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Kolejna Rodnia 
20 sierpnia

Już po raz ósmy, Centrum Ba-
dań Regionalnych opublikowało 
“Złotą setkę samorządów”. 
Ranking ten polega na wyselekcjo-
nowaniu spośród wszystkich miast 
i gmin ( a jest ich w kraju ok.2500) 
pierwszych stu, gdzie dokonano 
największych inwestycji w okresie 
ostatnich trzech lat, w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca.
W tym zaszczytnym gronie, znala-
zło się siedem gmin województwa 
śląskiego. Bieruń znalazł się w 
“Złotej setce” jako jedyna gmi-
na miejska z naszego wojewódz-
twa. Suma inwestycji dokonanych 
przez naszą gminę w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca, w ciągu 
minionych trzech lat - wyniosła 
1783 zł. Ponadto, z naszego regio-

nu w rankingu gminy były gminy 
Goczałkowice Zdrój (miejsce 9) 
i Pałwowice (miejsce13). 
Ranking jest najbardziej obiektyw-
ną oceną osiągnięć gminy - bardzo 
trudno się do “Złotej setki” dostać 
a łatwo wypaść z tego elitarne-
go grona - powiedziała Wisława 
Surażska przewodnicząca komi-
sji oceniającej gminy. Co roku 30 
procent gmin wypada z rankingu i 
tyle samo debiutuje na liście.
Uroczystość wręczenia nagród 
i wyróżnień odbyła się 5 lipca na 
Zamku Królewskim w Warszawie 
w obecności wicemarszałków se-
natu - Kazimierza Kutza i sejmu 
Donalda Tuska.
Wyróżnienie dla Bierunia ode-
brał burmistrz Ludwik Jagoda. 

Marszałka Kutza cieszyła śląska 
gospodarność mieszkańców Bie-
runia i burmistrza Ludwika Jago-
dy który już po raz drugi z rzędu 
w tej kadencji odbierał ten za-
szczytny laur. 

Do życzeń dołączył się Donald 
Tusk którego zdaniem - rządzą-
cy państwem mogliby się wie-
le nauczyć od samorządowców 
i władz lokalnych.

Byliśmy u Kardynała

Bieruń najwyżej wśród miast woj. śląskiego

2

Będą miejsca 
pracy str. 13

Seniorzy 
przeszkadzają? str. 13
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WYDARZENIA

60 lecie Święceń 
Kapłańskich
J.E. Ks. Kardynała 
Stanisława Nagiego SCJ.

Byliśmy u kardynała

Bieruń jest moim Nazaret, 
te słowa kardynała Stani-
sława Nagy - tak oczywiste 
przecież - a jak miód, wla-
ły w serca bierunian, któ-
rzy w liczbie ponad 100 osób 
przybyli do Bazyliki Boże-
go Miłosierdzia w Krakowie 
Łagiewnikach.
Mimo, że 8 lipca był zwykłym 
roboczym dniem, kto tylko 
mógł, spieszył na uroczystość 
60 lecia Święceń Kapłańskich 
J.E. Ks. Kardynała Stanisława 
Nagiego SCJ.
Przypomnijmy, że ten najwy-
bitniejszy z bierunian jest ka-
płanem Zgromadzenia Księ-
ży Najświętszego Serca Jezu-
sowego, emerytowanym pro-
fesorem zwyczajnym Kato-
lickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego, przewodniczą-
cym Rady 
Naukowej 
I n s t y t u t u 
Jana Paw-
ła II, wy-
k ł a d o w -
cą teolo-
gii funda-
mentalnej 
i ekume-
nicznej, ar-
c y b i s k u -
pem tytu-
larnym Ho-
laris i kar-
d y n a ł e m 
K o ś c i o ł a 
Rzymskie-
go. 
U r o c z y -
stą Mszę 
Ś w i ę t ą 
z oka-
zji 60 le-
cia Święceń Kapłańskich 
J.E. Ks. Kardynała Stani-
sława Nagiego  koncelebro-
wało 20 hierarchów Ko-
ścioła Katolickiego. Kaza-
nie wygłosił JE Ksiądz Fran-
ciszek kard. Macharski. Po 
Mszy Świętej, kardynał Stani-
sław Nagy nie kryjąc wzrusze-
nia wspomniał jak to sześćdzie-

siąt lat temu Jego siostra przy-
jechała przemoknięta, wago-
nem towarowym na węglu, do 
Krakowa na święcenia kapłań-
skie. Przywołał Bieruń miasto 
rodzinne w którym wszystko 
się zaczęło. Mimo wieku, pa-
nującego upału, wzruszenia 
i trudów uroczystości - kar-
dynał Stanisław Nagy był 
w znakomitej kondycji . Jesz-
cze bardziej ożywił się, kiedy 
po Mszy Świętej, przed bazy-

liką ustawi-
ła się ogrom-
na grupa bli-
skich Mu 
osób, pragną-
cych złożyć 
życzenia.
S z c z e g ó l -
nie widoczna 
była grupa 
bierunian do 
której  życz-
liwe słowa 
skierował JE 
Ksiądz Arcy-
biskup Da-
mian Zimoń 
- metropo-
lita śląski.  
Obok przed-
s t a w i c i e l i 
władz samo-
rządowych: 
przewodni-

czącego Rady Miasta - Jana 
Wieczorka i burmistrza Lu-
dwika Jagody, życzenia  kar-
dynałowi złożył Ksiądz Pro-
boszcz Walerian Ogierman 
i liczni mieszkańcy. Nie zabra-
kło kwiatów, wspólnego od-
śpiewania kardynałowi “Sto 
lat” i wielu, wielu serdecz-
ności.

Znana i lubiana Maria Skwar-
lińska - dotychczasowa dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 1, zasili-
ła grono emerytów. Obowiązki 
dyrektora Szkoły Podstawowej 
z Oddziałami Integracyjnymi 
Nr 1, Burmistrz Miasta Bieru-
nia powierzył  od pierwszego lip-
ca tego roku - Annie Knopek

Rodnia: Pani dyrektor, pro-
szę przedstawić czytelnikom 
Rodni, swoją drogę zawodo-
wą
Anna Knopek: Od 1982 roku 
pracuję w Szkole Podstawo-
wej Nr 1 w Bieruniu, począt-
kowo jako nauczycielka  geo-
grafii w klasach IV-VIII, a na-
stępnie przyrody. W tym cza-
sie, prowadziłam w szkole Sa-
morząd Uczniowski, zajmo-
wałam się rozwojem turystyki 
i krajoznawstwa wśród uczniów, 
a także przez wiele lat pełniłam 
funkcję wychowawcy klas. Od 
2000 roku pracowałam na sta-
nowisku zastępcy dyrektora.
Rodnia: Posiada pani do-
świadczenie zawodowe, pe-
dagogiczne oraz  to dotyczą-
ce zarządzania. Czytelników 
z pewnością zainteresuje ja-
kie ma pani kwalifikacje?
Anna Knopek: Jestem absol-
wentką Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w Krakowie, kie-
runku geografia, specjalność 
nauczycielska. W 2000 roku 
ukończyłam studia podyplo-
mowe interdyscyplinarne w za-
kresie przyrody z ekologią na 
Wyższej Szkole Administra-
cji w Bielsku-Białej, a w 2001 
roku studia podyplomowe Za-
rządzanie Oświatą na Wyż-
szej Szkole Biznesu w Dąbro-
wie Górniczej. Od 2001 r. je-
stem egzaminatorem okręgo-
wej komisji egzaminacyjnej, 
która zajmuje się ocenianiem 
sprawdzianów przeprowadza-
nych obowiązkowo na zakoń-
czenie klas VI. W 2003r. został 
mi nadany stopień nauczyciela 
dyplomowanego. 
Rodnia: Pani 23 letni związek 
z oświatą, pozwala rodzicom 
dzieci uczęszczających do 
“Jedynki” spokojnie patrzeć 
w przyszłość. Jaka jest pani 
wizja tej placówki jako szko-
ły XXI wieku?
Anna Knopek: 24 m a j a  tego 
roku, przystąpiłam do konkur-

su na sta-
n o w i s k o 
D y r e k t o -
ra, p o d -
c z a s  któ-
rego przed-
s t a w i ł a m 
wcześnie j 
opracowa-
ną przeze 
mnie kon-
cepcję funkcjonowania i roz-
woju szkoły. Koncepcja ta, zo-
stała dobrze oceniona przez ko-
misję, a moja kandydatura za-
akceptowana.
Moja koncepcja prowadzenia 
Szkoły Podstawowej z Oddzia-
łami Integracyjnymi Nr 1 
w Bieruniu,  nawiązuje do 
obecnie realizowanego pro-
gramu rozwoju szkoły oraz 
uwzględnia zarówno jej stan 
obecny  jak i perspektywy roz-
wojowe. Moim zdaniem,
największą wartością szko-
ły jest  tradycja wynikająca 
z funkcjonowania tej placów-
ki w środowisku lokalnym, 
ukształtowana przez dzia-
łania nauczycieli, rodziców 
i uczniów. Chcę, aby moja 
szkoła stale podnosiła jakość 
kształcenia oraz wychowywała 
w duchu demokracji z uwzględ-
nieniem tradycji. Wszechstron-
ny i harmonijny rozwój ucznia, 
będzie  osiągany poprzez sta-
łe podnoszenie jakości pracy 
szkoły, współpracę z rodzica-
mi, edukację europejską i oby-
watelską.
Rodnia: Rozpoczęła pani dy-
rektorowanie w lipcu. Co 
nowy dyrektor szkoły, robi w 
czasie wakacji?
Anna Knopek: W szkole za-
wsze się coś dzieje. Kiedy nie 
ma zajęć dydaktycznych, trwa 
podsumowywanie zakończo-
nego roku i przygotowania do 
kolejnego. Wakacje to również 
czas remontów i inwestycji. Z 
prac przewidzianych do wyko-
nania w okresie wakacyjnym, 
wspomnijmy chociażby: o wy-
mianie starych podłóg drewnia-
nych w salach lekcyjnych na pa-
terze i pierwszym piętrze oraz 
o malowaniu ścian po przepro-
wadzonym remoncie czy trwa-
jącym projektowaniu wielo-
funkcyjnego boiska szkolnego.
Rodnia: Dziękujemy za rozmo-
wę i do zobaczenia 1 września.

