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Dnia 8 września 2007 r. w Wojewódz-
kim Parku Kultury i Wypoczynku w Cho-
rzowie podczas Jarmarku Produktów 
Tradycyjnych rozstrzygnięta została VII 
edycja konkursu „Nasze Kulinarne Dzie-
dzictwo 2007”. 

Organizatorem konkursu była Polska 
Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego, 
przy współpracy i dofinansowaniu Fun-
duszu Współpracy oraz Programu „Agro-
Smak 2”. Głównym celem konkursu była 
identyfikacja i zgromadzenie wiedzy 
o oryginalnych regionalnych produktach 
żywnościowych, wytwarzanych w gospo-

darstwach i przez lokalnych rzemieślni-
ków. Patronat nad konkursem wspólnie 
objęli Marszałek Województwa Śląskiego 
i Ministerstwo Rolnictwa.

Do udziału w „Jarmarku Produktów Tra-
dycyjnych” zgłosiła się dwójka wystawców
z naszego terenu oberża „Złota Gęś” – 
Państwa Kubik oraz P.P.H. MELBA Pana 
Jerzego Dudy. Swoje stoisko promocyjne 
miała także Gmina Siewierz. 

Jedną z głównych atrakcji jarmarku był 
Maciej, Kuroń, który wykazał się świet-
ną znajomością śląskiej kuchni i ugotował 
pyszny żurek. W konkursie „Nasze kulinar-
ne Dziedzictwo 2007” bez konkurencyjna 
okazała się „Siewierska Gęś Pieczona” – 
Państwa Bożeny i Marka Kubik prowadzą-
cych oberżę „Złota Gęś” w Siewierzu, która 
w kategorii „Produkty pochodzenia zwie-
rzęcego” zdobyła pierwsze miejsce w tyle 
pozostawiając Kiełbasę Siekaną na Sło-
mie Pieczoną – II miejsce oraz Ser Kozi Wę-
dzony – III miejsce. Ocenie poddano także 
produkty w kategorii: „Produkty pocho-
dzenia roślinnego”, „Napoje regionalne”, 
„Produkty mieszane”. Siewierz był repre-
zentowany także przez Pan Jerzego Dudę, 
który promował swoje „Lody Tradycyj-
ne” i chociaż pogoda była deszczowa za-
interesowanie było bardzo duże. Produk-
tami kandydującymi do nominacji „Perły 
2007” okazały się: Śląskie Oblaty Klasyczne 
i Drobne Ciasteczka Cieszyńskie.

Z naszego województwa zostało już 
wpisanych 49 potraw na listę Produktów 
Tradycyjnych, co plasuje go na trzeciej po-
zycji w kraju.
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Liceum w Siewierzu istnieje już 60 lat. 
Rocznica ta skłoniła absolwentów szkoły, 
Grono Pedagogiczne, uczniów do uczcze-
nia jubileuszu. W 2006 roku powołano 
Komitet Organizacyjny, który przez rok 
pracował nad scenariuszem uroczystości. 
Osobą najbardziej zaangażowaną emo-
cjonalnie w przygotowania okazała się 
przewodnicząca Rady Rodziców – pani 
Dorota Sękala. 

Uroczystość rozpoczęła się 15 września 
mszą świętą koncelebrowaną przez pro-
boszcza parafii p.w. św. Macieja Ap. Jana 
Lubienieckiego oraz księży – absolwen-
tów Liceum siewierskiego.

Akademię szkolną rozpoczął dyrektor 
szkoły mgr K. Będkowski. W swoim prze-
mówieniu podkreślał, że „o żywym sto-
sunku absolwentów do Szkoły świadczy 
fakt, że tak wielu spośród nich spotkało się 
z okazji jubileuszu 15 września, by dać wy-

raz swego przywiązania do niej, aby radoś-
nie święcić jej jubileusz.(…) Jubileusz Szkoły 
stwarza okazje do przemyśleń na różne te-
maty, ale jeden z nich jest najważniejszy – 
osiągnięcia Szkoły mierzy się osiągnięciami 
jej absolwentów, a te są imponujące. Z róż-
nych źródeł wiemy, że zrealizowali oni swo-
je najśmielsze marzenia i aspiracje, czerpiąc 
ze swoich sukcesów zawodowych ogrom-
ną satysfakcję życiową. Źródła te jednocześ-
nie potwierdzają, że nauczyciele tej szkoły 
pracowali usilnie nad rozwijaniem zdolno-
ści młodzieży, koncentrując się na jej moc-
nych stronach, a nie słabościach.” 

Dyrektor K. Będkowski z wyrazami 
szacunku i wdzięczności zwrócił się do 
wszystkich członków Komitetu Organiza-
cyjnego Jubileuszu 60 – lecia Szkoły, ro-
dziców wszystkich roczników uczniów. 
Dziękował również Panu Staroście Będziń-
skiemu Adamowi Lazarowi i Burmistrzo-

wi Miasta i Gminy Siewierz Zdzisławowi 
Banasiowi – nazywając ich najhojniejszy-
mi opiekunami Szkoły.

Starosta Powiatu Będzińskiego pan 
Adam Lazar złożył serdeczne podzięko-
wania wszystkim pracownikom, których 
wysiłek przyczynił się do wykształcenia 
wielu młodych ludzi, rodzicom za współ-
pracę i zaangażowanie w rozwój Szkoły. 
Uczniom życzył spełnienia życiowych pla-
nów i satysfakcji z uzyskiwanych wyników 
w nauce. Na ręce dyrektora Szkoły pan 
Starosta przekazał prezent – laptop.

Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz 
w swym wystąpieniu gratulował Szkole 
pięknego jubileuszu. Dziękował wszystkim 
dyrektorom i nauczycielom Szkoły, że we 
właściwym kierunku rozwijali placówkę.

Pan Mirosław Słomczyński, jeden z pierwszych absolwentów 
Liceum, przemawia w trakcie uroczystej akademii 

Pan Marek Kubik prezentuje zwycięską
„Siewierską Gęś Pieczoną”

60 LAT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SIEWIERZU

ZWYCIĘSKA „ZŁOTA GĘŚ ”

C.d. na str. 19.

OŚRODEK „PRIMUS” 
BRUDZOWICE NAJLEPSZY 

W POLSCE!
11 września 2007 r. w Sali Kolumnowej 

Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w Warsza-
wie miała miejsce gala finałowa VII edy-
cji ogólnopolskiego konkursu „Sposób 
na Sukces” na najlepsze działania kreują-
ce przedsiębiorczość i tworzenie nowych 
miejsc pracy na terenach wiejskich. Pod-
czas uroczystego wręczenia nagród uho-
norowanych zostało dziesięciu laureatów, 
oraz dwie osoby, które za swoje osiągnię-
cia zostały wyróżnione.

Pierwszą nagrodę w kategorii indy-
widualnej otrzymała Pani Halina Frą-
czek – Dyrektor Niepublicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej, „PRIMUS” Brudzo-
wice, za zrealizowane przedsięwzię-
cie p.t.„Rozszerzenie usług medycznych 
o lecznictwo szpitalne”.

Galę finałową wraz z wręczeniem na-
gród prowadził Jacek Bogucki – Sekre-
tarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, który wręczył naszej lau-
reatce puchar, oraz nagrodę pieniężną 
1.700,00 za zajęcie I miejsca.. Pani Hali-
na Frączek otrzymała także, listy gratula-
cyjne od Adama Bartosika, Dyrektora Ga-
binetu Prezesa Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, Andrzeja Chmie-
leckiego, V-ce Prezesa Zarządu BGŻ S.A. 
oraz Zdzisława Banasia, Burmistrza Mia-
sta i Gminy Siewierz, który był również 
obecny na gali wręczenia nagród.

Wywiad z laureatką, Panią Haliną Frą-
czek, publikujemy na stronie 19 „Kuriera 
Siewierskiego”.
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W dniach od 11-30 września 2007 r. Po-
wiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Ro-
goźniku w ramach prowadzonych prac re-
montowych na drogach powiatowych, 
położonych na terenie Gminy Siewierz 
prowadzi aktualnie remont ulicy Piastów 
w Żelisławicach. Remont obejmuje: mo-
dernizację nawierzchni asfaltowej na od-
cinku o długości 750 mb oraz utwardzenie 
poboczy na w/w odcinku oraz udrożnienie 
istniejących rowów przydrożnych.

Wykonawcą w/w prac jest Przedsiębior-
stwo Robót Drogowo – Mostowych „Mysz-
ków” Sp. z o.o. z/s w Żarkach. Wykonanie 
przedmiotowego remontu przyczyni się do 
poprawy bezpieczeństwa ruchu. 

Referat Gospodarki Komunalnej i Lokalowej                                                                                           
 Urzędu Miasta i Gminy Siewierz 

Już niedługo kolejne ulice w centrum 
Siewierza zyskają nowe oblicze. Po prze-
prowadzeniu w miesiącu czerwcu remon-
tów chodników przy ulicach Słowackiego, 
Nawrota i Będzińskiej przyszedł czas na 
przystąpienie do kolejnych robót remon-
towych.Pod koniec września rozpoczną 
się modernizacje chodników przy ulicach 
Czarnieckiego, Wolności, Piaskowej, Plac 
Ogrójecki w Siewierzu, które to prace będą 
prowadzone do końca października. 

Zakres robót obejmuje rozbiórkę istnie-
jących – zniszczonych płyt betonowych 
i położenie nowej nawierzchni z kost-
ki brukowej oraz wymianę krawężników. 
Prace remontowe zostaną wykonane 
przez konsorcjum firm w składzie: Sie-
wierskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Ko-
munalnej Sp. z o.o. oraz Miejskie Przed-
siębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. 
z o.o. z siedzibą w Zabrzu. Wykonawca zo-
stał wyłoniony w wyniku przeprowadzo-
nej procedury przetargowej. W przetargu 
wzięło udział pięciu oferentów. Za naj-
korzystniejszą uznano ofertę wykonawcy 
z najniższą ceną, który zadeklarował wyko-
nanie prac za łączną kwotę 445 tys. zł. 

Remonty chodników wiążą się niestety 
z miejscowymi utrudnieniami dla pieszych, 
a także dla kierowców. Prosimy, więc ser-
decznie o cierpliwość i wyrozumiałość 
mieszkańców mając na względzie fakt, iż 
jest to kolejny krok w poprawie wizerun-
ku naszego miasta, ale przede wszystkim 
w poprawie bezpieczeństwa jego miesz-
kańców.

MODERNIZACJA ULICY PIASTÓW 
W ŻELISŁAWICACH

KOLEJNE REMONTY 
CHODNIKÓW W SIEWIERZU

Nareszcie zmaterializował się efekt kilku-
miesięcznej procedury pozyskiwania środ-
ków na dofinansowanie zakupu instru-
mentów muzycznych dla orkiestry dętej 
w Żelisławicach. Po wyborze dostawcy 
i podpisaniu umowy z Centrum Muzycz-
nym LEMAŃSKI z siedzibą w Będzinie za-
kupiono 10 instrumentów, do których 
należą: 2 tuby, 3 klarnety, 3 trąbki oraz 
2 saksofony.

W ramach Programu Odnowy Wsi Wo-
jewództwa Śląskiego na lata 2006–2010 

został ogłoszony Konkurs Przedsięwzięć 
Odnowy Wsi. W ramach tegoż Konkursu 
Urząd Marszałkowski Województwa Ślą-
skiego przyznał Gminie Siewierz dota-
cję w wysokości 7 850,00 zł, co stanowi 
50% całości środków przeznaczonych na 
zakup instrumentów muzycznych. Pozo-
stała część środków została sfinansowana 
przez Urząd Miasta i Gminy Siewierz oraz 
mieszkańców Żelisławic. 

W środę tj. 12 września 2007 r. dziesięć 
lśniących instrumentów dętych zostało 
przekazanych do rąk własnych członków 
orkiestry dętej, którzy czekali już na nie 
z niecierpliwością przed remizą w Żelisła-
wicach.. Przekazane instrumenty zostały 
od razu rozpakowane i sprawdzone. Przy 
odbiorze brali udział: kapelmistrz orkie-
stry p. Henryk Nowak, sołtys wsi Żelisła-
wice p. Jan Machura, ks. proboszcz Marek 
Majchrzak oraz członkowie orkiestry. 

Uroczyste przekazanie, a zarazem za-
prezentowanie nowych instrumentów 
wśród szerszego grona mieszkańców od-
było się w niedzielę 16 września na Mszy 
Świętej w Żelisławicach.

W dniu 30 sierpnia 2007 r. odbył się 
odbiór nowo wykonanej kotłowni gazo-
wej wraz z instalacją centralnego ogrze-
wania na parterze budynku Remizy OSP 
w Leśniakach. Inwestorem tego zadania 
była Gmina Siewierz, a wykonawcą robót 
– Zakład Instalacji Wod., Kan., CO, Gaz –
„ Maria Hąc” z siedzibą w Siewierzu. Cał-
kowity koszt wykonanych prac wyniósł 
52.470,47 zł brutto. Dotychczas Remiza 
ta nie posiadała kotłowni oraz instalacji 

c.o., a budynek ogrzewany był elektrycz-
nie, piecami akumulacyjnymi, w związku 
z czym opłaty ponoszone z tytułu ogrze-
wania w/w budynku były wysokie. 

Niewątpliwie nowe przedsięwzięcie 
przyczyni się do obniżenia kosztów utrzy-
mania Remizy oraz umożliwi w okresie zi-
mowym organizowanie imprez i spotkań 
dla mieszkańców sołectwa Leśniaki. 

Referat Gospodarki Komunalnej i Lokalowej 
Urzędu Miasta i Gminy Siewierz

Chcąc popularyzować aktywne formy wy-
poczynku oraz spełniać oczekiwania dzie-
ci, młodzieży oraz dorosłych zainteresowa-
nych różnymi formami aktywności fizycznej 
potrzebujemy nowoczesnej infrastruktu-
ry sportowej. Istniejące stadiony sportowe, 
boiska i place zabaw, zarówno te przyszkol-
ne, jak i te niepowiązane z infrastrukturą 
szkolną, pozostawiają wiele do życzenia. 
Po przeanalizowaniu postulatów zgłoszo-
nych przez prezesów działających w gminie 
klubów sportowych, sołtysów oraz dyrekto-
rów szkół przystąpiliśmy do pracy. 

Od kilku miesięcy prowadzimy działa-
nia zmierzające do stopniowej moderni-
zacji bazy sportowo – rekreacyjnej w na-
szej gminie. Pierwszy krok już za nami 
– w wyniku postępowania przetargowe-
go wyłoniliśmy firmę projektową, której 
zadaniem będzie opracowanie dziewięciu 
projektów budowy i modernizacji obiek-
tów sportowo-rekreacyjnych. Wśród tych 
obiektów znajdują się 3 stadiony piłkar-
skie: w Siewierzu, Brudzowicach i Żeli-
sławicach, tereny sportowe przy Zespole 
Szkół w Siewierzu, Szkole Podstawowej w 
Dziewkach, Zespole Szkolno – Przedszkol-
nym w Żelisławicach, Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym w Wojkowicach Kościel-
nych, a także baza sportowa przy remizie 
OSP w Leśniakach. W przetargu został 
również zlecony projekt budowy placu za-
baw przy hydroforni w Tuliszowie.

W obecnym jak i przyszłorocznym bu-
dżecie zostały już zagwarantowane środ-
ki na pokrycie kosztów powyższych prac 
projektowych, których łączna wartość 
przekroczy nieznacznie kwotę 300 000 

zł. Przyszła realizacja tych projektów bę-
dzie olbrzymim przedsięwzięciem, które 
postaramy się realizować etapowo, ko-
rzystając ze wsparcia Unii Europejskiej. 
Mamy nadzieję, że podjęte działania przy-
niosą efekt w postaci wzrastającego za-
interesowania sportem wśród wszystkich 
mieszkańców Gminy. 

Czeka nas również praca związana z bu-
dową i remontem mniejszych obiektów ja-
kimi są place zabaw. Planujemy zmoderni-
zowanie placów zabaw przy Przedszkolu 
w Siewierzu, przy ul. Mostowej na Piwo-
ni oraz przy remizie OSP w Wojkowicach 
Kościelnych. Nowe place zabaw budować 
będziemy przy remizie OSP w Nowej Wio-
sce, przy barze MIX w Kuźnicy Warężyń-
skiej oraz na tzw. „Świętej” w Brudzowi-
cach. Postaramy się by obiekty te spełniały 
kryteria bezpieczeństwa i atrakcyjności, 
pozwalając dzieciom z naszej gminy na 
beztroską, aktywną zabawę.

Referat Rozwoju i Inwestycji

W dniu 7 lipca 2007 r. Spółdzielnia Rze-
mieślnicza „WIELOBRANŻOWA” z sie-
dzibą w Zawierciu przystąpiła do wyko-
nania prac polegających na dociepleniu 
elewacji budynku remizy OSP w Brudzo-
wicach. Prace zostały wykonane i zakoń-
czone zgodnie z umową w dniu 1 sierp-
nia br. Koszt wykonania w/w prac wyniósł 
68.106,24 zł (brutto).

