
Na koniec sumowano liczbę 
punktów. Ostatecznie przy-
znawano wyróżnienia pracom 
o najwyższej liczbie punktów 
(brano pod uwagę najwyżej 
punktowaną pracę każdego z 
autorów). Ogółem  nagrodzo-
no 12 autorów.
Zwycięzcą konkursu  zosta-
ła Monika Socha z Bjoszów, 
2 miejsce zajął Tomasz Pie-

Śląsk sfotografowany

cuch a 3 miejsce Radosław 
Wojnar - obydwaj z Bierunia.
Wyróżnienie 1-szego stopnia 
otrzymali: Łukasz Kandzia z 
Tychów, jego koleżanka Nata-
lia Bachniak i bieruniak Maciej 
Słociński. 
Wyróżnienie 2-giego stopnia 
zdobyli: Adam Sarapata z Ka-
towic, Dagmara Szubińska z 
Tychów, Krystian Pawełczyk 
z  Bierunia, Karolina Matysz-
czak (Tychy), Mieszko Haj-
kowski (Tychy) i Beata Sznep-
ka (Bieruń).
Do zorganizowania konkursu 
pod taki tytułem- powiedziała 
nam Agnieszka Wyderka Dyje-
cińska - zainspirował mnie zmie-
niający się krajobraz śląska, chęć 
utrwalenia tego co przemija oraz 
30-sto lecie istnienia Kopalni 
„Piast” w Bieruniu. W przyszłym 
roku pragnę zorganizować kolej-

ny wojewódzki konkurs fotogra-
ficzny, pt.: „Sport w obiektywie 
gimnazjalisty” Mam nadzieję, że 
będzie się cieszył takim samym 
lub nawet większym powodze-
niem wśród uczniów.
Dzięki zaangażowaniu organi-
zatorów, licznym sponsorom 
otwarcie wystawy odbyło się ze 
sporym rozmachem. Uświetnił 
je występ zespołu Ściernianeczki 
który udanie wkomponował się 
w tematykę wystawy. Duże bra-
wa należą się młodym fotografi-
kom oraz organizatorom wśród 
których był między innymi Bie-
ruński Ośrodek Kultury, Dyrek-
cja Gimnazjum Nr 1 w Bieru-
niu , Urząd Miasta Bierunia, Sta-
rostwo Powiatu Bieruńsko-Lę-
dzińskiego, Kopalnia Węgla Ka-
miennego “Piast” w Bieruniu i  
Laboratorium fotografii cyfrowej 
„Fotonet” w Tychach.

Bieruński Ośrodek Kultury 
zaprasza w lipcu 20005

Kino – Teatr „Jutrzenka” ul. Spiżowa 4

7 lipca godz. 12.00
 Film dla dzieci pt. „Zebra z klasą” – wstęp wolny

11 lipca godz. 8.00 
Kiermasz odzieżowy

22 lipca godz. 18.00 
Film dla dorosłych pt. „Mój Nikifor” – wstęp wolny

Świetlica Środowiskowa, ul. Remizowa 19

5 i 19 lipca godz. 14.00 
Spotkanie klubowe PZERiI
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uczniowie odbierali świadec-
twa i nagrody. Ponadto uho-
norowano zwycięzców olim-
piad przedmiotowych, kon-
kursów, zawodów sportowych 
laureatów nagród i wyróżnień 
niemal we wszystkich dzie-
dzinach. Podczas uroczysto-
ści zakończenia roku zebra-
ni goście, wśród których zna-
leźli się przedstawiciele władz 
naszego miasta, rodzice, mie-
li okazję oklaskiwać najwybit-
niejszych uczniów. 
22 czerwca w Domu Kultu-
ry Gama odbyła się gminna 
uroczystość  podczas której 
nagrody i wyróżnienia otrzy-
mali najlepsi uczniowie klas 
trzecich. Odchodzą ze swych 
szkół. Przed nimi nowe przy-
jaźnie, nowe wybory, wyzwa-
nia, którym, jesteśmy przeko-
nani, sprostają.
W gronie prymusów zna-
leźli się ci którzy uzyska-
li najwyższe wyniki z egza-
minu gimnazjalnego. Wśród 
uczniów Gimnazjum Nr 1 są 
to: Anna Krella  96 pkt, Do-
minik Kubicki 94 pkt, Ma-
ciej Słociński 93 pkt, Ja-
kub Białas 92 pkt i Adrian-
na Juda 90 pkt. Natomiast w 
gronie absolwentów Gimna-
zjum Nr 2 egzamin gimna-
zjalny najlepiej zdali: Anna 
Krzykawska  90 pkt, Wero-
nika Rosowska 89 pkt, Zyg-
munt Pyka 89 pkt i Maria 
Porwit 89 pkt.

