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nego Gościa który wpisał się historię kopalni, Bierunia i kra-
ju - biskupa Janusza Zimniaka.

Kilka dni później - kolejny znamienity Gość: J.E. ks. Kar-
dynał Stanisław Nagy. W tym wypadku słowo Gość musi-
my jednak pisać z pewnym zastanowieniem gdyż chcemy 
wierzyć, że J.E. ks. Kardynał Stanisław Nagy w Bieruniu jest 
w domu, u siebie. Ksiądz kardynał wspominał górnicze tra-
dycje Bierunia i swojej rodziny, mówił o godności i trudzie 
górniczej pracy. Z radością przyjął z rąk gospodarzy miasta 
obraz Beaty Plew-
niok przedstawia-
jący nowobieuńską 
świątynię i zapew-
nił księdza pro-
boszcza Andrzeja 
Bartoszka, że je-
śli sił starczy, chęt-
nie znowu przyje-
dzie spotkać się, 
ze wspaniałą para-
fialną wspólnotą.

Był więc czas na 
modlitwę i zadumę, 
był czas na zabawę a tę górniczej braci umilał Zespół Re-
prezentacyjny Wojska Polskiego.

LOKALIA

Gramy już po raz piąty! Zarejestrowany Sztab Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy działa aktywnie. Na-
sza siedziba znajduje się w siedzibie Stowarzysze-

nia „NASZ REGION” w Bieruniu przy ul. Zdrowia 14. Zapra-
szamy wszystkich chętnych do odwiezienia naszego szta-
bu i współpracy przy organizacji tej niezwykłej imprezy. Mile 
widziane są osoby dorosłe zarówno jak i młodzież z głową 
pełną świeżych pomysłów. 

Sztab czynny jest w każdy wtorek i czwartek w godzinach 
od 16.00 do 18.00. Można również skontaktować się z sze-
fem sztabu Jakubem Kaczyńskim, który jest dostępny pod 
numerem 0-503-589-801. Podobnie jak w poprzednich la-
tach, nasz sztab nie poprzestanie na zbiórce pieniędzy dla 
ratowania życia dzieci poszkodowanych w wypadkach, 
w tym na naukę udzielania pierwszej pomocy w dniu 
8 stycznia 2006 r. Planujemy szereg imprez zarówno dla 
dzieci, młodzieży jaki i osób dorosłych. Jednak to, co uda 
się zorganizować niestety nie zależy jedynie od nas. W du-
żej mierze zależy od zaangażowania i pomysłowości ludzi, 
którzy zechcą z nami współpracować, a przede wszystkim 
sponsorów (niektórzy grali z nami już cztery razy, i pewnie 
i w tym roku nas nie zawiodą) i życzliwości władz miasta.

Ta wyjątkowa impreza kulturalna, stała się już trady-
cją naszego miasta, oprócz wymiaru finansowego (ponad 
160 tys. zł zebranych i przekazanych Fundacji WOŚP) jest 
również okazją do naprawdę świetnej zabawy , poznawanie 
nowych, ciekawych ludzi, jednoczenia społeczności lokal-
nej, oraz zaprezentowania naszego Bierunia na terenie re-
gionu i kraju z jak najlepszej strony.

Wszystkich którzy mają duże, otwarte, ciepłe serdusz-
ka i zechcą nam pomóc serdecznie prosimy o wpłacanie 
pieniędzy na nasze specjalne konto orkiestrowe w Ban-
ku Spółdzielczym w Tychach o numerze 66-84350004-
0000-0000-3405-0002. 

Pamiętajcie gramy razem do końca świata i o jeden dzień 
dłużej. 

Hej, hej, hej Orkiestra znowu 
gra w naszym Bieruniu!!!

Pi e r w s z a 
ś w i ą t y n i a 
ku czci św. 

Barbary powsta-
ła w Bożygniewie 
koło Środy Ślą-
skiej w 1262 roku. 
Po jej wezwa-
niem, wystawiono 
w całym kraju po-
nad 100 kościo-
łów, wśród któ-
rych nasz - bieruński, należy do najmłodszych. Tegoroczne 
uroczystości ku czci patronki górników i całej parafii trwały 
wyjątkowo długo i miały szczególny charakter. Jubileusz 30 
lecia kopalni „Piast” sprowadził do naszej parafii serdecz-

Znamienici goście u św. Barbary
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Szanowni Państwo,
trzydziesta ósma sesja Rady Powiatu po-
święcona była m. in. przyjęciu „Strategii roz-
woju powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 
2006-2013 oraz przyjęciu „Programu współ-
pracy powiatu z organizacjami pozarządowy-
mi na 2006 rok”.

Strategia powiatu to zapis świadomych wyborów kie-
runków działań obrazujący długofalową koncepcje roz-
woju, zorientowaną na rozwiązywanie kluczowych proble-
mów i wykorzystywanie pojawiających się szans rozwoju. 
Powyższe to teoria. W strategii chodzi głównie o przed-
stawienie kierunków działań i kierunków rozwoju powia-

tu. Wiadomo, iż znaczenie dla przyszłości rozwoju powia-
tu mieć będą kierunki i powodzenie procesu restruktury-
zacji sektora węglowego. Kopalnia „Piast” i kopalnia „Zie-
mowit” należą do największych w Europie. Sytuacja eko-
nomiczna kopalń ma znaczący wpływ na sytuację na po-
wiatowym rynku pracy, oddziaływuje na aspiracje eduka-
cyjne młodzieży, rzutuje na dochody ludności. Sytuacja 
w górnictwie ma wpływ również na dochody gmin i same-
go powiatu. Nie bez znaczenia jest również wpływ kopalń 
na  infrastrukturę i zabudowę mieszkaniową powiatu.

Oprócz  górnictwa na przyszłość powiatu znaczący 
wpływ będą miały czynniki takie jak:
* Polityka państwo wobec powiatów,
* Przebudowa układu komunikacyjnego regionu: droga 

ekspresowa S1 z węzłami - Kosztowy II, Lędziny, Bie-
ruń Obejście z obwodnicą południową Bierunia 

* Rozwój Aglomeracji Górnośląskiej
* Zewnętrzne środki finansowe

Zachęcam do zapoznania się ze strategią powiatu po-
nieważ można w niej znaleźć np. wykaz dróg które będą 
modernizowane przez powiat w pierwszej kolejności 
(pole strategiczne „Sieć transportowa”) oraz inne projekty  
i działania priorytetowe. Jakość tego dokumentu potwier-
dzili konsultanci  prof. zw. dr hab. Andrzej Klasik oraz prof. 
zw. dr hab. Florian Kuźnik pracownicy Akademii Ekono-
micznej w Katowicach.

WYDARZENIA

Bernard Pustelnik

Wiecie, że w powiecie...

Starosta Piotr Czrnynoga podczas 
otwarcia 14 grudnia stwierdził, że 
budynek jest tak ładny, iż teraz bę-

dzie się mówiło o „starostwie przy BPIK-u”
Burmistrz Ludwik Jagoda podkreślił 

zasługi prezesa Tadeusza Kowalika 

i jego pracowników dzięki którym, 
BPIK przebudował swoją siedzibę za 
własne środki, bez kredytów i pomocy 

z zewnątrz. Każdy kto musi 
płacić za wywóz odpadów 
czy odprowadzenie ście-
ków narzeka, że płaci za 
dużo. Jednak mieszkań-
cy Bierunia, płacą paro-
krotnie mniej od sąsia-
dów z Bojszów i dwukrot-
nie mniej niż Lędzinach 
za oczyszczenie ścieków 
- dodał burmistrz. 

Jest to zasługa prezesa 
Tadeusza Kowalika i jego 
pracowników, oraz radnych 
którzy taką koncepcję go-
spodarki ściekowej pozwoli-
li burmistrzowi realizować. 

Ksiądz wikary Damian Bednarski 
poświęcił odnowioną siedzibę BPIK 
a od 19 grudnia, firma znów przyjmuje 

interesantów w swojej siedzibie, w go-
dzinach od 7.00 do 15.00 

BPIK wrócił do odnowionej siedziby
Kilka miesięcy temu pytaliśmy „Gdzie ten BPIK?” i oto firma wróciła na dawne miejsce. Miej-
sce to samo - ulica Jagiełły 13, budynek ten sam ale... nie taki sam. Z domku jednorodzinnego, 
który właściwie należałoby wyburzyć, przy pomocy projektanta firmy AB Projekt i wykonawcy - 
firmy Cabrud , Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej stworzyło perełkę, która słu-
żyć będzie pracownikom i klientom.
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NASZE SPRAWY

W sobotę i niedzielę 10-11 grudnia w Hali Sportowej 
przy Gimnazjum nr 2 w Bieruniu, odbył się Turniej 
Halowej Piłki Nożnej dla klas III-IV i V-VI szkół pod-

stawowych. W zawodach, w kategorii klas III-IV, udział wzię-
ły trzy drużyny: Dynamo Bieruń, Orły Bierunia i SKS SP 3 
Bieruń. W kategorii V-VI klasy wzięło udział 10 drużyn: Po-
wolne Ślimaki Bieruń, Czerwone Diabły Bieruń, Sroki I Ty-
chy, Sroki II Tychy, Kanonierzy Bieruń, Czarne Diabły Bie-
ruń, SKS SP 3 Bieruń, KS Unia Bieruń, Orły Bierunia i Pax 
Franciszek Tychy.