Ocieplenie budynku zmieniło zewnętrz-
ny wygląd remizy, a co ważniejsze przy-
czyni się do zmniejszenia kosztów ogrze-
wania obiektu w sezonie zimowym. 

Referat Gospodarki Komunalnej i Lokalowej 
Urzędu Miasta i Gminy Siewierz

INSTRUMENTY JUŻ W ŻELISŁAWICACH

CIEPLEJ W REMIZIE OSP  
BRUDZOWICE

NOWE OBLICZE TERENÓW SPORTOWYCH W GMINIE SIEWIERZ

Zespół orkiestry dętej wraz z nowymi instrumentami

Remont stadionu „Przemszy Siewierz” będzie obejmował m.in. 
rozbudowę i zadaszenie trybun

NOWA KOTŁOWNIA GAZOWA W REMIZIE OSP LEŚNIAKI
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INFORMACJE

Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom 
mieszkańców i stworzyć w gminie wa-
runki dla atrakcyjnego i bezpieczne-
go spędzania wolnego czasu, zleciliśmy 
opracowanie dwóch koncepcji zagospo-
darowania na cele rekreacyjno-sportowe 
terenów: wokół zamku i przy zbiorniku 
„Kuźnica Warężyńska”

Tereny wokół zamku w Siewierzu od 
dawna funkcjonują jako miejsce organi-
zowania masowych imprez, przyciągają 
spacerowiczów oraz aktywnie wypoczy-
wających mieszkańców, w tym pasjona-
tów nordic walking.

Zbiornik wodny „Kuźnica Warężyńska” 
jest miejscem coraz chętniej odwiedza-
nym przez letników, mimo że teren ten 
nie został jeszcze odpowiednio przystoso-
wany do rekreacji i wypoczynku.

Zarówno tereny wokół zamku jak i przy 
zbiorniku Kuźnica Warężyńska stanowią 

pole do popisu dla projektanta jak i przy-
szłego wykonawcy. Projektantem przy-
gotowującym dla nas obie koncepcje jest 
doświadczona pracownia architektonicz-
na WASKO-PROJEKT z Krakowa. Jednym 
z najbardziej znaczących projektów reali-
zacyjnych wykonanych przez tą firmę jest 
projekt dwupoziomowego regionalne-
go dworca autobusowego w Krakowie – 
pierwszego tego typu obiektu w Polsce.. 
Spośród wielu opracowań firmy jest rów-
nież projekt zagospodarowania zbiornika 
wodnego „Balaton” w Trzebini.

W obecnej chwili trudno jeszcze orzec 
o przyszłym kształcie terenów wokół za-
mku i przy „Kuźnicy”. Koncepcja zago-
spodarowanie terenów przy „Kuźnicy” 
powinna uwzględnić rekreacyjno – tury-
styczny i sportowy charakter terenu i pro-
ponować obiekty o adekwatnym prze-
znaczeniu, takich jak plaża, parking, pole 
namiotowe, kemping, przystań dla sprzę-
tu pływającego, plac zabaw, itp. oraz 
w razie potrzeby odpowiednie rozwiąza-
nia komunikacyjne. Tzw. błonia pod za-
mkiem nadal będą służyć jako miejsce or-
ganizowania imprez. Koncepcja będzie 
również uwzględniać planowaną przez 
Gminę budowę ścieżki rowerowej, która 
prowadzić będzie od ruin Zamku do zbior-
nika wodnego „Kuźnica Warężyńska”. 

Przypominamy, że nadal zbieramy an-
kiety od mieszkańców dotyczące zago-
spodarowania terenów wokół zamku. 
Wspólnie, we współpracy z projektantem, 
zdecydujmy o wyglądzie tych terenów!

Referat Rozwoju i Inwestycji

NA WYPOCZYNEK DO SIEWIERZA

Propozycja zagospodarowania terenu wokół zbiornika wodnego 
Balaton w Trzebini opracowana przez firmę WASKO PROJEKT.

A jak będzie wyglądał zbirnik Kuźnica Warężyńska?

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach, Filia w Będzinie działająca przy ul. Małachowskiego 29 zaprasza do Inter-
netowego Centrum Informacji Multimedialnej. Centrum przeznaczone jest do korzystania z Internetu w celach edukacyjnych, z pa-
kietu Office i przeglądania programów multimedialnych. Użytkownikami ICIM są nauczyciele, pracownicy resortu oświaty, kultury 
i administracji, studenci, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz wszyscy czytelnicy biblioteki. 

ICIM powstało dzięki środkom finansowym pochodzącym z Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz z budżetu państwa. Ko-
rzystanie z ICIM jest BEZPŁATNE. Użytkownik natomiast ponosi koszty związane z drukowaniem i skanowaniem. W Centrum znaj-
dują się 4 stanowiska komputerowe i urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka).

Godziny otwarcia ICIM:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 10:00 – 17:00; czwartek 9:00 – 14:00

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i wymaganiom środowiska lokalnego, serdecznie zapraszamy do korzystania z Centrum 
i życzymy owocnej pracy.

INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ (ICIM)

W dniach 10-12 września 2007 r. 45 
osobowa grupa emerytów i rencistów 
udała się na wycieczkę autokarową na 
Mazury. 

Podczas podróży zwiedzali zabytkowe 
i interesujące miejsca między innymi – 
Muzeum T. Halika i E. Dzikowskiej w Toru-
niu wraz ze śliczną starówką i zabytkowy-
mi kamieniczkami, no i oczywiście pomnik 
Mikołaja Kopernika.

Wielką atrakcją dla podróżujących było 
zwiedzanie Muzeum Zamkowego w Mal-
borku, a następnie sanktuarium Maryjne 
w Gietrzwałdzie oraz Bazylikę w Świętej 
Lipce, która słynie z przepięknych organ 
bardzo podobnych do Oliwskich. Podczas 
koncertów poruszają się figurki świętych 
i aniołów. Wycieczkę zakończył uroczy 
rejs statkiem po Jeziorze Śniardwy w Mi-
kołajkach.

Krystyna Nowak

Emeryci mają czas 
i zwiedzają Kraj

Mszą Św. odprawioną w kościele p.w. 
Św. Macieja Ap. w Siewierzu rozpoczęto 
zaplanowany program obchodów jubileu-
szu. W trakcie mszy św. koncelebrowanej 
przez księży kapelanów Janusza Rakocze-
go i Mikołaja Skawińskiego poświęcony 
został sztandar. W homilii Ksiądz Kapelan 
Janusz Rakoczy w serdecznych słowach 
dziękował za stan i piękno lasów oraz za 
pracę leśników. 

W części oficjalnej nadleśniczy Nadleś-
nictwa Siewierz, mgr inż. Andrzej Włóka, 
po powitaniu zaproszonych gości przed-
stawił krótki rys historyczny nadleśnictwa 
i warunki, w jakich przyszło gospodaro-
wać siewierskim leśnikom.

Imprezę uświetnili swoją obecnością 
posłowie Beata Małecka-Libera, Wiesław 
Jędrusik, Wojciech Picheta, oraz Marian 
Gajda – radny Sejmiku Śląskiego a także 
Zbigniew Meres – prezes zarządu WZ OSP 
Katowice i Józef Suliński – prodziekan Wy-
działu Leśnego AR w Krakowie.

Z zaproszenia leśników na tą impre-
zę skorzystało również liczne grono eme-
rytowanych pracowników, przedsta-
wicieli samorządów z terenu działania 
Nadleśnictwa, przedstawicieli służb mun-
durowych. Ponadto na zaproszenie leśni-
ków w imprezie wzięli udział przedstawicie-
le ZUL współpracujących z Nadleśnictwem. 
W dalszej części uroczystości głos zabrał 

dyrektor RDLP w Katowicach, dr inż. Kazi-
mierz Szabla, który w swoim wystąpieniu 

W dniu 14 września 2007 r. Nadleśnictwo Siewierz obchodziło swoje święto. Rok 2007 jest dla siewierskich leśników 
rokiem rocznicowym. Mija właśnie 80 lat od powołania do życia Nadleśnictwa Siewierz. Ten historyczny jubileusz był 
okazją do zorganizowania uroczystości, zaprezentowania dorobku i uczczenia ludzi, którzy tę historię tworzyli.

80 LAT NADLEŚNICTWA SIEWIERZ

C.d. na str. 6.

Zdjecie grupowe wycieczki w Malborku
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W dniach 12 i 13 września w fabry-
ce suszarek w Siewierzu odbyły się dni 
„perfekcyjnej jakości”, podczas których 
wszyscy pracownicy fabryki wzięli udział 
w wyjątkowym szkoleniu. Celem szkole-
nia było zwrócenie uwagi na jakość i rolę 
jaką każda osoba odgrywa w jej zapew-
nieniu oraz dostarczenie narzędzi, które 
umożliwią każdemu wpływ na doskonale-
nie jakości zarówno produktów jaki i pro-
cesów produkcyjnych. Szkolenie odbywało 
się w specjalnej ciężarówce, która odwie-
dzi wszystkie fabryki w Europie. Polska jest 
pierwszym krajem na mapie jej podróży. 
W środku ciężarówki stworzono elegancką 
salę szkoleniową wyposażoną w nowo-
czesny sprzęt audiowizualny. Uczestnicy 
najpierw zapoznają się z atrakcyjnymi ma-
teriałami filmowymi, a potem biorą udział 
w zabawie, która uświadamia wagę, jaką 
do jakości przywiązuje Electrolux. W dal-
szej części szkolenia, już na terenie fabryki, 
poznają sposoby umożliwiające im wpływ 
na ciągłe udoskonalanie jakości.

Program szkoleniowy jest częścią glo-
balnej strategii produkcyjnej – EMS (Elec-
trolux Manufacturing System). 

Electrolux Manufacturing System 
(EMS), to globalna strategia produk-
cji, którą Electrolux zaczął wprowadzać 
w swoich fabrykach dwa lata temu.

EMS pozwala osiągać doskonałość w ra-
mach całego przedsiębiorstwa włączając 
w to produkcję, zaopatrzenie oraz sprze-
daż. Jego głównym punktem odniesienia 
jest konsument i zapewnienie mu pełnej sa-

tysfakcji. EMS jest pierwszym tak komplek-
sowym, globalnym programem w branży 
AGD, który koncentruje się na efektywno-
ści, poprawie jakości i płynności dostaw, lo-
gistyce oraz sprzedaży. Jego celem jest opty-
malizacja procesów produkcji i zapewnienie 
pełnej satysfakcji klientom poprzez spełnie-
nie ich oczekiwań – dostarczenie im naj-
wyższej jakości produktów, dokładnie wte-
dy, gdy ich potrzebują.

EMS bazuje na trzech elementach: 
1. Stabilność – która oznacza ograni-

czanie odpadów poprzez standaryzację 
metod działania w całej firmie oraz utrzy-
mywanie najlepszych możliwych warun-
ków pracy. Stabilność jest podstawą cią-
głego udoskonalania.

2. Stałe udoskonalanie produktów 
i procesów to ciągłe ulepszanie sposobu 
pracy, aby osiągnąć doskonałość w jako-
ści, kontroli kosztów i logistyce

3. Zmiany w kulturze organizacyjnej, 

osiągane dzięki sprawnemu przywódz-
twu, efektywnej pracy zespołowej, inten-
sywnych szkoleniach oraz zaangażowaniu 
każdego pracownika.

EMS pozwala firmie Electrolux  zapew-
nić taką samą, najwyższą jakość produk-
tów  na całym świecie, niezależnie od 
miejsca ich powstawania.

Z historii fabryki w Siewierzu
Fabryka suszarek w Siewierzu jest pierw-

szą inwestycją grupy Electrolux w Polsce. 
Powstała na terenie 10 hektarów zaku-
pionych w 2000 roku. Dziś białe budyn-
ki z logo Electrolux widać dobrze z trasy 
E75 prowadzącej z Warszawy do Katowic, 
a nowoczesne hale zajmujące 50 tysię-
cy m2 w niczym nie przypominają daw-
nych budynków. W budowę zakładu wło-
żono ponad 30 milionów Euro. Do 2006 
roku wyprodukowano w nich 2,5 miliona 
pralek i suszarek. Od 2007 roku zgodnie 
ze strategią monoprodukcyjności fabryka 
w Siewierzu koncentruje się wyłącznie na 
wytwarzaniu suszarek. W 2007 roku prze-
widywana produkcja powinna przekroczyć 
milion urządzeń. Powstaje tu między inny-
mi najbardziej zaawansowana technolo-
gicznie suszarka Iron Aid, która pomaga 
w prasowaniu. Siewierz jest obecnie jedy-
ną fabryką suszarek Electrolux w Europie, 
a za rok stanie się również centrum rozwo-
jowym suszarek w grupie Electrolux. Za-
trudnionych jest w nim ponad 600 osób.

JAKOŚĆ Z SIEWIERZA DO EUROPY

W dniach od 14 do 16 września 2007 
roku organizowana była na terenie całego 
kraju akcja „Sprzątanie Świata”.

Wychodząc naprzeciw w/w akcji Gmina 
Siewierz włączyła się czynnie w działania 
proekologiczne poprzez wzięcie udzia-
łu w akcji porządkowej na rzecz czystego 
środowiska.

Podobnie jak w latach ubiegłych ręka-
wice i worki, do których zbierano śmieci 
podczas akcji sprzątania, zostały zakupio-
ne przez tut. Gminę ze środków Gminne-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej oraz rozdysponowane 
pomiędzy uczestników akcji. Zebrane 
podczas akcji porządkowej śmieci zosta-
ły odwiezione przez Siewierskie Przed-
siębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. 
z o.o. w Siewierzu na składowisko odpa-

dów komunalnych. W akcji uczestniczyli 
przede wszystkim uczniowie i nauczycie-
le  placówek oświatowych mieszczących 
się na terenie  naszej gminy, pracownicy 
Urzędu Miasta i Gminy  Siewierz, człon-
kowie Polskiego Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów Oddział Rejonowy 
w Siewierzu, mieszkańcy Sołectwa Nowa 
Wioska oraz Sołectwa Dziewki, a tak-
że pracownicy Kopalni Odkrywkowej 
Surowców Drogowych „Nowa Wioska” 
oraz Przedsiębiorstwa Wielobranżowego 
„PROMAG” Sp. z o.o.

W czasie trwania akcji „Sprzątanie Świa-
ta” uporządkowano znaczną powierzch-
nię zanieczyszczonych terenów naszej 
Gminy, przyczyniając się tym samym do 
poprawy jej wizerunku.

Referat Gospodarki Gruntami 
i Ochrony Środowiska

PODSUMOWANIE AKCJI „SPRZĄTANIA ŚWIATA” 
W SIEWIERZU

Od 1 października 2007 r. do 31 grud-
nia 2007 r. Powiatowy Urząd Pracy w Bę-
dzinie będzie realizował projekt  Aktywna 
kobieta. Głównym celem jest podwyższe-
nie wskaźnika zatrudnienia kobiet powy-
żej 50 roku życia i ułatwienie im udziału 
w przedsięwzięciach zwiększających szan-
se na podjęcie pracy i jej utrzymanie lub 
uruchomienie własnej działalności gospo-
darczej. 

W ramach Projektu wsparciem zostanie 
objętych 30 bezrobotnych kobiet powy-
żej 50 roku życia, zarejestrowanych w Po-
wiatowym Urzędzie Pracy, mających trud-
ności ze znalezieniem pracy. Proponowane 
w programie działania obejmują w głów-
nej mierze: szkolenia zawodowe grupowe 
i indywidualne oraz przyznanie jednorazo-
wych środków na podjęcie działalności go-
spodarczej poprzedzone szkoleniem w za-
kresie ABC Przedsiębiorczości.

Szkolenia zawodowe pozwolą udosko-
nalić lub uzupełnić kwalifikacje zawodo-
we. Kształcenie bowiem w perspektywie 
międzynarodowej coraz częściej postrze-
gane jest jako „podstawowy klucz do 
tworzenia bogactwa i konkurencyjności 
w dobie globalnej gospodarki”.

Kobiety, które zdecydują się na samoza-
trudnienie będą mogły wykazać się samo-
dzielnością, umiejętnością podejmowania 
ryzyka na własny rachunek.

Osoby zainteresowane wzięciem udzia-
łu w wyżej opisanych Projektach proszone 
są o zgłaszanie się do Powiatowego Urzę-
du Pracy w Będzinie, pok. 21.

Szczegółowe informacje można rów-
nież uzyskać pod numerem tel. 032-761-
58-81.

