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Powołana Zarządzeniem Bur-
mistrza Komisja dokonała we-
ryfi kacji wniosków oraz dołą-
czonych do nich dokumentów 
studentów mieszkańców Bie-
runia ubiegających się o przy-
znanie stypendiów zgodnie z 
zasadami i kryteriami usta-
lonymi przez Radę Miejską 
w ubiegłym roku. W zakre-
ślonym przez Radę Miejską 

terminie wnioski złożyło 77 
osób. W gronie tym domino-
wały kobiety, które złożyły 53 
wnioski, natomiast mężczyźni 
złożyli 24 wnioski.
Podobnie jak w ubiegłym 
roku akademickim o przyzna-
nie stypendium ubiegały się 
rodzeństwa. W tym roku od-
notowano 9 takich przypad-
ków. Zdecydowana większość 

studentów pochodzi  z rodzin 
wielodzietnych. Studiują lub 
rozpoczną studia w systemie 
dziennym 62 osoby czyli rów-
nież zdecydowana większość. 
Zgłoszone wnioski pochodzą 
od studentów, którzy dopiero 
rozpoczynają studia jak i star-
szych lat. Bieruńscy studenci 
studiują lub rozpoczną 
naukę w 18 wyższych 4

Burmistrz przyznał 
stypendia studentom

W świetlicy środowiskowej przy ulicy Re-
mizowej odbyło się okolicznościowe spo-
tkanie zorganizowane przez Polski Związek 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów z oka-
zji „Dnia Seniora”. Podczas uroczysto-
ści, którą prowadziła - przewodnicząca 

Jak co roku, odwiedzimy groby 
najbliższych, by pomodlić się 
o spokój ich duszy. Jak zawsze 
nad mogiłami będziemy myśleć 
o przemijaniu. A na razie... po-
rządkujemy groby, szorujemy 
pomniki, dekorujemy kwiatami. 
Nie zapominajmy o opuszczo-
nych grobach.  Także tam, warto 
zapalić światełko pamięci. 

Młodsi starszymW wieczór smutny,
zaduszkowy,
lampeczki się jarzą,
tulą się błyskami ognia
popod mroku strażą

Wkrótce 
święto 
zmarłych
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Z RODNIĄ 
ZA DARMO

KUPON 
DO MYJNI 

SAMOCHODOWEJ 
PRZY 

UL. WĘGLOWEJ

Dla pierwszych 3 osób
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INFORMATOR Telefon

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

216-40-35
Faks: 

216-47-77

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Jan Podleśny 216-40-35

SEKRETARZ MIASTA
Jerzy Stok

216-40-35
w. 14

URZĄD MIASTA

Wydział Ładu Przestrzennego 
i Gospodarki Nieruchomościami 216-43-22

Wydział Gospodarki Komunalnej 216-47-19

Wydział Inwestycji Miejskich 
i Remontów 216-45-02

Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

216-40-85
w. 26

Referat Administracji 216-40-85

Wydział Spraw Obywatelskich 216-41-04

Wydział Finansowy 216-41-18

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

Ośrodek Edukacji 216-16-35

Bieruński Ośrodek Kultury 216-40-16

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 216-21-76

RADA MIASTA

Dyżury

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

216-40-35
w. 34

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

216-40-35
w. 34

STRAŻ MIEJSKA

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

POLICJA

Tel. dyżurny (nr bezpłatny) 997

Policja w Lędzinach 216-75-40

STRAŻ POŻARNA

Tel. alarmowy 998

Centrum Alarmowe OSP 986

POGOTOWIA

Pogotowie Ratunkowe 999

Pogotowie Energetyczne 991

Pogotowie Gazowe 227-31-24

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 782-90-00

Zarząd Dróg Powiatowych 216-61-73

WYDARZENIA

Rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż obiektu w Bieruniu Nowym 
przy ul. Granitowej, w którym mieścił się niegdyś Dom Kultury 
„Karlik”. Budynek kupił Ireneusz Wierzba (znany rzeźbiarz-ama-
tor prowadzący własną pracownię pod nazwą Iwa). Zdaniem no-
wego właściciela przynajmniej część obiektu - po remoncie i mo-
dernizacji - będzie służyć celom kulturalnym (spotkania, wystawy 
itp.). Taki był zresztą jeden z warunków sprzedaży.

Od niedawna, po remoncie  ponownie czynna jest restauracja Sty-
lowa, położona vis a vis Walencinka. Podupadający ostatnio lokal, 
przejęli nowi właściciele państwo Małgorzata i Robert Wrze-
sień. Przeprowadzili gruntowny remont i teraz chcą nawiązać 
do najlepszych czasów tej jakże popularne restauracji a zarazem 
stworzyć tu lokal  na miarę XXI wieku. Przyjęcia okolicznościo-
we, potańcówki, wesela, stypy - to tylko część oferty. Nowością są 
usługi cateringowe a znana  i ceniona szefowa  kuchni Krystyna 
Magiera jest gwarancją, że miłośnicy dobrego jedzenia  będą usa-
tysfakcjonowani.
Już uroczyste otwarcie Stylowej zgromadziło znamienitych gości, 
ksiądz proboszcz Walerian Ogierman dokonał poświęcenia loka-
lu życząc aby było to miejsce godnej pracy a dla klientów godzi-
wego wypoczynku. Właściciele gwarantują przystępne ceny oraz 
niespodzianki. Pierwszą już w zbliżający się andrzejkowy wie-
czór. Ponieważ swą działalność traktują poważnie, przymierzają 
się również do wznowienia działalności hotelowej z której to miej-
sce słynęło przed laty. Na razie, musi to jeszcze trochę potrwać, 
gdyż ponowna adaptacja pomieszczeń na górze na działalność ho-
telową, nie jest sprawą łatwą. Będziemy kibicować temu przedsię-
wzięciu i już zapraszamy  klientów: na razie do restauracji a póź-
niej także do hotelu.

Wędkarze z Bierunia Starego będą mieli nową siedzibę w po-
mieszczeniach po zakładzie fryzjerskim przy ulicy Chemików 41

Pierwsze trzy osoby, które zja-
wią się w nowej myjni samo-
chodowej przy ulicy Węglo-
wej z kuponem z pierwszej 
strony tego numeru Rodni, 
będą mogły  dać swój samo-
chód do umycia za darmo.
Dokładnie promocja obejmuje 
mycie nadwozia.
Nowa myjnia której właścicie-
lem jest Norbert Jaromin, od 
1 października  mieści się w 
pomieszczeniach dzierżawio-
nych od SUH „Jedność”. Jak 
nas poinformował  pan Jaromin 
cały proces technologiczny, od-
bywa się  z zachowaniem norm 
ochrony środowiska.
Codziennie, w godzinach od 
8.00 do 19.00 a w soboty od 
8.00 do 16.00 firma oferu-
je kompleksowe mycie pojaz-
dów oraz kosmetykę i pranie 
tapicerki. Woskowanie odby-
wa się gratis. Czynne jest rów-
nież  stanowisko do mycia i od-

kurzania samoobsługowego  
zarówno samochodów osobo-
wych  jak i dostawczych. 
Jest to już trzecia myjnia samo-
chodowa  w naszym mieście. 
Ceny świadczonych tu usług 
są porównywalne do konku-
rencji. Norbert Jaromin to na-
zwisko znane w motoryzacyj-
nym światku  nie tylko naszego 
miasta. Sklep przy ulicy War-
szawskiej jest chętnie odwie-
dzany przez kierowców. Nie-
bawem również w myjni przy 
Węglowej zostanie uruchomio-
ny punkt z podstawowymi ak-
cesoriami samochodowymi.  

ZM PZERiI Maria Ma-
zurkiewicz oraz wice-

przewodnicząca nowobieruń-
skiego koła - Krystyna Paru-
zel, Wiktor Trzcioński otrzy-
mał  Złotą Odznakę Honorową 
PZERiI. Jest to wyraz  uznania 
przez Zarząd Główny dla wie-
loletniego szefa tej organizacji 
w Nowym Bieruniu. Szczegól-
ne osiągnięcia pana Wiktora 
dla Związku doceniły jego ko-

leżanki i koledzy którzy zgło-
sili jego kandydaturę do tego 
wyróżnienia.
W spotkaniu uczestniczył bur-
mistrz Ludwik Jagoda któ-
ry przybliżył zebranym najważ-
niejsze obecnie, problemy nasze-
go miasta. W części artystycznej 
wystąpiły rzęsiście oklaskiwane 
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 
3 ze specjalnym programem mu-
zyczno - tanecznym.

1

Legendarna Stylowa 
znowu otwarta 

Zapraszamy do nowej myjni

Z Rodnią za darmo
Karlik dla Iwy

Łowią przy Chemików
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ROZMAITOŚCI

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI W 2004 ROKU
  

 
Lp.

 
Miejscowość

 
Data

 
Prowadzący

 
Miejsce

spotkania

1. Czarnuchowice 3.XI
(środa) M. Jach - Sosna Filia SP nr 3

2. Bijasowice 5.XI 
(piątek) K. Mańka Filia SP nr 3

3. Bieruń Nowy 8.XI
(poniedziałek) R. Piskorek SP nr 3

4. Bieruń Nowy 10.XI
 (środa) H. Skupień Świetlica OSP

5. Ściernie 12.XI
 (piątek) J. Hadryan Filia SP nr 3

6. Jajosty 15.XI
(poniedziałek) J. Knopek Zajazd Jajosty

7. Bieruń Stary 17.XI
 (środa) J. Wieczorek „Jutrzenka”

Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godz. 1700

Podczas spotkań będą omawiane wszystkie sprawy dotyczące funkcjono-
wania miasta.

 Przewodniczący Rady
Jan Wieczorek

Kilka lat temu dwóch młodych lu-
dzi, jeden z Bierunia, drugi z Ty-
chów, postanowiło ukierunkować 
swoje pasje chodzenia po górach, 
na zdobywanie całych europej-
skich Karpat. Po zaliczeniu pol-
skich szczytów, w zeszłym roku 
przeszli Karpaty na Ukrainie, w 
tym wybrali się do Rumunii. Ro-
man Kapuśnik z Tychów (stu-
dent Papieskiej Akademii Teolo-
gicznej w Krakowie) i Tomasz 
Solecki z Bierunia (student Gór-
nośląskiej Wyższej Szkoły Han-
dlowej w Katowicach) wyruszy-
li do rumuńskiego Braszów sa-
mochodem 3 września. Przeszli 
całe pasmo Gór Fogarskich, nale-
żących do Karpat Południowych 
piechotą, z pełnym sprzętem tu-
rystycznym w plecakach. Wróci-
li po 2 tygodniach. Oprócz 2 dni, 
kiedy padał deszcz i śnieg, pogo-
da dopisała, tak, że udało się zre-
alizować pełny plan marszruty. 