Z kolei najwyższe średnie 
ocen na świadectwie otrzy-
mali w Gimnazjum Nr 1:

Anna Krella 5,64, Weronika 
Panfil 5,64, Elżbieta Piela 5,50, 
Ewelina Komasa 5,50, Domi-
nik Kubicki 5,50, Maciej Sło-
ciński 5,50, Aleksandra Plew-
niok 5,50, Paweł Tobiczyk 
5,42, Marta Kądziła 5,36, Iwo-
na Przywara 5,35, Hanna Wie-
czorek 5,28, Hanna Sieka 5,21, 
Katarzyna Sajdok  5,21, Urszu-
la Szwajda 5,14, Michał Klima 
5,14, Katarzyna Frankowska 
5,14, Marta Pomietlorz , Ju-
styna Kramarczyk, Aleksandra 
Zając, Katarzyna Gąska, Kata-
rzyna Miś, Barbara Pławecka, 
Anna Pławecka, Jakub Białas, 

Szymon Kurzak, Agnieszka 
Mieszczanin, Agnieszka Groń-
czak, Piotr Jaromin

W Gimnazjum Nr 2 wśród 
trzecioklasistów najwyższą 
średnią ocen:

uzyskała Anna Krzykawska- 
5,64, kolejną (5,50) wypraco-
wała Michalina Sosna. Impo-
nującą średnią- trzecią w ko-
lejności wśród trzecioklasistów 
poszczycić się może również 
Weronika Rosowska. 
Kolejni trzecioklasiści z tej 
szkoły, którzy uzyskali wyso-
ką średnią ocen to: Katarzyna 
Pastuszka 5,36, Paulina Rduch 
5,36, Aleksandra Żelazko 5,29, 
Natalia Gajewska  5,29, Moni-
ka Początek  5,29, Monika 
Myszor 5,29, Agata Król 5,29, 
Weronika Żołna 5,29, Ma-
ria Porwit 5,21, Martyna Bula 
5,21, Laura Wykręt 5,21, Mag-
dalena Kania 5,21, Żaneta Za-
wisza 5,14, Monika Sekuła 
5,14, Daria Czempas 5,14, Pa-
weł Gniza  5,14, Mateusz Bi-
gos, Idalia Blicharska, Da-
wid Kostyra, Zygmunt Pyka, 
Anna Szostek, Kinga Samu-
lak, Krzysztof Kubiak, Mar-
tyna Karwat, Dominik Jendry-
sko, Patrycja Dembkowska, 
Bartosz Orocz, Piotr Czardy-
bon, Ilona Stachowicz, Justy-
na Zimnik, Natalia Nosal, Ra-
fał Wenda, Sebastian Hudy,  Ju-
styna Zielińska, Mateusz Grze-
sica.
Wśród drugoklasistów, którzy 
uzyskali średnią ocen powy-
żej 5 znaleźli się: Anna Mier-
nik, Małgorzata Adamek, Da-
wid Kozyra, Katarzyna Nyga, 
Adam Chmielarski, Natalia 
Szweda, Aleksandra Kasprow-
ska, Elżbieta Janota, Gabriel 
Kulski. Do tego grona dołącza-
ją  pierwszoklasiści: Agnieszka 
Ziobro, Katarzyna Łabuś, An-
gelika Bigos, Magdalena Wie-
czorek, Karol Habryka, Seba-
stian Karwat, Małgorzata My-
szor, Marta Zakrzewska.
W Gimnazjum nr 2 gratulacje 
odbierali nie tylko uczniowie. 
Dyrekcja szkoły uhonorowa-
ła także rodziców  prymusów, 
składając na ich ręce listy gra-

tulacyjne. Tradycją naszej szko-
ły stało się także nadawanie Ty-
tułu Absolwenta i Absolwent-
ki Roku oraz Tytułu Nauczy-
ciela Roku. W tym roku zostali 
nimi odpowiednio: Pawel Gni-
za, Anna Krzykawska oraz Pani 
wicedyrektor Henryka Gąsior 
-serdecznie gratulujemy!
W ciągu całego roku szkolne-
go uczniowie Gimnazjum nr 2 
angażowali się w wiele przed-
sięwzięć, odnosząc liczne suk-
cesy. W ostatnim dniu nauki 
odebrali podziękowania m. in. 
za pracę w grupie charytatyw-
nej, pracę w samorządzie, reda-
gowanie gazetki szkolnej, osią-
gnięcia sportowe, wokalne po-
pisy w grupie Adeamus. 

Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 3 pożegnali rok 
szkolny uroczystą akade-
mią. 

Kończący pierwszy etap swo-
jej edukacji szóstoklasiści (147) 
w obecności władz miasta, gro-
na pedagogicznego i rodziców 
złożyli uroczyste ślubowanie. 
O poziomie pracy świadczy 
fakt, że w klasach I - III, aż 81 
uczniów wyróżnionych zostało 
nagrodą książkową lub dyplo-
mem. Wśród uczniów klas IV 
- VI, aż 119 otrzymało świadec-
twa z czerwonym paskiem, a ci 

spośród nich, którzy mieli śred-
nią 5,0 i wyżej nagrodzeni zo-
stali także książkami. Nagrody i 
dyplomy za najlepsze średnie w 
poziomie otrzymali:  klasy IV: 
Aleksandra Tomala IVa (śr. 5,4) 
, Monika Gwóźdź IVd (śr. 5,4), 
Barbara Jaromin IVd (śr. 5,4). 
Klasy V: Michał Sosna Va (śr. 
5,88) . Klasy VI: Estera Matyja-
sik VIb (śr. 6,0)  Estera otrzyma-
ła także nagrodę vice burmistrza 
miasta  Jana Podleśnego dla naj-
lepszego absolwenta.
Podsumowane zostały również 
konkursy. Najlepsi sportowcy:  
Aleksandra Trała VIe i Marcin 
Malcharek VI e otrzymali na-
grody ufundowane przez bur-
mistrza miasta .
W Międzynarodowym Kon-
kursie Matematycznym “Kan-
gur” spośród 12 uczniów na-
szej szkoły biorących w nim 
udział, aż trzech zostało nagro-
dzonych:  Michał Sosna kl. Va, 
Barbara Gawlik kl. Vb i Alek-
sandra Tomala kl. IVa  Konkurs 
Piosenki Angielskiej:  I miej-
sce Krzysztof Szymaszek kl. 
Ve, II miejsce Kordian Rogal-
ski kl. II a oraz III miejsce Do-
minika Tyrna
Uroczystość w Gamie i szkol-
ne akademie kończyły popi-
sy artystyczne uczniów, któ-
rzy tańcem i śpiewem powita-
li wakacje.

Niech żyją wakacje1

Z udziałem czterech drużyn : Petrovice - Słowacja, Future  Jan-
kowice, Old Boys  Bieruń oraz Dinozaury  Bojszowy odbył się 
niedawno XI Międzynarodowy Turniej Oldbojów o Puchar Wój-
ta Gminy Bojszowy. Puchar zdobyły Dinozaury drużyna formal-
nie bojszowska ale w znacznej części zasilana przez zawodni-
ków bieruńskich. Reprezentacja naszego miasta zajęła tym razem 
czwarte miejsce.  

Bieruniacy górą
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Sportowcy
Pod koniec roku szkolnego uczniowie naszego gimnazjum nie-
zwykle aktywnie uczestniczyli w zawodach i prestiżowych kon-
kursach, odnosząc w nich sukcesy. Jeśli chodzi o sportowców to 
Łukasz Górak, Dariusz Szukalski, Artur Kowalczyk, Gabriel 
Kulski, Paweł Szczygieł startując w zawodach rejonowych w 
dwuboju nowoczesnym (1000 metrów biegu i 100 metrów pły-
wania) pokonali swoich rywali, zdobywając pierwsze miejsce 
i tym samym reprezentując cały rejon tyski w zawodach woje-
wódzkich. Tam zmagali się ze szkołami sportowymi i ostatecznie 
zajęli IV miejsce. Do zawodów tych zostali przygotowani przez 
panią Zuzannę Bizacką. 