Nowy dyrektor Jedynki1

Urodził się 30 września 1921 w 
Bieruniu Starym. Po wstąpie-
niu do Zgromadzenia (1937) 
i złożeniu ślubów wieczystych 
(1941), 8 lipca 1945 roku - przy-
jął w Krakowie święcenia ka-
płańskie z rąk biskupa Stani-
sława Rosponda. 28 września 
2003 Jan Paweł II ogłosił go 
kardynałem Kościoła Rzymskie-
go. 13 października 2003 przy-
jął sakrę biskupią z rąk Księdza 
Franciszka kard. Macharskie-
go, Księdza Mariana kard. Ja-
worskiego oraz Księdza Arcybi-
skupa Józefa Kowalczyka, nun-
cjusza apostolskiego w Polsce. 
Na konsystorzu 21 październi-
ka 2003 został kreowany kar-
dynałem.
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ROZMAITOŚCI

Bernard Pustelnik

Wiecie, że w powiecie...

Szanowni Czytelnicy,
Trzydziesta czwarta sesja Rady Po-
wiatu oświęcona była głównie spra-
wom dotyczącym stanu bezpie-
czeństwa pożarowego i powodzio-
wego na terenie powiatu. 
Na wstępie chciałbym przedstawić 
kilka danych dotyczących prowa-
dzenia działań ratowniczych pro-
wadzonych przez straż pożarną za-
równo państwową jak i ochotniczą. 
Dane które Państwu przedstawię 
dotyczą  pięciu miesięcy tego roku.

Struktura prowadzonych działań ra-
towniczych   przedstawia się nastę-
pująco:

1. pożary 587 ( 984 w roku 2003)
2. miejscowe zagrożenia che-
miczne ,ekologiczne inne 966 
(674 w roku 2003)
3. alarmy fałszywe 27 (64w roku 
2003)

Jak wynika z powyższych danych 
w omawianym okresie tego roku 
miało miejsce  1580 zdarzeń, czy-
li o 142 zdarzeń mniej niż w ana-
logicznym okresie 2003 roku. Pod-
czas pożarów śmierć poniosły dwie 
osoby oraz siedmiu strażaków zo-
stało rannych. Natomiast podczas 
miejscowych zagrożeń zanotowano 
7 przypadków śmiertelnych; oraz 
57 osób zostało rannych.
W wyniku pożarów wartość bez-
powrotnie straconego mienia wy-
nosiła około 470 tys. zł. Działa-

nia ratownicze pozwoliły uratować 
mienie szacowane na około 6 mln 
978 tys. zł
Dominują dwie grupy pożarów: 
pożary traw oraz pożary w obiek-
tach mieszkalnych. Nie uległa 
zmianie struktura przyczyn po-
wstawania pożarów. Dominu-
ją: podpalenia, oraz nieostroż-
ność osób przy posługiwaniu się 
ogniem otwartym, wady urządzeń 
i instalacji.

Drugim tematem jakim zajmo-
wali się radni na sesji było bez-
pieczeństwo powodziowe. Już rok 
temu na sesji we wrześniu 2003r 
okazało się,  iż wały potoku są w 
bardzo złym stanie. Do dnia dzi-
siejszego nic nie zrobiono. Nie-
pokój budzi także wysokość wa-
łów na rzece Przemszy oraz Wi-
śle. Obydwa obwałowania są niż-
sze od obwałowań na przeciwle-
głych brzegach. Śląski Zarząd Me-
lioracji i Urządzeń Wodnych- Biu-
ro Terenowe-Bieruń  dopiero pla-
nuje  modernizacje potoku Goła-
wieckiego od ulicy Wawelskiej 
do ujścia w Czarnuchowicach, 
podwyższenie prawego obwało-
wania rzeki Przemszy na długo-
ści 800m oraz podwyższenie le-
wego obwałowania Wisły w Czar-
nuchowicach na odcinku od ujścia 
Przemszy do mostu kolejowego 
tj. 2,7 km. Tempo  prowadzonych 
prac jest niewielkie i o ocenę pozy-
tywną bezpieczeństwa powodzio-
wego w powiecie raczej trudno. 

Z danych Powiatowego Urzędu Pracy wynika, że 
na dzień 30 czerwca br. zarejestrowanych było 
942 mieszkańców, czyli w porównaniu do maja 
ubyło 31 osób. Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę, 
że danymi statystycznymi można się różnie posłu-
giwać. Przez wiele lat miernikiem zjawiska poziomu 
bezrobocia był okres pojawienia się na rynku pracy 
absolwentów szkół średnich i wyższych. Tym razem 
mimo, że trwa jeszcze rekrutacja na studia nie nastą-
pił skokowy wzrost liczby zarejestrowanych. Moż-
liwe jest również odkładanie przez osoby młode po 
maturze momentu rejestrowania się do ukończenia 
wakacji. Podana liczba świadczy o tym, że znaczna 
część absolwentów szkół średnich podejmie studia, 
znalazła pracę w kraju lub za granicą. Część męż-
czyzn odbywa służbę wojskową. Niektórzy absol-
wenci pracują w ramach umów stażowych w Urzę-
dzie lub jednostkach organizacyjnych gminy. Pokło-
siem sesji Rady poświęconej działaniom na lokal-
nym rynku pracy jest gromadzenie danych dotyczą-
cych bezrobocia. Poza śledzeniem stopy bezrobocia 
w najbliższym czasie równie wnikliwie śledzona bę-
dzie struktura bezrobocia. Bieruń pod tym względem 
wykazuje największe  zaangażowanie w powiecie. 
Danymi dotyczącymi struktury bezrobocia interesu-
ją się między innymi potencjalni inwestorzy.

J.S.

Ubyło bezrobotnych

Nie ma dnia, aby w Urzędzie nie pojawiali się studenci 
zainteresowani otrzymaniem stypendium. 
Zgodnie z inicjatywą dwóch komisji Rady Miejskiej, 
na najbliższej sesji w dniu 28 lipca będzie uchwalo-
ny nowy regulamin przyznawania stypendium stu-
dentom. Poza nowym tekstem regulaminu opracowa-
ny będzie nowy wzór wniosku, umowy oraz nowe Za-
rządzenie Wykonawcze Burmistrza. Zainteresowa-
ni otrzymaniem stypendium uzyskają pełną infor-
mację w numerze sierpniowym Rodni i następnych. 
Z opinii Komisji Finansów Rozwoju i Promocji wyni-
ka, że na wypłatę stypendiów proponowana będzie do 
budżetu na przyszły rok zbliżona kwota do obecnej. W 
nowym regulaminie znajdą się uregulowania wynika-
jące z dwuletniego doświadczenia wypłaty pomocy fi-
nansowej studentom.

J. S

Studenckie stypendia

Od wielu lat część absol-
wentów o kierunkach zbli-
żonych do charakteru pracy 
Urzędu odbywa staż w Urzę-
dzie lub jednostkach organi-
zacyjnych gminy. Mówiąc 
prościej zostaje zatrudnio-
na na czas określony i zdo-
bywa doświadczenie zawo-
dowe. Wiele osób zatrudnio-
nych w ten sposób miało uła-

twiony start do dalszej pra-
cy. Sposób i cel stażu mimo 
zmian przepisów nie uległy 
zmianie co do istoty. Środki 
na wynagrodzenia stażystów 
w całości przekazywane były 
przez Powiatowy Urząd Pra-
cy. W najbliższym czasie 
podejmie pracę w ten spo-
sób kolejna kilkuosobowa 
grupa bieruńskich absol-

wentów. Biorąc pod uwa-
gę stale wrastającą liczbę 
zadań absolwenci powin-
ni poza odpowiednim kie-
runkiem ukończonej szkoły  
posiadać licencjat. Od pra-
cowników Urzędu oczekuje 
się odpowiednio wysokiego 
przygotowania. Co roku co 
najmniej kilka osób zatrud-
nionych w Urzędzie kończy 

studia i rozszerza wiedzę na 
wykonywanym stanowisku. 
W ostatnich dniach przyby-
ły kolejne dwie absolwentki. 
Obecnie w Urzędzie wyższe 
wykształcenie posiada 42 % 
osób i co roku liczba ta wzra-
sta. Dane te dotyczą wszyst-
kich pracowników łącznie 
z funkcjonariuszami Straży 
Miejskiej i obsługą.         J.S

Nowi stażyści i kolejni absolwenci w Urzędzie 
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GOSPODARKA