W kategorii klas III-IV rozegrano 6 meczy, każdy po 8 mi-
nut. Ostateczna klasyfikacja ułożyła się następująco: I miej-
sce - Dynamo Bieruń - 6 punktów, II miejsce - SKS SP 3 Bie-
ruń - 4 punkty III miejsce - Orły Bierunia - 3 punkty.

W kategorii klas V-VI, drużyny podzielono na dwie gru-
py eliminacyjne, każda po 5 drużyn. W grupach rozegra-
no, 10 minutowe, mecze systemem każdy z każdym. W gru-
pie A najlepsze były drużyny: Powolne Ślimaki Bieruń i Sro-
ki I Tychy, w grupie B drużyny: KS Unia Bieruń oraz SKS SP 
3 Bieruń. W półfinale Powolne Ślimaki Bieruń wygrały 1:0 z 
drużyną SKS SP 3 Bieruń, oraz Sroki I Tychy wygrały strza-
łami karnymi 3:2 z drużyną KS Unia Bieruń. W meczu o III 
miejsce KS Unia Bieruń zwyciężyła 0:2 z SKS SP 3 Bieruń. 
W finale, także strzałami karnymi 3:2, Powolne Ślimaki Bie-
ruń zwyciężyły z Srokami I Tychy. Ostateczna klasyfikacja: 
I miejsce - Powolne Ślimaki Bieruń, II miejsce - Sroki I Tychy, 
III miejsce - KS Unia Bieruń i IV miejsce - SKS SP 3 Bieruń.

Dynamo i Powolne Ślimaki 
- najlepsze w hali!

Niemal 250 zawodników i zawodniczek z całego wo-
jewództwa, wystartowało w Pływackich Mistrzostwa 
Śląska w kategorii OPEN i JUNIORÓW 14,15,16 lat.

W zawodach rozgrywanych 9 i 10 grudnia na pływalni 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, wzięło udział 
trzech reprezentantów naszego klubu „UKS Delfin Bieruń”. 
Wystartowało to mało powiedziane. Piotr Wielechowski, 
Gabriel Kulski i Artur Kowalczyk - trenowani przez Anto-
niego Bergera odnieśli wspaniały sukces.

• Piotr Wielechowski zwyciężył w kategori OPEN na 
dystansie 100 m. stylem dowolnym z czasem 0:52:43. On 
również zdobył w tej kategorii dwa brązowe medale na 
50 m stylem dowolnym i 200 m stylem dowolnym. W kate-
gorii juniorów 16 lat Piotr zdobył 2 złote medale na dystan-
sach: 100 m stylem dowolnym, 100 m stylem zmiennym 
i 3 srebrne na dystansach: 50m stylem dowolnym, 200 m 
stylem dowolnym i 400 m stylem dowolnym.

• Również imponująco w kategorii juniorów 15 lat wy-
padł Gabriel Kulski, który zdobył 5 medali: złoty na 200 m 
stylem motylkowym, srebrny na 400 m stylem dowolnym 
i 3 brązowe: 50 m stylem dowolnym, 100 m stylem dowol-
nym i 200 m stylem dowolnym.

• Dobrze wypadł w tej kategorii również Artur Kowal-
czyk który wręcz otarł się o medale gdyż był dwukrotnie 
czwarty na 50 i 100 m stylem grzbietowym

Trzech pływaków - worek medali

Sukcesy na Mistrzostwach  
Śląska

Po skończonej rywalizacji w daw-
nym żwirowisku w okolicach Puc-
ka, zostaliśmy przewiezieni do 

centrum miasta, gdzie mieściła się baza 
ekipy realizującej program ZDOBYWCY. 

Kolejna noc upłynęła dość szybko. 
O świcie wszyscy byliśmy już na no-
gach, gdyż emocje i niewiadoma naj-
bliższych godzin nie pozwalały na spo-
kojny sen. Wreszcie pojawił się wysłan-
nik z informacją - zadaniem: „Macie 24 
godziny na dotarcie do Kłodzka. Spoty-
kamy się o 8 rano na Rynku w Kłodzku.” 
W tym momencie nastąpiła cisza; w mo-
jej głowie pojawiło się pytanie: „Zaraz, 
przecież Kłodzko jest na drugim koń-
cu Polski, a my jesteśmy nad morzem.” 
Po zrozumieniu, że nowe zadanie nie 
jest jakimś żartem, szybko zlikwidowa-
liśmy obóz i wyruszyliśmy w drogę do 

Kłodzka. Początek naszej wędrówki po-
przez Polskę rozpoczęliśmy kilku kilome-
trowym marszem po plaży. Muszę przy-
znać, że nigdy wcześniej nie wędrowa-
łem z plecakiem wzdłuż morza. To nie-
samowite uczucie. Z jednej strony ląd, z 
drugiej woda. Do dzisiejszego dnia mam 
przed sobą tamten obraz. Po kilku godzi-
nach darliśmy do Pucka. Wstępnie z Nie-
bieskimi uzgodniliśmy, że przemierzamy 
Polskę wspólnie. Czerwoni postanowi-
li się od nas odłączyć i ten czas poświę-
cić na budowanie wzajemnych relacji. To 
właśnie w drodze do Kłodzka nastąpiła 
zamiana kapitanów w ich drużynie.

Podzieliliśmy nasze wędrowanie na kil-
ka odcinków: Puck - Gdynia, Gdynia - 
Wrocław, Wrocław - Kłodzko. Wędrowa-
liśmy pieszo, pociągiem, tramwajem, au-
tobusem. Dłuższy postój zorganizowali-

śmy we Wrocławiu, gdzie skorzysta-
liśmy z gościnności jednego z niedo-
szłych Zdobywców, którego poznali-
śmy w Zalesiu na Mazurach (obozie 

selekcyjnym).
Do Kłodzka dotarliśmy o 7.30. 

W Pucku zostaliśmy wyposażeni w ka-
merę. Za jej pomocą mieliśmy udoku-
mentować to wszystko, co się wydarzy 
w czasie tej naszej wędrówki. Fragmen-
ty tych nagrań można oglądać na stro-
nie www.zdobywcy.com.pl. Spotkali-
śmy wielu otwartych, życzliwych i cie-
kawych ludzi. 

W następnym wydaniu Rodni dalszy 
ciąg moich przygód. Gorąco zapra-
sza na stronę internetową: www.zdo-
bywcy.com.pl. Tam to można zoba-
czyć wiecej niż w telewizji oraz mo-
żesz wziąć udział w konkursach. Je-
śli macie ochotę to nadsyłajcie Wasze 
opinie na temat programu, drużyn, po-
szczególnych zdobywców. Czekam 
też na Wasze pytania. Wszystkie ko-
mentarze wysyłajcie na adres Rodni 
bądź bezpośrednio do mnie na email: 
przemekmjr@poczta.fm. W tym miej-
scu dziękuję za wszystkie ciepłe i życz-
liwe słowa skierowane do mnie.

Przemek Major

Tego nie było w telewizji...

Po czterotygodniowej przerwie wracam na łamy RODNI. 
Ostatni odcinek opisujący moją przygodę ze Zdobywcami za-
kończyłem w momencie, kiedy uformowała się drużyna bia-
łych - moja drużyna.
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NASZE SPRAWY

W tym dniu dużo mówili-
śmy również o Śląsku, 
naszej małej ojczyź-

nie, o jej darach, kulturze i trady-
cjach. Aby zachować się jak na 
Ślązaka przystało, dzieci przywi-
tały gości chlebem i solą, a ze-
spół uraczył nas wiązanką pięk-
nych śląskich utworów.

Następnym punktem spo-
tkania była krótka wycieczka 
po Śląsku. Dzieci dowiedziały 
się, gdzie na mapie leży Śląsk, 
z czego słynie w Polsce i na 
świecie. Panie w strojach ślą-
skich objaśniły nazwy poszcze-
gólnych części garderoby Ślązaczki 
i wytłumaczyły dzieciom, na czym po-
lega różnica w ubiorze. Dzieci uczyły 
się gwary śląskiej, wysłuchały utwo-

rów innego zespołu ludowego, a mia-
nowicie zespołu „Śląsk”, poznały ar-
tykuły gospodarstwa domowego, już 
nie używane przez ich mamy.

Aby dodatkowo umilić naszym go-
ściom pobyt w Przedszkolu, każda 
grupa przygotowała krótki program 
tańców i piosenek śląskich. Wysłu-
chaliśmy „Karolinki”, „Dzieweczki ze 
Śląska”, „Karlika”, zobaczyliśmy jak 
tańczy się „Grozika”. Na zakończe-
nie odbył się egzamin z wiedzy o Ślą-
sku, który zdawały nie tylko dzieci, ale 
również ich panie. Każda prawidłowa 

odpowiedź została nagrodzona 
batonikiem. 

Ostatnim wydarzeniem Dnia 
Śląskiego było chóralne od-
śpiewanie „sto lat” dla pani Dy-
rektor - naszej Barbóreczki, któ-
ra zgodnie z tradycją solenizan-
ta, miała wielki kosz słodyczy 
dla wszystkich dzieci.