W czerwcu odbył się również bieg przełajowy o Puchar Staro-
sty, gdzie uczniowie naszej szkoły zajęli I miejsce, zatrzymu-
jąc tym samym po raz drugi puchar przechodni. Szkołę repre-
zentowali: Marzena Stachura, Ania Janik, Marta Zakrzew-
ska - klasy pierwsze, Anita Gronostaj, Joanna Rabstein, Ka-
rolina Wenda - klasy II, Natalia Gajewska, Katarzyna Turoń, 
Martyna Bula - z klas III. Wśród drużyny męskiej znaleźli się: 
Paweł Laby, Kamil Fijoł, Szykulski Dariusz, Bartek Przy-
łucki, Dawid Kopczyński, Sebastian Lysko, Paweł Szczygieł, 
Szymon Olewiński. Ten sukces był możliwy dzięki wskazów-
kom i pomocy nauczycieli wychowania fizycznego - pani Doro-
cie Skalskiej, pani Zuzannie Bizackiej, panu Tomaszowi We-
sołowskiemu.

Europejskie nagrody
Gimnazjaliści wzięli również udział w Europejskim Konkur-
sie Literackim - Literatura pokonuje granice VI (Literatur 
überwindet Grenzen VI), którego organizatorem jest austriacki 
magazyn dla młodzieży „Perplex”. Do udziału w tym konkursie 
została zaproszona młodzież w wieku od 6 do 19 lat z krajów eu-
ropejskich i Stanów Zjednoczonych. 
Tegoroczny temat konkursu - „Abschied” (pożegnanie) - miał za-
chęcić uczniów do napisania pracy na podstawie własnych do-
świadczeń w języku niemieckim (maksymalnie 4 strony arku-
sza A4).
Wśród prac nagrodzonych z Polski znaleźli się uczniowie na-
szego gimnazjum:
Grupa wiekowa 
1. Ronald Bajura  IIc  B (10 - 14 lat)
2. Patrycja Dembkowska IIIb C (15 - 19 lat)
3. Żaneta Zawisza  IIIb C (15 - 19 lat)

Nad przebiegiem konkursu w Gimnazjum nr 2 w Bieruniu czu-
wała pani Teresa Zug. 
Punktem kulminacyjnym konkursu będzie wydanie książki pt.: 
„Literatura pokonuje granice VI”, w której zamieszczone zostały 
najlepsze prace i zdjęcia zwycięzców konkursu. Autorzy najlep-
szych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

Genialna fizyczka 
Katarzyna Pastuszka, będąca zdobywczynią wielu nagród w 
dziedzinie fizyki, po raz kolejny świętowała sukces. Tym ra-
zem w Warszawie. Kasia wraz z panią Henryką Gąsior, któ-
ra czuwa nad jej wiedzą, instruuje i dopinguje, wzięła udział w 
konkursie organizowanym w ramach Światowego Roku Fizyki 
„Poszukiwanie Talentów”. Głównym organizatorem konkursu 
był Międzynarodowy Komitet „Search for Physics Talents”. Był 
to etap podsumowujący krajowe zmagania i jednocześnie wyła-

niał finalistów do etapu międzynarodowego. Kasia, jako jedna z 
512 uczestników, musiała sprostać wymaganiom, przygotowując 
między innymi limeryk i esej na temat życia Edisona. Wykona-
ła także doświadczenie, badała ruchy robota edukacyjnego Hexor. 
Musiała również wykazać się zdolnościami plastycznymi, malu-
jąc dwa plakaty popularyzujące fizykę. Ponadto przygotowała za-
bawę edukacyjną dla dzieci ze szkoły podstawowej, w której tłu-
maczyła zachowanie cząsteczek w różnych stanach skupienia. Na-
sza genialna fizyczka zdobyła wiele punktów, które zadecydowa-
ły o udziale w warszawskim etapie. Były to punkty np.  za wyso-
kie miejsce w konkursach: “Fizyka oświeca świat”, “Badanie za-
pylenia atmosfery” oraz, co godne podkreślenia, za osiągnięcie w 
olimpiadzie fizycznej- jest ona finalistką kuratoryjnego konkursu 
z fizyki. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

(KC)