PROJEKT 
„AKTYWNA KOBIETA”

Dzieci ze szkoły w Brudzowicach sprzątające teren 
wokół swojej szkoły
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Parametry

Tuliszów Trzebiesławice Żelisławice Kopalnia 
Siewierz

Ujejsce Mierzęcice

Norma

Tuliszów,
Podwarpie,

Hektary,
Marcinków,
Wojkowice
Kościelne

Podwarpie,
Zawarpie,

Gołuchowie,
Siewierz 

ul. Graniczna

Leśniaki,
Żelisławice,

Dziewki,
Nowa Wioska

Dziewki,
Brudzowice,
Żelisławice

Wojkowice 
Kościelne

Warężyn,
Kuźnica; 

Warężyńska, 
Piaskowa,
Podleśna

Barwa
mg/dm³ 1 1 1 1 1 1 15

Mętność
mg/dm³ 0,18 0,21 0,53 0,12 0,18 0,61 1

Odczyn
PH 7,6 7,7 7,6 7,7 7,6 7,7 6,50-9,5

Przewodność
US/cm 598 568 678 662 598 608 2500

Amoniak
mg/dm³ 0,09 0,10 0,08 0,09 0,09 0,11 0,5

Azotyny
mg/dm³ 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,5

Azotany
mg/dm³ 30,0 26,3 12,9 19,8 30,0 38,9 50

Magnez
mg/dm³ 32,3 25,2 36,6 35,4 32,3 33,3 30-125

Wapń
mg/dm³ 62,0 92,0 62,0 60,0 62,0 123 nie normowane

Żelazo
mg/dm³ 0,021 0,020 0,020 0,023 0,020 0,020 0,2

Twardość
mg/dm³ 289 287 342 321 289 302 60-500

Woda ze wszystkich ujęć oraz sieci wodociągowych została zbadana pod względem bakteriologicznym. Badana woda odpowia-
da wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002 r. (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY DO PICIA I NA POTRZEBY GOSPODARCZE 
DOSTARCZONEJ MIESZKAŃCOM SOŁECTW GMINY SIEWIERZ PRZEZ ZAKŁAD 

USŁUG WODNYCH I KANALIZACYJNYCH SIEWIERZ
WRZESIEŃ 2007 ROK

Na podstawie art. 13 § 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384 z późn. 
zm.) oraz na podstawie  § 23 uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu Nr LV/377/06 z dnia 28 września 2006 r. w sprawie: uchwalenia 
„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Siewierz” (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 124, poz. 3549) informuje 
się, co następuje:

1.  W okresie od 1 października 2007 r. do 15 października 2007 r. należy przeprowadzić na terenie Miasta i Gminy Siewierz po-
wszechną akcję deratyzacji. 

2.  Akcję deratyzacji przeprowadzają właściciele nieruchomości. Akcja polega na jednolitym wyłożeniu trutki w budynkach miesz-
kalnych, produkcyjnych, magazynowych, w placówkach służby zdrowia, oświaty, handlowych, gastronomicznych, gospodar-
stwach rolnych, sieciach kanalizacyjnych, ciepłowniczych, teletechnicznych i wszystkich innych miejscach, gdzie możliwe jest 
przebywanie gryzoni.

3.  Właściciele nieruchomości przed przystąpieniem do akcji, tj. do 30 września 2007 r. zobowiązani są do oczyszczenia ze wszyst-
kich odpadów pokonsumpcyjnych posesji i innych miejsc oraz do zaopatrzenia się w odpowiednią ilość trutki.

4.  W czasie wykonywania czynności związanych z deratyzacją należy ściśle przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcjach po-
szczególnych trutek. Dzieci należy pouczyć o niebezpieczeństwie zatrucia i nie pozostawiać bez opieki. W miejscach, gdzie wy-
łożono trutkę, należy umieścić wyraźne ostrzeżenie: „UWAGA TRUTKA”.

5.  Padłe gryzonie należy usuwać na bieżąco i zakopywać na głębokości co najmniej 1 m, w odległości minimum 50 m od źródeł 
wody pitnej. Po 15 października 2007 r. należy usunąć pozostałą trutkę i oczyścić nieruchomość.  

6.  Nadzór nad akcją, jej przygotowaniem oraz kontrolę jej wykonania pełnić będą Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Dąbrowie Górniczej, przedstawiciele Policji oraz Urzędu Miasta i Gminy Siewierz. 

Z up. Burmistrza Renisława Sułkowska
Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

OBWIESZCZENIE – ogłoszenie o przeprowadzeniu akcji deratyzacji

Siewierz dnia 14.09.2007 r.

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz. U. 
Nr 261 z 2004 r. poz. 2603 z późn. zm.), informuję, iż w terminie od 19.09.07 r. do 10.11.07 r.  w Urzędzie Miasta i Gminy 
Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16 zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych  
do sprzedaży. Wykaz ten zostanie zamieszczony również w Biuletynie Informacji Publicznej www.siewierz.bip.info.pl.
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OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SIEWIERZ 

z dnia 20 września 2007 r.

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admini-
stracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) z a w i a d a m i a s i ę , że na wniosek Gminy 
Siewierz reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Pana Zdzisława Banasia w imieniu którego z pełnomocnictwa działa Pan 
Leszek Paprocki, 42-584 Dobieszowice, ul. Polna 7A, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji in-
westycji celu publicznego p.n. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 793 w miejscowości Leśniaki, Gmi-
na Siewierz, na działkach o nr geodezyjnych nr 155 (KM 1), 354 (KM 3), 446 (KM 4) położonych w Leśniakach.

W ciągu 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, można w tutejszym Urzędzie Miasta i Gminy w Siewierzu ul. Żwirki i Wi-
gury 16 pokój 25 zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sekretariacie 
Urzędu Miasta i Gminy Siewierz w godzinach: poniedziałekod godz.8.00 do 16.00 od wtorku do piątku od godz. 7.00 do 15.00.

• Konkurs skierowany jest do młodzie-
ży w wieku od 16 do 22 lat z terenu całej 
Polski.

• W ramach konkursu, o dotację w wy-
sokości 2 000 – 4 500 złotych, mogą sta-
rać się, co najmniej ośmioosobowe grupy 
młodych ludzi, działające na rzecz swoje-
go środowiska lokalnego.

Warunkiem udziału w konkursie jest 
nadesłanie projektu wraz z budżetem, 
przygotowanych według wzoru dostęp-
nego na stronie internetowej www.ma-
keaconnection.pl. Do wzięcia udziału 
w konkursie zapraszamy grupy młodzie-
żowe (grupy nieformalne, samorządy 
szkolne, lokalne stowarzyszenia utworzo-
ne i kierowane przez młodzież itp.).

Nadsyłane projekty powinny spełniać 
następujące warunki:

• Grupa powinna składać się z co naj-
mniej 8 osób w wieku od 16 do 22 lat.

• Odbiorcami planowanych działań po-
winny być lokalne społeczności i ich człon-
kowie, czyli mieszkańcy miejscowości, ró-
wieśnicy, dzieci, sąsiedzi, etc.

• Proponowane działania powinny być 
samodzielnie zaplanowane i realizowane 
przez grupę, a nie kierowane przez doro-
słych.

• Grupa może ubiegać się o dotację 
w wysokości od 2 000 do 4 500 złotych.

• Proponowane działania powinny roz-
poczynać się nie wcześniej niż 1 lutego 
2008, a kończyć nie później niż 31 sierp-
nia 2008 roku.

Termin nadsyłania projektów upływa 
22 października 2007 roku (decyduje 
data stempla pocztowego).

Więcej informacji na stronie interneto-
wej http://www.makeaconnetion.pl 

GP

PIENIĄDZE DLA MŁODZIEŻY NA DZIAŁANIA LOKALNE

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
i wymaganiom wszystkich naszych czy-
telników, informujemy, ze od września 
2007 r. zostają zmienione godziny otwar-
cia Pedagogicznej Biblioteki wojewódzkiej 
w Katowicach, Filii w Będzinie. 

poniedziałek, wtorek, środa, piątek
8:00 – 18:00

czwartek
8:00 – 15:00

Serdecznie zapraszamy!

Radni rozpatrzą i podejmą uchwały 
w następujących sprawach: zmian w bu-
dżecie gminy na rok 2007; udzielenia po-
mocy finansowej dla Województwa Ślą-
skiego na realizację opracowania projektu 
budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu, 
drogi wojewódzkiej Nr 793 w Leśniakach; 
przystąpienia do Związku Stowarzyszeń 
o nazwie Lokalna Grupa Działania "Bryni-
ca to nie granica"; zaopiniowania projek-
tu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego 
w sprawie częściowego przekształcenia 
Powiatowego Zespołu Zakładów Opie-
ki Zdrowotnejw Będzinie poprzez likwida-

cję Oddziału Ginekologicznego zlokalizo-
wanego w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 40 i 
kontynuację świadczeń medycznych przez 
Oddział Ginekologiczno-Położniczy, funk-
cjonujący w PZZOZ w Będzinie przy ul. Ma-
łachowskiego 12; udzielenia wsparcie dla 
Komendy Powiatowej Policji w Będzinie 
z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji 
w Siewierzu; wyboru ławników sądowych 
do Sądu Okręgowegow Częstochowie oraz 
do Sądu Rejonowego w Zawierciu.

Sesja Rady Miejskiej rozpocznie się 
o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu 
Miasta i Gminy Siewierz.

W dniu 27 września br. odbędzie się kolejna, 
XI sesja Rady Miejskiej

Nowe godziny otwarcia 
Biblioteki Pedagogicznej 

w Będzinie

zwrócił uwagę na znaczenie Lasów Pań-
stwowych w naszym regionie. W uzna-
niu pracy siewierskich leśników dyrektor 
RDLP, na ręce Nadleśniczego wręczył na-
dany Nadleśnictwu pamiątkowy Korde-
las Leśnika Polskiego – najwyższe polskie 
odznaczenie leśne. W kolejnych przemó-
wieniach zaproszonych gości, siewierscy 
leśnicy z okazji swojego święta usłysze-
li same gratulacje i podziękowania. Wy-
stąpienia obecnych przedstawicieli władz 
wojewódzkich, samorządowych, komen-
dantów policji, państwowej straży pożar-
nej i myśliwych świadczyły o bardzo do-
brych kontaktach leśników z lokalnym 
społeczeństwem. Część oficjalną uroczy-

stości wieńczyło wręczenie odznaczeń 
i medali dla zasłużonych leśników.

W trakcie części oficjalnej pojawiła się 
inicjatywa założenia koła Towarzystwa 
Przyjaciół Lasu (TPL), do którego przy-
należność zadeklarowali prominentni 
uczestnicy jubileuszu. Następnie odbyła 
się wspólna biesiada, której atrakcją był 
pieczony dzik. Nic dziwnego, że bawiono 
się i dyskutowano do późnej nocy.Z oka-
zji jubileuszu wydana została monografia 
nadleśnictwa. Publikacja ta zawiera sze-
reg cennych informacji nie tylko z histo-
rii lasów, ale może być znakomitą lekturą 
dla miłośników naszego regionu. Nad-
leśnictwo wraz z TPL przekazało uczest-

nikom imprezy sadzonki świerka, sosny, 
modrzewia, dębu, buka z zakrytym syste-
mem korzeniowym dla upamiętnienia ju-
bileuszu.Rozdawano wszystkim uczest-
nikom pamiątkowe foldery promujące 
Nadleśnictwo oraz liczne gadżety o tema-
tyce leśnej.Uroczystość uświetnił występ 
sygnalistów myśliwskich z Nadleśnictwa 
Prószków.

Sprzyjająca aura zagwarantowała wspa-
niałą zabawę.Cieszy nas, że opinie wysta-
wiane po uroczystościach są bardzo przy-
chylne, duża w tym zasługa pracowników 
Zajazdu Leśnego na terenie, którego od-
była się uroczystość.

Opracował: Nadleśnictwo

80 LAT NADLEŚNICTWA SIEWIERZ
C.d. ze str. 3.

Drodzy Mieszkańcy Siewierza!

Daniel B. Burns, amerykański badacz 
i autor, prowadzący badania historycz-
ne dotyczące sytuacji i losów rodzin ży-
dowskich na Śląsku (Zagłębie) w czasie II 
Wojny Światowej, poszukuje pamiątek, li-
stów, dokumentów, zdjęć lub jakichkol-
wiek innych materiałów dotyczących lub 
wspominających rodzinę Zborowskich, 
rodzinę Rozenblatów, lub/i jakąkolwiek 
inną przedwojenną rodzinę żydowską 
z Siewierza. Prosimy o kontakt mejlowy 
lub telefoniczny:

siewierz.pamiatki@gmail.com
+48 600 057 387

DZIĘKUJĘ BARDZO ZA POMOC!

Daniel B. Burns
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KULTURA I ZDROWIE

Znajomość Ojczyzny i jej dziejów jest 
obowiązkiem i wartością, którą szko-
ła powinna przekazać swoim uczniom 
w procesie dydaktyczno – wychowaw-
czym, także poprzez szeroko pojęte kra-
joznawstwo. Dlatego też, szkoła w Woj-
kowicach Kościelnych wzięła udział 
w konkursie ogłoszonym przez Śląskiego 
Kuratora Oświaty na dofinansowanie wy-
cieczek szkolnych dla dzieci i młodzieży 
do miejsc pamięci narodowej – „Podróże 

historyczno – kulturowe w czasie i prze-
strzeni”. Wniosek napisała pani Urszula 
Warmuz. Kwota przyznanej dotacji wy-
nosi 3.321 zł.

Uczniowie Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego w Wojkowicach Kościelnych 
wezmą udział w październiku w 3 – dnio-
wej wycieczce historycznej „Spacer po 
Warszawie”. Celem wycieczki jest pogłę-
bienie wiedzy historycznej i umiejętno-
ści zdobytych na lekcji historii, poznanie 

dziejów naszej Ojczyzny, miejsc historycz-
nych, zabytków, dzieł sztuki i pamiątek 
związanych z historią Polski i stolicy. Spa-
cerując po Warszawie uczniowie zwiedzą 
m.in. Muzeum Powstania Warszawskie-
go, Muzeum Narodowe, Zamek Królew-
ski, Łazienki, Wilanów, Grób Nieznanego 
Żołnierza, Cmentarz na Powązkach oraz 
wezmą udział w lekcji w Sejmie Rzeczpo-
spolitej Polskiej. 

Red. „WOJKO”

Uczniowie z Wojkowic Kościelnych podróżują w czasie i przestrzeni

BADANIE PIERSI 
Zapraszamy na BEZPŁATNE badania 

mammograficzne

Starostwo Powiatowe w Będzinie, 
NZOZ „Med. – Jolan” oraz Burmistrz Mia-
sta i Gminy Siewierz zapraszają miesz-
kanki Gminy Siewierz do udziału w akcji 
promocji zdrowia pod hasłem:

„Profilaktyka chorób piersi”

Badania mammograficzne piersi wyko-
nywane będą kobietom od 40 roku życia, 
bez skierowania i nieodpłatnie w ambu-
lansie mammograficznym, stacjonującym 
w Siewierzu przy ul. Żwirki i Wigury 16 
(obok Urzędu Miasta i Gminy Siewierz) 
w dniach: 10, 11, 12 października 2007 r. 
od godziny 9.00 do 17.00.

Termin i godzinę wykonania badania 
należy uzgadniać w Punkcie Obsługi In-
teresanta osobiście lub telefonicznie, 
dzwoniąc pod numer telefonu:

(032) 64 99 421

Paniom urodzonym do roku 1937 oraz 
w latach 1958–1967 badania finansuje 
Starostwo Powiatowe w Będzinie. Panie 
urodzone w latach 1938–1957 wykonają 
badanie w ramach programu finansowa-
nego przez narodowy Fundusz Zdrowia.

BEZPŁATNE BADANIA!!
NZOZ "PRIMUS" w Brudzowicach, 

ul. Szkolna 12

zaprasza wszystkich chętnych na BEZ-
PŁATNE badania:

1) Badanie gęstości kości w kierun-
ku osteoporozy wraz z konsultacją leka-
rza specjalisty – densytometria w dniu 
06.10.2007 od godz. 9.00.

2) Badania prostaty z wykonaniem 
USG i konsultacja medyczną w dniu 
22.10.2007 od godz. 14.30.

 
Zapisy osobiście, przez osoby trzecie 

oraz telefonicznie pod nr:

(032) 6741227, (032) 6742912

NIE DAJ SIĘ GRYPIE!!

Oferujemy także możliwość zaszcze-
pienia się przeciwko grypie szczepionką 
VAXIGRIP – cena 30 zł.

ZAPRASZAMY

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 
i Gimnazjum w Siewierzu powrócili 
w mury budynku szkolnego wypoczęci 
i gotowi do podejmowania nowych wy-
zwań. Szybko dostrzegli, że w czasie wa-
kacji zaszły w szkole duże zmiany.

Przede wszystkim zostały wyre-
montowane szatnie na parterze szko-
ły podstawowej. Zlikwidowano boksy 
dla poszczególnych klas, a w zamian 
powstało jedno duże pomieszczenie, 
w którym dla każdej klasy przeznaczo-
no odpowiednią ilość ponumerowa-
nych wieszaków. W tej szatni swoją 
odzież pozostawiają uczniowie klas III – 
VI szkoły podstawowej. Ubrania są od-
bierane i wydawane przez panią szat-
niarkę po uprzednim okazaniu przez 
ucznia właściwego numerku. Obok 
znajduje się przebieralnia.