Goście zostali obdarowani 
niespodziankami oraz „Dyplo-
mami Przyjaciela Przedszko-
la” a także wielkimi brawami. 
Przedszkolaki w tym dniu zja-
dły również śląski obiad oraz 
drożdżowy kołocz z posypką 
na podwieczorek. Bardzo dzię-

kujemy zespołowi „Bierunianki” oraz 
towarzyszącym Górnikom za pamięć 
o Przedszkolu i miłą współpracę.

E. Moskwa

Śląski dzień w przedszkolu
Z okazji święta Górników - „Barbórki” w Przedszkolu nr1 
w Bieruniu zorganizowany został „Dzień Śląski”. Górnicy wraz 
z zespołem folklorystycznym „Bierunianki”, byli gośćmi hono-
rowymi tej wielkiej uroczystości. 

Władze naszego miasta po-
ważnie traktują sprawy bez-
pieczeństwa. Kolejnym tego 

przejawem jest podpisane 14 grudnia 
„Porozumienie o współpracy” między 
Strażą Miejską Miasta Bieruń a Agen-
cją Ochrony Mienia „Ziemowit” spółka 
z o.o. Podpisali je burmistrz Ludwik 
Jagoda i prezes zarządu AOM „Zie-
mowit” - Tadeusz Szkarłat. W dzie-
więciu punktach sformułowano szcze-
góły tej współpracy. 

Agencja zatrudnia 250 osób, które 
ochraniają liczne firmy i instytucje nie 
tylko w naszym mieście. Jest to firma 
sprawdzona także podczas wielu im-
prez masowych w Bieruniu. Teraz, jej 
agenci będą wspomagali ponad 20 
funkcjonariuszy Straży Miejskiej w za-
pewnieniu bezpieczeństwa mieszkań-
com. Co ważne odbędzie się to bez-
kosztowo. 

- Każda forma współpracy Straży Miej-
skiej z innymi formacjami ochronny-
mi daje mieszkańcom większe poczu-
cie bezpieczeństwa - mówi Komen-

dant SM Marian Wala. Jesteśmy chyba 
pierwszą jednostką Straży Miejskiej, któ-
ra ma podpisane porozumienie z Agen-
cją Ochrony. Nie jest to podważanie pre-
stiżu SM, gdyż każda forma pomocy jest 
pożądana. Często dwuosobowy pa-
trol funkcjonariuszy, musi się zmierzyć 
z wieloosobową grupą i zdrowy rozsądek 
nakazuje skorzystać z pomocy przeszko-
lonych agentów. 

- Wprawdzie jako pre-
zes spółki, muszę dbać 
o interes udziałowców 
ale nie oznacza to, że po 
udzieleniu pomocy Stra-
ży Miejskiej od razu będę 
wystawiał faktury. O tym 
w ogóle nie ma mowy. 
Nasze załogi interwen-
cyjne działają również 
na terenie Bierunia, teraz 
przy okazji będą prowa-
dziły obserwację terenu 
i w razie potrzeby powia-
domią SM lub udzielą jej 
pomocy w ujęciu spraw-

ców - dodaje prezes Agencji Ochrony 
Mienia „Ziemowit” spółka z o.o - Tade-
usz Szkarłat. 

Narastająca przestępczość jest pro-
blemem nie tylko w naszym mieście. 
Sporo obiecujemy sobie po otwarciu 
powiatowej komendy Policji w Ścier-
niach. Wiele dobrej roboty wykonują 
funkcjonariusze Straży Miejskiej, któ-
rzy jednak, w tak rozległym - jak na-
sze - mieście, nie zawsze mogą być 
w każdym miejscu. Dlatego liczymy, 
że podpisane porozumienie ułatwi im 
pracę i spowoduje, że poczujemy się 
bezpieczniej.

Współpraca SM a Agencją Ochrony

W trosce o bezpieczeństwo
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WARTO WIEDZIEĆ

KTO?

Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospo-
darczych - jak nas poinformował jej pre-
zes Bernard Pustelnik - realizuje pro-
jekt „Edukacja twoją szansą”. Funda-
cja pozyskała kwotę na program w wy-
sokości 625 240,60zł z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, na przeprowa-
dzenie szkoleń dla 240 osób. Szkolenia 
będą prowadzane w okresie od stycznia 
do września 2006 r w godzinach nie ko-
lidujących z czasem pracy. Projekt jest 
finansowany ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego (75%) oraz z Budże-
tu Państwa w ramach Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Re-
gionalnego (25%).

W 2005 roku fundacja pozyskała 
również kwotę 50 115zł oraz kwotę 
15 tys. zł od partnerów projektu tj. gmi-
ny Bieruń, Lędziny oraz Powiatu Bie-
ruńsko-Lędzińskiego. 

CO?

Głównym założeniem projektu jest 
zwiększenie kwalifikacji zawodowych 
grupy 240 pracujących osób doro-
słych poprzez intensywne, komplek-
sowe szkolenia z zakresu: języków ob-
cych (angielski, niemiecki) oraz nowo-
czesnych technik informatycznych.

Proponowany profil szkoleń jest wyj-
ściem naprzeciw potrzebom pracowni-
ków w związku ze stopniowym otwiera-
niem się unijnych rynków, a więc i ko-
niecznością sprostania wymogom na-
rzucanym przez pracodawców. Nie-
zbędna jest bowiem nie tylko gruntow-
na wiedza merytoryczna, lecz również 
znajomość języków obcych oraz umie-
jętność wykorzystania nowoczesnych 
technik informatycznych, w szczegól-
ności internetowych, usprawniających 
prace administracyjno - biurowe. Wie-
dza i praktyczne umiejętności uzyska-
ne podczas bezpłatnych kursów w 
istotny sposób zwiększą szanse i kon-
kurencyjność Beneficjentów Ostatecz-
nych na rynku pracy: wzrośnie efek-
tywność wykonywanej pracy, stwarza-
jąc tym samym większe możliwości in-
dywidualnego awansu zawodowego. 
Efektywne wdrożenie projektu wpłynie 

pozytywnie na jakość pracy świadczo-
nej w regionie.

DLA KOGO?

Udział w bezpłatnych szkoleniach 
mogą wziąć osoby:
* zameldowane i zamieszkałe na tere-

nie jednego z czterech powiatów: 
- bieruńsko-lędzińskiego, mikołow-

skiego, pszczyńskiego i tyskiego;
* zatrudnione na podstawie umowy 

o pracę lub powołania, wyboru, miano-
wania, spółdzielczej umowy o pracę;

* pełnoletnie;
* posiadające wykształcenie co naj-

mniej gimnazjalne lub odpowied-
nie poziomem do starego systemu 
kształcenia (podstawowe);

* zgłaszające z własnej inicjatywy 
chęć podwyższenia lub dostoso-
wania kwalifikacji zawodowych do 
potrzeb rynku pracy.

SZCZEGÓŁY

Szkolenie w ramach projektu obej-
muje 240 osób, w tym: 105 osób - ję-
zyk angielski, 75 osób - język niemiec-
ki i 60 osób - techniki informatyczne. 
Grupy liczyć będą: po 15 osób - język 
angielski i niemiecki oraz po 20 osób 
- techniki informatyczne. Każda grupa 
zrealizuje w trakcie trwania projektu 
140 godzin lekcyjnych. 

Poziomy zaawansowania: język an-
gielski - poziom podstawowy i średnio 
zaawansowany, język niemiecki poziom 
podstawowy i średnio zaawansowany 
oraz techniki informatyczne - brak po-
działu na poziomy zaawansowania.

KIEDY?

Czas trwania poszczególnych mo-
dułów szkoleń:
a) styczeń 2006 - wrzesień 2006 

(język angielski)
b) styczeń 2006 - wrzesień 2006 

(język niemiecki)
c) styczeń 2006 - wrzesień 2006 

(techniki informatyczne IT)
Terminy zajęć ustalone zostaną tak, aby 

nie kolidowały z pracą zawodową. Zajęcia 
odbywać się będą dwa razy w tygodniu.

Przy wypełnianiu formularza zgło-
szeniowego należy zaznaczyć możli-
wie największą liczbę terminów zajęć, 
w których osobą zgłaszająca się może 
brać udział.

SĄ TEŻ „HACZYKI”

Uczestnik szkolenia wpłaci kaucję 
zwrotną w wysokości 500,00 zł. Kaucja 
jest zwracana bez odsetek po zakoń-
czeniu szkolenia pod warunkiem: sys-
tematycznego uczęszczania na zajęcia 
i pozytywnego zaliczenia testu sprawdza-
jącego kończącego moduł szkolenia.

Uczestnik szkolenia zobowiązuje się 
zwrócić Fundacji pełny koszt szkolenia 
jednej osoby w ramach projektu w wy-
sokości 2 605,17 zł (słownie: dwa tysią-
ce sześćset pięć złotych 17/100) po-
mniejszony o wysokość kaucji w przy-
padku: skreślenia z listy uczestników 
szkolenia, rezygnacji z udziału w szko-
leniu - z powodów nieuzasadnionych i 
nieuznanych przez Fundację za istotne 
oraz nie zaliczenia testu sprawdzające-
go kończącego moduł szkolenia

REKRUTACJA

Wstępna kwalifikacja: Prosimy o 
przesłanie drogą pocztową lub osobi-
ste dostarczenie wypełnionego formu-
larza zgłoszeniowego wraz z komple-
tem wymaganych załączników. For-
mularz dostępny jest w zakładce 
„pliki do pobrania” oraz w biurze 
projektu Bieruńska Fundacja Inicja-
tyw Gospodarczych ul. Turystyczna 1, 
43-155 Bieruń (pokój 49).