Rozpoczął się okres wakacyjny, 
ale to nie znaczy, że w Bieru-
niu tempo życia się zatrzymało. 
Wielu mieszkańców pakuje wa-
lizki i rezerwuje bilety, tymcza-
sem w mieście pełną parą rusza-
ją kolejne inwestycje.
W początku lipca oddano te-
ren pod budowę kładki, łączącej 
grobel nad  ulicą Chemików.
Ponieważ miasto posiada na 
kładkę pełną dokumentację pro-
jektową i stosowne pozwolenia 
wraz zapewnieniem własnego 
wkładu finansowego przez „Sto-
warzyszenie Miłośników 600-
letniego Bierunia”, można było 
wystąpić o pieniądze  z fundu-
szy Unijnych. Niestety, tej puli 
unijnych pieniędzy, nie można 
przeznaczyć na inny cel, jak tyl-
ko na renowację zabytkowych 
obiektów. Dlatego, choć z pew-
nością są inne potrzeby, zdecy-
dowano się na budowę kładki.
Wydawało się, że to kontro-

wersyjne – zdaniem niektórych 
– przedsięwzięcie, już nigdy się 
nie rozpocznie. Szczególnie po 
tym, gdy po przetargu okaza-
ło się, że pochłonie ono więcej 
środków niż przewidywano.
Ale „Stowarzyszenie Miłośni-
ków 600-letniego Bierunia” 
zorganizowało część potrzeb-
nych pieniędzy, resztę doło-
żył wojewoda. Ponadto, Sto-
warzyszenie podtrzymuje de-
klarację pozyskania brakują-
cych pieniędzy co spowoduje, 
że miasto z tego tytułu nie po-
niesie żadnych kosztów.
Kładka zostanie oddana do 
użytku prawdopodobnie pod 
koniec listopada. Dzięki temu, 
wjazd do miasta ulicą Chemi-
ków wraz z uporządkowanym 
terenem grobli i otoczenia wo-
kół niej, może stać się atrakcyj-
nym terenem rekreacyjnym w 
bezpośrednim sąsiedztwie sta-
rówki i wizytówką miasta.

Kolejny etap wielkiej inwesty-
cji, jaką z pewnością jest insta-
lacja wodno-ściekowa znajduje 
się w sferze dokumentacji tech-
nicznych. Na ukończeniu jest 
już taka dokumentacja kanaliza-
cji sanitarnej w rejonie ulic: War-
szawskiej i Kościelnej. Obejmu-
je ona teren od ulicy Bogusław-
skiego do ulicy Kościelnej. Go-
towe są także dokumentacje ulic: 
Wawelskiej i Skowronków w 
Czarnuchowicach. 
W ramach przetargu wyłoniono 
też firmę, która wykona doku-
mentację kanalizacji pozostałej 
części Bierunia Starego, czyli od 
Potoku Stawowego do Barańca. 
O krok dalej, czyli w fazie pro-
jektowej jest natomiast moder-
nizacja ulicy Macieja, gdzie wy-

mieniona zostanie nawierzchnia, 
kanalizacja deszczowa i prze-
budowane zostanie skrzyżowa-
nie. Gotowy jest  już też projekt 
parkingu, który powstanie przed 
przychodnią przy ulicy Chemi-
ków. 
Nieco mniej szczęścia ma budy-
nek nr 15 przy Rynku. Co praw-

da pod koniec czerwca rozstrzy-
gnięty został przetarg na remont 
budynku ale firma, która go prze-
grała, postanowiła się odwołać, 
co z  pewnością opóźni prace. 
W najgorszym przypadku, gdy-
by trzeba było unieważnić prze-
targ - do października.

Liczące ponad dziesięć 
lat płytki na moście na ul. 
Krakowskiej wymagały 
poważnego remontu. Po 
wielu z nich zostały tylko 
dziury. Przyczyną takie-
go stanu rzeczy są praw-
dopodobnie, szkody gór-
nicze i wstrząsy na mo-
ście wywołane przejeż-
dżającymi samochodami. 
Niedawno - jak zapew-
nił naczelnik Wydziału 
Gospodarki Komunalnej 
Jan Stocki - płytki zosta-
ły uzupełnione. Jest też 
propozycja, aby wymie-
nić całą nakładkę, ale na 
takie rozwiązanie mia-
sta na razie nie stać. Być 
może uda się przepro-
wadzić poważniejszy re-
mont w przyszłym roku.

Niemal dwadzieścia tysię-
cy złotych wyda w tym roku 
gmina na kwiaty, mające 
upiększyć  nasze miasto. Ro-
śliny rosną w wiszących do-
nicach, w pojemnikach, znaj-
dujących się na granitowych 
słupkach oraz na klombach.
Dostawcę kwiatów wyłonio-
no dopiero w drugim przetar-
gu. W pierwszym konkursie 
ofert, najniższa kwota prze-
kraczała czterdzieści tysię-
cy złotych. Miasto musiało 
więc nieco ograniczyć ambit-
ne plany ukwiecenia. Donice 
wolnostojące są już na rynku, 
dworcu autobusowym, par-
kingu przy ulicy Licealnej, 
na os. Chemików, ulicy Che-
mików 39, ul. Soleckiej przy 
cmentarzu, parkingu przy re-
stauracji Stylowa, ul. Wa-
welskiej, w Ścierniach przy 
szkole, na Grobli oraz przy 
ulicy Bijasowickiej. Skrzyn-
ki wiszące umiejscowiono 
na rynku. Natomiast klomby 
założono przy ulicy Solec-
kiej, Warszawskiej przy ron-
dzie, w rejonie skrzyżowania 
przy Krakowskiej, przy domu 
przedpogrzebowym, na ryn-
ku oraz przy ulicy Warszaw-
skiej na Zabrzegu.
Oczywiście, każdy z nas 
mógłby wskazać jeszcze 
wiele miejsc które powin-
ny być ukwiecone ale tylko 
na tyle wystarczyło pienię-
dzy. Na szczęście również 
sami mieszkańcy pielęgnu-
ją kwiaty w swoich ogród-
kach i dekorują balkony któ-
re czasem wyglądają jak wi-
szące ogrody. 

Nie tylko 
kanalizacja

Miasto
w kwiatach

Mostek 
poczeka

Ruszyła budowa kładki
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SPOŁECZEŃSTWO

Nie taki konsultant 
straszny...
Większości z nas zawód psy-
chologa, konsultanta ds. uza-
leżnień czy tez terapeuty koja-
rzy się z licznymi problemami, 
kompleksami a nawet zaburze-
niami. W zasadzie słusznie, ale 
dlaczego wstydzimy się przy-
znać przed znajomymi i ro-
dziną, że korzystamy z pomo-
cy tych specjalistów? No wła-
śnie nie chcemy, żeby myślano 
o nas jako o “wariatach”, żeby 
nie powiedzieć “czubkach”. 
Jesteśmy przecież tacy “cool”, 
nic i nikt nas nie obchodzi nie 
wzrusza. Jesteśmy tacy modni 
i silni i tu zaczyna się problem 
stereotypowego myślenia na-
szego nowoczesnego “uświa-
domionego” społeczeństwa. 
Nie obrażając nikogo, niestety 
musimy stwierdzić, że wciąż 
wierzymy w mity o krasno-
ludkach.
Drogi Czytelniku, pewnie drę-
czy Cię pytanie, czemu wła-
śnie my Ilona i Piotr pozwala-
my sobie na te ostre słowa kry-
tyki. Otóż odpowiedź jest pro-
sta, bo sami jesteśmy człon-
kami naszego społeczeństwa. 
Jesteśmy Konsultantami ds. 
uzależnień w Gminnym Cen-
trum Profilaktyki Uzależnień 
w Miejskim Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Bieruniu. Na-

sza współpraca z  Centrum za-
częła się w 2004 roku. Więk-
szość ludzi zgłasza się do nas 
  z pewnymi obawami, lękiem. 
Często widzimy w ich oczach 
strach, lęk. Który oczywiście 
jest dla nas zrozumiały. Wie-
my jedno, że nas nie należy 
się bać.
Kochani Czytelnicy, otóż nie 
należy się bać wizyty w Gmin-
nym Centrum Profilaktyki 
Uzależnień, bo ona pomaga 
ludziom takim jak my, bo to 
wcale nie czyni nas wariata-
mi, uzależnionych, bo w koń-
cu każdy z nas ma jakieś pro-
blemy i czasem nie potrafi ich 
sam rozwiązać. Jesteśmy tyl-
ko ludźmi i to wcale nie prze-
stępstwo przyznać się, że coś 
nas trapi. Jeśli macie jakiekol-
wiek problemy zawsze może-
cie skorzystać z pomocy tej 
placówki, która jest stworzo-
na dla Was. Gminne Centrum 
Profilaktyki Uzależnień mie-
ści się w budynku Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Bieruniu. Udziela konsulta-
cji ds. uzależnień od narkoty-
ków we wtorki w godz. 17.00 
- 20.00 oraz w soboty w godz. 
13.00 - 17.00 służymy facho-
wą poradą.

Ilona, Piotr

Samorząd Województwa Śląskie-
go wraz ze Śląską Organizacją Tu-
rystyczną podjął działania zmie-
rzające do wytyczenia w naszym 
regionie Wiślanej Trasy Rowero-
wej. Trasa przebiegająca wzdłuż 
Wisły ma być częścią ogólnopol-
skiego projektu - narodowego szla-
ku rowerowego wiodącego od źró-
deł rzeki aż po ujście do Bałtyku. 
Powstanie trasy ma przyczy-
nić się do wzrostu zainteresowa-
nia osób uprawiających turystyk 
rowerową poszczególnymi re-
gionami Polski, do rozpropago-
wania piękna naszego kraju, do 
ożywienia ruchu turystycznego, 
a pośrednio  do ożywienia gospo-
darczego terenów nadwiślańskich 
(baza gastronomiczna, noclegowa, 
serwisy i przechowalnie rowerów, 
informacja turystyczna itp.) Pew-
nym wzorem są rozwiązania sze-
roko upowszechnione w Holan-
dii, Niemczech, krajach skandy-
nawskich. 