Dzieci z klas I-II szkoły podstawowej 
przebierają się w odrębnym, odnowio-
nym, zaopatrzonym w nowe wiesza-
ki pomieszczeniu. Takie rozwiązania 
sprawdziły się na terenie gimnazjum, 
w związku, z czym wprowadzono je 
również w szkole podstawowej. Słu-
żą one przede wszystkim zwiększeniu 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz 
przeciwdziałają kradzieżom.

Duże wrażenie na stałych bywalcach 
szkoły, a więc uczniach i ich rodzicach, 
zrobił hol na parterze przy głównym wej-
ściu na teren szkoły podstawowej. Nowa 
posadzka, odświeżone ściany, założe-
nie właściwego oświetlenia sprawiły, że 
miejsce to stało się nie tylko przyjemne 
i ładne, ale przede wszystkim jasne i prze-
stronne, a tym samym bezpieczne. Za-
bezpieczony został również przed prze-
ciekaniem za pomocą lepikowania dach 
na części budynku szkolnego 

W czasie wakacji pracownicy obsługi 
naszej szkoły własnymi siłami, zgodnie 
z przydzielonymi na ten czas obowiązka-
mi, wykonali wiele dodatkowych prac re-
montowych, m.in. odnowienie pracowni 
historycznej, malowanie niektórych kory-
tarzy i klatek schodowych oraz gabinetu 
lekarskiego, wymiana zniszczonych płytek 
podłogowych.

Wszystkie remonty zostały ukończone 
zgodnie z planem przed 3 września. Za-
równo nauczyciele, jak i uczniowie mogli, 
więc bez przeszkód rozpocząć swoją pracę 
w odnowionych pomieszczeniach szkoły.

Ewa Stelmach 
– wicedyrektor ds. dydaktycznych 

Zespołu Szkół w Siewierzu

WAKACYJNE PRACE REMONTOWE 
W ZESPOLE SZKÓŁ W SIEWIERZU

W dniu 12 września br. w Urzędzie Mia-
sta i Gminy Siewierz odbyło się spotka-
nie zainicjowane przez Burmistrza Zdzi-
sława Banasia z udziałem nauczycieli 
wychowania fizycznego oraz osób zaan-
gażowanychw działalność klubów spor-
towych. Celem spotkania było omówie-
nie oferty sportowej dla mieszkańców 
Miastai Gminy Siewierz oraz przedsta-
wienie działań propozycji, które mogły-
by ją polepszyć.

Na wstępie Burmistrz Zdzisław Banaś 
przedstawił projekty remontu, moderni-
zacji i rozbudowy sportowej. Burmistrz 
zaznaczył, że nie będzie żałował środków 
finansowych na rozwój gminnego sportu. 
Jużw roku bieżącym na kluby sportowe 
zwiększony został budżet prawie o 100% 
w stosunku do roku ubiegłego.

Zebranym przedstawiono możliwości 
pozyskiwania środków pozabudżetowych 

w celu realizacji zajęć sportowych. Bur-
mistrz zachęcał do podejmowania dzia-
łań mających na celu pozyskiwanie ta-
kich środkówi zaznaczył, że osoby, które 
się podejmują takiego wyzwania zawsze 
będą mogły liczyć na pomoc pracowni-
ków urzędu. 

W trakcie dyskusji padały różne propo-
zycje organizowania zajęć sportowych, 
aby zachęcić młodzież i dzieci do upra-
wiania sportu. Zebrani zdecydowali, aby 
zawiązała się grupa inicjatywna, w skład, 
której wejdzie po jednym przedstawicie-
lu ze wszystkich klubów sportowych oraz 
szkół.

Grupa inicjatywna w ramach regular-
nych spotkań będzie wymieniać się infor-
macjami, doświadczeniami oraz przedsta-
wiać nowe inicjatywy, które przyczynią się 
do popularyzacji sportu.

GP

STAWIAMY NA SPORT 
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KULTURA

Jak co roku Filia Biblioteczna w Żelisła-
wicach w okresie wakacji zorganizowała 
dla swych młodych czytelników ,,Waka-
cyjne spotkania z książką”. Odbywały się 
one w miesiącu sierpniu.

Podczas tych spotkań organizowane 
były różnego rodzaju zajęcia plastycz-
no-literackie, gdzie dzieci różnymi tech-
nikami wykonywały piękne prace, lepiły 
z masy solnej, z kartonów powstały pięk-
ne akwaria z wycinanymi rybkami. Prace 
te można podziwiać w siedzibie Filii Bi-
bliotecznej nr 2 w Żelisławicach. Do cze-
go gorąco zapraszam. 

Wszystkie dzieci bardzo chętnie brały 
udział w zabawach ruchowych np. skaka-
nie na skakance, gra w kręgle, odbijanie pi-
łeczki do ping ponga, kręcenie hula hop.

Nie zabrakło również głośnego czytania 
książek, do których przygód były rozwią-
zywane zagadki, krzyżówki. Dużą popu-

larnością wśród dzieci cieszyły się seanse 
filmowe prezentowanych dla nich bajek 
i filmów. 

Na jednym z ostatnich spotkań zaszczy-
cili nas swoją obecnością dyrektor MGBP 
w Siewierzu pani Magdalena Szlachta, 
sołtys Żelisławic pan Jan Machura oraz 
rodzice i dziadkowie naszych małych czy-
telników. 

Dzieci przedstawiły przygotowane przez 
siebie przedstawienie zatytułowane ,,Re-
zerwat Śledzi”, za co zostały nagrodzone 
gromkimi brawami, dyplomami, drobny-
mi upominkami oraz słodyczami. 

Filia w Żelisławicach serdecznie zapra-
sza dzieci, młodzież oraz dorosłych do jej 
odwiedzania, obejrzenia prac dzieci wy-
konanych w czasie spotkań wakacyjnych 
oraz zapoznania się z bogatymi zbiorami 
biblioteki.

Opracowała Justyna Madejska

09 września br. w ramach Otwartego 
Konkursu Ofert na zadania publiczne Wo-
jewództwa Śląskiego w dziedzinie kultury 
2007, zorganizowany został w tut. domu 
kultury IV koncert z cyklu „Kuźnia Mło-
dych Talentów”, promujący uzdolnioną 
i utalentowaną muzycznie młodzież z te-
renu woj. śląskiego.

W koncercie tym zaprezentowały się trzy 
młode artystki tj. Lidia Staśko – skrzyp-
ce (13 lat , reprezentantka Dąbrowy Gór-
niczej), Monika Wątrobska – fortepian (lat 
13, mieszkanka Siewierza) i Karolina Sko-
czylas z Dąbrowy Górniczej – lat 15. Mło-
de artystki dały porywający koncert, który 
publiczność nagrodziła gromkimi brawa-
mi.We wszystkich koncertach wystąpiło 16 
młodych wykonawców, wokaliści operowi 
i instrumentaliści. Program „Kuźnia Mło-
dych Talentów” skupił wokół siebie oprócz 
głównych jego wykonawców, również lu-
dzi kultury, sztuki, oświaty, wykładowców 
i nauczycieli szkół muzycznych. Taka for-
ma upowszechniania muzyki dała moż-
liwość wymiany i podzielenia się wiedzą 
teoretyczną i praktyczną w czasie pokon-
certowych konsultacji warsztatowych, rea-
lizowanych w ramach tego przedsięwzię-
cia kulturalnego. Uwieńczeniem programu 
„Kuźnia Młodych Talentów” będzie Gala 
Koncertowa w trakcie Inauguracji Roku 
Kulturalnego w Gminie Siewierz 2007, na 
której wręczone zostaną upominki i certy-
fikaty udziału dla wszystkich młodych wy-
konawców – uczestników tego programu 
edukacji kulturalnej.

W czasie Inauguracji wystąpią rów-
nież soliści śląskich scen operowych 
i operetkowych w osobach Ewy Mierzyń-
skiej. Marioli Ścibich-Płazak (rodem z Sie-
wierza) i Andrzeja Smogóra.

MGOK H.Wysocki

Dziękujemy p. Ewie Kubisie (ul. 
Krakowska)  za przekazanie do zbio-
rów Izby Tradycji i Kultury Dawnej 
w Siewierzu lampki karbidowej i od-
ważnika oraz p. Markowi Kubikowi 
(ul. Dąbrowskiego) za przekazanie 
krzyża nagrobkowego z II poł. XIX w.

Osoby, które posiadają ciekawe przed-
mioty i rzeczy o walorach zabytkowych 
oraz historycznych, i pragną je przeka-
zać do zbiorów Izby, zachęcamy i zapra-
szamy do kontaktu z p. Arturem Rokiem 
tel. 032 6742461 lub z Miejsko-Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury w Siewierzu tel. 

IV KONCERT KUŹNI 
MŁODYCH TALENTÓW

NOWE EKSPONATY 
W IZBIE

Z ŻYCIA FILII BIBLIOTECZNEJ 
W ŻELISŁAWICACH

W 2006 r. Zespół Szkolno – Przed-
szkolny w Wojkowicach Kościelnych na-
wiązał współpracę z węgierską szkołą 
w Edeleny. 

W kwietniu do naszej placówki przyje-
chali węgierscy uczniowie wraz z nauczy-
cielami, którzy zostali serdecznie przyjęci 
przez rodziny naszych uczniów.

W ramach wymiany uczniowie Zespołu 
wyjechali w sierpniu 2006 r. do Edeleny. 

W tym roku mamy przyjemność ponow-
nie gościć w naszych progach przedstawi-
cieli zaprzyjaźnionej szkoły.

Delegacja z Węgier przyjeżdża do Woj-
kowic Kościelnych w czwartek 27 wrześ-
nia. Ich przyjazd przewidziany jest w go-
dzinach wieczornych. 

W piątek od godziny 9.00 będą zorgani-
zowane zajęcia w szkole, w których będą 
uczestniczyć węgierscy uczniowie.

28 września o godz. 16.00 rozpocznie 
się oficjalne powitanie delegacji węgier-
skiej w OSP w Wojkowicach Kościelnych, 
po którym planowana jest dyskoteka in-
tegracyjna. 

W sobotę nasi goście pojadą do Mu-
zeum Chleba w Radzionkowie, a następ-
nie zwiedzą Sanktuarium w Piekarach Ślą-
skich, natomiast w niedzielę będą mieć 
okazję podziwiać Kraków. 

Delegację węgierską pożegnamy w po-
niedziałek, 1 października z myślą, iż będą 
mile wspominać chwile spędzone z nami.

WSPÓŁPRACA 
Z PARTNERSKĄ SZKOŁĄ 

W EDELENY

13-letnia skrzypaczka Lidia Staśko
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REDAGOWANY PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ Z TERENU MIASTA I GMINY SIEWIERZ

Dzieci i młodzież z poszczególnych 
szkół mieli okazje wyrazić swoją opinię na 
temat obowiązujących lektur szkolnych 
a oto ich wypowiedzi:

Zespół Szkół 
w Siewierzu 

Z dotychczasowych lektur szkolnych 
najbardziej podobała mi się książka pt. 
„O psie, który jeździł koleją", ponieważ 
opisuje życie dzielnego psa, Lampo, któ-
ry jeździł koleją po całym kraju. To opo-
wieść o wielkiej przyjaźni i wierności. 
Natomiast niechętnie czytałem lekturę 
„Krzyżacy”, gdyż dla mnie była mało in-
teresująca.

Kamil Jakubczyk, kl II c Gimnajum 
przy Zespole Szkół 

w Siewierzu

Najbardziej zachwyciła mnie książka 
"Tajemniczy ogród”. Była ona bardzo in-
teresująca, pełna przygód i niezwykłego 
ciepła. Jednak najmniej wciągnęła mnie 
lektura "W pustyni i w puszczy" Henryka 
Sienkiewicza. Według mnie, było w niej 
niewiele ciekawej akcji.

Patrycja Korusiewicz, kl VI a 
Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół 

w Siewierzu

Spośród lektur szkolnych najbardziej 
spodobała mi się książka "Robinson Kru-
zoe", gdyż główny bohater miał wiele 
niezwykłych przygód. Nie polubiłam na-
tomiast "Krzyżaków" – książka jest zdecy-
dowanie za długa!

Klaudia Nowak, kl III c Gimnazjum 
przy Zespole Szkół 

w Siewierzu

Zespół Szkolno – Przedszkolny 
w Wojkowicach Kościelnych 

Uważam, że zmiany w lekturach wpro-
wadzone przez byłego ministra edukacji 
nie są trafione. Moim zdaniem książki, 
które zostały usunięte m.in. „Stowarzy-
szenie umarłych poetów” czy „Spotka-
nie nad morzem” są warte przeczytania. 
To książki interesujące, pouczające i cie-
kawe, których wątek poruszał czytelni-
ków. 

Powieść Jadwigi Korczakowskiej  „Spot-
kanie nad morzem” opowiada o niesa-
mowitej i pięknej przyjaźni dwóch dziew-
czynek. Pokazuje jak przyjaźń zmienia 

człowieka, jego stosunek do otoczenia. 
Książka uczy dobroci, wrażliwości, pomo-
cy dla bliźnich oraz przyjaźni.

Kamila Ciszewska, kl. III B, 
Zespół Szkolno – Przedszkolny 

w Wojkowicach Kościelnych 

Wycofanie lektury „Robinson Crusoe” 
Daniela Defoe był złym pomysłem. Ponie-
waż jest to ksiązka interesująca, opowia-
dająca o przygodach Robinsona. Daje ona 
wiarę, że człowiek może przeżyć w sa-
motności długie lata i w trudnych warun-
kach, oraz potrafi sobie poradzić z prze-
ciwnościami losu.

Michał Kijowski, kl. II, 
Zespół Szkolno – Przedszkolny 

w Wojkowicach Kościelnych 

Były minister p. Roman Giertych nie-
potrzebnie wycofał większość lektur, 
które do tej pory przerabialiśmy na lek-
cjach języka polskiego. Mam tutaj na 
myśli „Buszujący z zbożu” J. D. Salinge-
ra i „Stowarzyszenie umarłych poetów” 
Kleinbaum Nancy. Były to książki, któ-
re czytaliśmy z przyjemnością i z ocho-
tą. Spodobały się nam, zaciekawiły nas. 
To lektury, które przeczytali nawet ci, 
którzy na ogół nie czytają lektur. Każdy 
mógł w nich znaleźć coś dla siebie. Wy-
daje mi się, że kiedyś  jeszcze powrócę 
do tych książek. 

Agnieszka Wiktorska kl. III A, 
Zespół Szkolno – Przedszkolny 

w Wojkowicach Kościelnych

Szkoła Podstawowa 
w Brudzowicach

W klasie III gimnazjum lista lektur 
jest ciekawa, lecz obecnie młodzież nie 
przepada za tego typu książkami. My-
ślę, że powinno być więcej współczes-
nych książek i uczniowie chętniej czyta-
liby lektury.

Karolina Smal, klasa III gimnazjum 
w Zespole Szkół w Brudzowicach

Moim zdaniem niektóre lektury są 
nudne i zbyt trudne do zrozumienia, 
np. ,,Krzyżacy”.Osobiście bardzo lubię 
czytać książki i w ten sposób spędzam 
wieczorami długie godziny. Sądzę jed-
nak, że ciekawych lektur w naszym pro-
gramie jest niewiele i większość została 
omówiona w podstawówce, np. ,,Czar-
ne stopy” lub ,, Szatan z siódmej klasy”. 

Powinno być więcej książek współczes-
nych autorów.

Roksana Klepka, klasa III gimnazjum 
w Zespole Szkół w Brudzowicach

Jeśli chodzi o lektury szkolne to nie 
napawają mnie zbytnim entuzjazmem. 
Większość jest nudna, aczkolwiek zdarza-
ją się książki, które czyta się przyjemnie. 
Ale – jak powiedziałam – są to nieliczne 
wyjątki.

Katarzyna Dymarska, klasa III gimnazjum 
w Zespole Szkół w Brudzowicach

Szkoła Podstawowa 
w Żelisławiacach

Moim zdaniem czytanie lektur jest bar-
dzo ważne. Książki pomagają nam w ży-
ciu, uczą nas wielu rzeczy. Gdy nie mamy 
co robić, najlepiej sięgnąć po książkę.

Adrian Bednarz, kl. I gimnazjum

Myślę że lektury szkolne powinno się 
czytać, bo w ten sposób rozszerzamy 
swoją wiedzę. Jeśli nie przeczytamy ich 
w szkole, to w życiu dorosłym też do nich 
nie dotrzemy, bo, np. nie będziemy mieć 
czasu.

Dominika Machura, kl. I gimnazjum

Uważam, że czytanie lektur jest bardzo 
potrzebne. Niektóre są naprawdę intere-
sujące i pouczające. Uczą jak się zachować 
w życiu codziennym, opisują wydarzenia 
historyczne. Myślę że lektury szkolne to 
bardzo dobry pomysł na kształcenie mło-
dych ludzi

Ania Świeboda, kl. I gimnazjum

Szkolne mury na nowo zaczęły tętnić życiem. Tym razem przygotowano dla nas niespodziankę – mundurki szkolne. Nawet nie ta-
kie złe. Tego roku zawitało do nas dużo nowych uczniów. Mamy nadzieję, że spodoba im się nasza szkoła.