Uwaga! wypełnienie formularza 
jest jednoznaczne z wyrażeniem chę-
ci uczestnictwa w projekcie, ale ze 
względu na ograniczoną liczbę miejsc 
(105 osób - język angielski, 75 osób 
- język niemiecki, 60 osób - szkole-
nie IT) nie oznacza wpisania na listę 
uczestników.

O zakwalifikowaniu do udziału 
w projekcie decydować będzie kolej-
ność zgłoszeń.

Osoby zakwalifikowane do udziału 
w projekcie zostaną poinformowane 
o tym fakcie pisemnie, najpóźniej do 
dnia 31.12.2005 r.

Formularz zgłoszeniowy wraz z kom-
pletem załączników należy dostarczyć 
osobiście lub przesłać drogą poczto-
wą na adres biura projektu: Bieruńska 
Fundacja Inicjatyw Gospodarczych ul. 
Turystyczna 1, 43-155 Bieruń „Eduka-
cja twoją szansą” w terminie 05 - 31 
grudnia 2005r. w godz. 9.00 - 15.00

Spróbuj skorzystać!
 Angielskiego, niemieckiego i informatyki nauczą cię za darmo!
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ŚWIĘTA

W samo południe 8 grudnia, 
w Kinoteatrze „Jutrzenka” jako 
pierwsi na spotkaniu opłatko-

wym zebrali się emerytowani nauczycie-
le. Z życzeniami do pedagogów - senio-
rów pospieszyli dyrektor Ośrodka Eduka-
cji - Krystyna Czajowska, przedstawicie-

le związków zawodowych i burmistrz Lu-
dwik Jagoda który stwierdził, że władze 
miasta starają się przy wsparciu radnych 
aby każdy bieruński uczeń miał szansę zdo-

być takie samo - jak najlepsze wykształce-
nie. Spotkanie umilił koncert kolęd w wyko-
naniu zespołu „Teachers’ Band”.

Dzień później, w tym samym miej-
scu, spotkali się członkowie Oddziału 
Powiatowego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych na VII Uroczystym 

Spotkaniu Opłatkowym. Z prawie 300 
strażaków w spotkaniu ze względu na 
brak miejsca mogły wziąć udział jedy-
nie delegacje. Burmistrz Ludwik Ja-

goda dziękował druhom za ich trud 
i poświęcenie. Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej Kazimierz 
Utrata nazwał władze samorządowe 
prawdziwymi przyjaciółmi strażaków i 
dodał, że zawodowcy często zazdrosz-
czą ochotnikom wspaniałego wypo-
sażenia. Prezes Władysław Trzciński 
i sekretarz Jan Kasprzyk prowadzi-
li uroczystość w czasie której specjal-
ne podziękowanie otrzymał dh Teodor 
Waliczek z OSP Czarnuchowice za 
wieloletnie pełne sukcesów kierowanie 
jednostką. Strażakom w ich szlachetnej 

służbie błogosławił ks. proboszcz Wa-
lerian Ogierman życząc nieustającej 
opieki św. Floriana. Do życzeń dołączył 
się staro-
sta Piotr 
Czarny -
n o g a . 

Spotkanie umiliły działające w Bieruń-
skim Ośrodku Kultury zespół Bajery 
oraz Cover Band który zaśpiewał zna-
ne i mniej znane kolędy.

Opłatek nauczycieli i strażaków

Coraz bliżej święta i coraz więcej grup zawodowych i stowa-
rzyszeń organizuje spotkania opłatkowe. To niezwykle miła 
tradycja. Jest okazja do spotkań, podsumowania minionego 
roku, wspólnego kolędowania i składania sobie życzeń. Pla-
cówki Bieruńskiego Ośrodka Kultury szeroko otwierają swe 
podwoje a „bokowskie” zespoły umilają czas prezentując oko-
licznościowy repertuar. 

Kopalnia „PIAST” w Bieruniu obchodziła 30 - lecie i jak co 
roku, hucznie obchodzono Barbórkę. W tym roku nie byli-
śmy z życzeniami barbórkowymi na kopalni, natomiast za-

prosiliśmy przedstawicieli kopalni, Dyrekcję, Związki Zawodowe 
i Rodziców pracujących na kopalni do naszego Przedszkola nr 2.

Przygotowaliśmy program artystyczny w wykonaniu dzie-
ci z poszczególnych grup wiekowych.

Dzieci zaprezentowały się w strojach śląskich, przedsta-
wiły tańce i piosenki naszego regionu a nawet zatańczyły 
Poloneza. Pod adresem górników z ust najmłodszych pły-
nęło wiele serdeczności i życzeń bezpiecznej pracy. Nato-

miast przedszkolaki zostały obdarowane słodyczami i pięk-
nymi książeczkami.             T. Dudzik i B. RolaBarbórka w przedszkolu
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W bogatym w imprezy kalendarzu Bieruńskie-
go Ośrodka Kultury, grudzień jest miesiącem 
szczególnie obfitym. 

• W niedzielę 4 grudnia odbyły się aż dwa spotkania z 
Mikołajem w świetlicy przy Remizowej oraz w Jutrzence. 
Dzieci wspólnie z Mikołajem odbyły niezapomnianą „Po-
dróż po świecie muzyki i cza-
rów” a potem zostały obdaro-
wane paczkami pełnymi nie-
spodzianek. W roli pomocni-
ków Mikołaja wspaniale spi-
sali się młodzi aktorzy z Te-
atru Epidemia. Niewielki ślad 
tej wspaniałej zabawy, stano-
wią zamieszczone na pierw-
szej stronie Rodni pamiątko-
we fotografie. 

• Miłą i pielęgnowaną przez 
BOK tradycją, są spotkania z 
emerytowanymi górnikami or-
ganizowane w Barbórkę. Tym razem, seniorzy górniczego 
trudu, spotkali się 5 grudnia w Jutrzence. Był miły poczęstu-
nek, sporo śmiechu podczas kabaretowych występów, wspo-

mnienia i życzenia, które w imieniu własnym i burmi-
strza Ludwika Jagody - złożyła dyrektor Bieruńskie-
go Ośrodka Kultury Zofia Łabuś.

• Znana w wielu europejskich miastach a u nas 
stosunkowo nowa, tradycja jarmarków bożonarodzenio-
wych - to kolejna impreza przygotowana przez BOK.

Zorganizowana dopiero po raz drugi już zyskała sobie 
wielu zwolenników. 

Na kilku gustownie urządzonych stoiskach można 
było kupić mnóstwo interesujących drobiazgów, które 

z pewnością ucieszą tych któ-
rzy zostaną nimi obdarowa-
ni. Nie zabrakło wyrobów tra-
dycyjnego świątecznego rze-
miosła,

Rękodzieła artystycznego, 
kartek świątecznych, bom-
bek i innych ozdób choinko-
wych. Po raz kolejny okaza-
ło się, że mamy ciekawych 
twórców którzy potrafią ro-
bić niebanalne rzeczy. Nic 
więc dziwnego, że w nie-
dzielę 11 grudnia na Rynku, 

mimo przedświątecznego zabiegania, zjawiło się sporo 
osób. Atmosferę umilała nastojowa muzyka i... już mieli-
śmy przedsmak świąt.

Grudzień pełen świąt

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Radość Ży-
cia” w Bieruniu ma już 10 lat.

- W tym czasie, działając zgodnie 
z założonym programem, przy pomo-

cy organizacji samorządowych, po-
zarządowych oraz zakładów pracy, 
udało nam się choć w części za-
spokoić potrzeby fizyczne, ducho-
we oraz społeczne naszych niepeł-
nosprawnych - mówi prezes Stowa-
rzyszenia Andrzej Stylok. I dodaje: 
w tym miejscu należy się ukłon 
w stronę władz powiatu, władz gminy 
Bieruń i Bojszowy oraz związkom za-
wodowym i stowarzyszeniom działają-
cym na naszym terenie.

Wśród działaczy Stowarzyszenia 
szczególnie aktywni są: Renata Urba-
nek, Urszula Balion, Jerzy Kuźnik, 
Andrzej Stylok, Ryszard Noras, Piotr 

Sapek, Wiesława 
Król i Teresa Dłu-
gajczyk.

Uroczystośc i 
jubileuszowe połączono ze spo-
tkaniem mikołajkowo - opłatko-
wym, które odbyło się 10 grudnia 
w KT „Jutrzenka”. Liczni goście, 
członkowie Stowarzyszenia oraz 
podopieczni, mogli obejrzeć film 
prezentujący część 10 letniego 
dorobku Stowarzyszenia. Była też 
okazja do wysłuchania kolęd w wy-

konaniu młodzieżowego chó-
ru „Gaudeamus” pod kierow-
nictwem Rafała Borkowego 
działającego przy Bieruńskim 
Ośrodku Kultury oraz obejrze-
nia występu zespołu „Cover 
Band” pod kierownictwem Jo-
lanty Grześlak.