Początek i koniec trasy stanowi-
ły podobne bieszczadzkim poło-
niny, ale do pokonania były też 
góry potężniejsze od Tatr Wy-
sokich. Wśród spotykanych na 
szlakach turystów sporo było 
Polaków, Anglików, Czechów 
i Niemców. Naszym podróżni-
kom bardzo podobały się malo-
wane na kolorowo domy rumuń-
skie, bardzo przyjaźnie nasta-
wieni mieszkańcy, budowa no-
woczesnych dróg i widoczne na 
każdym kroku inwestycje. Pole-
cają turystykę, zwłaszcza pięk-
ne widoki w tym kraju. W przy-
szłym roku planują wyprawę do 
Bułgarii (ze szczytem Musala) i 
Grecji (Olimp). Docelowo chcą 
zdobyć wszystkie wierzchołki 
tzw. Korony Europy, czyli szczy-
ty mające powyżej 2 tysięcy me-
trów wysokości w górskich kra-
jach Europy, których jest ok. 40. 
Wyprawę udało się zorganizo-

wać głównie dzię-
ki sponsorom, którym 
młodzi turyści są bar-
dzo wdzięczni. Należą 
do nich: Urząd Miej-
ski, Bieruński Ośrodek 
Kultury, Starostwo Po-
wiatowe, sklepy: An-
dar, Natura, księgarnia 
Cygnus, market Jumbo 
i Jerzy Pastuszka - wła-
ściciel piekarni.

Zdobywamy Karpaty
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STYPENDIA

uczelniach. Największym zainteresowa-
niem cieszyły się w tym roku: Politech-
nika Śląska, Uniwersytet Śląski, Akade-
mia Ekonomiczną w Katowicach i Wyższa 
Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w 
Tychach. W dalszej kolejności powodze-
niem cieszyło się studiowanie na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim, Akademii Medycz-
nej w Katowicach oraz Akademii Rolni-
czej w Krakowie. Spośród 18 osób, które 
otrzymywały stypendium w poprzednim 
roku akademickim o przyznanie tej pomo-
cy w obecnym roku zwróciło się 9 studen-
tów, czyli połowa. Komisja opierając się 
na analizie przedstawionych dokumentów 
dołączonych do wniosków oraz bazując 
na pouczeniu o odpowiedzialności karnej 
za składanie fałszywych zeznań stwierdzi-
ła, że kryteria określone w Uchwale Rady 
Miejskiej oraz w zarządzeniu wykonaw-
czym Burmistrza spełniło na 77 wniosków 
zgłoszonych 72 studentów.
Wnioski nie zakwalifikowane to głównie 
przekroczenie dopuszczalnej górnej grani-
cy dochodu na członka w rodzinie czasa-
mi nieznacznie. Opierając się na wynikach 
pracy Komisji, Burmistrz przyznał stypen-
dia następującym osobom wymienionym 
niżej. Biorąc pod uwagę wysokość docho-
du na członka w rodzinie przyznał stypen-
dia w zróżnicowanej wysokości.
Studenci, których dochód w rodzinie wy-
nosi do 500 zł brutto otrzymają 200 zł, a 
pozostali, których dochód na członka w 
rodzinie wynosi od 500 - 824 zł otrzyma-
ją 150 zł. Kwota dochodu to kwota brutto, 
a stypendium to netto, czyli tyle otrzymają 
zainteresowani do ręki; relacje te kształtu-
ją się następująco: 29 otrzyma wyższe sty-
pendium, a 43 niższe. Wymóg opublikowa-
nia nazwisk osób, którym przyznano sty-
pendia określiła  Uchwała Rady.
Biorąc pod uwagę podane dane statystycz-
ne oraz wysokości przyznanych stypen-
diów łatwo obliczyć, że na rok akademic-
ki 2004/2005 Rada Miejska ze środków 
budżetu gminy musi przeznaczyć na ten 
cel 122.500 zł pod warunkiem, że wszy-
scy studenci wykażą postęp  w nauce i nie 
zmieni się ich sytuacja materialna w rodzi-
nie.
Biorąc pod uwagę doświadczenia z dwóch 
lat funkcjonowanie systemu stypendialne-
go oraz pracy Komisji, która w tym samym 
składzie dokonywała weryfikacji doku-
mentów dołączonych do wniosków nasu-
wają się następujące spostrzeżenia.
Liczba zgłoszonych wniosków oraz osób, 
które studiują lecz nie zgłosiły wniosku lub 

nie zostały zakwalifikowane do otrzymania 
stypendium to dowód potencjału intelektu-
alnego Bierunia. Mimo, że kwoty przyzna-
nych stypendiów są niższe, to ze względu 
na liczbę osób, którym przyznano je w tym 
roku akademickim z budżetu gminy trze-
ba będzie przeznaczyć wielokrotnie więcej 
środków niż w ubiegłym roku. 
Z perspektywy dwóch lat obowiązywania 
uchwały Rady rodzi się potrzeba wprowa-
dzenia do niej zmian.
Dla zdecydowanej większości osób ubiega-
jących się o przyznanie stypendium dostar-
czenie wniosku, w tym głównie zaświad-
czenia potwierdzające studiowanie do 30 
września było nierealne, gdyż dziekanaty 
z reguły odmawiały wydania tego doku-
mentu we wrześniu. Termin ten winien być 
przesunięty np. do 15 października. Naj-
większym problemem dla studentów było 
udokumentowanie znaczących osiągnięć w 
dziedzinie nauki kultury lub sportu. Pomoc 
w postaci stypendium z reguły ma charak-
ter socjalny. Uczelnie wyraźnie akcentują, 
gdy nagradzają osiągnięcie naukowe. War-
to rozważyć celowość egzekwowania zapi-
su Uchwały w dotychczasowym brzmie-
niu. Jeżeli jednym z kryteriów miały by 
być wyniki w nauce to łatwiejsze w zasto-
sowaniu mogą być 
np. zapisy o średniej 
ocen z ostatniego 
roku nauki w szko-
le średniej, względ-
nie doprecyzowane 
wymagania dotyczą-
ce osiągnięć sporto-
wych. W ten sposób 
łatwiejsza będzie 
ocena. Zapisy takie 
raczej nie ograniczą 
liczby osób ubiega-
jących się o przy-
znanie stypendium, 
gdyż zdecydowa-
na większość wpi-
sywała w punkcie 
„znaczące osiągnię-
cia” wysoką średnią 
ocen. Trudno się dzi-
wić skoro większość 
studiuje na studiach 
dziennych reno-
mowanych uczel-
ni. Nikt przypadko-
wy nie ma szans na 
dzienne studia na 
Uniwersytetach: Ja-
giellońskim, Ślą-

skim, Politechnice Śląskiej czy Akade-
mii Medycznej. Doprecyzowania wymaga 
też sprawa  ustalenia dochodu na członka 
w rodzinie. Przyjęte rozwiązanie dla czę-
ści osób jest niekorzystne, gdyż akurat w 
miesiącach letnich dorosłe osoby otrzy-
mują dodatkowo wypłatę tzw. „wczasów 
pod gruszą”, która zniekształca średnią. To 
samo dotyczy ustalenia dochodu osób pro-
wadzących działalność gospodarczą rozli-
czanych ryczałtem oraz w drugim półroczu 
po semestrze zimowym. 
Zasygnalizowane problemy będą rozwią-
zane w roku przyszłym, co ułatwi pracę 
komisji. Studentów, którym przyznano sty-
pendia zapraszamy do osobistego, przyby-
cia do Urzędu Miejskiego w celu podpi-
sania umowy. Jest to warunek pobierania 
świadczenia. Możliwość taka będzie od 26 
października br. w Biurze Rady w godzi-
nach pracy Urzędu. W miesiącu listopadzie 
będą wypłacone stypendia za październik 
i listopad. Wszystkim studentom, zarówno 
tym, którzy otrzymają stypendia, jak i po-
zostałym życzymy wysokich ocen

Bogusława Miernik
Jerzy Stok

Sławomir Wawrzyniak

P R O T O K Ó Ł

 z posiedzenia Komisji powołanej do dokonania kontroli 
i weryfikacji wniosków oraz dokumentów osób ubiegających 
się o przyznanie stypendium ze środków gminy w roku akade-
mickim 2004/2005
  
1. Komisja w składzie:
 Bogusława Miernik - przewodnicząca
 Jerzy Stok  - członek
 Sławomir Wawrzyniak - członek
po dokonaniu weryfikacji proponuje Burmistrzowi aby przy-
znał stypendia następującym osobom (wykaz studentów oraz 
wysokości kwot, zgodnie z ustaleniem Burmistrza zawartym 
w Zarządzeniu B/105/2004 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.
 
Bieruń, dnia 10.10.2004 r.

Bogusława Miernik
Jerzy Stok

Sławomir Wawrzyniak

Załącznik do Protokołu z posiedzenia Komisji powołanej 
do dokonania kontroli i weryfikacji wniosków oraz dokumen-
tów osób ubiegających się o przyznanie stypendium ze środ-
ków gminy w roku akademickim 2004/2005 stanowi wy-
kaz studentów którym przyznano stypendia. Publikujemy go 
obok.