Wiślana Trasa Rowerowa - wspól-
ne dzieło miast, gmin, powiatów 
i PART.
Podstawowe dane o projekcie:
Finansowanie: Urząd Marszałkow-
ski Województwa Śląskiego przy 
wsparciu funduszy unijnych
Obszar objęty projektem (w woj. 
śląskim):
- powiaty: cieszyński, żywiecki, 
bielski, pszczyński, bieruńsko-lę-
dziński;
- miasta Bielsko Biała, Jastrzę-
bie Zdrój
Intencją Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Śląskiego w Ka-
towicach jest, aby po wykonaniu 
prac związanych z inwentaryza-
cją trasy, jej przebiegiem i ozna-
kowaniem w bieżącym roku, moż-
na było w 2006 roku - przy udziale 
i zaangażowaniu zainteresowanych 
samorządów - przystąpić do reali-
zacji projektu poprzez wytyczenie 
trasy w terenie.

Rowerem 
wzdłuż Wisły

Bieruń Nowy 
ul. Wawelska 35 (budynek MOPS-u II piętro)

tel. 216-27-44 w.38 
tel. 216-21-76 w.38

Dni i godziny konsultacji ds. uzależnień od narkotyków:
wtorek 17.00 -20.00 sobota 13.00 -17.00

Psycholog (pomoc rodzinie) 
każdy I i III poniedziałek 9.00-11.00

Psycholog (terapia uzależnień i współuzależnień): 
każdy poniedziałek 16.00-18.00

Porady prawne: 
każdy czwartek 8.30-10.30

Pomoc w Gminnym Centrum Uzależnień skierowana jest do osób 
zażywających narkotyki jak i uzależnionych (istnieje możliwość 
skierowania na leczenie odwykowe) oraz dla osób uzależnionych 
od alkoholu. Pomoc mogą uzyskać również rodziny osób uzależnio-
nych. Rodzina osoby pijącej alkohol wcale nie musi tego faktu ak-
ceptować. Może też sama zasięgnąć pomocy u specjalisty od współ-
uzależnień. Na pomoc mogą również liczyć osoby doznające prze-
mocy. Przemoc to nie tylko działania pozostawiające siniaki, złama-
nia czy oparzenia, to także poniżenia, obelgi, zmuszanie do określo-
nych zachowań, grożenie, zastraszanie.

Gminne Centrum Profilaktyki Uzależnień

Stowarzyszenie Miłośników 
600 letniego Bierunia - jako 
pierwsza organizacja w naszym 
mieście, uzyskało status organi-
zacji pożytku publicznego.  Sta-
rania o uzyskanie tego statu-
su trwały prawie półtora roku 
ale, wreszcie - zakończyły się 
wreszcie sukcesem. Zgodnie z 
obecnie obowiązującymi prze-
pisami, przy obliczaniu podatku 
należnego do Urzędu Skarbo-
wego, można 1 procent zamiast 
do US - bez uszczerbku dla wła-
snej kieszeni -  przeznaczyć na 
dowolnie wybraną organizację 
pożytku publicznego. 

Stowarzyszenie Miłośników 
600 letniego Bierunia, to orga-
nizacja skupiająca ludzi którzy 
wiele robią dla naszego miasta. 
Nie miejsce tu aby wyliczyć   
to, co popularne “Sześćsetle-
cie” zrobiło: od imprez i spo-
tkań, po ratowanie lub odtwa-
rzanie świadectw naszej kultu-
ry. Dlatego w przyszłym roku, 
przy rocznych rozliczeniach 
podatkowych, można będzie 1 
procent przeznaczyć na działal-
ność Stowarzyszenia. Na pew-
no, będą to pieniądze dobrze 
wydane.

600 lecie - stowarzyszeniem 
pożytku publicznego

Wszystkich zdolnych mieszkańców: artystów - amatorów, hob-
bystów, malarzy, miłośniczki haftu i innych robót ręcznych, za-
praszamy do zaprezentowania i sprzedawania  swoich prac pod-
czas dożynek. Tym razem, odwiedzą nas przedstawiciele innych 
państw. Może więc, warto pochwalić się swoimi zdolnościami, 
pokazać własną twórczość a nawet sprzedać coś za granicę?
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Bieruńskim Ośrod-
kiem Kultury: tel.: 216 40 16 lub e-mail: bok@um.bierun.pl

Dożynki tuż , tuż
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Jan Knopek
Od czasu usamodzielnienia 
się naszego miasta miesz-
kańcy mają coraz większy 
dostęp do imprez kultural-
nych. Większość z nich or-
ganizuje Bieruński Ośrodek 
Kultury ze środków budże-
tu miasta. Te, które na stałe 
wpisały się w kalendarz wy-
darzeń kulturalnych, przyję-
ły charakter imprez cyklicz-
nych. Do największych z 
nich zaliczają się “Dni Bie-
runia” połączone z Dożyn-
kami, Noc Świętojańska, 
Dzień Dziecka i lokalne fe-
styny dzielnicowe.
Imprezy te mają różną gene-
zę i cechują się odmiennym 
charakterem. Pamiętając 
jednak, że procesy zarzą-
dzania kulturą zapoczątko-
wane zostały w latach 90., 
wspomniane wydarzenia łą-
czy zaledwie kilkunastolet-
nia tradycja. W przypadku 
tradycji jest to wiek na tyle 
młody, że można jeszcze 
dokonywać korekt i uzu-
pełnień, by zabawy w któ-
rych obecnie uczestniczy-
my lepiej wpisywały się w 
nasze dziedzictwo kulturo-
we.Odnoszę bowiem wraże-
nie, że nie wszystkie z tych 
przedsięwzięć w odniesie-
niu do ich rodowodu przy-
stają do głęboko katolic-
kiej społeczności Bierunia. 
W tym kontekście propo-
nuję dyskusję i poszukiwa-
nie nowych, oryginalnych 
form kulturowych, które 
zakorzenione zostałyby w 

już ukształtowanej trady-
cji. Rozważania te oparłem 
o popularną już w Bieruniu 
Noc Świętojańską oraz nie 
do końca zauważany  poten-
cjał kulturowy “14 lutego”.
“Noc Świętojańska” organi-
zowana przez BOK to jed-
nodniowa a właściwie wie-
czorno-nocna impreza kul-
turalna. Choć początko-
wo kierowana do młodzie-
ży obecnie przyjmuje cha-
rakter rodzinny. Cieszy się 
dość dużą popularnością, bo 
odbywa się po zakończeniu 
roku szkolnego. Rodowód 
tej imprezy mimo, że nazwa 
brzmi religijnie, jest jednak 
zupełnie inny. Początków 
nocy świętojańskiej trze-
ba bowiem szukać w odle-
głych czasach naszej histo-
rii. Związana jest z tzw. “so-
bótką”.
Słowiańska sobótka, na 
Rusi zwana “kupalnocką”, 
obchodzona była prawie 
we wszystkich krajach Eu-
ropy, miała ludowy charak-
ter i na ogół związana była 
z ogniem, wodą, miłością 
i złymi duchami. Swój po-
czątek wzięła od naszych 
przodków z okresu pogań-
stwa. Uważali oni, że naj-
krótsza noc w roku z 23 na 
24 czerwca (przesilenie let-
nie)  jest czasem niezwy-
kłym - pełnym czarów i dzi-
wów. 
W tej nocy wypędzano de-
mony i złe duchy, palono 
stosy i tańczono przy nich 
do białego rana. Ogniska-
mi i obchodzeniem pól i łąk 

z zapalonymi pochodniami 
wypędzano siły nieczyste. 
W naszej okolicy z powo-
du dużej ilości rzek i sta-
wów najbardziej ustrzega-
no się demonów wodnych 
zwanych “utopcami”. Ogni-
ska palono w miejscach ich 
prawdopodobnego przeby-
wania. Zbierała się przy 
nich młodzież, która ze 
śpiewem na ustach uczestni-
czyła w zabawach, tańcach i 
gonitwach. Najbardziej zna-
nym zwyczajem było pusz-
czanie na wodę wianków z 
zapalonymi świecami przez 
dziewczyny będące na wy-
daniu. 
Zwyczaj nocy świętojań-
skiej był przez wieki zaka-
zywany przez Kościół. Du-
chowieństwo oburzone roz-
pustą obyczajów jakie pano-
wało tej nocy wielokrotnie 
protestowało. Przeciw roz-
palaniu ognisk protestował 
m.in. w 1562 r. Marcin 
z Urzędowa - kanonik san-
domierski oraz Mikołaj Rej. 
Sobótka bez wątpienia 
wzięła początek od wie-
rzeń pogańskich. Zwyczaje 
sobótkowe jeszcze w XIX 
wieku były dość popular-
ne. Ogniska rozpalano nie 
tylko na pustkowiach, ale i 
na ulicach miast. Jednak po 
wielkim pożarze Krakowa w 
1850 roku wszystkie impre-
zy sobótkowe ze względu na 
przepisy przeciwpożarowe 
przeniosły się nad Wisłę.
Z biegiem lat zwyczaj so-
bótek zaczął zanikać. A je-
śli nawet przetrwał lub od-

rodził się w postaci wiel-
kich imprez plenerowych, 
to na pewno stracił na swo-
im pierwotnym znaczeniu. 
Teraz jeśli zbieramy się w 
Bieruniu nad Wisłą, aby 
wysłuchać koncertu i obej-
rzeć pokaz ogni sztucznych, 
to nie robimy tego dla prze-
gonienia złych mocy i za-
pewnienia sobie miłości i 
powodzenia, lecz jedynie 
dla zabawy i miłego spędze-
nia czasu.
W tym miejscu warto zwró-
cić uwagę na fakt, iż w 
przeciwieństwie do “po-
gańskiej” Nocy Świętojań-
skiej miasto nie angażuje 
się kulturowo w katolic-
ki odpust św. Walentego. 
Jest to wydarzenie dobrze 
zakorzenione w naszej kul-
turze, które przyciąga piel-
grzymów z całego regionu i 
stanowi chlubę Bierunia. Po 
dwóch latach patronatu św. 
Walentego nad naszym mia-
stem, zasadnym wydaje się 
zastanowienie nad sposoba-
mi lepszego uwydatnienia 
tego faktu. 
Nie koniecznie oznaczać to 
musi rezygnację z wcześniej 
przyjętych form kulturo-
wych, lecz może tylko pew-
ną ich modyfikację. Warto 
jednak zastanowić się nad 
możliwościami ich wzbo-
gacenia, uatrakcyjnienia, i 
podjąć próbę kształtowania 
nowych, oryginalnych, bie-
ruńskich, uzupełniających 
instrumentów kultury na-
szego miasta