Miłym akcentem uroczystości było 
wspólne dzielenie się opłatkiem i skła-
danie sobie świątecznych życzeń.

Gorącymi brawami nagrodzono pro-
gram jasełkowy przygotowany przez 

podopiecznych Stowarzyszenia ze 
Świetlicy Zajęć Terapeutycznych przy 
Szkole Podstawowej nr 3 w Bieruniu, 
młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 1 
i nr 3 oraz młodzieży ze Społecznego 
Ogniska Muzycznego przy S.P. 3 pod 
kierunkiem pań Gabrieli Lipińskiej, 
Ireny Zawadzkiej, Ani Adamek, Ani-
ty Ziętara, Mireli Kocurek i Joanny 
Świerczek.

Spotkanie z Mikołajem i rozdanie 
prezentów zakończyło ten sympatycz-
ny wieczór.

10 lat Radości Życia

KULTURA

Organizatorzy za naszym pośred-
nictwem serdecznie dziękują wszyst-
kim sponsorom i dobrodziejom Sto-
warzyszenia bez których życzliwego 
serca niemożliwa byłaby pomoc.
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BIERUŃSKI OŚRODEK 
KULTURY 

zaprasza w GRUDNIU

Kino – Teatr „Jutrzenka” Bieruń 
ul. Spiżowa 4
21 grudnia godz.15.00 
Spotkanie opłatkowe Urzędu Miejskiego
28 grudnia godz.18.30 
Koncert bożonarodzeniowy muzyki 
Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu zespołu 
„ x drzwi”
29 grudnia godz.15.00 
Sesja Rady Miejskiej
31 grudnia 
Sylwester na Bieruńskim Rynku

Świetlica Środowiskowa, Bieruń 
ul. Remizowa 19
31 grudnia  godz. 20.00 
Bal sylwestrowy

Grzegorz Plewniok nie jest 
w naszym mieście posta-
cią anonimową. Jest znanym 

i cenionym szefem Referatu Rolnic-
twa Urzędu Miasta. Tymczasem, pan 
Grzegorz potrafił zaskoczyć wiele 
osób. Otóż obok uporządkowanego 

i rzetelnego urzędnika, niedawno po-
znaliśmy artystę pełnego pasji, wizji 
i twórczego niepokoju, który od lat re-
alizuje się w różnych technikach pla-
stycznych. Jak nam powiedziała jego 
mama - Grzegorz zawsze coś malował 
a i on sam przyznaje, że już nie pamię-

ta kiedy zaczął. 
Do tej pory 
gdzieś tam w 
komórce, czy 
w piwnicy, trzy-
mał swoje pra-
ce a teraz, tro-
chę za namo-
wą żony kuzy-
na - plastycz-
ki Beaty Plew-
niok - odważył 
się, pokazać 
je szerszej pu-
bliczności. 

Od kilku lat 
B i e r u ń s k i m 
O ś r o d k i e m 

Kultury kie-
ruje malar-
ka - Zofia 
Łabuś, któ-
ra facho-
wym okiem 
s p o j r z a -
ła na przy-
gotowane 
prace i uznała, że warto pokazać je 
w Jutrzence. I był to strzał w dziesiąt-
kę. Na wystawę nieznanego twórcy 
ale lubianego człowieka - Grzegorza 
Plewnioka,16 grudnia do Jutrzenki 
przyszły tłumy. Pora była niesprzyja-
jąca: przedświąteczny piątkowy wie-
czór. Pogoda tego dnia była pod 
psem - nic tylko siedzieć w domu. A 
jednak, ponad setka ludzi uznała, że 
warto przyjść. Chcesz wiedzieć dla-
czego? Sprawdź sam. 

Wystawa czynna jest do 30 grud-
nia  od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 8.00 do 18.00. Ja, chyba 
pójdę jeszcze raz. 

Przyjdźcie na wystawę Plewnioka

KULTURA
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KULTURA

Wraz z pracownikami staramy się 
wypełniać założenia statuto-
we, wpływać na życie kultural-

ne bieruńskiej społeczności. Organizu-
jemy koncerty, imprezy i spotkania oko-
licznościowe, wystawy, konkursy, warsz-
taty, przeglądy, festyny, dożynki..., spra-
wujemy opiekę i finansujemy działalność 
ruchów amatorskich - zespołów folk-
lorystycznych („Ściernianeczek”, „Bie-
runianek”, „Nowobierunianek”), chó-
rów („Harmonia”, „Polonia” i „Gaude-
amus”), prowadzimy liczne koła zainte-
resowań (plastyczne, muzyczne, teatral-
ne, taneczne, modelarskie, rękodzieła...), 
upowszechniamy czytelnictwo poprzez 
zakup i udostępnianie bogatego księgo-
zbioru mieszkańcom miasta, prowadzi-
my dokumentację z życia kulturalnego, 
wydajemy gazetę „Rodnia”, organizuje-
my wyjazdy do teatru, operetki.  

Zarządzam trzema ośrodkami kultu-
ry, tj. Kino-Teatrem „Jutrzenka”, Domem 
Kultury „Gama”, Świetlicą Środowisko-
wą na ulicy Remizowej oraz bibliotekami 
miejskimi - w Bieruniu Nowym i Starym. 
Każda z tych placówek spełnia określo-
ną funkcję, rolę w działalności kultural-
nej BOK- u. Zapraszamy pod swój dach 
dzieci, młodzież i dorosłych na zajęcia 
stałe oraz imprezy cykliczne i okoliczno-
ściowe. Chciałabym w tym miejscu go-
rąco zachęcić Państwa do odwiedzin na-
szych ośrodków, szczególnie zapraszam 
na kółka prowadzone przez grono do-
świadczonych i wykwalifikowanych in-
struktorów. Bardzo często na łamach 
„Rodni” drukujemy plakaty informujące 
mieszkańców o organizowanych przez 
nas uroczystościach, podajemy również 
plany zajęć stałych. Proszę często się-
gać po lekturę naszej miejskiej gazety!

Dla tych, którzy jeszcze nie zaznajo-
mili się z naszym planem zajęć poda-
ję kalendarz kółek, mając nadzieję, że 
znajdziecie Państwo tutaj coś dla sie-
bie.

Kino - Teatr „Jutrzenka”: 

Poniedziałek: zajęcia taneczne i 
wokalne - prowadzi pani Aleksandra 
Parysz

Wtorek: zajęcia teatralne - prowadzi 
pani Katarzyna Lenart, break dance - 
prowadzi pan Dariusz Szulc

Środa: próby chóru „Polonia” - prowa-
dzi pan Janusz Muszyński, warsztaty 
plastyczne dla dorosłych - prowadzi pani 
Zofia Łabuś

Czwartek: próby zespołu folklory-
stycznego „Bierunianki” 

Piątek: spotkania Teatru Eksperymen-
talnego „Epidemia” - prowadzi pan Mi-
chał Sabat

Dom Kultury „Gama”:

Poniedziałek: spotkania grupy teatral-
nej „Fantom”

Wtorek: zajęcia plastyczne, kurs tańca 
towarzyskiego

Środa: dziecięca grupa kabaretowa
Czwartek: - zajęcia plastyczne, kurs 

tańca towarzyskiego
Piątek: zajęcia muzyczne - zespół „Co-

ver Band” oraz zespół „Folk Band”

Świetlica Środowiskowa 

Poniedziałek: próby zespołu folklo-
rystycznego „Nowobierunianki” - pro-
wadzi pan Józef Wadas, kółko tury-
styczne - prowadzi pani Elżbieta Ku-
rzydem

Wtorek: próby chóru „Gaudeamus” 
- prowadzi pan Rafał Borkowy, zaję-
cia taneczne - prowadzi pani Iwona Ro-
galska

Środa: próby chóru „Harmonia” - pro-
wadzi pan Andrzej Kojdecki, zajęcia 
plastyczne - prowadzi pani Maria Pala

Czwartek: zajęcia teatralne - prowa-
dzi pani Krystyna Bobak

Jajosty

Środa warsztaty rękodzieła

Prosimy czytać naszą gazetę, bo w no-
wym roku planujemy zwiększenie licz-
by zajęć.

Rok 2005 obfitował w wiele 
imprez... 

W STYCZNIU zaprosiliśmy na jasełka, 
spotkania opłatkowe, przedstawienia i 
koncerty o charakterze świątecznym, od-
było się rozwiązanie konkursów plastycz-
nych i literackich oraz oczywiście rozda-
nie nagród. 

LUTY to wieczorki taneczne, turnieje, 
Biesiada Śląska, przedstawienia, Dzień 
Babci, finał konkursu poetyckiego „Wy-
zwolenie z przeciętności”, wyjazd do te-
atru, film oraz IV Walentynkowy Koncert 
Rockowy. 

W MARCU oczywiście spotkania 
okolicznościowe, tym razem z oka-
zji Dnia Kobiet, Jarmark Wielkanocny 
na Bieruńskim Rynku, otwarcie wysta-
wy „Bieruń - moje miasto” oraz wysta-
wy „Sztuka Gimnazjalistów”, spotka-
nia stowarzyszeń, film, cykl koncer-
tów, Mini Playback Show.