Burmistrz przyznał 
stypendia studentom

1
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STYPENDIA

Lp. Imię i Nazwisko
Kwota 

w złotych
1. Agnieszka Doktor 200,- 
2. Piotr Mrowiec 200,-
3. Weronika Drozdek 200,-
4. Agata Kisielewska 200,-
5. Barbara Watoła 150,-
6. Monika Tomska 150,-
7. Barbara Klenczar 200,-
8. Łukasz Klenczar 200,-
9. Agnieszka Bednorz 150,-
10. Magdalena Kruszyna 200,-
11. Agnieszka Jagoda 200,-
12. Barbara Jagoda 200,-
13. Krystyna Żołna 150,-
14. Karolina Kurek 150,-
15. Karolina Sajdok 200,-
16. Marcin Germanek 150,-
17. Ewelina Kupczyk 150,-
18. Ewa Szostek 150,-
19. Aleksandra Białata 150,-
20. Alina Kulska 200,-
21. Łukasz Konarzewski 150,-
22. Małgorzata Niesyto 200,-
23. Adam Niesyto 200,-
24. Anna Borkowska 150,-
25. Agnieszka Drasek 150,-
26. Barbara Tracz 150,-
27. Anna Stencel 150,-
28. Iwona Dragon 150,-
29. Beata Dragon 150,-
30. Dominik Willer 150,-

37. Krzysztof Pala 150,-
38. Anna Jodłowska 150,-
39. Beata Orocz 200,-
40. Walenty Latusek 150,-
41. Patrycja Blaut 150,-
42. Dorota Wójcik 200,-
43. Arleta Szmigielska 200,-
44. Elżbieta Lichota 200,-
45 Krzysztof Kowalski 150,-
46. Gabriela Słonka 200,-
47. Aleksandra Chrobok 150,-
48. Dominik Chrobok 150,-
49. Aneta Kozik 200,-
50. Justyna Matyjasik 200,-
51. Bartłomiej Gardas 200,-
52. Anna Sporysz 150,-
53. Barbara Gołaszewska 150,-
54. Karol Kasperczyk 150,-
55. Justyna Miłkowska 150,-
56. Szymon Minojć 200,-
57. Krzysztof Ledwoń 150,-
58. Agnieszka Ajkowska 150,-
59. Agnieszka Urbańczyk 150,-
60. Adam Wojtynek 150,-
61. Agnieszka Pala 150,-
62. Roman Szostek 150,-
63. Justyna Czakańska 200,-
64. Grzegorz Czakański 200,-
65. Monika Skrężyna 200,-
66. Zofia Szymaszek 150,-
67. Tomasz Mruczek 200,-
68. Kinga Szewczyk 150,-
69. Jan Szostek 150,-
70. Gabriela Figiel 150,-
71. Robert Kula 150,-
72. Mateusz Kula 150,-

Jedno trzeba przyznać...było ciężko, nawet 
bardzo ciężko. Ale o tym przekonacie się 
sami poznając dokładną relację z I Bieruń-
skich Manewrów Techniczno-Obronnych. 
Piątek, 17. IX. 2004
Nasz kochany druh Marian Miernik  po raz 
kolejny okazał swoim podopiecznym wielkie 
miłosierdzie i zwolnił nas z kilku lekcji (sło-
neczko na cześć druha :) )
Mieliśmy kilka godzinek na spakowanie naj-
ważniejszych rzeczy i ruszyliśmy w drogę 
(heh właściwie to nie my ruszyliśmy, tylko 
auta druha i druhny oraz naszych rodziców 
- po raz kolejny 40 HDS wykazała się spry-
tem :) ). Kiedy już przybyliśmy na miejsce, 
czyli na naszą ukochaną i ulubioną polankę 
niedaleko świerczynieckiej leśniczówki. Tam 
rozbiliśmy namioty i z trwogą patrzyliśmy na 
członków drużyn, z którymi mieliśmy kon-
kurować podczas biegu patrolowego. Część 

harcerzy znaliśmy z różnego rodzaju im-
prez, więc radość była tym większa. Już na 
początku poznaliśmy się na władzy, jaką po-
siada nikt inny jak druh oboźny, mianowi-
cie mieliśmy zaszczyt oswabadzać drzew-
ka ze szponów wielkiej trawy. Kiedy zakoń-
czyliśmy prace na rzecz przyrody  mieliśmy 
czas na zaaklimatyzowanie się     (w naszym 
mniemaniu ploteczki). Następnie urządzono 
ognisko, podczas którego pogawędziliśmy i 
pośpiewaliśmy. Nasi koledzy z 4 DH „So-
koły”, 20 DH „Antares” oraz 17 DSH „Wa-
taha” mieli nam dużo do opowiedzenia, ale 
cóż poradzić...czas spać, jutro trzeba wcze-
śnie wstać.
Sobota, 18.IX.2004 
Tego, jak zmarzliśmy w nocy, nigdy nie za-
pomnimy. Nasze nogi na zawsze będą pa-
miętać siarczysty mróz, który je dopadł. Na 
szczęście na miejscu był druh Paweł, któ-

Wspomnienia z manewrów...

WYKAZ studentów, którym zostały przyznane stypendia 
w roku akademickim 2004/2005 

31. Aleksandra Kowalska 150,-
32. Monika Kocurek 200,-
33. Rafał Szymula 150,-
34. Paweł Kozłowski 150,-
35. Katarzyna Kotlorz 200,-
36. Agnieszka Wieczorek 200,-

ry z troski o nas zorganizował  roz-
grzewkę. Do dziś ja i Kasia ubolewa-
my nad tym, że nie dane było nam jej 
doświadczyć ze względu na nasze ulu-
bione zajęcie,czyli wartę. Po raz ko-
lejny nasi opiekunowie(a konkretnie 
druh Janusz) wykazali się kreatyw-
nością i dali nam namiastkę tejże roz-
grzewki. Naszym zadaniem był bieg 
naokoło obozu - wierzcie mi, fascynu-
jące przeżycie:). Zaraz po tym mieli-
śmy apel, podczas którego załatwiono 
wszystkie sprawy organizacyjne.  Po-
tem śniadanko w słoneczku i przygo-
towania do biegu patrolowego.  Nasz 
patrol „Pogromcy Żubrów” (bez aluzji 
oczywiście do kręgu instruktorskiego 
„Żubry” ) ruszył do boju pełen nadziei 
i hartu ducha. Kiedy dobiegliśmy (:) 
:) :) - wtajemniczeni wiedzą , czemu to 
jest śmieszne) nasi reprezentanci Ania 
i Michał w sposób wręcz mistrzowski 
wygrali zawody pływackie na Base-
nie w Bieruniu. Trzeba przyznać, że 
konkurencja była ostra. Dalszy marsz 
umiliły nam piosenki i pląsy. Po przy-
byciu na Łysinę troszkę miny nam 
zrzedły na widok łódek, którymi mie-
liśmy ją przepłynąć. A jeśli nawet nie 
zrzedły na widok łódek, to na pewno 
na widok mojej skromnej osoby, która 
w towarzystwie Kasi próbowała wy-
konać to zadanie. Hehe , do dziś nie 
potrafię się powstrzymać od śmiechu, 
kiedy to sobie przypomnę, chociaż  
nasza zastępowa  Ania twierdzi, że nie 
ma nic śmiesznego w okręcaniu się 10 
razy wokół własnej osi :).
Naszym kolejnym zadaniem był rzut 
granatem (takimi atrapami, oczywi-
ście). W tej konkurencji szczególnie 
popisała się druhna Ola, zdobywa-
jąc dla naszego patrolu aż 6 punktów.  
Odwaga była nam potrzebna do zjazdu 
na linie, zaś do biegu z maską gazową 
...dobre płuca. Potem...hm, możliwie 
najpiękniejsza ze wszystkich  konku-
rencji...czyli wiedza o ZHP i historia 
harcerstwa (ehhh, pamiętne Bieszcza-
dy 40..). Dalej pozostawało nam tylko 
w nerwach pałaszowanie najpyszniej-
szego na świecie bigosu i czekanie na 
wyniki. Żeby nie dopadła nas nerwi-
ca, mieliśmy czas na  przygotowanie 
skeczy i piosenek na ognisko. Chyba 
byliśmy troszkę za głośno, gdyż druh 
Marian i druh Janusz  postanowili za-
serwować nam musztrę. Po powrocie 
szybkie sprzątanko i upragnione ogni-
sko. Jak się spodziewaliśmy było su-
per, śpiew, śmiech i co tylko - po pro-
stu miodzio. Wszystko, co fajne szyb-
ko się kończy, nawet nie zauważyli-
śmy a tu już czas iść nyny. Jak grzecz-
ne dzieci udaliśmy się do śpiworów. 
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WYWIAD 

 : Początek roku szkolnego, a także Dzień Edukacji 
- to okazja, do refleksji nad stanem naszej oświaty, statysty-
ką placówek. Może zacznijmy naszą rozmowę  od najmłod-
szych?
Krystyna Czajowska: Jak wiadomo, w Bieruniu są dwa przed-
szkola, do których jest coraz więcej chętnych dzieci. Coraz więcej 
ludzi mając pracę, chce dziecko przetrzymać w przedszkolu przez 
2, 3 lata. Jeszcze kilka lat temu, kiedy było łatwiej o pracę, mat-
ki częściej korzystały z pełnych urlopów wychowawczych. Teraz 
wolą szybciej wracać do pracy, być może z obawy, by jej nie stra-
cić, ale też ze względów ekonomicznych. W zeszłym roku otwar-
liśmy jeden  dodatkowy oddział przedszkolny. W tym roku dwa 
i  oba są pełne. Z braku miejsc przyjmujemy tylko dzieci rodzi-
ców pracujących, a i wśród takich jest kilkanaście oczekujących 
na miejsce. W Przedszkolu Nr1  z braku miejsc nie przyjęto 16 
dzieci, a w Przedszkolu Nr2  na miejsce czeka  4 dzieci. Ogółem  
mamy 389 przedszkolaków od 2,5 roku, w tym 176 sześciolatków. 
W ubiegłym ogółem było ich  o 19 mniej. Od 2003r. w Przedszko-
lu Nr1 uruchomiono dodatkowo 2 oddziały z wyżywieniem, a po-
mimo to, nie udało się w pełni zaspokoić potrzeb. Dlatego też,  
rozważana jest możliwość budowy lub rozbudowy Przedszkola 
Nr1.  Koszty rocznego utrzymania przedszkoli to ok. 1300tys.zł 
Na jednego wychowanka, wydaje się miesięcznie w Przedszkolu 
Nr1 282zł, a w Przedszkolu Nr2 i 2a 319zł.