KONTROWERSJE

W poszukiwaniu naszych podstaw

Drodzy Czytelnicy, 

Chociaż staramy się przygotowywać dla Was jak 
najlepszą gazetę, zdajemy sobie sprawę, że ciągle 
jesteśmy “w drodze do ideału”. Chcemy by Rodnia 
była gazetą otwartą, i prezentującą różne stanowi-
ska. Nawet takie, z którymi się zgadzamy i dlatego 
czasem jesteśmy krytykowani. 
Trochę przekornie, za zaszczyt poczytujemy so-
bie, że ostatnio - życzliwego, ojcowskiego upo-
mnienia, udzielił nam sam ksiądz arcybiskup  
Damian Zimoń. Z jednej strony - z pokorą przyję-
liśmy racje arcybiskupa i obiecujemy poprawę. Z 
drugiej strony - cieszy nas, że skromna “Rodnia” 
jest czytana przez księdza metropolitę.  

Wracając do otwartości gazety: dziś prezentuje-
my artykuł Jana Knopka.  Naszym zdaniem jest to 
tekst ważny,  wielowątkowy. Wart jest przeczyta-
nia i  zastanowienia. 
Naszym zdaniem, parę tez autora jest co naj-
mniej dyskusyjnych by nie powiedzieć kontro-
wersyjnych.  Nie ukrywam, że liczymy na dysku-
sję. Czekamy na Wasze opinie, popierające sta-
nowisko autora lub wręcz przeciwnie krytykują-
ce. Zapraszamy na łamy Rodni. 
Artykuły prosimy składać w placówkach Bieruń-
skiego Ośrodka  Kultury przy ul. Chemików, Remi-
zowej lub Spiżowej ewentualnie nadsyłać przez 
internet na adres: rodnia@gazeta.pl 
Chętnie opublikujemy
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SPOŁECZEŃSTWO

W poszukiwaniu naszych podstaw

Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej informuje, iż z dniem 1 czerw-
ca br. zaczęła obowiązywać nowa 
ustawa o dłużnikach alimentacyj-
nych i zaliczce alimentacyjnej. 
Przewiduje ona, że od 1 września 
dzieci rozwiedzionych lub żyją-
cych w separacji rodziców, którym 
sąd przyznał alimenty, ale rodzic 
uchyla się od ich płacenia, mają 
prawo do w/w zaliczki. 

Zaliczka przysługuje do wysoko-
ści świadczenia alimentacyjne-
go albo różnicy pomiędzy kwotą 
odpowiadającą świadczeniu ali-
mentacyjnemu a kwotą wyegze-
kwowanego w danym miesiącu 
świadczenia tj.;

1. dla osób których dochód na oso-
bę mieści się w przedziale 291,50 zł 
- 583 zł 
- po 170 zł miesięcznie na dziecko 
(250 zł, jeżeli ma orzeczoną niepeł-
nosprawność), gdy w rodzinie jest 
jedno lub dwoje dzieci uprawnio-
nych do zaliczki;
- po 120 zł miesięcznie na dziecko 
(170 zł, jeżeli ma orzeczoną niepeł-
nosprawność), gdy w rodzinie jest 
troje lub więcej dzieci uprawnio-
nych do zaliczki alimentacyjnej.
2. dla osób których dochód na 
osobę nie przekracza kryterium 
291,50 zł

- po 300 zł miesięcznie na dziecko 
(380 zł, jeżeli ma orzeczoną niepeł-
nosprawność), gdy w rodzinie jest 
jedno lub dwoje dzieci uprawnio-
nych do zaliczki;
- po 250 zł miesięcznie na dziecko 
(300 zł, jeżeli ma orzeczoną niepeł-
nosprawność), gdy w rodzinie jest 
troje lub więcej dzieci uprawnio-
nych do zaliczki.

Zaliczka nie przysługuje, jeżeli 
osoba uprawniona:
- przebywa w instytucji zapewnia-
jącej całodobowe utrzymanie albo 
w rodzinie zastępczej;
- zawarła związek małżeński;
- jest uprawniona do zasiłku rodzin-
nego na własne dziecko.
Ustalenie prawa do zaliczki alimen-
tacyjnej następuje na wniosek oso-
by uprawnionej do w/w zaliczki, 
jej przedstawiciela ustawowego lub 
opiekuna prawnego. Wniosek skła-
da się u komornika sądowego pro-
wadzącego postępowanie egzeku-
cyjne na rzecz osoby uprawnionej. 
Może to być komornik sądu wła-
ściwego ze względu na miejsce 
zamieszkania dłużnika jak i wie-
rzyciela. 
Od września pojawi się również 
nowy dodatek dla rodzin wielo-
dzietnych tj. rodzin, które wycho-
wują troje lub więcej dzieci mają-
cych prawo do zasiłku rodzinne-

go (mieszczą się w kryterium do-
chodowym 504 zł lub 583 zł, jeśli 
występuje niepełnosprawność).
Zmieni się również dodatek z 
tytułu samotnego wychowywa-
nia dziecka, który będzie przysłu-
giwał tylko osobom samotnie wy-
chowującym dziecko, czyli matce 
lub ojcu, opiekunowi faktycznemu 
dziecka lub opiekunowi prawnemu 
dziecka, jeżeli nie zostało zasądzo-
ne świadczenie alimentacyjne na 
rzecz dziecka od drugiego z rodzi-
ców dziecka, ponieważ:
- drugi z rodziców dziecka nie żyje;
- ojciec dziecka jest nieznany;
- powództwo o ustalenie świadcze-
nia alimentacyjnego od drugiego z 
rodziców zostało oddalone.

Dodatek będzie przysługiwał 
również osobie uczącej się, jeże-
li oboje rodzice osoby uczącej się 

nie żyją. Ponadto w/w dodatek bę-
dzie przysługiwał również osobie 
pozostającej w związku małżeń-
skim, jeżeli małżonek jest pozba-
wiony władzy rodzicielskiej, jest 
ubezwłasnowolniony albo przeby-
wa w areszcie lub w więzieniu po-
wyżej 3 miesięcy i dzieci nie mają 
zasądzonych świadczeń alimenta-
cyjnych od tej osoby.

Dodatek przysługuje w kwocie 170 
zł na dziecko, nie więcej niż 340 zł 
na wszystkie dzieci. W przypadku 
dziecka niepełnosprawnego kwo-
tę dodatku zwiększa się o 80 zł na 
dziecko, nie więcej jedna niż160 zł 
na wszystkie dzieci. W przypadku, 
gdy miesięczny dochód na osobę w 
rodzinie nie przekracza 50 % kryte-
rium dochodowego (504 zł lub 583 
zł, jeżeli w rodzinie jest dziecko 
niepełnosprawne), dodatek będzie 
wyższy o 50 zł, nie więcej jednak 
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. 

W ustawowym terminie,  21 
czerwca - odbyło się do-
roczne Walne Zgromadzenie 
Bieruńskiego Przedsiębior-
stwa Inżynierii Komunal-
nej spółka z o.o. Jak zwykle 
w takich wypadkach,  Wal-
ne Zgromadzenie: omawiało 
sprawozdania, porównywa-
ło bilans przychodów spół-
ki, analizowało kierunki jej 
działań, finanse, inwestycje 
i prognozy rynkowe.
Przypomnijmy, że jest to 
firma w której sto procent 
udziałów ma gmina Bieruń 
- czyli jest to spółka  miej-
ska i dlatego, przyjrzyjmy 
się jej funkcjonowaniu. 
Ponieważ to właściciele i 
wspólnoty decydują, z kim 

podpisują umowy, BPIK 
obsługuje kompleksowo 
wszystkie osiedla Bieru-
nia za wyjątkiem Homera 
i Chemików, gdzie wywozi 
tylko odpady segregowane. 
Na rynku jest sporo konku-
rencyjnych firm, nierzadko  
z kapitałem zagranicznym 
- mówi prezes Tadeusz Ko-
walik - ale uważamy, że 
ważny jest bliski i bezpo-
średni kontakt z wykonaw-
cami takich usług.  Pozwala  
to na szybkie interwencje w 
przypadku awarii oraz lep-
szy bezpośredni nadzór.
BPIK dba o podnosze-
nie poziomu usług o czym 
świadczą chociażby ostat-
nie zakupy  niezbędne-