KWIECIEŃ - to Dni Teatru czyli wy-
stępy grup działających pod patro-
natem Bieruńskiego Ośrodka Kultury 
oraz teatru profesjonalnego - Teatru 
Korez ze sztuką „Niedźwiedź. Oświad-
czyny”, spotkania okolicznościowe 
z okazji Dnia Inwalidy, przedstawienia, 
konferencja dotycząca osób starszych 
i niepełnosprawnych w przestrze-
ni społecznej, eliminacje do II Powia-
towego Konkursu Muzyki Klasycznej 
i Mini Playbacku Show, wykład dr Lisi-
kiewicza, film dla miłośników dużego 
ekranu, Powiatowy Festiwal Piosenki 
Przedszkolnej i Konkurs Piosenki Ob-
cojęzycznej. 

W MAJU obchodziliśmy rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 maja, zaprosi-
liśmy z tej okazji mieszkańców Bierunia 
na koncert oraz złożyliśmy kwiaty pod 
Pomnikiem Powstańców Śląskich. Od-
było się również spotkanie z prof. Ryń-
skim, a dzieci mogły obejrzeć znane i lu-
biane bajki. Co jeszcze - ognisko na Gro-
bli (Zielone Świątki), filmy, uroczystości 
okolicznościowe różnych grup i instytucji 
z okazji Dnia Matki, XIII Przegląd Przed-
szkolnych Zespołów Artystycznych pod 
hasłem „Wszystkie dzieci są nasze”, 
II Powiatowy Przegląd Muzyki Klasycz-

Mija kolejny rok. Za nami zrealizowane plany, marzenia, choć czasami i roz-
czarowania, gorzkie dni. Koniec roku to czas podsumowań, rozliczeń, re-
fleksji nad minionym. Od trzech lat jestem dyrektorem Bieruńskiego Ośrod-
ka Kultury i chciałabym z Państwem podzielić się spostrzeżeniami dotyczą-
cymi  pracy i piastowanej przeze mnie funkcji - pisze dyrektor Zofia Łabuś.

Działo się w BOK-u
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KULTURA

nej, wieczorek taneczny, koncert po-
etycko - muzyczny, spotkania autorskie, 
współorganizacja Powiatowego Prze-
glądu Orkiestr Dętych. Warto dodać, że 
imprez w każdym miesiącu jest znacz-
nie więcej - maksymalnie wykorzystuje-
my nasze placówki - kiermasze, wese-
la, imprezy zamknięte, uroczystości skie-
rowane do określonych ugrupowań, sto-
warzyszeń. CZERWIEC - Dzień Dziecka 
na bieruńskim rynku i występ Mandary-
ny, Dzień Europy, wystawa prac uczniów 
z Gimnazjum nr 2 , fotografii Śląskiej 
Szkoły Nauk Użytecznych, 85 - lecie chó-
ru „Polonia”, koncerty, Noc Świętojańska 
nad Wisłą, prezentacja osiągnięć grup 
działających przy Bieruńskim Ośrodku 
Kultury, spotkania okolicznościowe, dys-
koteki, spotkania władz z mieszkańcami 
miasta, spektakle teatralne. 

OKRES WAKACJI to zaproszenia na 
filmy oraz zajęcia dla tych wszystkich, 
którzy nie udali się na wakacyjny wypo-
czynek. Zorganizowaliśmy wakacje w 
mieście - gry, zabawy, konkursy, zaję-
cia praktyczne, oczywiście z uwzględ-
nieniem grup wiekowych. Ośrodki w tym 
czasie dalej funkcjonowały, a pracownicy 
przygotowywali się do szczególnie waż-
nej dla nas uroczystości - DOŻYNEK.

TEGOROCZNE DNI BIERUNIA mia-
ły charakter wyjątkowy, gdyż odwiedzili 
nas goście z miast partnerskich. Odby-
ły się: Uroczysta Sesja Dożynkowa, Wer-
nisaż wystawy prac artystów miast part-
nerskich z Czech, Niemiec i Polski. Kon-
cert Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy 
„AUKSO” oraz oczywiście Dożynki 2005, 
gdzie na scenie lśniła polska gwiazda - 
zespół Kombii. Pisząc o Dniach Bierunia 
muszę jeszcze wspomnieć o koncercie 

pod patronatem prof. Ryńskiego (kon-
cert zespołu „Ychtis”), wystawie „Praca 
roku 2004” oraz oczywiście o Jesieni Or-
ganowej. 

PAŹDZIERNIK - Festiwal Filmów 
Nieprofesjonalnych, spotkania z red. 
Maciejem Szczawińskim, Dzień Se-
niora, Koncert akordeonowy, Babski 
Comber, cykl koncertów dla szkół, 
spotkania autorskie. 

LISTOPAD - wystawa fotograficzna, 
plastyczna, wieczór wspomnień, spotka-
nia okolicznościowe, spektakl teatralny, 
uroczystość św. Cecylii dla chórów „Po-
lonia” i „Harmonia”, poświęcenie sztan-
darów, cykl koncertów dla szkół, zabawa 
andrzejkowa, dyskoteki, spotkania władz 
z mieszkańcami, uroczysta wieczornica z 
okazji Święta Niepodległości, wyjazd do 
Teatru Muzycznego w Gliwicach. 

GRUDZIEŃ - wernisaż wystawy pople-
nerowej „Między wieżami”, wystawy pla-
stycznej Grzegorza Plewnioka, wystawy 
Lecha Kołodziejczyka połączonej z kon-
certem, Mikołajki, Dzień Górnika, biesia-
dy, warsztaty teatralne, spotkania opłat-
kowe, Przedświąteczny Jarmark na Bie-
ruńskim Rynku, przedstawienia, koncer-
ty, Sylwester na Rynku, spotkanie autor-
skie. Oprócz tych imprez dziennie odby-
wają się zajęcia stałe.

Wyliczając, nie chciałam się przed 
Państwem chwalić, tylko pokazać 

mnogość imprez, maksymalne wykorzy-
stanie budynków i ich możliwości. Mam 
nadzieję, że Państwo w nich uczestniczy-
li, odebrali je choć w części pozytywnie. 
Ciągle wraz z pracownikami uczymy się, 
nie chcąc Państwa zawieść. Udoskona-
lamy swój warsztat pracy, poszukujemy 
nowych form, rozwiązań. Jeśli jakieś kół-

ko nie cieszy się zainteresowaniem, ofe-
rujemy inne, staramy się wychodzić z 
nowymi pomysłami, sprostać Państwa 
oczekiwaniom. Prosimy o wyrozumia-
łość, nie zawsze każdą rzecz da się 
„zapiąć na ostatni guzik”, zwłaszcza 
jeśli to impreza plenerowa, na któ-
rą ma wpływ wiele czynników, często 
niezależnych od nas, od pogody po 
elektrykę. Organizowane imprezy ple-
nerowe - masowe nakładają na nas pew-
ne obowiązki dotyczące głównie zapew-
nienia bezpieczeństwa ich uczestnikom 
jak również zakazu posiadania i spo-
żywania napojów alkoholowych na te-
renie imprezy (stąd wydzielone ogród-
ki piwne). Jednak nie każdy uczest-
nik potrafił dostosować się do wymo-
gów ustawowych. Ponadto, na imprezie 
z okazji Dnia Dziecka - wtedy gdy BOK 
zabronił posiadania i spożywania alko-
holu na terenie imprezy tj. Rynku - wie-
le osób nie potrafiło zrozumieć, że nie to 
miejsce i nie ten czas. Jednak organiza-
tor imprezy nie ma wpływu na zachowa-
nie wszystkich jej uczestników.

Otwarci jesteśmy na nowe pomy-
sły jak również krytykę. Jeśli Państwo 
chcecie się podzielić swoimi spostrze-
żeniami, prosimy o kontakt:

Bieruński Ośrodek Kultury
ul. Spiżowa 4
43 - 150 Bieruń
tel. 216 - 40 - 16, 216 - 56 - 02
fax: 216 - 46 - 93
e - mail: bok@um.bierun.pl

i zapraszamy do naszych placówek.

W wigilię górniczego święta - 3 grudnia Sekcja 
Skatowa KS Unia Bieruń Stary zorganizowa-
ła Barbórkowy Turniej Skata, który odbył się 

w „Zajeździe Jajosty”. Pomysłodawcą tego turnieju był 
radny z tego okręgu wyborczego - Jan Knopek. 

Okazało się, że gra w skata w obiekcie  w Jajostach jest po-
mysłem trafionym. Turniej przerósł wszelkie oczekiwania orga-
nizatorów, bo uczestniczyło w nim prawie 50 osób, w tym wie-
lu górników. Strona sportową tradycyjnie zajmował się Holdek 
Mrzyk, a gospodarz obiektu Małgorzata Szczygieł zadbała o 
stronę gastronomiczną zawodów - serwując gorący śląski żu-
rek i inne regionalne przekąski. Pierwszy turniej Barbórkowy w 
„Zajeździe Jajosty” wygrał  Leon Malina gromadząc 2765 pkt. 
Kolejne miejsca zajęli: Bernard Stachura - 2360 pkt., Krzysz-
tof Nyderek - 2121 pkt., Józef Ficek - 1972 pkt., Edward Jar-
not - 1931 pkt., Stanisław Czarnynoga - 1925 pkt., Grzegorz 
Kubica - 1891 pkt., Mrzyk Franciszek - 1847 pkt. Gratuluje-
my. Sędziami zawodów byli: Marian Lach i Holdek Mrzyk. 