Pomimo wielu zmian nadal kontynuujemy projekt pt. „Czy sztuka do naszych serc zapuka ‘’. W związku z projektem czeka na nas 
wiele ciekawych wyjazdów oraz warsztatów artystycznych. Miejmy nadzieję, że ten rok będzie równie wspaniały jak poprzedni.

Szkolne przybory na miejscu, mundurki gotowe, uczniowie są, a więc podróż po nową wiedzę czas zacząć .

Karolina Maziarz, Joanna Machura, kl.II Gimnazjum w Żelisławicach

MÓJ GŁOS W SPRAWIE LEKTUR SZKOLNYCH

NO I ZACZĘŁO SIĘ!...
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Tadeusz Kubisa – malarz, magister pla-
styki, instruktor plastyki kategorii pierw-
szej. Jest autorem wielu okładek, szaty 
graficznej i ilustracji opracowań mono-
graficznych, takich jak: „Echo siewier-
skie”, „Dzieje Księstwa Siewierskiego i Sie-
wierza do roku 1900”, „Siewierz, Czeladź, 
Koziegłowy”, „Studia z dziejów księstwa 
Siewierskiego” i wiele innych.

W słonecznie sierpniowe popołudnie 
udaliśmy się do domu pana Tadeusza Ku-
bisy, aby porozmawiać o malarstwie. 

Pan Kubisa już w drzwiach swojego 
domu przywitał nas promiennym uśmie-
chem. Malarz zaprosił nas do przepięk-
nego pokoju, gdzie mogliśmy podziwiać 
niezwykłe obrazy. Już w tym momen-
cie wiedzieliśmy, że znajdujemy się w po-
mieszczeniu, w którym tworzy. Oprócz 
obrazów, w pokoju znajdowały się rega-
ły z książkami. Pośrodku saloniku stał stół, 
na którym leżał szkic kolejnego działa ar-
tysty. 

Kiedy odkrył Pan swój talent? 
Byłem wtedy dzieckiem. Rodzice opo-

wiadali mi później, że jeszcze nie cho-
dziłem, a już malowałem. W drugiej kla-
sie podstawówki wygrałem swój pierwszy 

konkurs plastyczny. Trzeba było namalo-
wać harcerzy. Jako nagrodę otrzymałem 
porządną, skórzaną teczkę.

Co Pan najczęściej maluje?
Siewierz jest moim hobby, więc naj-

chętniej obrazuję jego dzieje. Najczęś-
ciej na moich obrazach można zoba-
czyć konie i kompozycje historyczne. 
Gdy maluję, skupiam się także na stro-
jach historycznych. Jest to dla mnie bar-
dzo ważne. Tematy podpowiadają mi 
też: pan Edward Sołtysik, który opisuje 
dzieje Siewierza i jest konsultantem hi-
storycznym oraz pan Adam Kubisa, ma-
gister historii.

Co jest dla Pana inspiracją do tworze-
nia nowych dzieł?

Aktualne wydarzenia, rocznice. Inspira-
cje czerpię także z książek historycznych, 
których mam pełny regał. Wystarczy mi 
przeczytanie jednego zdania i już mam 
pomysł na obraz. 

Jakich narzędzi używa Pan do pracy?
Obrazy maluję na płótnie farbami olej-

nymi, a grafiki kolorowe – na kartonie, 
najczęściej pastelami, pisakami, kredką 
i ołówkiem.

Gdzie można kupić Pańskie obrazy?
Obrazy są bezcenne (dodał pan Soł-

tysik, którego mieliśmy zaszczyt poznać 
w trakcie wywiadu). 

Jak na razie nie sprzedaję swoich dzieł, 
zbieram je, ponieważ po nowym roku 
chcę wraz z panem Edwardem wydać 
książkę pt. „Dzieje Siewierza w malar-
stwie Tadeusza Kubisy”.

A gdzie możemy je chociaż podzi-
wiać?

Obrazy wystawiamy w muzeum w Ko-
ziegłowach, Mierzęcicach, Krakowie, na 
Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie, na Uniwersytecie Śląskim 
w Cieszynie, w Muzeum Ziemi Zagłębiow-
skiej w Będzinie, Muzeum Górnośląskim 
w Bytomiu. Kiedyś były wystawiane tak-
że w Siewierzu.

Dziękujemy bardzo za rozmowę i życzy-
my owocnej pracy, jeszcze wielu sukce-
sów artystycznych oraz wspaniałych wy-
staw.

Rozmawiali: Katarzyna Mizerska,
Julia Lenarczyk, Łukasz Merta,

Kl. II d Gimnazjum
przy Zespole Szkół w Siewierzu

„WYSTARCZY MI PRZECZYTANIE JEDNEGO ZDANIA I JUŻ MAM POMYSŁ NA OBRAZ…”
WYWIAD Z MALARZEM TADEUSZEM KUBISĄ

„Kazimierz Pułaski na czele konfederatów w Siewierzu w 1771 r.” – obraz olejny p.Tadeusza Kubisy
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W 1999 roku zapoczątkowane zostały 
wyjazdy grup młodzieży LO wraz z opie-
kunami na międzynarodową konferencję 
w Berlinie modelowaną na wzór obrad 
Organizacji Narodów Zjednoczonych – 
BERMUN (Berlin Model United Nations). 
Do pierwszego wyjazdu doszło dzięki 
ochotnikowi z amerykańskiego Korpusu 
Pokoju, który uczył wówczas w naszej 
szkole. Pan Joseph Gasper przygotował  
młodzież naszego liceum do wzięcia 
udziału w tej prestiżowej konferencji, 
w której uczestniczy co roku ok. 600 
młodych ludzi z ponad 20 krajów świa-
ta. W ciągu siedmiu lat ok. 50 osobowa 
grupa młodzieży miała okazję odwie-
dzić stolicę Niemiec, a wśród nauczy-
cieli, którzy czuwali nad ich przygoto-
waniem, znalazły się: p. O. Machura, 
p. J. Micińska-Gamrot, p. U. Kosteczka, 
p. J. Pałucha i p. J. Rusak.

Ideą konferencji jest, aby reprezentu-
jąc przydzielony przez organizatorów 
kraj dogłębnie go poznać, a następnie 
móc występować w funkcji jego amba-
sadora. Nasza młodzież reprezentowała 
różne kraje, m.in. Benin, Katar, Sri Lan-
kę, Belgię, Białoruś, Kolumbię i Algierię. 
Każdorazowo uczestnicy konferencji za-
poznawali się z obowiązującymi proce-
durami oraz pisali rezolucje na temat 
których dyskutowali potem w grupach 
międzynarodowych.

Konferencja była dla uczniów dużym 
przeżyciem: musieli  porozumiewać się 
w języku angielskim nie tylko w trak-
cie konferencji, ale również w rodzinach 
niemieckich przez które byli goszczeni, 
co było idealną formą doskonalenia ję-

zyka i nawiązywania kontaktów. Mieli 
okazję wysłuchać wielu ciekawych wy-
stąpień swoich rówieśników z różnych 
krajów świata, sami również zabiera-
jąc głos. Choć każdorazowo czas trwa-
nia konferencji był szczelnie wypełniony 
zajęciami, uczestnicy pod przewodni-
ctwem swoich opiekunów mieli także 
okazję zwiedzić najciekawsze miejsca 
Berlina. 

Inną konferencją międzynarodową, 
w której uczestniczyliśmy w 2003 r., 
była konferencja IMUNA w Alkmaar 
w Holandii. Nasi reprezentanci podob-
nie jak w Berlinie pracowali w komite-
tach razem z uczniami z innych krajów 
i byli goszczeni przez rodziny holender-
skie, co umożliwiło poznanie kultury 
i obyczajów tego kraju.

Co roku, równolegle z konferencją 
w Berlinie, nasza szkoła bierze udział 
w konferencji międzynarodowej POL-
MUN w Gorzowie Wielkopolskim. Jest 
to jedyna  konferencja w Polsce mająca 
podobny kształt do konferencji w Ber-
linie, choć jej zasięg jest nieco mniej-
szy. Uczestnicy uczą się występować na 
forum, przemawiać w języku obcym, 
przedstawiać i przekonywać do swoich 
racji. 

Efektem udziału naszych uczniów 
w konferencjach międzynarodowych 
była konferencja SIEMUN zorganizowa-
na po raz pierwszy w 2004 r. w naszym 
liceum, w której wzięli również udział 
uczniowie ze szkół gimnazjalnych gmi-
ny Siewierz. Podejmowała ona kwestię 
ochrony zasobów wody na świecie i była 

w całości prowadzona w j. angielskim. 
Specjalnymi gośćmi spotkania były trzy 
studentki z zagranicy: z Korei, Słowacji 
i Rumunii-przedstawicielki międzynaro-
dowej organizacji studenckiej AISEC. 

W lutym 2005 r. odbyła się kolej-
na tego typu konferencja dotycząca 
tym razem edukacji w krajach Unii Eu-
ropejskiej. Wziął w niej udział dyrek-
tor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 
w Jaworznie p. Roman Dziedzic, któ-
ry przygotował prezentację w j. angiel-
skim na temat zmian następujących 
w edukacji w Polsce. W spotkaniu w li-
ceum uczestniczyli również zaproszeni 
goście reprezentujący kraje zachodnie: 
p. J. Brinkman (Holandia), p. Michael 
Graff (Irlandia) oraz pp. Losert (Niem-
cy), którzy przybliżyli  systemy szkolni-
ctwa w swoich krajach.

Udział młodzieży w konferencjach mię-
dzynarodowych stwarza niepowtarzal-
ną szansę kontaktu z przedstawiciela-
mi różnych narodów i kultur, umożliwia 
zrozumienie i tolerancję w kontaktach
z ludźmi odmiennej rasy, koloru skóry, 
religii i zwyczajów. Poprzez konieczność 
reprezentowania innych krajów młodzi 
ludzie muszą je wpierw poznać, a na-
stępnie próbować  rozwiązywać proble-
my, a tym samym rozwijać twórcze my-
ślenie. Poprawiają też czynną znajomość 
języka angielskiego. Uczniowie niewąt-
pliwie nabywają większej pewności sie-
bie i gotowości do podejmowania am-
bitnych wyzwań.

Urszula Kosteczka,
nauczyciel języka angielskiego 

MŁODZIEŻ ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W EUROPIE
UDZIAŁ MŁODZIEŻY LO W KONFRENCJACH MIĘDZYNARODOWYCH

Innym rodzajem kontaktu młodzie-
ży naszego Liceum z obcą kulturą jest 
Międzynarodowa Wymiana Uczniów do 
Włoch.

Idea współpracy międzyszkolnej po-
wstała na spotkaniu przygotowawczym 
do projektu Sokrates Comenius w paź-
dzierniku 2005 r. Wzięli w nim udział p. 
Eudes Nouvelot z Francji, p. Angela Gar-
din i p. Carla Iorio z Włoch oraz przedsta-
wiciele naszej szkoły p. Dariusz Markie-
wicz i p. Olga Machura.

Wspólnie z dyrektorką włoskiej szko-
ły Liceo St. G. Berto i dyrektorem LO 
p. Krzysztofem Będkowskim uznaliśmy, 
że taka wymiana będzie nowym i inte-
resującym doświadczeniem dla naszych 
szkół.

Przygotowaniem wyjazdu 30 osobo-
wej grupy młodzieży LO w marcu 2006 r. 
zajęła się p. Olga Machura wraz z p. 
Małgorzatą Mazur. Uczniowie przygoto-

wywali się do wyjazdu już dużo wcześ-
niej. 

Pierwsze zapoznanie młodzieży pol-
skiej z włoską nastąpiło poprzez ko-
munikatora SKYP’E, potem często kon-
taktowali się drogą mailową. Językiem 
komunikacji był oczywiście język angiel-
ski. Polska młodzież przygotowała rów-
nież prezentację o swojej szkole oraz 
program artystyczny, który przedstawili 
podczas pobytu w Mogliano Veneto we 
Włoszech.

Rewizyta grupy włoskiej nastąpiła 
we wrześniu 2006 r. Podczas spotkań 
nauczyciele zaangażowani stwierdzili, 
że wymiana jest wielkim sukcesem, 
gdyż umożliwia uczniom zawarcie no-
wych znajomości, zwiedzenie nowych 
miejsc, poznanie obcej kultury i jej 
zwyczajów oraz szlifowanie swoich 
umiejętności języka angielskiego, dla-
tego też postanowiono ją kontynuo-
wać.

Kolejny wyjazd nastąpił w kwietniu 
2007 r. Organizacją i opieką zajęły się 
p. O. Machura i p. E. Maltazar. Rewizyty 
oczekujemy w tym roku szkolnym. 

Olga Machura
nauczyciel języka niemieciego

WYMIANA POLSKO – WŁOSKA
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DEBIUTY LITERACKIE 
NASZYCH SZKOLNYCH ARTYSTÓW…

„Sąsiedzi”
Żył Jacek we wsi Gradów,
I miał wokół pełno sąsiadów.
Pani Majewska z panem Majewskim,
wytresowali wspólnie trzy pieski.
Majewska co dzień piekła drożdżówkę, 
Aż dym z komina ruszał dachówkę.
Majewscy z lewa, Borkowscy z prawa,
To u nich była butów naprawa.
Jacek, więc wpadał do szewca, gdy mama,
Wracając z miasta obcas złamała.
A naprzeciwko miła rodzinka,
Pan, Pani, chłopiec oraz dziewczynka.
Więc Jacek, co dzień do nich zaglądał,
I wyruszali do swego zakątka.
To są Jacka najbliżsi sąsiedzi,
Jacek zawsze ma, kogo odwiedzić.

Paulina Dziąbek kl. II najbliżsi Gimnazjum 
przy Zespole Szkół w Siewierzu

Trwam ciągle, staram się dźwignąć niepodległą wiarę,
Przez bezgłośny szept modlitwy i niejeden popełniony 
grzech,
I nie oddam jej, chodź trudne to moje oczekiwanie,
Chodź tak często potykam się o wzgardę i szyderczy 
śmiech.

Zechcą zapytać złośliwie, gdzie ten wielki Bóg?
Co Mu oddajesz życie i gorące łzy?
On jest w jasnościach, w oddali, w radościach,
Zbiera ludzi miłością, jak bezpańskie psy.

On się nigdy nie podda, nie schyli pleców,
Przed diabłem nigdy nóg nie zabrudzi drżeniem,
Upomni się o Ciebie, gdy przyjdzie już pora,
Nie będzie milczał przez lata, grobowym milczeniem.

Agnieszka Wiktorska, kl. III A,
Zespół Szkolno – Przedszkolny 

w Wojkowicach Kościelnych

„Nowoczesność”
Wiersze o współczesnym świecie
Sami pewnie też piszecie…
Technologia i technika-
Stały temat pamiętników.
Komputery – centrum świata
Zawładnęły nasze lata.
Każdy maile wciąż wysyła,

A czas bez przerwy upływa.
Telefony komórkowe
W każdym roku są wciąż nowe.
Sms-ów setki ślecie,
Chociaż listy lepsze są – o tym wiecie.
Wieże hi-fi od muzyki
Wyprzedzają fantastyki.
Mało ludzi czyta książki,
Czczą wciąż to ciekawe bożki.
Bez postępu ciężkie życie,
Z nim jest łatwiej nam na świecie.

Aneta Chachulska Klasa III gimnazjum 
w Zespole Szkół w Brudzowicach

„Nasza biblioteka”
W naszej szkole na pierwszym piętrze 
Jest takie miejsce – to biblioteka
Która na wszystkie dzieci czeka
Dlatego zajrzyj do niej kolego
A na pewno nie pożałujesz tego
Bo tutaj panuje bajeczny czar
A dzieci stwarzają przyjemny gwar
Tutaj odnajdziesz historie ciekawe
O boćku Kajtku o Dratewce Szewczyku
Królewnie Śnieżce i małym Kucyku
O słoniu Trąbalskim o Panu Kleksie
I jeżdżącym koleją psie
W naszej bibliotece mamy książek bez liku
Każdy odnajdzie tutaj coś dla siebie
A pani bibliotekarka pomoże ci w potrzebie

Kamil Nowak, kl. V 
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza 

Żelisławice 

„Nasza biblioteka”
Biblioteka – fajna sprawa
Są tu książki i zabawa
Są lektury i czytanki
Komiksowe układanki
W bibliotece coś dla siebie
Znajdzie każde dziecko przecież
I dla mamy i dla taty
I dla wszystkich też
Bo wiedza w książkach jest ukryta
Korzystaj z niej więc do syta

Magdalena Drabek, kl. II Gimnazjum
Żelisławice
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WYDARZENIA SPORTOWE

W bieżącym numerze rozpoczyna-
my cykl „Gwiazda szkolnego sportu”, 
w którym prezentujemy wyróżniają-
cych się młodych sportowców z na-
szych szkół. Jako pierwszego prezentu-
jemy obiecującego szachistę z Zespołu 
Szkół z Wojkowic Kościelnych.