: Jak wygląda sytuacja w szkołach podstawowych? 
Czy tam również zmienia się liczba uczniów? Jakie są progno-
zy demograficzne w tym zakresie?
Krystyna Czajowska: Mamy dwie szkoły podstawowe, w tym 
jedna z trzema filiami. Wszędzie następuje ciągły spadek liczby 
uczniów. Przykładowo w ubiegłym roku szkolnym w SP Nr1 w 35 
oddziałach uczyło się 882dzieci, a w tym już mamy 33oddziały i 
838 uczniów. Podobnie w SP Nr3 z filiami w 34 oddziałach było 
792 uczniów, a teraz 698 w 30 klasach. Od ubiegłego roku łącznie 
liczba uczniów zmniejszyła się o 157, a liczba oddziałów o 7. W 
prognozach do 2010 roku,  liczby te maleją co roku o kilka klas i 
ponad 100 uczniów. W roku szkolnym 2009/2010 będziemy mieli 
zaledwie 1858 uczniów w 70 oddziałach szkół podstawowych. To 
oznacza spadek o ponad 830 uczniów i likwidację 37 oddziałów w 
stosunku do stanu aktualnego.

: Czy to oznacza także zmniejszenie zatrudnienia na-
uczycieli ? Czy będziemy mieli  wolne sale lekcyjne w szko-
łach? Jak planuje się więc wykorzystanie tej bazy?
Krystyna Czajowska:  Stan zatrudnienia nauczycieli w szkołach 
rzeczywiście od kilku lat się zmniejsza. W ubiegłym roku było 
ich 200, teraz mamy 184. W przyszłym roku będzie  o kolejne 13 
osób mniej. Przewidujemy, że  za 6 lat w naszych szkołach  pra-
cować będzie 152 nauczycieli. Baza lekcyjna w naszych szkołach 
to obecnie 98 sal. Przy drastycznym spadku demograficznym w 
Szkole Podstawowej  Nr 3  a następnie w Gimnazjum Nr 1, w nie-
długim czasie część tamtejszych pomieszczeń może być niewyko-
rzystana. W planach jednak możliwe jest nieco inne zagospodaro-
wanie wolnej powierzchni w szkołach. Po wejściu Polski do Unii 
Europejskiej rozszerzają się kontakty naszych placówek z podob-
nymi szkołami z miast partnerskich z zagranicy. Przy okazjach 
wymiany grup młodzieżowych daje się zauważyć brak bazy noc-
legowej, a hotele są dla uczniów zbyt drogie. Dlatego można roz-
ważyć możliwość zaadaptowania części SP Nr 3 na rodzaj schro-

Rozmowa z Krystyną Czajowską - dyrektorką Ośrodka Edukacji

O gminnej edukacji

Oświatowe obowiązki
W nowym roku szkolnym Ustawa o Systemie Oświaty zmieniła 
tryb uczęszczania małych dzieci do tzw. zerówek. Od września 
każde dziecko, które ukończyło 6 lat, ma obowiązek korzy-
stania z tych zajęć, a nie, jak dotychczas, możliwość, o której 
decydowali rodzice. Aby przypomnieć rodzicom o konsekwen-
cjach tej zmiany, cytujemy nowe przepisy w tym zakresie.
► Artykuł 14 ustawy mówi o tym, że rodzice dziecka podlega-
jącego obowiązkowi uczęszczania do „zerówki”, są obowiąza-
ni dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do 
przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, 
a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.
► Pozostałe obowiązki rodziców uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów reguluje Artykuł 18 ustawy. Zgodnie z nim, rodzi-
ce dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiąza-
ni do: dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziec-
ka do szkoły, zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na 
zajęcia szkolne, zapewnienia dziecku warunków umożliwiają-
cych przygotowanie się do zajęć szkolnych, zapewnienia dziec-
ku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą, warunków na-
uki, określonych w zezwoleniu, zwartym w art. 16 ustęp 8 usta-
wy oświatowej oraz do powiadamiania organów gminy o for-
mie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez 
młodzież w wieku 16-18 lat i zmianach w tym zakresie. 
► Artykuł 20 cytowanej ustawy określa, że niespełnienie obo-
wiązku, o którym mowa w art. 14 (dotyczy „zerówek”), obo-
wiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w try-
bie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

niska młodzieżowego. Dałoby to możliwość lepszego  wykorzy-
stania sal gimnastycznych, basenu  a w gimnazjum - budowanej 
właśnie hali sportowej.

: Proszę na koniec naszej rozmowy powiedzieć: Jacy 
są bieruńscy uczniowie? Czy możemy się czymś  pochwalić?
Krystyna Czajowska:  Sądząc po wynikach egzaminów gimna-
zjalnych w minionym roku szkolnym, wszystkie bieruńskie szko-
ły osiągnęły wynik powyżej średniej wojewódzkiej. Dlatego też 
młodzież  prawie w stu procentach dostała się do wybranych przez 
siebie szkół ponadgimnazjalnych. Z niezależnych badań komisji 
egzaminacyjnych jednoznacznie wynika, że  w naszym mieście 
mamy bardzo wysoki poziom nauczania. Jeden z wyższych  w 
województwie. O sukcesach uczniów na bieżąco informuje Rod-
nia. Ja chciałabym powiedzieć nieco o planach. Otóż, w  celu roz-
szerzenia oferty dydaktycznej, planuje się otwarcie w Gimnazjum 
Nr 1  klasy językowej z nauką języków angielskiego i niemieckie-
go, a w Gimnazjum Nr 2 klasy dwujęzycznej z wykładowym ję-
zykiem angielskim. Do planowanych zadań zaliczamy też zwięk-
szenie ilości miejsc w przedszkolach, zagospodarowanie wol-
nych sal, tworzenie klas z rozszerzonymi programami, np. sporto-
wym, ekologicznym, teatralnym, wyposażanie szkół w nowocze-
sny sprzęt i pomoce, utrzymywanie stołówek, czy organizowanie 
wymiany zagranicznej uczniów.

Dziękuję za rozmowę.
Zbigniew Piksa
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KULTURA

85 rocznica wybuchu pierwszego powstania śląskiego, w nocy 
z 16/17 sierpnia 1919 roku, była inspiracją do zorganizowa-
nia wystawy oraz ogłoszenia konkursu historyczno-literackie-
go dla gimnazjów powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Impreza 
wpisana w kalendarz obchodów „Dni Bierunia” zorganizowa-
na została przez Gimnazjum nr1 w Bieruniu przy współudzia-
le Bieruńskiego Ośrodka Kultury. 
Otwarcie wystawy nastąpiło 8 października 2004 roku w Kino-Te-
atrze „Jutrzenka”. „Nad rdzennie polskim Śląskiem postanowio-
ny został znak zapytania...”- ten cytat wprowadza w problematykę 
lat 1919-1921.Był to czas niepewności Polaków, co do przynależ-
ności Górnego Śląska, dążeń narodowo-wyzwoleńczych, prześla-
dowań, działalności bojówek, powstań, plebiscytu, gier politycz-
nych wielkich mocarstw i zwycięstwa. Sukcesem należy nazwać 
to, co było następstwem trzeciego powstania Śląskiego. Rzeczpo-
spolitej przyznano znacznie większą część Górnego Śląska od tej, 
którą oferowano jej po plebiscycie z 20 marca 1921 roku. Był to 
efekt walk powstańczych, w których wzięło udział około 60 tys. 
powstańców. W tym trudnym okresie Górnoślązakami targały róż-
ne emocje: wiara i zwątpienie, radość i gorycz euforia i rozczaro-
wanie. Był to czas tragedii ludzi i ich rodzin. 
O nich mówili w swoich wystąpieniach zaproszeni goście: Jan 
Wieczorek, Józef Kłyk i p. Wadas, wskazując na bardzo skom-
plikowaną historię z Górnego Śląska i Górnoślązaków.
Jeden z paneli wystawy prezentuje czas powstań w Bieruniu 
Nowym. Ilość archiwaliów, które udało się zebrać organizatorom 
jest stosunkowo skromna chociażby do ilości powstańców z terenu 
Bierunia Nowego i okolic. Ich liczbę ocenia się na około 190 osób. 
Zachowane zdjęcia, dokumenty, pamiętniki i listy są świadectwem 
tego, co działo w Bieruniu Nowym w latach 1919-1921. Pamiątek 

Śladami Powstań Śląskich
jest coraz mniej, a utrwalone w kadrze wydarzenia i postaci czę-
sto są bezimienne. Pamięć przegrywa z czasem. Zaprezentowane 
materiały udostępnione zostały dzięki uprzejmości pana Roma-
na Barów, syna Franciszka Barów - działacza niepodległościo-
wego i powstańca, uczestnika bitwy o Górę św. Anny; pani Elż-
biety Losoń, córki Karola Straucha - komendanta I i II powsta-
nia w Bieruniu Nowym; pani Marii Malcharek, córki Ignace-
go Drozda - organizatora POW na terenie powiatu pszczyńskie-
go i komendanta III powstania w Bieruniu Nowym. Duży udział 
w organizacji wystawy wniósł Gerard Miś posiadający rozległą 
wiedzę z dziedziny powstań na terenie Bierunia Nowego, Wanda 
Rak, która przekazała część materiałów na wystawę oraz Danuta 
Kurdziel- Kasprzyk, której dziełem była płaskorzeźba otwierają-
ca wystawę. Inicjatorką przedsięwzięcia była Wiesława Putek we 
współpracy z Łucją Harmatą oraz Bożeną Mosler. 
Równocześnie z otwarciem wystawy ogłoszono wyniki konkur-
su „Śladami Powstań Śląskich”. Jury w składzie Alojzy Lysko,  
Anna Początek, Zofia Łabuś oraz Gerard Miś postanowiło 
przyznać pięć nagród głównych dla: Magdaleny Bizackiej, Soni 
Siemianowskiej z Gimnazjum nr 1 w Bieruniu; Michaliny Sosny 
z Gimnazjum nr 2 w Bieruniu; Barbary Miś i Jolanty Zimnol z 
Gimnazjum w Imielinie oraz sześć wyróżnień: Agnieszka Danek, 
Agata Święcicka, Zbigniew Trela - Gimnazjum nr 1 w Bieruniu; 
Weronika Rosowska - Gimnazjum nr 2 w Bieruniu; Paulina Fa-
rana, Aleksandra Mandrela - Gimnazjum w Imielinie.
Najlepsze prace autorstwa bieruńskiej młodzieży opublikujemy na 
łamach Rodni. Już dziś na stronie 11 zamieszczamy pracę autor-
stwa Soni Siemianowskiej.
Nagrody zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe, BOK 
oraz członków jury. Organizatorzy wystawy składają podzięko-
wania fundatorom.
Podsumowaniem uroczystości i zarazem zaproszeniem do obej-
rzenia wystawy było przedstawienie przygotowane przez uczniów 
Gimnazjum nr 1 w Bieruniu pod kierunkiem Wiesławy Putek, 
Bożeny Mosler. Na scenie królował ruch, dźwięk i światło, czar-
ne stroje i skromna dekoracja. W ten właśnie sposób młodzi arty-
ści starali się zobrazować lata powstań, ogrom poświęcenia i pa-
triotyzm Górnoślązaków.