Nagrody ufundowali: Starostwo Powiato-
we, firma „Hostel”, K. E. Myszor, D. E. Wró-
bel, Jan Knopek. Turniej odbył się w pięknej 

oprawie i miłej atmosferze. Uczestnicy i obserwatorzy tur-
nieju byli zgodni co do tego, że Zajazd w Jajostach jest bar-
dzo dobrym miejscem na tego rodzaju turnieje. 

Barbórkowy skat w Jajostach
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Pierwsi z dziesięciu 

W SP 1 odbyła się II edycja powiatowego konkursu bi-
blijnego dla uczniów nauczania zintegrowanego, któ-

ry został zorganizowany przez nauczycielki religii Bogumiłę 
Bainkę i Elżbietę Kusak. Tematem tegorocznej edycji były 
„Cuda Pana Jezusa”. Do konkursu zgłosiło się 10 szkół, 

które były 
reprezen-
t o w a n e 
przez trzy-
o s o b o -
we zespo-
ły. Rywali-
zacja dru-
żyn odby-
wała się w 
radosne j 
a tmos fe -
rze. Zada-
nia kon-

kursowe przeprowadzone były w formie zabawy, prze-
platane wspólnym śpiewem. Zwyciężyła drużyna SP nr 1 
z Bierunia w składzie: Anna Ścierska z IIIa, Szymon Gałąz-
ka z IIIa i Krzysztof Łowiec z IIId. Miejsce II zdobyła druży-
na ze SP nr 4 z Goławca a III miejsce zajęła SP z Bojszów 
Starych. 

Zabawki dla Afrykańczyków 

Niedawno w naszej szkole gościły s. Salomea i s. Stel-
la ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek. Siostra Stel-

la opowiedziała naszym uczniom o swojej pracy misjonar-
skiej wśród afrykańskich dzieci, o trudnościach, biedzie, 

głodzie, chorobach 
z którymi borykają 
się ich rówieśnicy 
w Kamerunie. Na 
zakończenie spo-
tkania siostra mi-
sjonarka odebrała 
od dzieci 5 karto-
nów zabawek , któ-
re nasi uczniowie 
z ofiarnością gro-
madzili przez cały 
październik jako 

swój dar dla małych Afrykańczyków. Jest to już trzecia ak-
cja pomocy dzieciom w Kamerunie przeprowadzona w na-
szej szkole. Wcześniej przekazano na ręce sióstr przybory 
szkolne i gorące kubki.

Bliżej Ukrainy

2 grudnia w SP 1 gościła delegacja dyrektorów szkół 
z ukraińskiego miasta Ostrog. Goście zwiedzili szkołę 

zapoznając się z jej bazą dydaktyczną. Wyrazili także chę-
ci do nawiązania współpracy między nauczycielami jak 

Misiolandia

25 listopada panie bibliotekarki Anna Chojowska i Mo-
nika Mysiak zorganizowały już po raz kolejny impre-

zę pod wdzięczną nazwą „Misiolandia”, dla uczczenia Mię-
dzynarodowego Dnia Pluszowego Misia.

Przygotowały wspaniałą wystawę w czytelni, gdzie dzieci 
mogły podziwiać swoje ulubione misie - przytulanki.

Wrażeniom i komentarzom nie było końca, zwłaszcza, że 
sprzyjała temu panująca tam ciepła i życzliwa atmosfera. 

Dzieci, częstowane przez panie chlebkiem z miodem, dzie-
liły się swoimi wrażeniami malując swoje ulubione pluszaki. 

Pomagamy 

4 grudnia Szkolne Koło Caritas SP-3 prowadzone przez 
Gabrielę Kreihs i Sylwię Tomczyk. zorganizowało Kier-

masz Dobroczynny „Bliżej bliźniego”. Celem akcji było ze-
branie środków pieniężnych na zakupienie świątecznych 
paczek żywnościowych dla potrzebujących. 

Akcję wsparli ofiarując swoje prace artyści z Bierunia: 
Grzegorz Plewniok i Eugeniusz Paruzel.

Rodzice i dziadkowie naszych uczniów ofiarowali serwet-
ki, obrusy, ozdoby na choinkę. Upiekli też pyszne ciasta. 
Nauczycielki świetlicy szkolnej: Wioletta Okruta, Alina Le-
nort, Katarzyna Ochmańska przygotowały ozdoby świą-
teczne.

Kwiaciarnie bieruńskie podarowały stroiki.
W trakcie trwania kiermaszu można było też kupić książ-

ki Księgarni św. Jacka w Katowicach i wziąć udział w Lote-
rii Dobroczynnej. 

Dzięki Państwa pomocy udało się zebrać 1274,00 zł. 
Organizatorzy dziękują wszystkim darczyńcom oraz 

mieszkańcom, którzy zaszczycili swoją obecnością kier-
masz.

Dzięki Wam, dzieci będą miały szczęśliwe święta. 

Z ostatniej chwili

Obszerną relację z obchodów 20 lecia Szkoły Podstawo-
wej nr 3 zamieścimy w następnym numerze który uka-

że się 5 stycznia 

i uczniami naszej 
szkoły. Uczniowie 
klasy 5d otrzyma-
li drobne upomin-
ki od swoich rówie-
śników z Ukrainy. 
Na początek dzie-
ci będą wymieniać 
korespondencję, 
mając nadzieję na 
spotkanie w przy-
szłym roku. Krótka wizyta zaowocowała deklaracją współ-
pracy między szkołami.
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WIZYTA GOŚCI Z UKRAINY

W dniach od 2 - 4 grudnia 2005 r. gościła w Bieruniu 
delegacja z partnerskiego miasta Ostróg na Ukra-
inie w składzie:, w-ce Burmistrz, dyrektor do spraw 

kultury, 3 dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodsta-
wowych. Delegacja przybyła na zaproszenie Ośrodka Edu-
kacji i Gimnazjum nr 2 w Bieruniu. Goście przyjechali w celu 
nawiązania współpracy międzyszkolnej. 

3 grudnia goście zostali przywitani przez burmistrza 
Ludwika Jagodę oraz pracowników Urzędu Miasta 
w składzie: w-ce burmistrz 
Jan Podleśny, przewodni-
czący Rady Miasta Jan Wie-
czorek, zastępca przewod-
niczącego Rady Miasta Ry-
szard Piskorek. Na spo-
tkaniu byli również obecni, 
dyrektor Ośrodka Edukacji 
Krystyna Czajowska, dyrek-
tor Gimnazjum nr 2 Grażyna 
Kubica, dyrektor SP nr 1 Anna 
Knopek, nauczyciel języka 
niemieckiego Małgorzata 
Jochemczyk, która zajmo-

wała się gośćmi od strony organizacyjnej oraz nauczyciel hi-
storii Jolanta Jaromin-Suzdalcew.

Po wizycie w Urzędzie Miasta dyrektor BOK-u Zofia Ła-
buś zaprosiła gości na wystawę poplenerową pleneru po-
wiatowego pt. „Między wieżami”. Następnie wszyscy udali 
się do Kościółka p.w. Świętego Walentego, gdzie pani Suz-
dalcew - nauczyciel historii z Gimnazjum nr 2 - opowiedzia-
ła o historii kościółka i miasta.

W końcu przyszedł czas na wizyty w szkołach: najpierw 
w Szkole Podstawowej nr 1, gdzie goście dokonali wpisu do kro-
niki szkolnej, wręczyli adresy i drobne upominki uczniom z klasy V, 
po czym zwiedzili basen, sale lekcyjne i salę gimnastyczną. 

W dalszej części swojej wizyty gościli w Gimnazjum nr 2, 
gdzie spotkali się z młodzieżą, wymienili adresy do kore-
spondencji, obejrzeli pracownie lekcyjne, salę informatycz-
ną i halę sportową, wpisali się również do kroniki szkolnej.

Następnie udali się do 
Pszczyny. Tam pod okiem 
przewodnika zwiedzili za-
mek, park oraz ratusz.

Wieczorem odbyło się 
spotkanie z władzami mia-
sta i dyrektorami szkół 
w celu omówienia współ-
pracy międzyszkolnej. Wi-
zyta przebiegała w wyjąt-
kowo miłej atmosferze. Go-
ście byli pod wrażeniem wy-
posażenia szkół i warunków 
tam panujących.            MJ

MAGAZYN SZKOLNY

Pozytyw górnikom

O 30-leciu Kopalni „Piast” już pisaliśmy w poprzednim wyda-
niu RODNI. Odbyło się wiele uroczystości towarzyszących 

temu wspaniałemu jubileuszowi. Fotoklub „Pozytyw” z Gim-
nazjum nr 1 włączył się w organizację jednej z takich imprez. 