Dawid Kośmider jest uczniem wyróż-
niającym się z pośród całej społeczności 
szkolnej. Pod kierunkiem pani Soni Bor-
kowskiej, od trzech lat reprezentuje na-
szą szkołę w zawodach szachowych na 
wszystkich szczeblach rywalizacji i z roku 
na rok odnosi coraz większe sukcesy.

Poza sportem interesuje go szczegól-
nie matematyka, historia, język angielski 
i język polski i tu także ma możliwość za-
prezentowania swoich zdolności poprzez 
udział w konkursach przedmiotowych.

Jego pasją jest GIEŁDA, której poświęca 
mnóstwo wolnego czasu na analizę no-
towań akcji i obserwowanie wiadomości 
ze spółek. Największym marzeniem Dawi-
da jest grać i wygrać na giełdzie, dlatego 
w przyszłości chciałby zostać inwestorem 
giełdowym.

Osiągnięcia sportowe Dawida:

Rok szkolny 2004/05
• I miejsce w Gminnym Turnieju Szacho-
wym. 
• I miejsce w Drużynowym Gminnym 
Turnieju Szachowym. 
• II miejsce w Powiatowych Mistrzo-
stwach Szachowych o Puchar Starosty Bę-
dzińskiego – drużynowo. 

Rok szkolny 05/06
• II miejsce w Gminnym Turnieju Szacho-
wym. 
• I miejsce w Drużynowym Gminnym 
Turnieju Szachowym. 
• III miejsce w Powiatowym Turnieju Sza-
chowym. 
• I miejsce w Drużynowym Powiatowym 
Turnieju Szachowym.

• II miejsce w Powiatowych Mistrzo-
stwach Szachowych o Puchar Starosty Bę-
dzińskiego – drużynowo.
• III miejsce w Powiatowych Mistrzo-
stwach Szachowych o Puchar Starosty Bę-
dzińskiego – indywidualnie. 
• II miejsce w Rejonowym Turnieju Sza-
chowym. 
• I miejsce w Drużynowym Rejonowym 
Turnieju Szachowym. 
• Udział i XI miejsce w Finale Wojewódz-
kim w szachach chłopców – Rybnik.

Rok szkolny 06/07
• I miejsce w Gminnym Turnieju Sza-

chowym. 
• I miejsce w Drużynowym Gminnym 

Turnieju Szachowym. 
• I miejsce w Powiatowym Turnieju 

Szachowym. 
• II miejsce w Drużynowym Powiato-

wym Turnieju Szachowym. 
• I miejsce w Rejonowym Turnieju Sza-

chowym.  
• I miejsce w Drużynowym Rejonowym 

Turnieju Szachowym. 
• udział i XV miejsce w Finale Woje-

wódzkim w Szachach – Rybnik.

GWIAZDA SZKOLNEGO SPORTU

Podczas rozmowy o dotychczasowym 
przebiegu rozgrywek jesiennych z preze-
sem Klubu Przemsza – Siewierz p. Tade-
uszem Korusiewiczem dowiedzieliśmy się: 
„Od początku rundy jesiennej nasz klub 
prowadzony jest przez nowego trenera 
– pan Wiernik, przed rozgrywkami uznał 
iż jesteśmy w stanie zagrać o awans do 
wyższej klasy, niestety nic z tych obiet-
nic nie wyszło, a nasze zamierzenia tym 
razem okazały się nierealne. Mimo, że 
wzmocniliśmy skład naszej drużyny i jest 
on uzupełniony o nowych bardzo do-
brych piłkarzy nasze dotychczasowe 
osiągnięcia są zupełnie dla mnie nieza-
dowalające. Nieukrywam faktu, że jestem 
zawiedziony z przygotowania drużyny 
i jeśli tak dalej pójdzie będę poważnie my-
ślał o zmianie trenera. Na razie jesteśmy 
po rozmowach i niestety nic więcej w tej 
kwestii nie mogę powiedzieć(…) 

Ponadto nadmieniam o planowanym 
na miesiąc październik naborze do klubu 
chłopaków klas I-III Szkoły Podstawowej 
do Szkółki piłkarskiej, o tym fakcie bę-
dziemy jeszcze informować rozwieszając 
plakaty w późniejszym czasie. Będziemy 
chcieli także spotkać się z rodzicami zain-
teresowanych chłopaków, aby przybliżyć 
im ofertę klubu”.

Prezes Klubu Ostoja Żelisławice p. Jan 
Pawłowski:  „Byłem zmuszony do pew-
nych zmian w składzie swej drużyny, przez 
fakt, iż parę osób wyjechało do Anglii, tak-
że kilku zawodników musiało się stawić w 
szeregach wojskowych, przez to zmiany są 
duże, ale trener Nikodem Mirosław został 
ten sam. Ostatnie nasze mecze, to mam 
nadzieję, tylko chwilowa zła passa spowo-
dowana przez szereg kontuzji. Mimo, że 
w Lidze się ostatnio średnio wiedzie nasza 

Ostoja miała okazję grać w Pucharze Pol-
ski – w III rundzie, gdzie sukcesem zakoń-
czyliśmy mecz z „Kocikową” i z „Błękit-
nymi Sarnów”, czyli klubami z wyższych 
lig, z czego jesteśmy naprawdę dumni. Ja 
wierzę w możliwości swego klubu i po-
zostaję optymistą a dodatkowo robimy 
wszystko, aby nasz klub osiągał jak naj-
lepsze wyniki”.

Pan Dariusz Michalczyk – prezes Niwy 
Brudzowice: „Nasz klub nadal trenuje 
Jan Gromada z Niegowy, w zespole było 
parę zmian między innymi powrócił do 
nas bramkarz, który kiedyś już u nas grał, 
nasz skład został również wzmocniony 
o 3 zawodników, którzy kiedyś grali 
w klubie Przemsza Siewierz. 

Ostanie mecze nie bardzo nam się uda-
ły, tłumaczę to tym, że nasi przeciwnicy 
to były same mocne drużyny a nasz ze-
spół w nowym składzie nie miał moż-
liwości się zgrać i poznać możliwości 
wszystkich graczy w tak krótkim czasie. 
Myślę, że chłopaki dadzą z siebie wszyst-
ko, szybko się zintegrują i druga poło-
wa rundy jesiennej będzie owocowała 
w same sukcesy. Naszym niewątpliwie 
sukcesem jest mecz z Porebą, który wy-
graliśmy 4:0 emocje wtedy sięgały zenitu 
a nasza radość z wygranej była ogrom-
na. Od ponad roku trenujemy „star-
szych trampkarzy” ostatnio odbyli pierw-
szy mecz i poszło im rewelacyjnie, ograli 
przeciwników 8:0, w sparingach mają 
bardzo dobre wyniki i dzięki nim  zna-
leźliśmy się w czołowej trójce, w meczu 
z Ujejscem było 14:1, Żelisławicami 5:2, 
z Ożarowicami 7:2. Co ciekawe młodzi 
zawodnicy to roczniki 94 – 95 – 96 a gra-
ją z o rok starszymi 14-latkami i spisują 
się naprawdę świetnie”.

A KLASA DUŻYM WYZWANIEM DLA NASZYCH KLUBÓW 
- w dniu 26.08.2007 r. zorganizowaliśmy 

zawody spinningowe z łodzi na zb. Prze-
czyce. Miejsce I – kol. Marcin MATUSZCZYK, 
Miejsce II – kol. Krzysztof GŁADECKI, Miej-
sce III – kol. Robert LANDECKI.

-  w dniu 01.09.2007r drużyna kadetów 
/ do 16-tu lat/ z Koła 104 Siewierz uczest-
niczyła w spławikowych zawodach węd-
karskich "Ekologia w naturze" o Puchar 
Drewnex Recycling Plastics zorganizowa-
nych na zbiorniku Łazy gdzie zajęła 

I miejsce. Drużyna wystąpiła w składzie: 
Damian BĘDKOWSKI, Mariusz GOLA, Da-
mian GUBAŁA pod opieką kol. Damiana 
MIZERSKIEGO.

- w dniu 01.09.2007 r. na zbiorniku 
Przeczyce rozegrane zostały spławikowe 
zawody wędkarskie Społecznej Straży Ry-
backiej Rejonu I-go zorganizowane przez 
Koło PZW nr 12 Dąbrowa Górnicza. Koło 
nasze reprezentowali kol. Marek SITKO, 
kol. Robert LANDECKI, kol. Jerzy SKUPIEŃ, 
kol. Mirosław WINIARSKI.

I miejsce zajął kol. Krzysztof CHARAZIŃ-
SKI – koło PZW nr 42 Poręba, II miejsce za-
jął kol. Robert LANDECKI – koło PZW nr 
104 Siewierz, III miejsce zajął kol. Mirosław 
WINIARSKI – koło PZW nr 104 Siewierz

- w dniu 02.09.2007r koło nr 104 Sie-
wierz zorganizowało zawody spławiko-
we z łodzi zaliczane do Grand Prix 2007 r.
w kategorii "Juniorzy" – I miejsce zajął – 
kol. Artur PŁATEK – 3782 pkt., II miejsce 
zajął – kol. Damian GUBAŁA – 2192 pkt., 
III miejsce zajął – kol. Damian BĘDKOW-
SKI – 1308 pkt.

w kategorii "Seniorzy" – I miejsce zajął – 
kol. Damian MIZERSKI – 4504 pkt., II miej-
sce zajął – kol. Krzysztof MATCZAK – 3192 
pkt., III miejsce zajął – kol. Andrzej PŁA-
TEK – 2978 pkt.

Z wędkarskimi pozdrowieniami 
M. Winiarski.

WĘDKARZE JUŻ PO WAKACJACH
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Ola Pyrz – autorka poniższych wierszy, 
jest uczennicą II klasy LO w Siewierzu im. 
Jana Pawła II. Pisanie tego typu utwo-
rów zainspirowało ją od V klasy szkoły 
podstawowej. Tematykę swoich wierszy 
czerpie z otaczającego ją świata, ludzi , 
muzyki, interesują ją sprawy społeczne, 
oraz dobra książka.

Od niedawna jest najmłodszym człon-
kiem Klubu poezji i prozy „SEVERIA-
NA” w wolnym czasie lubi czytać książ-

ki m.in. Paolo Coelo, Odd Thomas, Krystyny Siesickiej, Janusza L. 
Wiśniewskiego czy Katarzyny Grocholi, a także wiersze Ks. Jana 
Twardowskiego, Haliny Poświatowskiej i Wisławy Szymborskiej.

„Smutek zastygły”

jestem smutkiem zastygłym
w śniegu białym
na który spadła moja ciepła głucha łza
nadzieją na lepszy czas
ogłupiałym zwykłym uśmiechem
zwykłym przytuleniem 
małą magią w pocałunkach

teraz uderzona rozpaczą 
uciekam od rzeczywistości
w moje sny 
marzenia bez zgiełku
w słodkie wspomnienia
dotyk motyla 
smak rosy na ustach
zapach zielonej trawy
po co mnie na części
roz
ry
wasz
po co?

„Kotki”
Raz jeden mały kotek – drugiemu złośliwie ,
Z miseczki wypił mleczko , 
Więc ja się nie dziwię , że ten drugi kotek -
Kotkowi pierwszemu 
Z miseczki wypił mleczko – 
Gdy tamten przydrzemał ...
I tak końca nie było temu wypijaniu , 
Jeden z kotków przysnął -
Drugi jadł śniadanie.

KĄCIK POETYCKI

14 IX 1567 r.   biskup krakowski – książę siewierski Filip Padniewski wydał na zamku przywilej dla mieszczan siewierskich. 
Przywilej ów ustanawiał m.in. dla miast targi tygodniowe oraz zezwalał na wybudowanie wagi publicznej dla 
ważenia towarów. Nakładał też na mieszczan obowiązek naprawy dróg w mieście.

27 IX 1681 r.   biskupem krakowskim – księciem siewierskim został Jan Małachowski.

1 IX 1718 r.   biskup krakowski – książę siewierski Kazimierz Łubieński wydaje na zamku przywilej dla mieszczan siewierskich. Celem 
tego przywileju było nadanie miastu ulg w celu jego odbudowy po skutkach Wojny Północnej (1700 – 1721).

KARTKA Z KALENDARZA

Z OKAZJI DNIA EDUKACJI
NARODOWEJ

„Żeby nauczyciel stał się pożyteczny 
trzeba mu koniecznie zjednać miłość,

zaufanie i poważanie u swoich 
uczniów” 

Ta myśl pozostaje nadal aktualna, zatem 
z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji 
Narodowej życzymy wszystkim pracow-
nikom szkoły, aby trudowi wkładanemu 
w pracę i edukację towarzyszyły zawsze 
zaufanie i szacunek uczniów. Jednocześ-
nie prosimy przyjąć słowa uznania za po-
święcenie i zaangażowanie. Niech Wasza 
praca – Szanowni Nauczyciele – przyczy-
ni się do budowania autorytetu szkoły 
wśród uczniów, rodziców i środowiska lo-
kalnego, ogromna jest, bowiem rola pe-
dagogów, którzy swoją postawą potrafią 
kształtować młode pokolenia.
Życzymy Państwu wielu sukcesów w na-

uczaniu i wychowywaniu młodzieży, aby 
mądrość, uczciwość i odpowiedzialność 
były ich dewizą życiową.

Dnia 25 września br. w Urzędzie Marszał-
kowskim nastąpiło podsumowanie „Spor-
towego Turnieju Miast i Gmin Wojewódz-
twa  Śląskiego 2007 r.”. Miasto i Gmina 
Siewierz w kategorii do 15 tyś mieszkań-
ców zajęła I miejsce. Za zwycięstwo nasza 
gmina otrzymała puchar Marszałka woje-
wództwa śląskiego, dyplom oraz 1000 zł 
na zakup sprzętu sportowego. 

Puchar z rąk Marszałka Województwa 
Śląskiego Janusza Moszyńskiego oraz 

członka Zarządu Mariana Ormańca ode-
brał Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz 
Zdzisław Banaś. 

„Sportowy Turniej Miast i Gmin 2007” 
w Województwie Śląskim jest organizo-
wany przez Zarząd Wojewódzki Śląskiego 
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej 
w Katowicach we współpracy z Samorzą-
dem Województwa. W tegorocznych za-
wodach wzięło udział ok. 250 tys.  miesz-
kańców z 24 miast i gmin regionu.

GMINA SIEWIERZ ZWYCIĘŻYŁA

Burmistrz Zdzisław Banaś odbiera nagrody z rąk członka zarządu województwa Mariana Ormańca

Barbara Bochenek 
Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Siewierzu

Zdzisław Banaś
Burmistrz Miasta 
i Gminy Siewierz
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Po wybuchu II wojny światowej wie-
le rodzin siewierskich zabrawszy doby-
tek na furmanki uciekło na wschód Pol-
ski albo do okolicznych wiosek leżących 
na uboczu jak Gołuchowice czy Pińczyce. 
Tak też zrobiła moja rodzina, którą za-
brał na wóz dziadek Wiktor. Uciekliśmy 
do Gołuchowic nie sądząc, iż będziemy 
świadkami wydarzenia, które nas zmusi 
do szybkiego powrotu do Siewierza. By-
łem zbyt mały, aby pamiętać do wyda-
rzenie, ale znam go z przekazów dziad-
ka i matki.

Otóż w niedzielę dnia 3 września 1939 
r. nad Gołuchowicami polskie myśliw-
ce zestrzeliły niemiecki bombowiec, któ-
ry lądował na pograniczu Gołuchowic 
i Sulikowa. Szukałem przez wiele lat opi-
su tego wydarzenia w relacjach polskich 
pilotów, ale nie sądziłem, że po prawie 
70 latach ukażą się pisemne relacje nie-
mieckich pilotów. 

W 2005 r. ukazała się książka Mariu-
sa Emmerlinga pt. „Luftwaffe nad Polską 
1939. Część II Kampfflieger”, napisana 
na podstawie dokumentów z archiwów 
Luftwaffe. Wg załączonych planów i ra-
portów Polskę południową atakowa-
ły we wrześniu 1939 r. samoloty należą-
ce do Luftflot 4 pod dowództwem gen. 
Aleksandra Lohra, który dysponował 
dwoma dywizjami składającymi się z 27 
eskadr bombowych. Zestrzelony samo-
lot bombowy He-111P,5J+GH typu Hein-
kel należał do pierwszej eskadry 4 gru-
py bombowej. Dowódcą eskadry był kpt 
Hesso Hemmer. Samolot bombowy He-
111P, 5J+GH W nr 1575 posiadał nastę-
pującą załogę: pilot gefreiter Walter Dy-
mek, mechanik pokładowy gefreiter Paul 
Kania, obserwator podoficer Walter Pfe-
iffer oraz radiooperator gefreiter Heinz 
Haibach. 