go sprzętu, m.in. kamery 
inspekcyjnej, służącej do 
przeglądu stanu podziem-
nych rur kanalizacyjnych, 
ciągnika rolniczego z łyż-
ką do ładowania i ręba-
kiem oraz wozu aseniza-
cyjnego. 
Urządzenia te pozwalają 
na rezygnację z kosztow-
nego wynajmu podobne-
go sprzętu od innych firm. 
Ciągnik z beczką przewo-
zi tygodniowo kilka przy-
czep osadu ściekowego z 
oczyszczalni, służy też do 
usuwania awarii z koniecz-
nością przepompowywania. 
Wykorzystany jest też w 
kompostowaniu, przy mie-
szaniu składników pryzmy 
kompostowej. 
Kamera najbardziej przy-
daje się na osiedlu Che-

mików, gdzie często wy-
stępują awarie. Na pod-
stawie filmu video łatwiej 
decyduje się o wymia-
nie rur. Kamera zarabia na 
siebie nie tylko w Bieru-
niu. Dzięki  niej wykona-
no już usługi zewnętrzne 
w Tychach i Katowicach. 
Wzrost cen usług za wy-
wóz odpadów stałych na-
tychmiast spowodował 
zwiększenie ilości odpa-
dów segregowanych, które 
odbierane są bezpłatnie. 
Wszyscy odczuwamy efekt 
ekologiczny, a BPIK “zmniej-
szone wpływy do kasy”, re-
kompensuje sobie sprze-
dając za niewielkie ceny  
i bez dotychczasowych pro-
blemów transportowych - se-
gregowane śmieci.

Zakupy BPIK-u
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CZARNUCHOWICE

Ś C I E R N I E

Lipiec to czas dzielnicowych festynów, organizowanych przez 
Bieruński Ośrodek Kultury oraz Referat Sportu i Rekreacji 
Urzędu Miasta. Zabawa odbywa się  według sprawdzonej za-
sady: dla każdego coś miłego. Jako pierwsze, w tym roku, 
wystartowały Czarnuchowice i Ściernie. Obydwa festyny, 
co widać na zamieszczonych zdjęciach,  zgromadziły sporą 
grupę dzieci dla których przygotowano szereg gier i konkur-
sów. Rywalizacja był ostra, mimo, że nie tylko zwycięzcy 

ale każdy z uczestników otrzymywał  nagrodę - słodki po-
częstunek. Dorośli mogli w tym czasie odpocząć przy ka-
wie, ciastku, kiełbasce i napojach chłodzących. Był czas by 
pogadać z  bliższymi i dalszymi sąsiadami. A wieczorem... 
a wieczorem - zabawa taneczna. Bieruńskie Bajery w Ścier-
niach i Fart w Czarnuchowicach zapewniły stosowną opra-
wę muzyczną. Nic więc dziwnego, że 2 lipca bawiono się 
znakomicie.
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9-letni uczeń Szkoły Mu-
zycznej Casio Szymon Saj-
dok został laureatem III 
nagrody V Ogólnopolskie-
go Festiwalu Szkół Muzycz-
nych Casio, który odbył się 
w Międzybrodziu Żywiec-
kim. 
Nagrodą był keyboard Casio 
CTK 496 .  W festiwalu bra-

ło udział ponad120 uczniów 
z 25 Szkół  Muzycznych Ca-
sio z całej Polski. Szymon 
Sajdok jest uczniem drugiej 
klasy Szkoły Muzycznej Ca-
sio z siedzibą w Bieruniu, 
którą prowadzi Małgorzata 
Pustelnik. Gratulujemy Szy-
monowi i życzymy mu dal-
szych sukcesów.

Ogólnopolski 
sukces Szymona!

Kilka dni temu, 15 lip-
ca zakończył się I Powiato-
wy Plener Malarski „Mię-
dzy wieżami”. Zainauguro-
wano go w piątek, 1 lipca 
w Tawernie Nad Zalewem 
w Imielinie (Klub Żeglar-
ski Omega). Kolejne warsz-
tatowo-integracyjne spotka-
nia twórców (zawodowców 
i amatorów z wszystkich 
miast i gmin powiatu) od-
były się 8 lipca w Bieruniu 
i 15 lipca w Bojszowach.
Organizatorzy przychyli-
li się do oczekiwań miejsco-
wego środowiska plastyczne-

go i przewidują druk okolicz-
nościowego wydawnictwa 
przedstawiającego sylwetki 
uczestników pleneru, ich pra-
ce oraz wizytówki organizato-
rów i sponsorów. Nasze mia-
sto reprezentowali  podczas 
pleneru: Małgorzata Rem-
bierz-Tabaka, Anna Jasie-
wicz, Beata Kozioł, Euge-
niusz Paruzel, Ryszard Ku-
bista, Marek Szymkowiak 
i Zbigniew Gierlicki. 
Finałem pleneru całości bę-
dzie okolicznościowa wysta-
wa, planowana na połowę 
września.

Kamil Durczok “Wygrać życie” Rozmo-
wy przeprowadził Piotr Mucharski. “Książ-
ka ta -powiedział w jednym z wywiadów Ka-
mil Durczok - będzie rodzajem posługi dla 
tych, którzy będą musieli zmierzyć się z ra-
kiem. Dla tych, którzy mają kogoś chorego 
blisko siebie, albo sami na tę chorobę zapa-
dają. Ale także dla tych wszystkich, którzy chcą wiedzieć, 
kim jest człowiek w chorobie i jakie stany świadomości mu 
towarzyszą.

Poleca Małgorzata Janota

Biblioteka poleca

Między wieżami

Ostatni czas jest bardzo po-
myślny dla Fotoklubu „Pozy-
tyw”. Przypomnijmy, iż wraz 
z opiekunem Agnieszką Wy-
derka-Dyjecińską, Fotoklub 
był głównym organizatorem 
I Wojewódzkiego Konkur-
su Twórczości Fotograficz-
nej „Śląsk wczoraj, dziś i ju-
tro”  i wiele fotografii klubo-
wiczów zostało bardzo dobrze 
ocenionych i zajęło wysokie 
miejsca. 
W tym samym czasie „Po-
zytyw” wziął udział w X Ju-
bileuszowym Ogólnopol-
skim Konkursie Twórczo-
ści Plastycznej i Fotograficz-
nej Dzieci Młodzieży „Czte-
ry pory roku na Jurze Krakow-
sko-Częstochowskiej” zorga-
nizowanym przez Młodzieżo-
wy Dom Kultury w Często-

chowie. Patronat nad konkur-
sem objęli Minister Edukacji 
Narodowej i Sportu, Marsza-
łek Województwa Śląskiego i 
Prezydent Miasta Częstocho-
wy. Uczennica Gimnazjum 
nr 1 w Bieruniu, a zarazem 
fotoklubowiczka - Beata 
Sznepka otrzymała w tym 
konkursie nagrodę za ogól-
nopolskie wyróżnienie. Beata 
wykonała fotoreportaż pod-
czas jednego z plenerów Foto-
klubu „Pozytyw” do Krakowa. 
Jury spośród 1349 prac nagro-
dziło 31 autorów, a 6 autorom 
przyznało nagrody specjalne. 
W fotografii B. Sznepki doce-
niono jej ogromną wrażliwość 
estetyczną inspirowaną specy-
ficzną kulturą i krajobrazem 
regionu krakowskiego.

(awd)

Beata fotografuje 
najlepiej
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W dniu 30 czerwca, odbyła się se-
sja Rady Miejskiej Bierunia po-
święcona problemom młodzieży 
trudnej oraz formom i metodom 
rozwiązywania tych problemów. 
Do udziału w sesji zaproszono po-
nad 20 osób, w tym m.in. dyrekto-
rów bieruńskich szkół wszystkich 
szczebli, proboszczów bieruńskich 
parafii, przedstawicieli stowarzy-
szeń i klubów sportowych, ko-
mendantów policji i Straży Miej-
skiej oraz przedstawicieli Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w ramach, którego funkcjonu-
ją świetlice profilaktyczno-wycho-
wawcze, Gminne Centrum Profi-
laktyki Uzależnień oraz koordy-
nowana jest realizacja Gminnego 
Programu Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych. Zdecydowa-
na większość zaproszonych gości 
skorzystała z zaproszenia a przed-
stawiciele poszczególnych grup 
zawodowych omówili problemy 
występujące w środowiskach. Tra-
dycyjnie radni otrzymali do dys-
pozycji bogaty materiał opisowy 
i statystyczny. W sesji wzięli rów-
nież udział mieszkańcy i przedsta-
wiciel młodzieży. Podczas oma-
wiania problemów uwagę koncen-
trowano zarówno na zagrożeniach 
związanych z sięganiem po alko-
hol, narkotyki czy unikaniu obo-
wiązku szkolnego. 
Zabierający głos odnosili się do 
niektórych danych statystycznych 
komentując je. Budziły niepo-
kój m.in. dostępność do alkoholu, 
czy wzrastająca przestępczość nie-
letnich ujawniona w statystykach 
policji. To, że dane statystycz-
ne można różnie czytać wykazała 
wypowiedź przedstawiciela poli-
cji, który stwierdził, że wielokrot-
ny wzrost liczby przestępstw w 
roku 2004 w odniesieniu do roku 
poprzedniego w znacznej części 
należy odnieść do pojedynczych 
osób, którym udowodniono popeł-
nienie kilkudziesięciu przestępstw.
Wprowadzając do tematu Bur-
mistrz Ludwik Jagoda zwrócił 
uwagę na wielkość kosztów ja-
kie w ostatnich latach gmina prze-
znaczyła na budowę infrastruktu-
ry (basen, hala przy LO, budowa 
hali przy gimnazjum Nr 1, utrzy-
manie świetlic profilaktyczno-wy-
chowawczych, Centrum Profilak-
tyki Uzależnień itd. Podał rów-
nież środki jakie przeznacza gmi-