Wiesława Putek
Łucja Harmata

Laureatki konkursu: Sonia Siemianowska i Magdalena Bizacka
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KULTURA

Tomasz Mann (1875-1955) był jednym z naj-
wybitniejszych pisarzy XX wieku. Historia jego
rodziny i przeżycia młodości w Lubece zainspi-
rowały go do napisania pierwszej powieści
„Buddenbrooks - upadek rodziny” za którą 
otrzymał Nagrodę Nobla w 1929 roku.

Organizator: Niemiecko Polskie Stowarzyszenie Partnerskie 
Gundelfi ngen oraz Bieruński Ośrodek Kultury.

Wstęp wolny

Zaproszenie 
Na spotkanie z „Literaturą Niemiecką”

W środę 
3 listopada
 
o godz. 17.00 
w „Jutrzence”

Czytają:
prof. Werner Rynski, 
Gundelfi ngen 
(w języku niemieckim) 
Teresa Zug 
Gimnazjum nr 2 
(w języku polskim)
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Z każdej imprezy z udziałem bieruńskich modelarzy, nasi chłop-
cy przywożą cenne nagrody. Trzy pierwsze miejsca 9 październi-
ka br. w Brzeszczach dla Pawła Gnizy, Karola Gryksy i Woj-
ciecha Kotlorza na konkursie „Dmuchawce, Latawce, Wiatr...”. 
Trzy tygodnie wcześniej, 18 września podczas V Powiatowych 
Zawodów „Święto Latawca” w Lędzinach Paweł Gniza otrzymał 
puchar  za najciekawszy projekt i wykonanie latawca a Jakub 
Jasiołek zajął III miejsce. Deszcz nagród na podopiecznych Ry-
szarda Gawlika, bo to on prowadzi zajęcia z młodzieżą w naszej 
modelarni, spadł też 4 października w Katowicach  na Mistrzo-
stwach Aeroklubu Śląskiego p.n. „Święto Latawca”. Tam I miej-
sce w kategorii Latawców Skrzynkowych otrzymał Paweł Gni-
za (który wygrał też w kategorii Open), a tuż za nim uplasował 
się syn Ryszarda Gawlika, Andrzej. Szósty był Damian Olsza-
nowicz, a siódmy - Dawid Migdał. W kategorii Latawców Pła-
skich Paweł Gryksa zajął II miejsce, Dawid Migdał - IV miej-
sce, kolejną V pozycję zajął Andrzej Gawlik, siódmy był Bar-
tłomiej Gniza a ósmy - Mateusz Ksol. 

Dwie godziny to za mało
To tylko pokłosie ostatniego półtora miesiąca. Takich nagród 
jest dużo więcej. Ale nie one są tu najważniejsze. Laury i pucha-
ry to tylko premia, ukoronowanie wielu wspólnych godzin przy-
cinania, sklejania, malowania modeli. Nie tylko tych latających, 
ale i pływających czy - ulubionych przez Andrzeja Gawlika 
- jeżdżących. Andrzej jest zresztą drugim wicemistrzem Polski 
na mistrzostwach modeli samochodów terenowych RC. To on 
pierwszy zaraził się od swego ojca bakcylem modelarstwa i swą 
pasję przelał na swoich kolegów. Dziś do Ryszarda Gawlika 
przychodzi prawie 80 uczniów w różnym wieku. Kontakt 
z bieruńskimi dziećmi nabrał dynamiki w kółku modelar-

Latawcem po nagrody

10
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skim przy Szkole Podstawowej nr 1, gdzie Ryszard Gaw-
lik jako uprawniony instruktor prowadził dwie godziny za-
jęć tygodniowo. Niewielka liczba godzin pozwalała jedynie 

na przygotowanie teoretyczne. Właściwe zajęcia praktyczne prze-
nosiły się więc do prywatnego warsztatu w domu pana Ryszarda, 
gdzie wykonywano pracochłonne modele. Miejsca tu niewiele, 
więc chętnych podzielono na kilkuosobowe grupy. Mimo to wciąż 
jest zbyt ciasno, bowiem jedni przychodzą nieco wcześniej, a inni 
zostają nieco dłużej. Zdarza się też, że przychodzą też pomiędzy 
zajęciami. Wiadomo, zbliżają się zawody, a trzeba jeszcze sporo 
popracować aby modele były najlepsze, najdoskonalsze i pofru-
nęły najwyżej czy popłynęły jak najdalej.  Każdy z nich musi być 
niemal wypieszczony, chociaż nie każdy z pewnością wygra.
- Najpierw musisz wziąć płytkę balsy na skrzydło, wyszlifo-
wać krawędź spływu i krawędź natarcia, bo bez tego lot nie bę-
dzie stabilny - dwunastoletni Maciek Ptaszkiewicz, tłumaczy swe-
mu młodszemu bratu Patrykowi jak należy zrobić model szybow-
ca FIN. 
Na szczęście, modelarskie talenty - znalazły uznanie w Bie-
ruńskim Ośrodku Kultury który otoczył grupę swoją opie-
ką. Udostępniono pomieszczenie  nieopodal Rynku, które mo-
delarze szybko zagospodarowali. Teraz członkowie Modelar-
ni „Iskra” przy Bieruńskim Ośrodku Kultury spotykają się 
w każdy wtorek i piątek. BOK znalazł środki na najpotrzeb-
niejsze narzędzia i materiały. Cóż, kiedy to wszystko za mało, 
gdyż tak liczna grupa młodych konstruktorów - potrafi „przero-
bić” ogromne ilości materiałów. Dlatego też, niemal bez przerwy, 
podopieczni pana Ryszarda poszukują kolejnych sponsorów i dar-
czyńców. Przydaje się każda deska, sklejka, klej czy narzędzia. W 
modelarni „Iskra” nic się nie zmarnuje.

Zbawienny wpływ

Ponieważ w nowej siedzibie klubu „Iskra” czasem jest 
zbyt zimno, Krystyna Gawlik, która podziela modelar-
ską pasję męża ze zrozumieniem gości młodych twór-
ców pod swoim dachem. Razem ze swoim mężem spra-
wuje nad nimi opiekę.
Pani Krystyna jest też w posiadaniu pełnej, zdjęciowej 
dokumentacji wszystkich zawodów, w których uczestni-
czyli. Prowadzi też dzienniki obecności obrazujące, kto 
i w jakich godzinach uczestniczył w zajęciach. W czasie 
gdy odwiedziłem modelarnię w zajęciach uczestniczy-
li: Dominik Szeliga, Jakub Czempas, Mateusz Ksol, 
Wojtek Kotlorz, Andrzej Gawlik, Łukasz Machul, 
Kamil Babiuch, Łukasz Karkoszka, Robert Maślan-

ka, Patryk Borkowski, Oliwer Rola, Damian Olszono-
wicz, Kamil Dzień, Karol Gryksa, Patryk Orlicki.
Mogliby  wałęsać się bez sensu po rynku i obijać się ale  
mają swój cel. Zresztą  wszyscy widzą zbawienny wpływ 
pana Ryszarda. - Chłopcy stali się spokojniejsi, bardziej 
zdyscyplinowani. Bo do modelarstwa trzeba mieć cierpli-
wość. Wie o tym doskonale Patryk który jednak przyzna-
je, że cierpliwość to nie jest jego mocną stroną - ja jej tak 
do końca nie mam - wyznaje Tomek, - ale lubię samoloty i 
chcę je jak najlepiej wykonać. 
 - A ja lubię przychodzić do modelarni, bo robimy tu same 
ciekawe rzeczy - przyznaje Łukasz, który kiedyś chciałby 
wykonywać auta sterowane radiem. 

Nieprzemijająca pasja

Niektórzy bieruńscy modelarze, jak Krystian Jarczyk 
rozwijają swoje pasje już poza naszym miastem. Krystian, 

pracujący w Katowicach pod okiem Edwarda Ciapały, doświad-
czonego modelarza i konstruktora, z powodzeniem startował w 
Mistrzostwach Polski w klasie FIL i FID. Są to ultralekkie modele 
zdolne do samodzielnego szybowania. Krystian został już powoła-
ny do kadry Związku Sportowego Aeroklubu Polski. 
Wśród przychodzących do Ryszarda Gawlika dzieci wiele jest jed-
nak takich, które stawiają dopiero pierwsze kroki w modelarstwie 
i trochę napsują, zanim się nauczą. - Zaczynam je uczyć od naj-
prostszych spraw - wyjaśnia pan Ryszard. - Pokazuję im, dlaczego 
lata samolot, jak zbudowane są skrzydła a na przykładach uczę za-
sad aerodynamiki. Potem przechodzimy do modeli bardziej skom-
plikowanych.
Gawlika nie denerwują początkowe, nie zawsze udane próby swo-
ich podopiecznych. Pamięta jak to było, kiedy on sam stawiał 
pierwsze kroki. Modele szybowców kleił jeszcze w podstawówce. 
Od najmłodszych lat pasjonował się modelarstwem i wszystkim, 
co związane z elektroniką. W swojej kamienicy przy rynku w Bie-
runiu zamontował jedyną w mieście windę. W czasach, kiedy nie  
było to jeszcze takie powszechne konstruował małe, przenośne ra-
dia. Później montował zestawy telewizji satelitarnej. Współtwo-
rzył znaną nawet poza Bieruniem szopkę w kościele parafialnym 
św. Bartłomieja. „Pasjonat” - to określenie najlepiej charaktery-
zujące jego osobowość - pełną zapału, chociaż niedawno stuknęła 
mu już pięćdziesiątka. Ma ustabilizowane życie, swoją firmę, która 
naprawia urządzenia elektroniczne, a do tego pracuje jako automa-
tyk w tyskim przedsiębiorstwie. Ale w modelarni wśród młodzieży 
wciąż jest tym małym chłopcem, który wprawił w osłupienie mi-
licjanta kiedy z okna swojego mieszkania sterował poruszającym 
się po rynku własnoręcznie skonstruowanym samochodem.
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Emil Wieczorek, syn Mateusza i 
Franciszki z domu Łomania, urodził 

