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Znów będzie 
się działo!!!

Przedszkolaki Gminna kasa
str. 16str. 8

Na początek zapraszamy najmłodszych z nas! Od 
godziny 11.00 w Kino-Teatrze „Jutrzenka” będą 
przygotowane dla nich gry i zabawy! Gry... Jak my-

ślicie co kryje się pod ta nazwą? Nagrody! Tak, dla naj-
bardziej wytrwałych i wesołych są przygotowane nagro-
dy! Na pewno każdy malec wyjdzie z „Jutrzenki” z uśmie-
chem na twarzy! Rodzice, nie zapomnijcie o 11.00 wstą-
pić, czekamy na wasze pociechy. 

Teraz coś dla młodzieży! Co w obecnych czasach umiło-
wała sobie młodzież? Muzykę oczywiście! Ona gra w ich du-
szy i jest ich nieodłącznym partnerem! Dlatego właśnie dla 
nich jest przygotowany koncert! A więc o godzinie 15.15 
spotykamy się w „Jutrzence” żeby posłuchać takich zespo-
łów jak: WD40, Morfina, Wizards, Strefa, Drimm i Fill. Jak 
zwykle będzie licytacja i loteria. Życzymy miłej zabawy!

No i został nam Rynek! Tu zapraszamy wszystkich! Star-
tujemy o godzinie 17.45. Przygotowaliśmy sporo niespo-
dzianek! Zagra dla was Teatr „Gry i ludzie” z Katowic. Póź-
niej wystąpi Orkiestra Dęta KWK Piast! Specjalnie dla Was 
Jan „Kyks” Skrzek-najsławniejszy śląski bluesman zagra 
koncert. Jak co roku zorganizowaliśmy loterię, tym razem 
nagroda główną jest kino domowe! Oprócz tego będą 
również takie nagrody jak jeden semestr kursu językowe-
go w szkole „Best”. Wszystkie nagrody są bardzo atrak-
cyjne! Możecie wziąć udział w aukcji! Licytowane będzie 
złote serduszko bieruńskiego sztabu WOŚP i nie tylko.

Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców powiatu.
8 stycznia 2006 roku gra u nas Wielka Orkiestra Świą-

tecznej Pomocy. Bawcie się razem z nami! 
Nie zapominajcie także o wolontariuszach kwestujących 

na naszych ulicach!!!     Patrycja Dembkowska

Hej, hej, hej! To już wkrótce! Za kilka dni Wiel-
ka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz pią-
ty w Bieruniu, rusza z wielką pompą! Z tej wła-
śnie okazji specjalnie dla Was nasz sztab przy-
gotował szereg imprez. Będziecie mogli bawić 
się zarówno na Rynku jak i w Kino-Teatrze 
„Jutrzenka”. Pamiętajcie to już 8 stycznia!!!

Bieruńskie przedszkolaki co roku, odwiedzają 
wraz z nauczycielami, zakłady i instytucje by 
złożyć życzenia świąteczne. 

Dziecięce życzenia

Joasia Łopuszyńska, Julia Piwowarska, 
Daniel Chrobok i Wojtek Jagoda, 21 grudnia 
świąteczne życzenia mieszkańcom Bierunia, 
złożyli na ręce burmistrza Ludwika Jagody. 

str. 5
Jubileusz Trójki

þ 13 –17 luty Konsultacje w sprawie 
zmiany granic naszego miasta  
oraz zmiany nazw niektórych ulic.

þ Chcemy poznać Twoje zdanie!
þ Do każdego pełnoletniego miesz-

kańca dotrze goniec z kartą do 
głosowania.

þ Szczegóły w następnym numerze.
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LOKALIA

Sylwester na Rynku to już coroczna tradycja. Podob-
nie jak w ubiegłych latach, bawiliśmy się, żegnając, 
tym razem w nocy z soboty na niedzielę 2005 rok i wi-

tając 2006 rok!
Zorganizowana przez Bieruński Ośrodek Kultury zabawa, 

rozwinęła skrzydła o godzinie 22-giej, kiedy to na scenie 
pojawił się zespół „Thomas”. O północy wszyscy składali-
śmy sobie życzenia noworoczne. Tradycyjnie też, życzenia 
mieszkańcom składał burmistrz Ludwik Jagoda.

Gwiazdą sylwestrowej nocy był Bartek Wrona. „Czar 
par”, „Mój karnawał” i „Jedna na milion” - to tylko niektóre 
piosenki tego popularnego artysty z kręgu muzyki dance, 
w rytm których bawił się bieruński rynek. 

Sylwester na Rynku

Lech Kołodziejczyk 
autor ponad 50 wy-
staw indywidualnych 

i zbiorowych w kraju i za 
granicą, 19 grudnia poka-
zał część swoich prac bie-
ruńskiej publiczności. Ar-
tysta malarz, profesor In-
stytutu Sztuki na Uniwer-
sytecie Śląskim, zapre-
zentował nam prace w ra-
mach cyklu „Obrazy sta-
re - obrazy nowe” o któ-
rym sam autor mówi, że 
jest próbą konfrontacji 

doświadczeń artystycz-
nych oraz poszukiwań za-
pisu malarskiego. Laureat 
wielu nagród, przedstawił 
nam płótna których „bo-
haterem jest światło, bez 
początku, końca, miejsca 
z którego pada i na którym 
się kładzie.”

Wernisaż prac Lecha Koł-
dziejczyka uświetnił wy-
stęp jego syna - studenta 
Akademii Muzycznej który 
wykonał kilka utworów na 
skrzypce. 