na na profilak-
tykę rozwiązy-

wania problemów alkoholowych, 
profilaktykę dotyczącą narkoma-
nii itd. Zwrócił uwagę na trwają-
ce prace nad opracowaniem stra-
tegii rozwiązywania problemów 
społecznych. W dotychczasowej 
działalności Rady Miejskiej temat 
młodzieży był przedmiotem obrad 
w 1997 r. Uczestniczyli wówczas 
w obradach przedstawiciele mło-
dzieży a podsumowaniem obrad 
była uchwała Rady określająca 
kierunki działania na rzecz mło-
dzieży Bierunia mające na celu jej 
wszechstronny rozwój. 
Tegoroczna sesja poświęcona było 
młodzieży trudnej, a podsumowa-
nie kilku godzin obrad ujęte we 
wnioskach. Zanim zostały przyję-
te wraz z propozycją uzupełnienia, 
podjęto dyskusję nad celowością 
wieńczenia obrad podsumowa-
niem, bo taki był sens wniosków. 
Powstała dziwna sytuacja polega-
jąca na tym, że radni nie skorzysta-
li z możliwości inicjatywy uchwa-
łodawczej przed sesją, nie uczy-
niły tego również komisje pro-
blemowe, które nie przedstawi-
ły własnych wniosków na sesji. 
Zdziwienie byłoby być może inne, 
gdyby zamiast rozważań nad celo-
wością przyjęcia wniosków o cha-
rakterze kierunkowym doprecyzo-
wano ich zapisy, np. pod rozbudo-
wę bazy sportowej: przejęcie i wy-
remontowania sali gimnastycz-
nej na osiedlu Homera czy wska-
zano miejsca do zainstalowania
monitoringu. Nikt z obecnych na 
sali nie nawiązał do wypowiedzi 
Burmistrza, który poinformował 
o pracach nad strategią społecz-
ną, która uwzględni również spra-
wy młodzieży.
Rada przegłosowała natomiast 
wniosek dotyczący zwołania sesji 
poświęconej szeroko rozumianym 
problemom młodzieży z udziałem 
przedstawicieli młodzieży. Sesja 
taka odbędzie się po wakacjach. O 
terminie powiadomimy czytelni-
ków. Szerzej na temat problemów 
młodzieży trudnej napisaliśmy we 
wcześniejszym numerze.
Podczas sesji Rada podjęła nastę-
pujące uchwały:
- w sprawie nabycia nierucho-
mości na rzecz gminy Bieruń 
Rada postanowiła nabyć dwie 
działki od osób fizycznych poło-
żone przy ul. Słowiańskiej i Żwir-
ki i Wigury odpowiednio o pow. 

121 m2 i 135 m2. Stanowią one 
planowaną drogę dojazdową do 
w/w dróg. Nabycie działek jest 
porządkowaniem stanu prawne-
go tych dróg.
- w sprawie nieodpłatnego prze-
jęcia na rzecz Gminy Bieruń 
nieruchomości położonych w re-
jonie ul. Turyńskiej
Rada postanowiła nieodpłatnie 
przejąć na rzecz gminy grunty po-
łożone w rejonie      ul. Turyńskiej 
pod planowaną drogę dojazdową 
do Specjalnej Strefy. Zapewnie-
nie prawidłowego skomunikowa-
nia terenów oraz uzbrojenie terenu 
zwiększy atrakcyjność tych tere-
nów dla kolejnych potencjalnych 
inwestorów.
- w sprawie nabycia nierucho-
mości na rzecz gminy Bieruń
Rada Miejska postanowiła nabyć 
prawo własności działki o pow. 
2270 m2 oraz prawo użytkowania 
wieczystego działek o pow. 2404 
m2 i 55 m2 od Okręgowej Spół-
dzielni Mleczarskiej. Które ma 
siedzibę przy ul. Marcina.
Grunty, o których mowa wyżej po-
łożone są przy ul. Kossaka oraz w 
sąsiedztwie placu zabaw przy ul. 
Remizowej. Zajmowała je zlikwi-
dowana oczyszczalnia ścieków 
OSM i zaplecze warsztatowe.
- w sprawie uchylenia uchwa-
ły Rady Miejskiej Nr VI/5/2005 
z dnia 31.05.2005 r.
- w sprawie upoważnienia dy-
rektora jednostki organizacyj-
nej gminy - Ośrodka Edukacji 
do załatwiania indywidualnych 
spraw z zakresu pomocy mate-
rialnej dla uczniów o charakte-
rze socjalnym
- w sprawie uchylenia uchwa-
ły Nr VI/6/2005 Rady Miejskiej 
z dnia 31.05.2005 r.
Wydział Kontroli i Nadzoru Praw-
nego Urzędu Wojewódzkiego wy-
konując dla Wojewody Śląskiego 
zadania wpisane w ustawie o sa-
morządzie gminnym wszczął dwa 
postępowania w sprawie stwier-
dzenia nieważności dwóch uchwał 
podjętych przez radę Miejską w 
maju br. Dotyczyły one udziele-
nia upoważnienia dla Dyrekto-
ra Ośrodka Edukacji oraz zmian 
statutu OE polegającej na dodaniu 
zdania dotyczącego załatwienia 
spraw z zakresu pomocy material-
nej uczniom określonej w zmie-
nionej ustawie o systemie oświa-
ty. W pierwszym przypadku nad-
zór prawny wojewody wytknął, że 

upoważnienie winno być opubli-
kowane w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, gdyż w 
jego ocenie jest prawem miejsco-
wym. W drugim wypadku powo-
łując się m.in. na konstytucję RP 
uznał, że przekazanie w/w zadań 
jest przekroczeniem uprawnień 
ustawowych.
Rada Miejska uwzględniła zastrze-
żenia nadzoru prawnego uchylając 
kwestionowane uchwały oraz po-
dejmując nową dotyczącą upo-
ważnienia, które zostanie opubli-
kowane. Po otrzymaniu informacji 
w powyższej sprawie wojewoda 
wyda dwa postanowienia o umo-
rzeniu wszczętych postępowań. 
Sprawami świadczeń dla uczniów 
w dalszym ciągu będzie się zajmo-
wał Ośrodek Edukacji.
- w sprawie zmian w budżecie
Polegały one na zwiększeniu 
- dochodów budżetowych 
o kwotę 2.486.282 zł
- wydatków budżetowych 
o kwotę per saldo 2.666.282 zł 
oraz zmniejszeniu 
- rozchodów budżetowych 
o kwotę 1.150.000 zł.
Przesunięcie i zmiany zawarto w 
dwóch załącznikach do uchwały. 
Zmiany dotyczyły realizacji za-
dań inwestycyjnych, gospodarki 
komunalnej i oświaty.
Dzięki umorzeniu pożyczki z wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach można było uru-
chomić dodatkowe zadania.
Rada zapoznała się z pismem Pań-
stwa Krystyny i Bernarda Jagoda. 
Zwrócili się oni do Rady o zmianę 
stanowiska przyjętego na sesji ma-
jowej dotyczącego planu miejsco-
wego terenów, na których znajdu-
ją się również nieruchomości w/w 
małżonków. Rada większością 
głosów podtrzymała swoje stano-
wisko z ostatniej sesji. 
Rada jednogłośnie poparła ini-
cjatywę polegającą na dążeniu 
do przywrócenia Bieruniowi hi-
stroycznych granic. Dotychcza-
sowe wieloletnie uporczywe sta-
rania ze strony Władz Bierunia 
przyniosły niewielki skutek. W 
2000 r. włączono do miasta osie-
dla Homera i kilka hektarów 
gruntów. Rada zwróciła się do 
Burmistrza o wznowienie dzia-
łań w tym kierunku.

Opracował
Sekretarz Miasta

Jerzy Stok 

Radni obradowali
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OGŁOSZENIA

• OKNA
• DRZWI ANTYWŁAMANIOWE

• ROLETY 
ZEWNĘTRZNE 

I WEWNĘTRZNE

• ŻALUZJE

• DRZWI 
I WITRYNY PCV,

ALUMINIUM

• OKNA DACHOWE „FAKRO”

• SIATKI ANTYINSEKTOWE
ENERGO-HANDEX

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

e-mail: handex@poczta.onet.pl

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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Sklep czynny jest od poniedziałku do piątku 
od 8.00 do 16.00 

Planujesz 
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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 Pod nieobecność uczniów, 

którzy korzystają z lata i 
odpoczywają po trudach 
dziesięciomiesięcznego 
zgłębiania wiedzy, w ich 
szkołach trwają remonty.

I tak w Szkole Podstawo-
wej nr 1, wymieniane są wła-
śnie posadzki, które znajdo-
wały się w tak fatalnym sta-
nie, że w wielu miejscach za-
grażały nawet bezpieczeństwu 
uczniów. Rozstrzygnięty też 
przetarg na wymianę instalacji 
grzewczej i remont wymien-
nikowni w Szkole Podstawo-
wej nr 3. Właśnie sprawdzane 
są oferty. W siedzibie Ośrod-
ka Edukacji przy ul. Chemi-
ków montowane są nowe okna 
i drzwi. A uczniów Gimnazjum 
prawdopodobnie we wrześniu 
przywitają odnowione boiska, 
pokryte sztuczną nawierzchnią. 
Trwają też prace projektowe 
boisk przy Szkole Podstawo-
wej nr 1. Z kolei w przedszko-
lu nr 1 w Starym Bieruniu wy-
mieniane jest właśnie centralne 
ogrzewanie, a w Przedszkolu nr 
2, które za rok czeka wymiana 
dachu i remont elewacji, kła-
dziona jest nowa wykładzina.