się 23 czerwca 1900 roku w Bujakowie. 
Po skończeniu szkoły powszechnej uczył 
się fachu rzeźnickiego.
Jako członek Polskiej Organizacji Woj-
skowej, wraz ze swoim kolegą Skow-
ronkiem przygotowywał powstanie ślą-
skie w 1919r. Niestety  nie zostali w od-
powiedniej chwili poinformowani przez 
główne organy POW o jego rozpoczę-
ciu w związku z tym nie brał bezpośred-
niego udziału w pierwszym powstaniu. 
Z żalem śledzili losy pierwszych bohate-
rów i słuchali wiadomości z miejsc po-
tyczek od ,,przyjezdnych”. Chcieli połą-
czyć się z szeregami walczących, ale nie 
potrafili znaleźć sposobu, jak to należy 
uczynić. Później było jeszcze gorzej. Cią-
gle dowiadywali się o bezlitosnych eg-
zekucjach za udział w powstaniu , które 
odbywały się bez jakichkolwiek sądów . 
W końcu pan Skowronek i mój pradzia-
dek podjęli decyzję. W sobotę 23 sierp-
nia, w domu powiedzieli, że wybiera-
ją się na pielgrzymkę do Piekar, zabra-
li tylko najpotrzebniejsze rzeczy i wyru-
szyli w drogę. Przeszli przez granicę bar-
dzo swobodnie mocząc się tylko do ko-
lan w rzece granicznej Prosna. Po chwi-
li spotkali polskiego żołnierza i powie-
dzieli mu o celu swego przejścia na te-
ren polski. Ten odprowadził ich na od-
wach graniczny i powiadomił że w mia-
steczku Praszka oraz sąsiednich miejsco-
wościach jest już sporo Ślązaków, którzy 
uciekli przed terrorem band grenzschut-
zowskich na ziemie polskie. Formalno-
ści związane z ich przejściem załatwio-
no bardzo szybko, a następnie zostali od-
stawieni do obozu Ślązaków istniejące-
go  w Praszce. Czas spędzali tam głównie 
na  ćwiczeniach wojskowych oraz wykła-
dach organizacyjnych. Po pewnym czasie 
zostali rozdzieleni. Mój pradziadek został 
wraz z kilkoma innymi obozowiczami 
przekazany do sąsiedniej gminy Strojec, 
gdzie mieli stworzyć własny obóz. Pra-
dziadek został tam kucharzem. Po jakimś 
czasie z oddziałów zaczęto zbierać ludzi 
do służby przy strzeżeniu granicy. Po nie-
długim czasie oddział został rozwiązany. 
Mój pradziadek trafił do Rudnik. Jesie-
nią  przez nadużycie swoich kompeten-
cji przez grupę jednego z Ślązaków od-
dział chciano rozwiązać.. Mój pradziadek 
nie widział sensu z dalszego przebywania 
w Rudniku, więc pojechał do Sosnowca, 
gdzie pracował w Komisariacie Rad Lu-

dowych . Po ogłoszeniu amnestii dla po-
wstańców wrócił do domu.
W tym czasie wybuchło II Powstanie 
Śląskie. Mój pradziadek, wraz z pa-
nem Skowronkiem zaczęli przygoto-
wywać się do udziału w tym powstaniu. 
Okazało się, że w Bujakowie tylko oni 
powzięli decyzję o jakimkolwiek działa-
niu. Widząc orszak weselny wychodzą-
cy z kościoła, podążyli za nim na plac 
szkolny, na którym przy dźwiękach hym-
nu ,,Jeszcze Polska nie zginęła”, powie-
sili Sztandar Polski na wysokim masz-
cie służącym do wywieszania chorągwi 
niemieckiej. Wokół niego szybko zebra-
ła się ludność wiejska, która złożyła uro-
czystą przysięgę, że nie będą dalej prowa-
dzić działalności wrogiej polskiemu ludo-
wi. Po kilku przemówieniach i odśpiewa-
niu paru narodowych pieśni orszak we-
selny ruszył dalej. Ta manifestacja zrobi-
ła na wszystkich wielkie wrażenie. Po po-
łudniu tego samego dnia pradziadek po-
jechał do Opola. Wieczorem dołączył 
do oddziałów walczących w Kosorowi-
cach i przyczynił się do odparcia Niem-
ców do sąsiednich lasów. Następnego 
dnia pomógł ,,oczyścić” Tarnów i po-
bliskie miejscowości.
 Po II powstaniu pradziadek oddał się pra-
cy plebiscytowej. W Opolu poznał Pauli-
nę Cyris - także zaangażowaną w pracę 
plebiscytową - swoją przyszłą żonę. Ślub 
wzięli w 1926 roku i mieli troje dzieci: 
Czesława, Gertrudę i Michała .
 21 Marca 1921 roku otrzymał 
polecenie z Komisariatu Plebiscytowego 
zgłoszenia się do ,,APO”- policji plebi-
scytowej. Wstępując w szeregi policji zo-
stał przydzielony do oddziału śledczego 
w charakterze nadwachmistrza. Kilka dni 
później został wtajemniczony przez pana 
Laskowskiego i Hupka w sprawy zwią-
zane z przygotowaniem ruchu zbrojnego 
III Powstania Śląskiego. Pierwszy dzień 
III Powstania Śląskiego upłynął pod 
,,szczęśliwą gwiazdą”. Podczas wal-
ki w Kędzierzynie mój pradziadek do-
znał ciężkiej kontuzji kolana i łokcia 
oraz lekkiego postrzału w nogę. Mu-
siał opuścić pole walki z powodu  utwo-
rzenia się żandarmerii z byłych członków 
Policji plebiscytowej. Zgłosił się więc do 
oddziału w Lipinach, który jak większość 
był przeznaczony na front. Przydzielony 
został do dowództwa brygady jako adiu-
tant. Po pewnym czasie powoli zaczęto 
likwidować front powstańczy. Również 
żandarmerię  zaczęto etapami wycofy-
wać. 

 W kwietniu 1922 roku pradzia-
dek został aresztowany. Zwolnili go jesie-
nią tego samego roku. W czerwcu 1923r. 
został ponownie aresztowany przez 
Niemców i osadzony najpierw w Gliwi-
cach, a następnie Opolu. Sam bronił się 
przed sądem w Lipsku. Został skazany za 
działalność polityczną na 2,5 roku wię-
zienia. Karę tę odbywał na początku w 
Lipsku, a potem w Goleniowie na Pomo-
rzu.
 W 1926 roku przyjechał do 
Bierunia Starego i od razu zajął się 
pracą społeczną. Jako prezes Związku 
Powstańców Śląskich należał do grupy, 
która w 1929r. podjęła decyzję o budo-
wie pomnika Powstańców Śląskich i 
zakupieniu sztandaru ZPŚ, który po-
świecono wraz z pomnikiem w 1930r. z 
okazji uroczystości 3 Maja. Znalazł się 
też w zarządzie Towarzystwa Śpiewu Po-
lonia i zorganizował Związek Pracowni-
ków Umysłowych.
 W 1932r. za namową swoich 
kolegów zgłosił swoją kandydaturę na 
burmistrza. W wyniku wyborów uzy-
skał mniejszość, ale nie przejmował się 
tym. Zamieszkał  w Bieruniu Nowym, 
gdzie był naczelnikiem Urzędu Okręgo-
wego. W 1934r. napisał swój życiorys na 
konkurs ,,Pamiętnik Ślązaka”. Pod jego 
przewodnictwem wybudowano  strażni-
cę OSP przy ulicy Remizowej, przyczynił 
się także do wybudowania nowej szko-
ły, którą oddano do użytku w 1936r. W 
1938r. wyprowadził się z Bierunia. Tuż 
przed wybuchem wojny został zmobili-
zowany do żandarmerii wojskowej. Pod-
czas okupacji musiał ukrywać się pod fał-
szywym nazwiskiem ,,Pluta”. W 1945r. 
został ponownie aresztowany i osadzony 
w Goleniowie. 
 Zmarł 29 lipca 1949r. w wieku 
49 lat. Przyczyny jego śmierci nie są zna-
ne. Mimo usilnych starań rodziny nie od-
naleziono jego grobu.
 Podziwiam go za jego wytrwa-
łość i patriotyzm. Swoją ojczyznę da-
rzył wielką miłością, a jego działalność 
społeczna miała ogromne znaczenie dla 
społeczeństwa. Zdobył wiele odznaczeń: 
Medal Niepodległości, Krzyż Waleczno-
ści i Zasługi, Śląska Wstęga Waleczności 
i Zasługi I kl. z Krzyżem, Gwiazda Ślą-
ska, Medal ,,Polska Swemu Obrońcy”, 
Krzyż Plebiscytowy, Odznaka Honorowa 
Byłych Więźniów Ideowych oraz odzna-
ki mniejszego znaczenia.

Sonia Siemianowska

Losy mojego pradziadka 
na tle powstań śląskich i działalności społecznej w Bieruniu

Praca nagrodzona w konkursie 
„Śladami Powstań Śląskich”. 

Skróty pochodzą od redakcji.
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Rajd jesienny 
PTTK
2 października (w sobotę) odbył się VII Rajd Jesienny organizo-
wany przez tyski oddział PTTK. W dwóch drużynach rajdowych 
było łącznie 30 uczniów klas 4-6 pod opieką nauczycielek p. Ire-
ny Kowal i p. Beaty Maślanki. Zbiórka o godzinie 7.00 nikogo 
nie przeraziła -  stawili się wszyscy. Wsiedli do autokaru spoglą-
dając z obawą na poranne niebo, Ładna pogoda to najważniejsza 
rzecz na takiej wyprawie. Mieli szczęście - pogoda dopisała! Pod-

jechali autokarami do Bystrej 
Śląskiej i stamtąd pod opie-
ką przewodnika górskiego p. 
Ireneusza 
Koconia ruszyli na trasę raj-
du. Trasa biegła z Bystrej 
przez Magurę, Klimczok na 
przełęcz Karkoszczonkę, 
gdzie na mecie rajdu, przy 
schronisku wzięli udział w 
konkursach: turystycznym 
i pierwszej pomocy. Humo-
ry uczestnikom dopisywały, 

więc po trudach wędrówki usiedli przy ognisku, usmażyli kiełba-
ski i odpoczywali na łonie przyrody. Wracali zmęczeni, ale szczę-
śliwi, że wszystkim udało się pokonać długą czterogodzinną tra-
sę. Oczywiście mają zamiar wybrać się na kolejny rajd tym razem 
wiosenny, którego trasa będzie biegła między skałkami na Jurze 
Krakowsko - Częstochowskiej.