Dopiero końcem czerwca ogłoszenie wyników tegorocznej, 
nowej formy egzaminów maturalnych, wzbudziło sporo emo-
cji, nie tylko wśród młodzieży. 
Okazało się, że w ogólniakach egzamin dojrzałości oblało tylko 
kilka procent uczniów, za to w liceach profilowanych nie zdał go 
co trzeci z absolwentów. Szkoły te powstawały od 2002r. często 
na bazie dawnych zawodówek, trwają 3 lata, a uczy się w nich w 
całej Polsce ok. 250 tys. uczniów, podczas gdy w do LO uczęsz-
cza ponad 900tys. młodzieży. 
Budujące w statystyce jest to, że najlepsze rezultaty w ska-
li kraju uzyskali maturzyści z naszego województwa, gdzie 
nową maturę zdało ponad 88 proc. uczniów. Najlepsze oce-
ny są z języków obcych, zaś najsłabsze z przedmiotów ścisłych, 
ponieważ aż ponad 11procent uczniów nie zdało matematyki. 
Na poziomie podstawowym najlepsze wyniki uzyskało: z an-
gielskiego maksymalną ilość punktów - 500osób, z matematyki 
- 141osób, z polskiego - 29 osób, z biologii - 4 osoby.
Na tle krajowej statystyki bardzo dobrze wypadają maturzy-
ści z Bierunia. 
Dotyczy to zwłaszcza wyników z przedmiotów ścisłych. Ogól-
nie na 251 tegorocznych maturzystów egzaminu nie zdały tyl-
ko 2 osoby, w tym matematyki jedna. Najlepszy wynik w ska-
li całego województwa śląskiego z fizyki i matematyki uzy-
skał Zbyszek Golus z LO Bieruń; do stuprocentowych mate-
matyków zaliczyli się także: Jęczmyk Anna, Rudnicki Mate-
usz, Kargowska Ilona, Jagoda Dariusz, a wielu ich kolegów i 
koleżanek zdobyło pomiędzy 90 a 98 procent możliwych do uzy-
skania punktów. W skali województwa średni wynik z matema-
tyki to niespełna 56 proc. 
Tegoroczną maturę oceniali egzaminatorzy zewnętrzni - przy-
pomina dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Powstań-
ców Śląskich Józef Berger. Trzeba więc podkreślić, że jest to 
obiektywny a zarazem  wspaniały efekt pracy z pełnym poświęce-
niem i konsekwencją trzech znakomitych i bardzo wymagających 
bieruńskich matematyczek. Zresztą, osiągnięte przez naszych ab-
solwentów wyniki, świadczą o dobrej pracy wszystkich naszych 
nauczycieli.  
Podobnie jak w województwie, w Bieruniu także dobrze wypa-
dły języki obce, zaś słabiej historia. Gratulujemy zarówno matu-
rzystom, jak i pedagogom.

Wspaniałe wyniki 
naszych maturzystów

Matematyka i fizyka: w kraju słabo - w Bieruniu super
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OGŁOSZENIA

• 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

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 
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SPORT

Zawodnicy UKS „DELFIN” 
oraz ratownicy Bieruńskiej 
Drużyny WOPR byli wśród 
uczestników „Maratonu pły-

wackiego 700 km na 700-lecie 
Knurowa”. W tym roku mia-
sto Knurów obchodzi 700-lecie 
istnienia i z tej okazji, w mie-

ście odbywa się wiele imprez 
sportowych. Jedną z takich im-
prez był wspomniany maraton 
w którym wzięło udział  2972 

uczestników z czego 40 było z 
Bierunia. Łączny dystans, któ-
ry został przepłynięty przez 

wszystkich pływa-
ków to 984 km 763 
m. Wyjazd naszych 
zawodników zorgani-
zował Referat Spor-
tu i Rekreacji Urzędu 
Miasta Bieruń. 
Nie była to tego typu 
pierwsza impreza, w 
której uczestniczyli 
pływacy i ratownicy 
z Bierunia. 19 stycz-
nia 2003 r. uczestni-
czyli w Próbie Pobi-
cia Rekordu Ginnessa 
w sztafecie pływac-
kiej 1000 x 50 m, a 
w dniach 29 maja - 
1 czerwca startowa-
li w sztafecie pły-
wackiej z Chorzo-
wa do Brukseli. Obie 

imprezy odbyły się na kom-
pleksie sportowym Chorzów 
- Hajduki.