W dniach od 7 do 9 grudnia w Cechowni na terenie kopalni, moż-
na było zobaczyć wystawę fotografii gimnazjalistów pt. „Śląsk 
wczoraj, dziś i jutro”. Do zwiedzenia ekspozycji zaproszono rów-
nież gimnazjalistów. Młodzi fotograficy oglądnęli zdjęcia z ogrom-
nym zainteresowaniem. Następnie zaprezentowano im bardzo 
ciekawy film o kopalni. Na koniec wszyscy pomodlili się w Kapli-
cy św. Barbary za zdrowie i pomyślność górników oraz otrzymali 
słodki poczęstunek ufundowany przez kopalnię.

W ostatnich dniach grudnia również ukazało się przepiękne wy-
danie kalendarza na rok 2006 prezentującego fotografie gimnazja-
listów, które są plonem I Wojewódzkiego Konkursu Twórczości Fo-

tograficznej Młodzieży Gimnazjalnej. Kalendarz powstał dzięki stara-
niom opiekuna Fotoklubu - Agnieszki Wyderka-Dyjecińskiej oraz 
pana Krzysztofa Burzana - członka zarządu DBT Polska Sp. z o.o.

Mikołaj w Gimnazjum

6 grud-
n i a 

do Gim-
n a z j u m 
nr 1 z 
dalekiej 
k r a i n y 
na sa-
niach z 
renifera-
mi, przyjechał św. Mikołaj. Ten Starzec w towarzystwie tuzi-
na elfów, diabełków i aniołów rozdał wszystkim grzecznym 
gimnazjalistom pyszne słodkości ufundowane przez Radę 
Rodziców działającą przy szkole.

Niech te święta Bożego Narodzenia 
przyniosą nam wiele radości, 

Niech uśmiech zagości w domach, 
Niech ogarnie nas ciepło wigilijnej świecy, 

Najszczersze życzenia 
na Boże Narodzenie i Nowy Rok składa

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne 
oraz Uczniowie Gimnazjum nr 1
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Aby studenci mogli otrzymać sty-
pendium na rok akademic-
ki 2005/2006 zgodnie z obowią-

zującym obecnie regulaminem musieli 
spełnić następujące kryteria:
1) być mieszkańcem Bierunia (posia-

dać meldunek stały lub czasowy,
2) studiować na wyższej uczelni (sys-

tem dzienny, wieczorowy lub zaocz-
ny),

3) mieć nie ukończone 25 lat,
4) dochód na członka w rodzinie nie 

mógł przekroczyć 80 % kwoty mini-
malnego wynagrodzenia za pracę

5) przedstawić świadectwo ukoń-
czenia szkoły średniej z wyni-
kiem średniej ocen 4,75 i wyższej 
a ubiegają się o przyznanie stypen-
dium po raz pierwszy,

6) którzy przedstawią średnią ocen 4,0 
i wyżej za kolejny ostatni ukończony 
rok akademicki.

Osoby ubiegające się o przyzna-
nie stypendium musiały przedsta-
wić stosowne dokumenty, które pod-
legały kontroli. Cała procedura zwią-
zana z postępowaniem, wymogi i ter-
miny określone są w regulaminie po-
wszechnie dostępnym (zarówno 
w formie tradycyjnej czyli pisemnej na 
stronach internetowych Urzędu jak 
i w postaci komentarza w Rodni), który 
w sposób jasny i przejrzysty wszystko 
reguluje. Budzi więc zdziwienie fakt kwe-
stionowania decyzji, która zapadła przez 
niektórych studentów nie ujętych w wy-
kazie osób, którym przyznano stypen-
dia. Warunkiem otrzymania stypendium 
było podpisane przez studenta umowy 
z Burmistrzem i miało to miejsce 19 li-
stopada. W dniu tym umowy podpisa-
ło 26 osób, a pozostałe 4, które również 
spełniały kryteria uczyniły do niezwłocz-
nie. Zanim doszło do tego sympatycz-
nego wydarzenia w komercyjnej lokal-
nej prasie pojawiła się ostra krytyka de-
cyzji Rady, która zaostrzyła i doprecyzo-
wała kryteria.

Autor użył kilku argumentów, pasu-
jących do jego wersji. Porównał liczbę 
osób, które otrzymały stypendia w ubie-
głym roku z liczbą obecnych stypendy-
stów. Podniósł sprawę kryterium ocen i 
ubóstwa. Pominął natomiast kwotę, któ-

ra przeznaczona będzie w budżecie mia-
sta na ten cel. W praktyce będzie ona 
zbliżona do ubiegłorocznej, a wpraw-
dzie mniejsza grupa osób otrzyma po-
moc lecz dla większości będą to kwo-
ty wyższe od ubiegłorocznych. Obecny 
regulamin przewiduje przyznanie sty-
pendium w kwotach od 150 do 400 zł 
i otrzyma je odpowiednio 10 osób 
po 150 zł, 6 osób po 200 zł, 3 oso-
by po 300 zł i 11 osób po 400 zł mie-
sięcznie.

Aby czytelnicy mogli odnieść się do 
sprawy z dystansem i wyciągnąć wła-
sne wnioski prezentujemy niektóre 
przykłady miast stosujących stypendia 
lub inne formy pomocy studentom. Naj-
bliżej do gmin naszego powiatu, więc 
od niego zaczynam, oto obraz: 

• Lędziny nazywają pomoc pie-
niężną stypendium, a jest to nie opro-
centowana pożyczka, którą mogą 
otrzymać przezorni do 31 sierpnia, 
o ile dochód nie przekracza w rodzinie 
120 % minimalnego wynagrodzenia, a 
student ukończył już pierwszy rok. W 
tym roku pożyczki przyznano 11 stu-
dentom. 

• Bojszowy przyznają nagrody rze-
czowe np. za pisanie pracy dyplomo-
wej o gminie traktując decyzję o nagro-
dzie jednorazowej w wys. do 360 zł jako 
promocję. W tym roku nagrody otrzyma 
ok. 12 osób. 

• Imielin nie przyznaje stypendium, 
a Chełm Śląski również. W tej ostat-
niej gminie wyróżnia się lub inaczej za-
uważa sportowców. W tym roku 5 osób 
prezentujących klasę sportową otrzyma 
miesięcznie od 150 - 300 zł za wyjątkiem 
wakacji. 

• Starostwo nie wypłacało i nie wy-
płaca stypendium ze środków pocho-
dzących z własnego budżetu. Stypen-
dia utożsamiano ze starostwem pocho-
dziły z budżetu państwa, a ściślej środ-
ków pomocowych Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. Z obcych środków 
wypłacono wówczas 64 stypendia po 
150 zł. 

• W sąsiednich Tychach studen-
ci mogą otrzymać stypendium. Muszą 
się jednak poszczycić zaangażowa-
niem dla wspólnoty lokalnej. Wyma-

ga się od nich aby uzyskali taką śred-
nią jak upoważnia do uzyskania sty-
pendium naukowego na macierzystej 
uczelni, czyli w praktyce zdecydowa-
nie powyżej 4,0. W tym roku stypen-
dium otrzyma 17 osób. 

• W darzonej sentymentem przy-
należności do historycznej wspólnoty 
Pszczynie nie przyznaje się stypendiów 
studentom. 

• Mikołów podobnie jak Bieruń przy-
znaje stypendia od trzech lat. Studen-
ci muszą wykazać się średnią 4,0 lub 
wyższą, a średni dochód w rodzinie w 
tym roku nie może być wyższy niż 420 
zł. Oczekuje się jednak wybitnych osią-
gnięć wysokich miejsc na olimpiadach 
czy sukcesów artystycznych. Studenci 
mogą otrzymać do 300 zł stypendium. 
Dużą swobodą ma komisja, która za-
kwalifikowała do przyznania stypen-
dium 12 studentów. Ciekawostką jest 
dyskryminowanie rodzeństw bo stypen-
dium może otrzymać tylko jedno z ro-
dzeństwa studiującego. 

• W Zabrzu przyznano tylko 4 sty-
pendia po 500 zł miesięcznie wyróżnia-
jąc wybitne postaci w dziedzinie sportu, 
nauki czy kultury. 

• Piekary Śląskie można z ko-
lei zaliczyć do tradycjonalistów. Wy-
maga się tam średnią 4,0 i większej 
a dochód maksymalny to 562 zł brutto. 
W mieście tym otrzymały stypendium 
23 osoby po 130 zł miesięcznie każda. 

• W Chorzowie obowiązuje sztywna 
cyfra 9, bo tylu maksymalnie studentów 
może otrzymać stypendium.

Wniosek musi być złożony do 15 
września, a więc trzeba się spieszyć 
no i mieć średnią 4,0 lub wyższą, ale 
starać się można dopiero po I roku. W 
mieście tym obowiązuje również kry-
terium minimalnego wynagrodzenia, a 
do rozdysponowania pozostaje mak-
symalnie 36.000 zł. Aby wyznaczyć 
szczęśliwą 9 wśród, której wszyscy 
otrzymają po 400 zł miesięcznie dużo 
pracy musi włożyć komisja. 

Krótki zupełnie przypadkowy prze-
gląd skłania do stwierdzenia, że 
swoją gminę ganimy za surowość, 
a jak to robią inne gminy nie znamy.

(JS)

Stypendia w krzywym zwierciadle
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