Sezon remontowy 
w szkołach
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WOKÓŁ NAS

Strażacy z Bawarii

Już tylko brak odpowiedniego 
rozporządzenia a więc „przy-
słowiowej kropki nad i” dzie-
li nas od powstania bieruńskiej 
części Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej - Podstre-
fy Tyskiej. Jak to często bywa, 
nazwa jest dość skompliko-
wana, a rzecz całkiem prosta. 
Otóż Rada Ministrów podję-
ła decyzję o włączeniu 45,38 
ha gruntów w Bieruniu do 
strefy w której obowiązują 
duże ułatwienia podatkowe. 
Zachęca to przedsiębiorców, 
najczęściej wielkie firmy do 
inwestowania w tym miejscu 
czyli tworzenia miejsc pracy. 
Tak się dzieje w Tychach - a 
dzięki staraniom burmistrza  
Ludwika Jagody i prezes ty-
skiej podstrefy Ewy Stachury-
Pordzik - tak może już wkrótce 
być w Bieruniu. Na tej długiej 
drodze, zrobiono już dwa kro-
ki: najpierw radni doprowadzi-

li do przekształcenia gruntów 
rolnych w przemysłowe, potem 
doprowadzono do podjęcia de-
cyzji na szczeblu rządowym. 
Nie było to łatwe, miejsc pod 
inwestycje a w dodatku ze 
znacznie większym bezrobo-
ciem niż w Bieruniu, w całej 
Polsce nie brakuje. Ale udało 
się. Kolejne kroki to szukanie 
inwestorów którzy zachęceni  
niższymi podatkami stworzą tu 
miejsca pracy. 
Kto chce wiedzieć co to ozna-
cza, niech wybierze się do ty-
skiej strefy: zobaczy  firmę Isu-
zu, drukarnię Gazety Wybor-
czej oraz wiele innych firm, 
które są w tym miejscu i przy-
pomni sobie, co tam było jesz-
cze dziesięć lat temu. Bo o tym, 
że inwestycje to nowe miejsca 
pracy i mniejsze bezrobocie 
- nie trzeba nikogo przekony-
wać. Udało się w Tychch i uda 
się nam.

Czy emeryci są najbardziej
agresywną i niespokojną gru-
pą w naszym mieście? Przy-
znacie drodzy czytelnicy, że 
już samo postawienie takiego 
pytani brzmi niedorzecznie. 
Okazuje się, że nie dla wszyst-
kich. Przynamniej nie dla tych 
którzy wezwali Straż Miejską 
by spacyfikować bawiących się 
seniorów. 
Członkowie koła nr 1 Polskie-
go Związku Emerytów i Ren-
cistów zorganizowali sobie 
na powitanie lata  spotkanie 
w  Cafe Leśna. Impreza mia-
ła trwać od godziny 16.00 do 
20.00.
Nikt się ni upił, nie rzucał ław-
kami, nie wrzeszczał, nie bił, 
nie słuchał agresywnego rocka 
czy hip-hopu, tylko ludowych 

pieśniczek  i muzyki lat sześć-
dziesiątych. 
I to wystarczyło, by wezwać 
Straż Miejską. Funkcjonariu-
sze przybyli na miejsce około 
16.20 i stwierdziwszy, że nic 
się nie dzieje - odjechali. Mu-
sieli przyjechać - bo zostali za-
alarmowani.  
Ale już było po zabawie. Se-
niorzy - całkiem słusznie 
- są mocno oburzeni i roz-
żaleni. Mimo, uprzejmości 
państwa Błażek - atmosfe-
ra zabawy, prysła jak mydla-
na bańka.
Nasi seniorzy, we wrześniu 
chcą zorganizować kolejne 
spotkanie na powitanie jesie-
ni. Oby tym razem, ktoś nie 
wezwał brygady antyterro-
rystycznej.

Lato to nie tylko czas wy-
poczynku ale niestety rów-
nież większej ilości wypad-
ków a tym samym  drama-
tycznie zwiększonego za-
potrzebowania w szpitalach 
na krew. Dlatego też, stacja 
krwiodawstwa zwróciła się 
do Stowarzyszenia Ekolo-
giczno Gospodarczego „Nasz 
Region” a za jego pośrednic-
twem do wszystkich bieru-
niaków i gości naszego mia-

sta o zorganizowanie dodat-
kowej akcji krwiodawstwa.
Już w czwartek 21 lipca na 
bieruńskim Rynku stanie 
ambulans w którym można 
będzie w godzinach 10.00 
-17.00 honorowo oddać 
krew. Apelujemy nie bądź-
my obojętni. Pomóżmy rato-
wać życie.
Koleje planowe akcje odbędą 
się we wrześniu w Chełmie i 
w październiku w Bieruniu.

Zapraszamy 

Nasi strażacy rozwijają kon-
taktu zagraniczne. Już po raz 
drugi od 14 do 17 lipca prze-
bywali na tereni powiatu stra-
żacy ochotnicy z Bawarii. Go-
ście z rejonu Tirschenreuth 
rozpoczęli swą wizytę od spo-
tkania w bieruńskim Urzędzie 
Miejskim gdzie zostali powi-
tani przez przewodniczące-
go Rady Miasta Jana Wie-
czorka i burmistrza Ludwi-
ka Jagodę oraz kierownictwo 
bieruńskich jednostek OSP.

Następnie goście  zwiedzi-
li siedzibę jednostki OSP Bie-
ruń Stary  gdzie komendant 
Bernard Pieszek zaprezento-
wał sprzęt będący w dyspo-
zycji naszych strażaków. Ko-
ledzy z Niemiec szczegółowo 
interesowali się nawet tech-
nicznym rozwiązaniami. Tu 
bardzo przydał się druh Cze-
sław Wieczorek  z OSP Bie-
ruń Nowy, który nie dość, że 
świetnie mówił po niemiecku 
ale jeszcze fachową niemczy-

Pomóż ratować życie

Komu przeszkadzają seniorzy

Będzie strefa 
i miejsca pracy

zną potrafił objaśnić najdrob-
niejsze detale.
W spotkaniu uczestniczył pre-
zes ZP OSP burmistrz Lędzin 
Władysław Trzciński. Złoże-
nie kwiatów i zapalenie  świe-
czek na grobach żołnierzy pol-
skich i niemieckich na cmen-

tarzu przy Walencinku zakoń-
czyło pierwszy dzień wizy-
ty.. W kolejnych siedmiooso-
bowa grupa strażaków z Nie-
miec była podejmowana przez  
starostę Piotra Czarnynogę i 
zwiedzała inne jednostki OSP 
w powiecie.
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ROZMAITOŚCI

Wakacje na dwóch kółkach
Pozytywnie zakręceni pedałują ile sił i każdą chwilę wykorzystu-
ją na rowerową wyprawę. Niedawno wrócili pisaliśmy o rowero-
wej wycieczce na Jurę a to okazuje się że już kolejna  jest zaliczo-
na. Łukasz Drąg, Jacek Micko, Krzysztof Banasz oraz Rena-
ta i Jan Drozdek zaliczyli w czerwcu Tenczynek ( z noclegiem 
w zamku), Krzeszowice, zamek Potockich i wczesnobarokowy 
klasztor karmelitański w Czernej. Teraz nasi kolarze są najpraw-
dopodobniej na rowerowej wyprawie do Czech do której wspól-
nie ze współorganizatorem - Bieruńskim Ośrodkiem Kultury za-
chęcaliśmy wszystkich w poprzednim numerze Rodni. Kto się 
„nie załapał” ma jeszcze szansę wziąć udział w wyprawie ro-
werowej Południowym Pograniczem Czech zaplanowaną na 
27 sierpnia - 10 września. Dzienna trasa do zrobienia to 60 -80 
kilometrów pagórkowatym terenem. 
Zainteresowani proszeni są o kontakt telefoniczny 216 40 16.
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SPORT

SPORTOWE WAKACJE
23 Lipiec - Festyn ul. Marcina

Wakacyjny kurs TENISA ZIEMNEGO w 
KS PIAST dla dzieci

♦   VI edycja Rodzinnego Rajdu Rowerowego - zbiórka o 
godz. 1230 

♦ 6 i 7 sierpień - zawody siłaczy, dla osób które ukończyły 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

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

 ♦ cykl 10  turniejów w caffe-bar “Leśna” ul. Za Kop-
cem

 ♦ rozgrywki w każdy czwartek (od dnia 9 czerwca do 11 
sierpnia ) od godzinie 1600

 ♦ zapisy na miejscu

w hali sportowej  G-2 przy ul. Licealnej - nieodpłatne
W okresie: 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

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

HALĘ SPORTOWĄ

WYCIECZKI:

przy Gimnazjum NR 2 w okresie:

przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi

ZAJĘCIA SPORTOWE

TURNIEJ SKATOWY o PUCHAR LATA

25 Czerwiec/Sierpień 
- Kąpielisko na Łysinie

WYCIECZKI

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

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 ponadgimnazjalnych

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.

Odpłatność 8 zł. Zapisy w Ośrodku Edukacji w Bieruniu ul. 
Chemików 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.

OŚRODEK EDUKACJI W BIERUNIU 
ZAPRASZA 

DZIECI I MŁODZIEŻ W OKRESIE FERII 
LETNICH NA:
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