W niedzielę 3 września 1939 r. pierw-
sza eskadra 4 grupy zbombardowała cele 

kolejowe w rejonie Brzesko-Białoszyn. 
Formację tą obskoczyło 10 polskich my-
śliwców, którym udało się zestrzelić bom-
bowiec pilota Waltera Dymka. Uszkodzo-
ny bombowiec wylądował na brzuchu, 
na polach na północ od zabudowań wsi 
Gołuchowice.

 
Polskie myśliwce, które zestrzeliły nie-

miecki bombowiec należały do pułku 
myśliwskiego dowodzonego przez płk. 
Stefana Sznuka podporządkowanego Ar-
mii Kraków. Pułk ten stacjonował począt-
kowo na lotnisku Balice. W skład III dywi-
zjonu wchodziła 122 eskadra myśliwska 
dowodzona przez kpt. pil. Mieczysława 
Wiórkiewicza. Latali w tej eskadrze pilo-
ci: ppor. Franciszek Kozłowski i kpr. Jan 
Kremski, którzy zestrzelili bombowiec 
Waltera Dymka. 

Według relacji strony niemieckiej Wal-
ter Pfeiffer i Heinz Haibach zostali cięż-
ko ranni, natomiast pozostali po wylądo-
waniu uciekli. Paul Kania i Walter Dymek 
złożyli później pod przysięgą raport, któ-
ry zachował się w archiwach Luftwaffe. 

Według ich relacji musieli uciekać zo-
stawiwszy ciężko rannych kolegów. bo-
wiem mieszkańcy Gołuchowic grozili im 
śmiercią. Kania, który znał trochę język 
polski zapytał jednego z mieszkańców 
Gołuchowic, z której strony jest granica 
niemiecka i tam też uciekali. Gonili ich 
mieszkańcy Gołuchowic oraz wojsko pol-
skie, które do nich strzelało. Pamiętali, że 
przekroczyli rzekę i potok oraz drogę, po 
której maszerowało polskie wojsko. Po 
dwóch dniach posuwania się na zachód 
zostali przejęci przez niemiecką kompa-
nię karabinów maszynowych. 

Obaj lotnicy Dymek i Kania zostali 
w dniu 19 września 1939 r. awansowa-
ni do stopni podoficerów oraz odznacze-
ni medalami wojennymi EK II klasy (Żela-
zny Krzyż). 

W raportach Luftwaffe znajduje się 
zapis, iż w dniu 19 września 1939 r. pi-
lot Pannenberg z 1 eskadry poleciał na 
groby poległych kolegów Pfeiffera i Ha-
ibacha. Niestety nie podano lokalizacji 
cmentarza. Należy podkreślić, iż w dniu 3 
września 1939r Niemcy stracili 6 a w cią-
gu całej kampanii wrześniowej 78 bom-
bowców.

Tak wygląda relacja strony niemieckiej 
o tym wydarzeniu, natomiast brak jest pol-
skich opisów. Zwracam się do żyjących 
świadków tego wydarzenia ze wsi Gołu-
chowice i Sulików o przedstawienie włas-
nej wersji tych wydarzeń a szczególnie 
dokładnego opisu miejsca lądowania sa-
molotu, zachowania mieszkańców wsi, lo-
sów ciężko rannych lotników niemieckich 
a także niemieckich represji. Proszę o pi-
semne relacje, które zostaną wydrukowa-
ne na łamach Kuriera Siewierskiego.

mgr inż. Edward Sołtysik

HISTORIA
3 września 1939 r. Gołuchowice

Samolot Heinkel He 111

 KĄCIK KULINARNY 
PROSTO Z OGRODU DO PIEKARNIKA…

FASZEROWA CUKINIA

Składniki:
1 czerstwa bułka, 4 średnie cukinie, 
1 mała cebula, pęczek natki,
30 dag mieszanego mięsa mielonego 
(dla smakoszy grzybów proponujemy, 
farsz z grzybów sezonowych),
1 jajko, 1 łyżka musztardy,
pół łyżeczki słodkiej papryki mielonej, 
pół łyżeczki tartej gałki musztardowej,
sól, pieprz, ząbek czosnku, oregano,
10 dag żółtego sera najlepiej ementa-
lera,
1 mały słoik pomidorów konserwo-
wych.

Sposób przyrządzania:
 Bułkę namoczyć w wodzie. Cuki-

nie umyć, osuszyć, przekroić wzdłuż na 
połowy i wydrążyć nasiona łyżeczką. 
Natkę posiekać. Nastawić piekarnik na 
200oC. Cebulę posiekać bardzo drobno 
z miąższem cukini. Podsmażyć w odro-
binie tłuszczu i ostudzić.

Mięso włożyć do miski, dodać cebulę 
z cukinią, natkę, jajko, musztardę, pa-
prykę, gałkę, sól, pieprz według uzna-
nia, wraz z wyciśniętą bułką. Całość 
dokładnie wymieszać na spoistą masę 
i napełnić nią połówki cukini. Odsą-
czone pomidory posiekać i wymieszać 
z oregano, solą i pieprzem, tak powsta-
ły sos wlać do formy i ułożyć na nim 
cukinie. Piec w środkowej części piekar-
nika przez ok. 35 min. Posypać serem 
i piec dalsze 5-10 min. 

Tak przyrządzoną można podawać ze 
świeżą bułeczką i sałatą. Czas przygo-
towania: 40-45 minut.

Przepis dostarczyła Pani Magdalena 
Oleksik.

SMACZNEGO!!!



W 1523 r. biskup krakowski – książę sie-
wierski Jan Konarski, po dokończeniu prac 
budowlanych na zamku siewierskim (dla 
przypomnienia: związane były one z bu-
dową baszty ogniowej oraz przyległe-
go do niej od wschodu dworu starosty – 
o czym pisałem w lipcowym numerze Ku-
riera Siewierskiego), oraz uregulowaniu 
spraw administracyjnych w Diecezji Kra-
kowskiej jak i Księstwie Siewierskim, zrzekł 
się sprawowanego urzędu. Jego następcą 
został Piotr Tomicki (1523–1535). 

Tomicki w krótkim czasie dokończył pro-
ces paroletniego kształtowania się struk-
tur Księstwa Siewierskiego, toteż posta-
nowił on nadać temu faktowi specyficzną 
oprawę, która podniosłaby jego prestiż 
jako księcia Siewierza. Najlepszą okazją 
ku temu była kolejna przebudowa zamku, 
dokonana tym razem w nowym, niezna-
nym nad Wisłą stylu, który dopiero do 
Polski zaczął docierać z Włoch. 

W chwili, kiedy świeżo upieczony ksią-
żę – biskup przejmował z rąk swego po-
przednika jego obowiązki, w Krakowie 
król Polski Zygmunt III Stary rozpoczął 
przebudowę w stylu renesansowym go-
tyckiego zamku na Wawelu. Piotr Tomicki 
będąc naocznym świadkiem owych prac, 
postanowił, zatem „zaszczepić” podobny 
wzorzec architektoniczny na siewierskim 
zamku. 

Jeżeli podsumować przemiany architek-
toniczne siewierskiej warowni, które mia-
ły miejsce do 1523 r., to stwierdzić moż-
na, że na początku XVI w. zamek ten nie 
zapewniał zbyt wygodnych warunków 
mieszkalnych. Na ok. 10 arowym, sztucz-
nym wzgórzu znajdowały się w sumie trzy 
przyległe do muru obronnego budynki 
mieszkalne, a mianowicie: dopiero, co wy-
budowany przez Konarskiego dwór staro-

sty mieszczący w parterze kancelarię Księ-
stwa, oraz pochodzące z pocz. XIV i końca 
XV w. dwie kamienice w których mieściły 
się apartamenty książęce. Znaczną część 
dziedzińca zajmował z kolei stołp, czyli 
wieża ostatniej obrony. 

Prace budowlane rozpoczęto od wy-
burzenia stołpu, dzięki czemu utworzo-
no dość obszerny dziedziniec. Rozbiórce 
uległ także południowo – zachodni odci-
nek muru obronnego łączący wspomnia-
ne wcześniej średniowieczne kamienice. 
Z uzyskanego podczas rozbiórki kamie-
nia wybudował Tomicki stykające się pod 
kątem prostym dwa jednopiętrowe rene-
sansowe skrzydła: zachodnie i południo-
we. Wchłonęły one stojące tu od czasów 
średniowiecza wymienione uprzednio bu-
dynki mieszkalne. 

Renesansowy gmach zbudowany na 
planie litery „L” zawierał w sobie nowe, 
dość przestronne i funkcjonalne aparta-
menty książęce. Znajdowały się one w po-
łudniowym skrzydle zamku. W zachod-
nim natomiast mieściła się (pierwotna) 
kuchnia, a na piętrze sala sądowa. 

Okna zaopatrzono w kamienne, rene-
sansowe obramowania. Od strony dzie-
dzińca po elewacjach nowo powsta-
łej części zamku biegły drewniane ganki 
komunikacyjne, które umożliwiały swo-
bodne przejście z jednej części zamku do 
drugiej. Cały gmach został otynkowany 
wapnem i ozdobiony wzorami geome-
trycznymi wykonanymi w tynku.

Prace budowlane ukończono pod koniec 
lat 20-tych XVI w. Po kilku latach użytko-
wania zamku dał się po raz pierwszy jego 
właścicielom we znaki problem, który ak-
tualny jest również w dniu dzisiejszym, 
a mianowicie niestabilny teren. Otóż mury 
nowopowstałej części zamku zaczęły pę-

kać i osiadać na niesta-
bilnym podłożu. Biskup 
Tomicki powołał, zatem 
ekipę budowlaną, któ-
ra miała zapobiec kata-
strofie budowlanej. 

Mury warowni ura-
towano podpierając je 
od strony zachodniej 
potężnymi, trójsko-
kowymi przyporami, 
które do dnia dzisiej-
szego spełniają swo-
ją rolę i stanowią cha-
rakterystyczny akcent 
w sylwetce zamku. Przy 
okazji tych prac pod-
niesiono całą renesan-
sową część warowni 
o dodatkowe piętro. 

Renesansowa przebudowa zamku sie-
wierskiego dokonana przez Piotra Tomi-
ckiego w zdecydowany sposób zmieniła 
jego architektoniczny wizerunek. Zamek 
z posępnej, gotyckiej warowni stał się re-
prezentacyjną siedzibą jego władców.

Należy tu jednak rozwiać kilka mi-
tów związanych z tą przebudową. Otóż 
w przeciwieństwie do Wawelu zamek 
w Siewierzu nie stał się „kapiącym” zło-
tem i przepychem renesansowym pała-
cem. Wbrew krążącym anegdotom, nie 
posiadał on marmurów ani kamiennej 
kolumnady krużganków. Istniały tam 
niewątpliwie ciekawe zdobienia tynków 
i stropów, jednak daleko mu było do in-
nych tego typu rezydencji z terenu Pol-
ski. Wyposażenie ruchome zamku było 
nader ubogie, o czym dokładnie infor-
mują nas inwentarze. Ideą Piotra Tomi-
ckiego było, aby zamek stał się renesan-
sową rezydencją jedynie z zewnątrz i by 
jego przebudowa zapewniła wygodniej-
sze warunki mieszkalne jego mieszkań-
com. 

Na koniec należy również dodać, iż 
wbrew pozorom z tej renesansowej prze-
budowy zachowało się do dnia dzisiej-
szego niewiele, gdyż jedynie zewnętrzne 
mury południowo – zachodniego naroż-
nika dawnego renesansowego gmachu 
wraz z renesansowymi oknami ostatnie-
go piętra skrzydła zachodniego. 

Głównym elementem tej przebudo-
wy było skrzydło południowe, jednak-
że zewnętrzna ściana owej części zamku 
– zaopatrzona w dwa rzędy renesanso-
wych okien – runęła w latach 20-tych 
XX w. Obecnie zastępuje ją niski mur pa-
rawanowy wzniesiony po II wojnie świa-
towej. 

W II etapie prac konserwatorskich na 
zamku, które będą miały miejsce w przy-
szłym roku, planuje się zrekonstruować 
od strony dziedzińca przyziemie nieistnie-
jących, renesansowych skrzydeł tej części 
warowni. Duży fragment muru skrzydła 
południowego został np. odsłonięty pod-
czas lipcowych prac archeologicznych. 
Zostanie on zakonserwowany i połączo-
ny z reliktami widocznymi od strony za-
chodniej. 

Odtworzona zostanie posadzka, która 
istniała w pomieszczeniach skrzydła za-
chodniego wraz z zaznaczonym przebie-
giem dawnych ścian działowych. Całe zre-
konstruowane przyziemie renesansowego 
gmachu oprócz funkcji dydaktycznej bę-
dzie ponadto spełniać rolę sceny i widow-
ni podczas organizowania na zamku im-
prez kulturalnych.

mgr Artur Rok

Z HISTORII  SIEWIERZA

NIE OD RAZU ZAMEK ZBUDOWANO
czyli słów kilka

o historii przemian architektonicznych
zamku w Siewierzu

cz. IV

16

Renesansowy zamek siewierski
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CO? GDZIE? KIEDY?

BAJKOLANDIA NAJMŁODSZYCH
Z A P R A S Z A

dzieci na bajkę pt.

“KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU 
KRASNOLUDKÓW”

28.09.2007 (piątek) godz 16.00
sala widowiskowa MGOK Siewierz

WSTĘP BEZPŁATNY !!!

Inauguracja Roku 
Kulturalnego 2007/2008 

w Gminie Siewierz 

07. października 2007 
(niedziela) godz. 16.00

PROGRAM

GALA ARTYSTYCZNA 
„KUŹNI MŁODYCH 

TALENTÓW„

(uroczyste podsumowanie programu 
edukacyjno-artystycznego w ramach 

Otwartego Konkursu Ofert 
na zadania publiczne w dziedzinie kultury 

Województwa Śląskiego- 2007)

KONCERT 
SOLISTÓW ŚLĄSKIEJ SCENY 
OPEROWEJ I OPERETKOWEJ

Ewy Mierzyńskiej

Andrzeja Smogóra

Marioli Ścibich- Płazak

Bezpłatne zaproszenia można 
nabywać w MGOK Siewierz – 

I piętro pok. nr 6 
instruktorzy ko aż do 

wyczerpania.

Wszystkich miśników poznawania i od-
krywania uroku i tajemnic najgłębsze-
go kanionu na świecie Rio Colca w Peru 
oraz zdobywania wiedzy o dokonaniach, 
osiągnięciach i zasługach Polaków w roz-
woju tego południowo amerykańskiego 
kraju oraz łączącej nasze narody przyjaźni 
i więzi społecznych.zapraszamy na spot-
kanie autorskie z ambasadorem polsko-
ści w Peru, propagatorem przyjaźni mię-

dzy Siewierzem i Chivay.
W czasie spotkania prezentowane będą 

filmy i zdjęcia podróżnicze oraz zostaną 
przekazane pamiątki do ekspozycji w Sali 
Wystawowej w postaci kompletnego stro-
ju Indianki z doliny Colca.

Wstęp za pobraniem bezpłatnego za-
proszenia (MGOK, I piętro, pok. nr 6).

Z A P R A S Z A M Y !!!

ODKRYWCA I ZDOBYWCA NAJGŁĘBSZEGO KANIONU NA ŚWIECIE… W SIEWIERZU

BENEFIS INY KAWECKIEJ – spotkanie z poezją i piosenką pt:
„Morze, Góry, Mazury i Skałki Jury”
13.10.2007 (sobota) godz. 17.00

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu – sala widowiskowa

w programie
• wiersze i poezja Iny Kaweckiej 

• pieśni i piosenki do tekstów autorki i zaproszonych do udziału w programie 
artystycznym przyjaciół, znajomych i bliskich.

w wykonaniu:
Izabeli, Diany i Stefana Kaweckich Mariusza Wdowina, Marka Sikory, 

Andrzeja Prokopa , Bożeny i Edwarda Kasprzyk, Dariusza Gawrońskiego, 
Waldemara Owczarka, Jarosława Mularczyka i grupy „LUZ BLUZ”

Udział za pobraniem bezpłatnego zaproszenia w MGOK Siewierz 
- I piętro pok. nr 6 instruktorzy k/o aż do wyczerpania.

HALINA KAWECKA  pseudonim poetycki „Ina”
Autorka 4 tomików wierszy pt: „Spotkania sentymentalne z poezją”, 
„Żeglowanie rymowanie ”, „ Wybór wierszy”, „ W poszukiwaniu słów”.