Pasowanie
29 września odbyła się w naszej szkole tradycyjna uroczystość 
pasowania pierwszoklasistów na pełnoprawnych członków spo-
łeczności uczniowskiej. Wszystkie pierwsze klasy wraz z wycho-
wawcą przygotowały  na tę uroczystość program artystyczny, któ-
ry został zaprezentowany rodzicom. To było szczególne wydarze-
nie zarówno dla dzieci jak i dla ich rodziców. W czasie tej uroczy-
stości dzieci składały  przyrzeczenie, że będą się pilnie uczyć, kul-
turalnie zachowywać oraz szanować  rodziców, nauczycieli, star-
szych i kolegów. Poprzez pasowanie uczniowie przejęli zarówno 
przywileje jak i obowiązki uczniowskie.

MAGAZYN SZKOLNY

*** ♦ 12 października dla 72 
pierwszoklasistów był szcze-
gólnym dniem. Odświęt-
nie ubrani, wraz z rodzicami 
przyszli do szkoły, aby złożyć 
uroczyste ślubowanie i zostać 
pasowanym na ucznia Szkoły 
Podstawowej nr 3. Oprócz ży-
czeń od dyrekcji szkoły i star-
szych kolegów były gorące 
uściski od najbliższych. 
♦ 14 października, jak w 
całej Polsce, swoje święto ob-
chodzili nauczyciele. Ucznio-
wie uczcili je uroczystą aka-
demią. Kwiaty, serdeczne po-
dziękowania za trud oraz go-
rące życzenia na ręce swych 

pedagogów złożyli nie tyl-
ko uczniowie, ale także prze-
wodnicząca Rady Rodziców 
p. Krystyna Karakuszka.
Nagrody dyrektora szkoły 
otrzymali: Andrzej Balon, 
Anna Burek, Anna Chojow-
ska, Barbara Cudek, Gra-
żyna Długosz, Stanisława 
Krella, Małgorzata Kula,  
Małgorzata Berger - Kute-
ra, Irena Panfil, Mariola Pa-
terek, Sebastian Stachoń, 
Mirosława Wilkosz, Irena 
Zawadzka,

Serdecznie gratulujemy!
Irena Panfil

Zawody 
sportowe
2 października grupy 10 osobowe dziewcząt i chłopców z klas pią-
tych i szóstych wzięły udział w XI Biegu Św. Huberta pod hasłem 
„Myśliwi - Dzieciom”. Biegi odbywały się w Pszczynie. Opiekę 
nad zawodnikami sprawowały nauczycielki wychowania fizycz-
nego pp. Klementyna Ficek i Katarzyna Wesołowska. Ucznio-
wie naszej szkoły biegali na dystansie 1000m i zajęli następu-
jące miejsca: K. Jurek 6c II miejsce, R. Wróbel 6e III miejsce, 

***

Sz. Ścierski 6b V miejsce i K. 
Stachura 5b- VI miejsce. Dla 
wszystkich uczestników zor-
ganizowano ognisko z piecze-
niem kiełbasek oraz obdaro-
wano słodyczami, a zwycięz-
cy otrzymali dyplomy i nagro-
dy rzeczowe.
5 października dziewczęta i 
chłopcy z klas IV-VI startowa-
ły w zawodach powiatowych 

- Sztafetowych Biegach Prze-
łajowych w Lędzinach. Do za-
wodów uczniowie byli przygo-
towywani przez nauczycielki 
wychowania fizycznego: K. Fi-
cek i K. Wesołowską. Chłopcy 
zajęli III miejsce na 6 drużyn 
na dystansie 1000m, a dziew-
częta ? IV miejsce na dystan-
sie 800m.

Bieruński Ośrodek Kultury 
organizuje wyjazd do

 
Teatru Rozrywki w Chorzowie

na Musical w 2 aktach pt: „Dyzma 
– Musical”

Wystąpią między innymi
Jacenty Jędrusik, Adam Baumann, Elżbieta Okupska 

Przedstawienie odbędzie się 27 listopada (sobota) 
o godz. 18.30.  Cena biletu 28 zł. 

( w cenę biletu wliczony jest przejazd i ubezpieczenie)
Wyjazd:

Bieruń Nowy ul. Kossaka godz. 17.20
Bieruń Stary parking przy domu przedpogrzebowym

 godz. 17.30

Zapisy przyjmują biblioteki do 10 listopada
MBP Nr1 ul. Chemików 45 Dom Kultury „Gama”

MBP Nr 2 ul. Jagiełły 1

Ilość miejsc ograniczona
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MAGAZYN SZKOLNY

● Kolejne dni roku szkolne-
go.przyniosły sukcesy uczniów 
Gimnazjum nr 2 m. in. w spo-
rcie oraz w konkursie histo-
rycznym Śladami Powstań Ślą-
skich zorganizowanym przez 
Gimnazjum nr 1 przy współ-
pracy z BOK. I miejsce zaję-
ła w nim Michalina Sosna, zaś 
wyróżnienie uzyskała Weroni-
ka Rosowska. Obie trzeciokla-
sistki przygotowane zostały do 
konkursu przez p. Elżbietę Sie-
dlecką.

● Na początku tego miesiąca 
odbył się w Pszczynie Bieg św. 
Huberta. Nasi gimnazjaliści za-
jęli odpowiednio: I miejsce 
- Paweł Szczygieł, II miejsce 
- Szymon Olewiński, IV miej-
sce - Adrian Trubas. Wśród 
dziewcząt trzecie miejsce wy-
walczyła Joanna Rabstein. 

● 5 października odbyły się 
także Powiatowe Sztafetowe 
Biegi Przełajowe. W biegu 6 
razy 1000m I miejsce zajęła 
drużyna, w skład której weszli: 
Paweł Laby, Szymon Olewiń-
ski, Adrian Trubas, Dariusz 
Szukalski, Sebastian Lysko, 
Paweł Szczygieł. Również dru-

żyna dziewcząt: Joanna Rab-
stein, Karolina Uba, Marta 
Kątny, Anita Gronostaj, Na-
talia Gajowska, Natalia Gi-
lewicz w biegu 6 razy 800 
metrów zdobyły wysokie, bo 
drugie miejsce. Do zawodów 
uczniowie zostali przygotowa-
ni przez: p. Zuzannę Bizacką 
- dziewczęta i p. Tomasza We-
sołowskiego - chłopcy.

● 2 października uczniowie 
naszej szkoły wzięli udział w 
VII Rajdzie Jesiennym zorga-
nizowanym przez PTTK w Ty-
chach. Szlaki rajdu wytyczone 
zostały w Beskidzie Śląskim w 
rejonie Klimczoka, metą była 
przełęcz Karkoszczonka, gdzie 
spotkały się wszystkie drużyny 
biorące udział w rajdzie. Na-
sze gimnazjum reprezentowa-
ły dwie drużyny. Przedstawi-
ciele jednej z nich (Katarzyna 
Wolska, Łukasz Szymański z 
kl. 2a oraz Marcin Leśniak) 
zdobyli III miejsce w konkur-
sie pierwszej pomocy, a cała 
drużyna „Ludzie lasu” zdoby-
ła IV miejsce w ogólnej klasy-
fikacji rajdu. 
Gratulujemy osiągnięć!

KC

Szczęśliwy okazał się trzy-
nasty października dla mło-
dych ludzi skupionych w Fo-
toklubie „Pozytyw”, działają-
cym od września przy Gimna-
zjum nr 1. Tego bowiem dnia 
w Świetlicy Środowiskowej 
przy ulicy Remizowej w Bie-
runiu Nowym odbył się wer-
nisaż wystawy ich prac. Ty-
tuł ekspozycji „Bieruń - moje 
miasto” w pełni obrazuje te-
matykę zaprezentowanych 
fotografii, których autorami 
są:  Agnieszka Durok, Kata-
rzyna Kania, Beata Sznep-
ka, Anna Mączka, Kata-
rzyna Frankowska, Hanna 

Wieczorek, Radoslaw Woj-
nar, Maciej Słociński, Kry-
stian Pawełczyk, Łukasz Sę-
kowski.
Młodymi fotoreporterami 
opiekuje się nauczycielka 
Agnieszka Wyderka-Dyje-
cińska. Na zajęciach klubo-
wych, gimnazjaliści pozna-
ją typy aparatów fotograficz-
nych, uczą się nimi posługi-
wać, a także zgłębiają tajni-
ki  kadrowania i operowania 
światłem we wszystkich ga-
tunkach fotografii.
W trakcie wystawy popro-
siliśmy autorów niektórych 
prac o podzielenie się z czy-
telnikami Rodni swoimi do-
świadczeniami i refleksami. 
Zdajemy sobie sprawę, że 
doświadczenie młodych lu-
dzi nie może być największe, 

ale efekty ich pracy świadczą 
o „wyrobionym oku”, spo-
rej wrażliwości i niemałych 
umiejętnościach.
Oto co usłyszeliśmy.
Radosław Wojnar, III klasa, 
Gimnazjum nr 1:
Fotografią zajmuję się od lu-
tego, czyli od chwili, kiedy oj-
ciec kupił aparat fotograficz-
ny. Ale od razu - jak to się mówi 
„złapałem bakcyla” - i przez te 
osiem miesięcy, niemal nie roz-
staję się z aparatem.  

Hanna Wieczorek, III klasa 
Gimnazjum
To zdjęcie, którym się tu za-

chwycają robiłam kilka razy 
tradycyjną lustrzanką. Taki spo-
sób jest nieco trudniejszy, niż fo-
tografowanie aparatem cyfro-
wym, bo trzeba odpowiednio 
dobrać kadr i oświetlenie, ale za 
to dużo przyjemniejszy. Zdjęcie 
uzyskuje wówczas większą głę-
bię i co tu dużo mówić - tak pra-
cują profesjonaliści. 