16 czerwca w Bieruniu na 
stadionie KS UNIA  odbył 
się Wojewódzki Finał Tur-
nieju Piłki Nożnej Szkół Po-
nadgimnazjalnych pod na-
zwą LICEALIADA. 
Organizatorami zawodów 
byli nauczyciele bieruńskie-
go liceum - Irena Iskra i Da-
riusz Szulc, który pełnił rów-
nież funkcję opiekuna bieruń-
skiego zespołu. W rozgryw-
kach brały udział cztery ze-

społy - LO Bieruń (gospoda-
rze zawodów), ZSM w Raci-
borzu, VI LO w Częstochowie 
i ZCKOiZ w Zabrzu.  
Wyniki turnieju: LO Bieruń 
- ZSM w Raciborzu (1:3) i 
ZCKOiZ w Zabrzu - VI LO w 
Częstochowie (1:1) karne 4:2. 
W meczu o 3 miejsce LO Bie-
ruń - VI LO w Częstochowie 
(3:4) natomiast w meczu o 1 
miejsce ZSM w Raciborzu - 
ZCKOiZ w Zabrzu (6:0).

Ostatecznie więc piłkarze 
bieruńskiego liceum uplaso-

wali się  na czwartym miej-
scu w woj. Śląskim. W dro-
dze do finału nasi liceali-
ści  wygrali zawody powia-
towe w których pokonali ró-
wieśników z Lędzin, Bierunia 
Nowego i Chełmu Śl., zawo-
dy rejonowe, gdzie pokona-
li piłkarzy z Tych i Mikoło-
wa oraz półfinały wojewódz-
kie, w których wyeliminowali 
szkoły ze Skoczowa, Mysło-
wic i Chorzowa.

Najskuteczniejszymi zawod-
nikami zespołu bieruńskiego 
w tych turniejach okazali się 
Tomasz Godziek - zdobywca 7 
bramek oraz Szymon Bobla - 6 
bramek, w tym 4 w turnieju fi-
nałowym.
W tym miejscu warto pod-
kreślić, że powyższe zawody 
odbyły się dzięki uprzejmo-
ści zarządu Klubu Sportowe-
go UNIA BIERUŃ STARY, 
który udostępnił boisko i za-
plecze sportowe na wszystkie 
mecze poszczególnych etapów 
turnieju.
Zespół LO Bieruń wystą-
pił w składzie: Artur Żura-
wiecki, Damian Moric, Ra-
fal Rokowski, Damian Du-
dzic, Rafał Kocurek, To-
masz Czarnecki, Łukasz 
Gałuszka, Michał Pyr-
lik, Adam Mandla, Paweł 
Tabor, Paweł Banaś, An-
drzej Wyskocki, Szymon 
Kasperczyk, Michał Pie-
la, Jakub Kosek, Krzysz-
tof Pieczka, Szymon Żura-
wiecki, Krzysztof Kula, Ar-
kadiusz Bortel, Tomasz Go-
dziek, Szymon Bobla i Ka-
mil Uniejewski. Opiekun 
zespołu: Dariusz Szulc.

Piłkarska młodzież

Pływacki maraton
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SPORT

16 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

Turniej Siatkówki 
Plażowej
Informujemy młodzież z terenu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskie-
go, że obecnie trwają zapisy drużyn dwuosobowych do tegorocz-
nej edycji Turnieju w Piłce Siatkowej Plażowej, który odbędzie 
się w Lędzinach w Ośrodku „Zalew”. Zapisy trwają do dn. 7 lip-
ca 2005. Na zwycięzców tradycyjnie już czekają bardzo atrakcyj-
ne nagrody.
Wszystkie zainteresowane drużyny zapraszamy do zgłasza-
nia swojego udziału osobiście u ratowników odkrytego base-
nu w Ośrodku „Zalew”, telefonicznie pod numerami 0-695-
624-870, 0-693-536-518 lub drogą elektroniczną na adres 
e-mail: snrs@o2.pl.