Za swoją twórczość została uhonorowana i nagrodzona:
nagrodą TVP Katowice (1997 r.), wyróżnieniem na Festiwalu Piosenki Studenckiej 

„BAZUNA” (2000 r.), nagrodą na Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. W. 
Sebyły (2006 r.), nagrodą Starosty Powiatu Będzińskiego (2006 r.), nagrodą na 

Ogólnopolskim Konkursie na wiersz o tematyce przyrodniczej „Naturalisko” (2007 r.), 
nagrodą na Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. H. Snopkiewicz za opowiadanie 

„Wschód słońca” (2007 r.). W 2003 roku autorka obchodziła swój Benefis w Jurajskim 
Teatrze „Stodoła” w Olsztynie k/ Częstochowy. Jest członkinią Klubu Poezji i Prozy 

„Severiana” działającym przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Siewierzu .
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Kurier Siewierski  
Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Siewierz, 42-470 Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16 

tel. 032-64-99-400, fax 032-64-99-402, e-mail: siewierz@siewierz.pl  strona internetowa:  www.siewierz.pl
Redakcja i opracowanie: Grzegorz Podlejski, tel. 032-64-99-485; e-mail: g.podlejski@siewierz.pl

Skład i druk: Wydawnictwo „TRIADA” – Wojkowice.

 Korespondencja, składanie materiałów do „Kuriera…” (tekst, zdjęcia – najlepiej w formie elektronicznej) w pokoju nr 21 w godz. pracy UMiG Siewierz. 
Nasz miesięcznik ma charakter informatora. Przedstawiamy w nim fakty i konkretne wydarzenia społeczno-kulturalne z życia naszego miasta i gminy. 
Drukujemy artykuły odpowiadające przyjętym i uznanym kanonom wymiany informacji i komunikowania się. Nie zamówionych materiałów nie zwracamy. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru nadesłanych materiałów, ich przeredagowania (bez zmian sentencji artykułu) oraz dokonywania skrótów.

SIEWIERZ NA START !!!
JUŻ DRUGI RAZ

Miasto i Gmina Siewierz przyłączyło 
się do Ogólnopolskiej akcji 

„POLSKA BIEGA” 
BIEG WIOSNY zorganizowany 

był w całej Polsce. Organizatorami 
ogólnopolskiej akcji jest „Gazeta 

Wyborcza”, TVP Sport i Radio ZET.
W poprzednim biegu w Siewierzu 

udział wzięło 300 osób. 

Patronat honorowy 
biegu w Siewierzu objął 
BURMISTRZ ZDZISŁAW 

BANAŚ

W BIEGU JESIENI startujemy 
29 września 2007 r. (sobota) 

o godz. 11.00
Zbiórka: błonia przy Zamku 

Siewierskim od ulicy Krakowskiej

Trasa Biegu: teren leśny 
„SITNA” – 3.000 m. Wymagany 

strój i obuwie sportowe.
Zapewniamy opiekę medyczną 

oraz napoje chłodzące.

Udział w biegu wymaga pobrania 
i wypełnienia pisemnego zgłoszenia, 
które można nabyć w placówkach 

szkolnych, domu kultury 
oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz: 
Punkt Obsługi Interesanta – parter oraz 
w referacie Oświaty Kultury i Promocji. 

BIEGNIJCIE  Z   NAMI !!!
W 29 rocznicę pontyfikatu papieża Polaka,

zapraszamy na projekcję filmu (ekran panoramiczny) pt.:

„Jan Paweł II – człowiek przeznaczenia”

w dn. 16.10.2007 (wtorek) godz. 19.00
sala widowiskowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.

Wstęp bezpłatny.

Wystawa fotograficzna kanionu RIO COLCA

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu zaprasza do odwiedzenia 
PIERWSZEJ W POLSCE WYSTAWY FOTOGRAFICZNEJ

Z ODKRYCIA NAJGŁĘBSZEGO NA ŚWIECIE
KANIONU RIO COLCA W PERU PRZEZ POLAKÓW

(Sala Wystawowa Pl. Wojska Polskiego)
Wystawa obejmuje zdjęcia, mapy, artykuły prasowe z pionierskiej wyprawy w 1981 r., 
odnotowanej w Księdze Rekordów Guinessa i National Geograhic oraz New York Times, 
jako odkrycie porównywalne ze zdobyciem biegunów, Mount Everestu czy postawie-
niem stopy na Księżycu. Na wystawie prezentowane sę również zdjęcia z jubileuszowej 
wyprawy do Kanionu w 2006 roku. Kanion Colca jest dwukrotnie głębszy od Kanionu 
Colorado w USA, sięga głębokości ok. 4500 metrów. Wodospady w Kanionie nazwane 
są im. Jana Pawła II. Rocznie Kanion odwiedza ok. 150 000 turystów z całego świata.

oraz

IZBY TRADYCJI I KULTURY DAWNEJ W SIEWIERZU (ul. Kościuszki)
Dział Kultury Dawnej 

(eksponaty rzemiosła dawnego oraz gospodarstwa domowego).
Dział Historyczny 

(tematyka dziejów Siewierza i Księstwa Siewierskiego oraz jego zabytki).
Galeria Twórców Ziemi Siewierskiej 

(prace plastyczne, rzeźba, rękodzieło artystyczne).

Ofertę naszą polecamy szczególnie placówkom oswiatowym 
tel. kontaktowy – MGOK (032) 67 41 649  – Izba T.i K.D. (032) 67 42 461

www.kultura-siewierz.com
e-mail: mgok_siewierz@poczta.onet.pl

W ROCZNICĘ PONTYFIKATU  J.P. II

Zajęcia zespołów MGOK-u na start !!!
Akademia Ruchu i Tańca przypomina, że pierwsze zajęcia powakacyjne zakwalifikowanych 

sportowych par tanecznych rozpoczną się 06.09.2007 o godz. 16.00.
•

MGOK w Siewierzu ogłasza nabór do formacji tańca nowoczesnego (hip-hop, disco-dance).
Zajęcia kierowane są do dzieci i młodzieży od IV klasy szkoły podstawowej do I klasy gimnazjum.

Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się do MGOK-u od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 20.00.
UWAGA !!! Nabór potrwa do końca września

•
MGOK w Siewierzu ogłasza nabór do dziecięcego zespołu tańca ludowego.Zajęcia 

kierowane są do dzieci klasy I i II szkoły podstawowej Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się do 
MGOK-u od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 20.00.

UWAGA !!! Nabór potrwa do końca września.
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Niepubliczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej, „PRIMUS” Brudzowice zdobył 
I nagrodę w ogólnopolskim konkur-
sie „Sposób na Sukces” za najlepsze 
działania kreujące przedsiębiorczość 
i tworzenie nowych miejsc pracy na te-
renach wiejskich. Poniżej przedstawia-
my rozmowę z laureatką, Panią Haliną 
Frączek o konkursie, gali wręczenia na-
gród oraz przeżyciach, które jej towa-
rzyszyły gdy odbierała I nagrodę w Sali 
Kolumnowej Sejmu.

Redakcja (R): Przede wszystkim proszę 
przyjąć nasze ogromne gratulacje z oka-
zji Pani wyróżnienia. Proszę powiedzieć 
co było zasadniczym celem konkursu?

Celem konkursu była przede wszystkim 
promocja przedsiębiorczości  na obsza-
rach wiejskich i w miastach do 20 tysięcy 
mieszkańców, oraz aktywizacja lokalnych 
społeczności wiejskich. Szczególnie pro-
mowane były pozarolnicze przedsięwzię-
cia tworzące nowe miejsca pracy oraz ak-
tywizujące mieszkańców wsi.

R: W jaki sposób „rozszerzenia usług 
medycznych o lecznictwo szpitalne” 
wpłynęło na Pani firmę?

Przede wszystkim spowodowało ono 
znaczny wzrost zatrudnienia a także przy-
czyniło się do polepszenia infrastruktury 
medycznej z której korzystają nasi pacjen-
ci. Primus jest firmą rodzinną działającą 
na terenie Brudzowic, a fakt, że w ostat-
nich latach udało nam się wygenerować aż 
20 etatów to nasze wielkie osiągnięcie. Po 
rozszerzeniu usług medycznych o leczni-
ctwo szpitalne staliśmy się także coraz bar-
dziej wszechstronni, niezawodni, pomocni 
i troskliwi w wykonywaniu usług medycz-
nych. Co roku zwiększa się ilość pracow-
ników posiadających certyfikaty i licencje 
specjalistyczne. Wiedza, doświadczenie 
i umiejętności są ważnym fundamentem 
wzrostu firmy z korzyścią dla pacjentów, 
oraz całego społeczeństwa.

 R: Kto towarzyszył Pani podczas gali 
finałowej?

Był ze mną małżonek Antoni Frączek, 
oraz Zdzisław Banaś – Burmistrz Mia-
sta i Gminy Siewierz, Renisława Sułkow-
ska – Kierownik Referatu Gospodarki 
Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu 
Siewierskiego, Jerzy Jastrząb – Kierow-
nik Polskiego Związku Doradztwa Rolni-
czego, Stanisław Juchnik- Dyrektor Ślą-
skiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Częstochowie.

R: Czy zdobycie tej nagrody to do 
Pani osobisty sukces?

Nie tylko. To sukces zbiorowy. Uwa-
żam, że cała siła placówki, którą mam 
zaszczyt kierować, tkwi w ludziach, 
w ich oddaniu, zaangażowaniu i życz-
liwości. Mając taki napęd, łatwiej jest 
osiągać sukcesy. Dzięki oddaniu całego 
personelu i jego rzetelności w tym, co 
robią dzisiaj możemy się pochwalić nie 
lada sukcesami. Prócz Rolniczego miejsca 
w konkursie „Sposób na Sukces” zdobyli-
śmy również odznakę honorową przeka-
zaną przez Minister Zdrowia- Zbigniewa 
Relige „za zasługi dla ochrony zdrowia”. 
Naszym sukcesem jest również zdobycie 
nagrody Lodołamacze 2007 za tworzenie 
nowych miejsc pracy dla pracowników 
niepełnosprawnych, z czego również je-
stem bardzo dumna. 

R: Pani Dyrektor, jest Pani wszech-
stronnie wykształconym lekarzem, oraz 
sprawnym menedżerem dużego Ośrod-
ka Zdrowia, jak udaje się Pani łączyć tak 
odpowiedzialne i czasochłonne funkjce?

Bycie lekarzem, oraz dyrektorem „Pri-
mus-a”da się połączyć pod warunkiem, 
że z równym oddaniem traktuje się oba 
te stanowiska i związaną z nimi odpowie-
dzialność. Mnie oba te kierunki mojego 
rozwoju sprawiają autentyczną przyjem-
ność i traktuję je jak wyzwanie, któremu 
staram się sprostać najlepiej jak potrafię. 
Już od samego początku postawiłam so-
bie cel, że niezależnie od miejsca zamiesz-
kania, każdy ma prawo do korzystania 
z usług i pomocy medycznej.

R: Jak Pani podsumowałaby lata swo-
jej dotychczasowej pracy?

To było i nadal jest duże poświęcenie, nie-
ustające liczne wyrzeczenia, oraz wiele pra-
cy. Absolutne poświęcając się temu co robię 
i to przynosi mi ogromną radość, a docze-
kanie takiego momentu jakie miało miejsce 
przy wręczaniu nagrody w Warszawie to 
dla mnie ogromna satysfakcja i uznanie dla 
tego co do tej pory osiągnęłam.

R: W jakim kierunku Pani Ośrodek bę-
dzie się dalej rozwijał?

Na pewno zdobycie tej nagrody jeszcze 
bardziej zmobilizuje mnie do działania, 
mającego na celu iść ku nowym wyzwa-
niom, upraszczając życie pacjentów na-
szego Ośrodka.

Ostatnio wzbogaciliśmy ofertę Ośrod-
ka o usługi dermatologii kosmetycznej, 
oraz wprowadziliśmy innowacyjną odno-
wę biologiczną. Dlatego też będę sukce-
sywnie kontynuowała działania zarówno 
w sferze organizacyjnej, gospodarowa-
nia majątkiem, oraz medycznej. Już dzi-
siaj nasz Ośrodek zapewnia kompleksowe 
usługi medyczne na najwyższym poziomie 
a wdrażany system zarządzania EN ISO 
9001:2000 jest cały czas doskonalony. 

Jeszcze raz gratulujemy nagrody oraz 
dziękujemy za udzielenie wywiadu i ży-
czymy powodzenia i wytrwałości na 
dalsze lata pracy dla Pani, jak i całego 
Zakładu „Primus”.

Redakcja

Gratulował obecnym uczniom, że wybra-
li Liceum w Siewierzu na swą szkołę. Bur-
mistrz liczy na to, że młodzi absolwenci 
chętnie będą pełnić różne funkcje zawodo-
we i społeczne w Mieście  i Gminie Siewierz. 
Z okazji jubileuszu Burmistrz Zdzisław Banaś 
ofiarował Szkole rzutnik multimedialny.

Pani Dorota Sękala – przewodnicząca 
Rady Rodziców –  zachęcała, by spotkanie 
stało się okazją do serdecznej rozmowy 
i radosnej zabawy, gdyż „szkolne jubileusze 
są pięknym świadectwem przywiązania do 
szkoły, koleżanek i kolegów, a co najważ-
niejsze do swojej młodości, która uskrzydla 
na całe życie”. Pan Mirosław Słomczyński, 
jeden z pierwszych absolwentów, mówił, 
że dla jego pokolenia Liceum w Siewie-
rzu to Alma Mater. „Powstanie tej Szkoły 
w 1947 stanowiło otwarcie bram ku przy-
szłości, stworzyło możliwości rozwoju Sie-
wierza. Z Liceum wciąż wielu ludzi wycho-
dzi w świat i tu po latach powraca”.

Dyrektor Delegatury mgr D. Wilczak 
w liście gratulacyjnym z okazji jubileuszu 
Szkoły życzył całej społeczności szkolnej, a 
także wszystkim, których losy są związane 
ze Szkołą ambitnych celów i wytrwałości 

w dążeniu do urzeczywistniania marzeń. 
Historię budynku Liceum Ogólnokształcą-
cego w Siewierzu do 1947 roku przedsta-
wił mgr inż. Edward Sołtysik, a tegorocz-
na absolwentka Szkoły Anna Pyrzyk bez 
wahania rekomendowała Liceum w Sie-
wierzu innym uczniom, ponieważ wyniki 
maturalne osiągnięte w tej szkole pozwo-
liły jej na dostanie się na wymarzone stu-
dia na Uniwersytecie Śląskim.

W imieniu dyrektorów placówek oświato-
wych Miasta i Gminy Siewierz życzenia panu 
dyrektorowi, nauczycielom, wszystkim ucz-
niom i przyjaciołom Szkoły złożyła pani Jo-
lanta Wojdas – dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Dziewkach. Akademię uświetniono 
prezentacją multimedialną nt. historii Szko-
ły, przygotowaną przez obecnych uczniów: 
T. Łukasika, A. Hetmańczyk i K. Urbańczy-
ka, występami wokalnymi G. Biernackiego 
i A. Ociepki oraz pantomimą opracowaną 
przez pana Sebastiana Podleśnego.

Dalsza część spotkania miała miejsce 
w Zajeździe Leśnym Wrężyno, gdzie ab-
solwenci w przyjemnej atmosferze wspo-
minali lata nauki w Liceum. 

Organizatorzy 

60 LAT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SIEWIERZU

SPOSÓB NA SUKCES HALINY FRĄCZEK

Od lewej: p. Jerzy Jastrząb ze Śląskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Częstochowie, p. Halina Frączek z mężem Antonim 

oraz Burmistrz Zdzisław Banaś

C.d. ze str. 1.

Burmistrz Zdzisław Banaś podczas składania życzeń

Pantomima w wykonaniu uczniów liceum



Od początku roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem MEN, wpro-
wadzono jednolite stroje w szkołach. Celem tego jest zwiększenie bezpie-
czeństwa uczniów, choćby, dlatego, że osoby postronne są w szkole od 
razu zauważane. Niewątpliwie wprowadzenie takich strojów ma także cha-
rakter wychowawczy i samodyscyplinujący, gdyż uczeń w „mundurku" 
jest łatwo identyfikowany jako uczeń danej szkoły. Założeniem wprowa-
dzenia takich strojów jest wyeliminowanie różnicowania dzieci ze wzglę-
du na możliwości materialne ich rodziców. 

O tym, jak będą one wyglądać, decydowała każda szkoła samodzielnie, 
wspólnie z rodzicami oraz samorządem uczniowskim.

Przedstawiamy Państwu stroje szkolne, w jakie nasze pociechy są ubra-
ne podczas nauki w naszych gminnych szkołach. 

POKAZ MODY SZKOLNEJ…

Igor Tyburkiewiecz Kl. IV,
Paulina Górnisiewicz Kl. II

S.P. nr 2 w Siewierzu

Katarzyna Mostowska Kl. I b, 
Bartłomiej Urbańczyk Kl. I a

Z.S. Siewierz

Karolina Będkowska Kl. III
Z.S. w Brudzowicach

Jakub Lubas Kl. I
Z.S. w Brudzowicach

Magdalena Drabek, Piotr Karcz Kl. II G, 
Kamil Syrek, Kaja Kurzeja Kl. I

S.P. w Żelisławicach

Ania Myrta Kl. IV,
Marcel Sroka Kl. V 
S.P. w Dziewkach

Weronika Kaniowska, Adrian Kazimierski 
Z.Sz.P. w Wojkowicach Kościelnych