Łukasz Sękowski, III klasa 
Gimnazjum
Wszyscy myślą, że to zdjęcie 
drzewa, które tu wyekspono-
wano to fotomontaż albo, że 
to drzewo jest specjalnie pod-
świetlone. A to nieprawda, 
nawet nie obrabiałem swo-
jej pracy na komputerze. Fo-
tografię zrobiłem w pobliżu 
cmentarza przy ulicy Solec-
kiej, za rozwidleniem. 

Wydział Gospodarki Komunalnej... 
...zwraca się z apelem do mieszkańców osiedli o niewykorzysty-
wanie kontenerów do segregacji surowców wtórnych jako kon-
tenerów na odpady komunalne. Wrzucanie do kontenera z napi-
sem szkło, plastik, papier lub metal worków ze zmieszanymi od-
padami komunalnymi podważa sens segregacji. Zanieczyszczo-
ne surowce wtórne nie nadają się już do odzysku. Prosimy więc 
wszystkich mieszkańców osiedli by poczuli się odpowiedzialni 
za swoje punkty zbiórki surowców wtórnych i zgłaszali pod bez-
płatny numer 986 wszelkie zaobserwowane nieprawidłowości 
jak i akty wandalizmu. Przypominamy również , że tylko kosz-
ty zbiórki surowców wtórnych pokrywa gmina natomiast kosz-
ty wywozu odpadów zmieszanych pokrywa Wspólnota. Dlate-
go w interesie mieszkańców jest by tych zmieszanych odpadów 
było jak najmniej. 
Wydział Gospodarki Komunalnej informuje , ze worki na li-
ście i trawę tak jak i worki na surowce wtórne można bez-
płatnie odebrać z firmy BPIK Sp. z o.o. ul.Jagiełły 13 w Bie-
runiu Nowym lub zamawiać telefonicznie pod numerem 
21 62 587. 
Ze względów logistycznych prosimy by nie wystawiać jedno-
razowo więcej jak 2 worki z liśćmi – zbiórka nie jest sezonowa 
lecz prowadzona jest na bieżąco tak jak zbiórka surowców wtór-
nych co oznacza , że wszystkie wystawione worki z liśćmi zo-
staną odebrane.

Inspektor d.s. komunalnych Mirosław Początek
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OGŁOSZENIA

Prosimy o przysłanie kartek z rozwiazaniami na adres Bieruń-
skiego Ośrodka Kultury
Wśród autorów poprawnych odpowiedzi, rozlosujemy nagrody 
książkowe.

92

Sklep „Rolnik”
Bieruń, ul. Trochy 19

oferuje w sprzedaży • artykuły budowlane 
•rolnicze • wodno-kanalizacyjne 

• elektryczne
chemiczne • sprzęt AGD • plastik • szkło.

Placówka czynna od 8.00 -18.00. 
Telefon: 21-64-052

OKNA
DRZWI
WITRYNY SKLEPOWE
ŚCIANKI DZIAŁOWE

Ponadto polecamy: 
[ Okna dachowe Fakro 
[ Rolety zewnętrzne, wewnętrzne 
[ Żaluzje pionowe i poziome

ENERGO HANDEX
Bieruń Stary, ul. Oświęcimska 458
tel./fax: 216 42 05, tel. kom. 501 424 814
e-mail: handex@poczta.onet.pl

cz
yn
ne
: 

ponied
zia

łek
-piąte

k: 

9.00-16.30

wykonujemy wszystko zgodnie z państwa sugestiami: 
atrakcyjną dekorację stołów oraz specjalną 

scenografi ę sal bankietowych.

HOSTEL-ERG Sp. z o.o.
43-150 Bieruń
ul. Chemików 133
tel. 216 01 63, 216 05 92, 216 01 98

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do skorzystania
z naszych usług gastronomiczno-cateringowych nasza 

fi rma posiada bardzo duże doświadczenie w organizacji 
różnego typu przyjęć.

PRZYGOTOWUJEMY
-wesela, komunie
-bankiety
-spotkania prywatne i służbowe
-przyjęcia biznesowe
-konferencje
-biesiady
oraz inne w miejscu wskazanym przez 
Klienta

NASZE ATUTY 
-wyśmienita kuchnia
-profesjonalizm
-atrakcyjne ceny

ZAPEWNIAMY
-kompleksową obsługę gastronomiczą
-aranżację i wystrój wnętrz
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Na początku października reprezentacja IBF Polska (Inter-
national Budo Federation),której przedstawicielem w naszym 
kraju jest Stowarzyszenie Big Budo Polska wzięła udział w 
Mistrzostwach Europy IBF w Oldenburgu ( Niemcy)
Impreza zakończyła się sukcesem polskiej reprezentacji, która 

zdobyła 14 medali; 4 złote, 5 srebrnych oraz 5 brązowych me-
dali. Znakomicie spisali się zawodnicy w kategorii kata zdoby-
wając 9 medali, w walkach 3 medale oraz  w  walkach drużyno-
wych wywalczyli brązowe dwa medale - walki drużynowe ko-
biet i mężczyzn.
W składzie drużyny męskiej w walkach byli: Michał Dziemian-
ko, Michał Lubos, Sylwester Czarnota, Karol Kasperczyk, 
Zbigniew Wyszyński, Bogdan Milion, Aleksander Grzeszko-
wiak. W składzie drużyny żeńskiej w walkach były: Sylwia Lu-

bos, Aleksandra Wysota oraz dwie zawodniczki Ukrainy, któ-
re tworzyły drużynę polsko - ukraińską. W drużynie mężczyzn  
poraz kolejny niewątpliwym bohaterem stał się Aleksander  
Grzeszkowiak, który przy remisowym wyniku - zdobył decydu-
jący punkt dla Polski

Nasz zespół otrzymał tytuł najlep-
szej drużyny Mistrzostw Europy.
Na liście medalistów znaleźli się:
Sylwia Lubos - 1 miejsce w kata, 
2 miejsce w kata z bronią oraz w 
walkach wywalczyła 2 miejsce
Izabela Szczepanek - 2 miejsce w 
kata, 1 miejsce w kata z bronią 
Sylwia Siemianowska - 3 miejsce 
w kata z bronią
Michał Lubos - 3 miejsce w kata 
oraz 1 miejsce w kata z bronią
Sylwester Czarnota - 2 miejsce w 
kata oraz 2 miejsce w kata z bro-
nią
W turnieju walk medale zdobyli:
Michał Dziemianko - 3 miejsce 
Zbigniew Wyszyński - 1 miejsce
Sylwia Lubos - 2 miejsce
Najlepszym technikiem w formach 
kata była Izabela Szczepanek

Na kongresie prezydentów IBF, który odbył się 1 października 
podjęto dwie ważne decyzje dotyczące Polski. Przyznano orga-
nizację Mistrzostw Europy seniorów w październiku przyszłego 
roku oraz koordynatora sędziego międzynarodowego dla Jacka 
Sobczyka - 3 Toan.
Na zakończenie zawodów Wiesław Bigos - 8 Toan otrzymał z 
rąk V-ce Prezydenta - Heinz Scheidereiter potwierdzenie stop-
nia mistrzowskiego podpisanego przez Mistrza z klasztoru Sha-
olin - World President Grandmaster Prof.dr. Gu Ping - 10 Dan
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Najlepsza drużyna ME
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WOKÓŁ NAS

W sierpniu pisaliśmy jak po-
wstaje dożynkowa korona  
Ścierniach. Wtedy też, panie 
które zastaliśmy przy pra-
cy, powiedziały, że jeśli wy-
grają konkurs - to nagrodę 
przeznaczą na wspólne ogni-
sko. Piątego września - sta-
ło się! Konkurs na dożyn-
kową koronę wygrała pra-
ca ze Ścierni a ponieważ lu-
dzie tu są słowni... na sobotę 
16 października zaplanowa-

no ognisko. Kiedy już zda-
wało się, że pogoda pokrzy-
żuje plany, postanowiono za-
bawę przenieść do świetli-
cy nad szkołą. I tak, zamiast 
ogniska mieliśmy wspania-
łą biesiadę. Choć nie wia-
domo skąd, kiełbaska grilo-
wa - też się znalazła. A po-
nieważ  wielu z obecnych na 
imprezie to członkowie ze-
społu Ściernianeczki, zaba-
wa też była pyszna. 

Z okazji Dnia Edukacji Na-
rodowej 13 października w 
Jutrzence odbyło się spo-
tkanie nauczycieli naszych 
szkół z władzami miasta. Jak 
zwykle nie zabrakło kwiatów 
i serdeczności. Tradycyjnie 
też, dyrektor Ośrodka Edu-
kacji  Krystyna Czajow-
ska  przybliżyła zebranym  
oświatowe sukcesy i osią-
gnięcia oraz zamierzenia na 
najbliższy rok.
Życzenia  w imieniu Rady 
Miasta złożył przewodniczą-
cy Jan Wieczorek oraz  prze-
wodnicząca Komisji Berna-
deta Cichocka. Z życzenia-

mi dla pedagogów pospie-
szyli również burmistrzowie 

Ludwik Jagoda i jego za-
stępca Jan Podleśny.

Biesiada w Ścierniach

Edukacyjne nagrody
W tym roku tradycyj-
ne  nagrody Burmistrza 
Miasta otrzymało szesna-
stu nauczycieli i wycho-
wawców. Z Przedszkola 
Nr1: Barbara Nieckarz i 
Ewa Pająk, z Przedszko-
la Nr2: Małgorzata Dzie-
dzioch i Mirosława Boj-
dys, ze Szkoły Podstawo-
wej Nr1: Maria Skwar-
lińska, Barbara Ryszka, 

Maria Wróbel, Zofia Gu-
znar, z Szkoły Podstawowej 
Nr3: Maria Bąk i Justyna 
Pociennik, z Gimnazjum Nr1 
Grzegorz Bizacki, Stanisła-

wa Furtak i Elżbieta Małec-
ka, z Gimnazjum Nr2 Graży-
na Kubica, Bożena Nir-No-
wak, Zuzanna Bizacka.
W programie artystycznym 
wystąpił działający w Bie-
ruńskim Ośrodku Kultury ze-
spół Cover Band w składzie: 
gitara elektryczna Artur Py-
tel, gitary: Małgorzata Dro-
bik, Agnieszka Miernik i 
Barbara Bendel, instrumen-
ty klawiszowe Łukasz Dro-
bik, wocal Justyna Fabian i 
Mariola Latusek, opiekę ar-
tystyczną nad zespołem  spra-
wuje Jolanta Grześlak.   