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.
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Nie jubileuszowy - bo 9 kiermasz, na Jubileusz - 80 
rocznicy powstania parafii Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Bieruniu Nowym, odbył się w sobotę 18 
czerwca. Jak na urodziny wypada - był tort który roz-
kroił ks. proboszcz Jan Dąbek i życzenia które zło-
żyły dzieci z SP 3. Wspomnień i serdeczności w ten 
dzień nie brakowało. Przy pysznej grochówce, bigo-

sie, żurku czy chlebie z fetem wspominano historię para-
fii. (patrz akt erygowania w ramce) mówiono o księdzu 
Dariuszu Kuwaczce - pomysłodawcy pierwszego kier-
maszu a przede wszystkim bawiono się. Mogliśmy obej-
rzeć spektakl Calineczka”, posłuchać zespołów Yachtis i 

„Sixty-band” czy kibicować piłkarzom. A drużyny były 
znamienite: silna reprezentacja nowobieruńskich straża-
ków „gościnnie” przegrała z drużyną kleryków 4:0.
W trudnej sytuacji był zawodnik ks. Marcin Ryszka, 
który występując w drużynie kleryków musiał zagrać 
przeciw parafianom. Na szczęście, wszystko odbywało 
się w konwencji wspólnej zabawy i zgodnie z olimpijską 
zasadą, że przede wszystkim - liczy się udział. Festyn jest 
kolejną okazją  do integracji parafian, którzy sami dla sie-
bie przygotowali tę sympatyczną imprezę przy wsparciu 
sponsorów którym serdecznie dziękujemy.

Urodziny parafii

Akt Erygowania Parafii w Bieruniu 
Nowym z 29. VII. 1925 roku

Po wysłuchaniu stron zainteresowanych ustanawiam w Nowym 
Bieruniu samodzielną parafię na warunkach następujących:
1. Parafia Nowy Bieruń obejmuje katolickich mieszkańców 

gmin politycznych Czarnuchowice, Nowy Bieruń i tej czę-
ści Bijasowic, która jest położona na wschód od lasu Księ-
cia Pszczyńskiego. Granicę południową tworzą Wisła i Go-
styń aż do grobli na zachód od osady Kopań usutej. Obszar 
ten wyłącza się niniejszym z parafin Chełm i Stary Bieruń, 
dokąd dotychczas należał.

2. Siedzibą proboszcza jest Nowy Bieruń.
3. Tamtejszy proboszcz ma oprócz stuły prawo do uposażenia 

ustawowo ustalonego.
4. Parafia Nowy Bieruń należy do dekanatu mysłowickiego.
5. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 

1925r.
Podpisał Administrator Apostolski w.z. ks. Teofil Bromboszcz, 
wikariusz generalny do tego szczególnie upoważniony.

Ważniejsze wydarzenia 
z historii parafii lata 1925-1939

► kościół zostaje rozbudowany; 
► powstają różne organizacje kościelne: Świecki Zakon 

Karmelitański, III Zakon św. Franciszka, Stowarzysze-
nie Katolickiej Młodzieży Męskiej, Kongregacja Ma-
riańska, Bractwo Żywego Różańca, Apostolstwo Mo-
dlitwy oraz Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary.

1948r. dobudowana zostaje druga zakrystia i zostaje po-
większony chór.

1949r. poświęcone zostają obrazy przedstawiające Drogę 
Krzyżową, namalowane przez J. Nygę z Bierunia Sta-
rego. Są one kopią dzieł niemieckiego malarza Fug-
gla. 

7 IV 1958r. bp Herbert Bednorz święci figurę NSPJ wy-
konaną przez krakowskiego artystę Józefa Rapałę. 
Umieszczona zostaje w głównym ołtarzu. 

1959r. wybudowany zostaje dom parafialny z trzema sal-
kami.

17 V 1964r. przy kościele staje krzyż misyjny.
1969r. powstaje dekanat bieruński, do którego przyłączo-

na zostaje nowobieruńska parafia.
XII 1981r. kapłani z parafii NSPJ w Bieruniu Nowym peł-

nią posługę duszpasterską wśród górników strajkują-
cych w kopalni „Piast”.

25 VII 1990r. Ks. Jan Dąbek zostaje administratorem na-
szej parafii. 

29 III 1992r. Dekretem Biskupa, Ks. Jan Dąbek zosta-
je mianowany proboszczem parafii N.S.P.J. w Bieru-
niu Nowym.

XII 1992r. wydany został pierwszy numer parafialnego 
czasopisma „Jeden jest Nauczyciel”.

1998r. kościół poddany zostaje gruntownemu remontowi, 
zostają wymienione witraże. 