Wernisaż i koncert 

Został on przekazany i poświęcony 22 grudnia podczas uro-
czystej części XXXIX sesji Rady Powiatu Bieruńsko-Lędziń-
skiego II kadencji, zorganizowanej w sali kinowo-widowisko-

wej „Piast” w Lędzinach. Dodatkowo przewodniczącemu Rady 
Powiatu została przekazana do używania laska i dzwonek. Po-
święcenia sztandaru i insygniów dokonał ksiądz prałat Mirosław 
Piesiur, przedstawiciel metropolity katowickiego, ks. abpa Damia-
na Zimonia, w asyście dziekana bieruńskiego księdza kanonika 
Józefa Przybyły, proboszcza parafii Chrystusa Króla w Hołduno-
wie. W uroczystości uczestniczyli wicewojewoda śląski Andrzej 
Waliszewski oraz przedstawiciele władz samorządowych gmin 
wchodzących w skład powiatu.

Nasz powiat ma sztandar
Szanowny Pan 
Leszek Rykała
Prezes
PKSiS Oświęcim S.A.
Ul. Więźniów Oświęcimia 15
32-600 Oświęcim

Jako przedstawiciel spo-
łeczności uczniowskiej 
i studenckiej korzystającej 
z usług przewoźnika PKSiS 
Oświęcim S.A. zwracam się 
do Pana z prośbą o inter-
wencję w związku z kary-
godnym poziomem usług 
świadczonych przez Pana 
przedsiębiorstwo.

Jesteśmy skazani na ko-
rzystanie z linii autobuso-
wych obsługiwanych przez 
oświęcimski PKSiS, które-
go autobusy ciągle mijają 
się z planowanym godzina-
mi kursów, bądź często nie 
przyjeżdżają. Częste spóź-
nienia na lekcje dezorgani-
zują zajęcia w szkołach, co 
odbija się na naszych wyni-
kach w nauce, a także grozi 

nam obniżeniem ocen z za-
chowania. Stosowne uspra-
wiedliwienia mamy możli-
wość otrzymać wyłącznie 
u dystrybutora PKSiS-u na 
dworcu w Bieruniu, co dla 
osób spoza miasta wiązało-
by się z koniecznością wyj-
ścia z już spóźnionego au-
tobusu w celu uzyskania za-
świadczenia.

O skali problemu świad-
czą niżej zebrane podpi-
su. Liczymy na odpowiedź 
z Pana strony oraz rozwią-
zanie przedstawionego wy-
żej problemu.

Z poważaniem 
Maciej Porwit

Od redakcji: My również 
liczymy na reakcję preze-
sa Rykały. Kiedy takowa 
dotrze do naszej redakcji 
z pewnością poinformuje-
my o niej czytelników Rod-
ni. Sprawa wydaje się być 
szersza i dotyczy nie tylko 
uczniów i studentów.

Do naszej redakcji wpłynął list Macieja Porwita do 
dyrekcji PKSiS Oświęcim S.A. podpisany przez 
224 studentów  który przytaczamy w całości.
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SPOŁECZEŃSTWO

Szanowni Państwo,
trzydziesta dziewiąta sesja Rady Powiatu odbyła się 

w dniu 22 grudnia w budynku Urzędu Miasta w Lędzi-
nach. Sesja ta składała się z dwóch części: roboczej 
oraz części uroczystej. W części uroczystej dokonano 
poświęcenia sztandaru powiatu oraz przekazano prze-
wodniczącemu pozostałe insygnia tj. laskę oraz dzwo-
nek.

Natomiast najważniejszym punktem części roboczej 
sesji było przyjęcie budżetu powiatu na 2006r. Na wstę-
pie należy stwierdzić , iż jest to budżet kompromisu. 

Na posiedzeniach komisji trwały długie dyskusje 
w sprawie zadań jakie mają być realizowane w 2006r. 
Prawie każda komisja zgłosiła zastrzeżenia i popraw-
ki do projektu budżetu przedstawionego przez Zarząd 

powiatu. Dlatego też Zarząd na sesji przedstawił auto-
poprawki do projektu budżetu zajmujące dwie strony 
maszynopisu. Do najważniejszych autopoprawek na-
leżały sprawy związane z realizacją zadań inwestycyj-
nych na drogach powiatowych. Postanowiono zwięk-
szyć o kwotę 500 tys. zł wydatki na remont ciągu 
ulic Jagiełły, Bijasowicka, Krupnicza czyli do kwo-
ty 1 600 tys. zł. Zwiększono również wydatki na ulicę 
Lędzińską w Lędzinach o kwotę 500tys. zł tj. do kwo-
ty 1 300 tys. zł. Zwiększono również wydatki na ulicę 
Zachęty w Imielinie o kwotę 100tys.zł. czyli do kwoty 
500 tys. zł. 

Ponad to planuje się remonty dróg: Chemików - 630 tys. zł, 
Krakowska - 582 tys. zł, Szenwalda - 580 tys.zł, Ruchu 
Oporu - 1 200 tys. zł.

Ostatecznie na sesji ustalono wydatki budżetu powiatu na 
kwotę 21 431 204 zł, deficyt budżetu na kwotę 2 907 128 zł.

Niestety, zatwierdzony budżet powiatu nie zakłada po-
zyskiwania w 2006r środków z unii europejskiej. Jednak 
jak uczy życie, w trakcie roku dokonuje się zmian w bu-
dżecie i z pewnością, zostaną zabezpieczone środki fi-
nansowe jako wkład własny powiatu.

Bernard Pustelnik

Wiecie, że w powiecie...

Kapituła Nagrody Starosty Bie-
ruńsko-Lędzińskiego w Dziedzi-
nie Kultury za rok 2005 wyłoni-

ła spośród nominowanych następują-
cych laureatów:
u w kategorii Clemens Pro Arte - za 

osiągnięcia w twórczości artystycz-
nej - nagrodę otrzymała Helena 
Szabrańska z Lędzin, nauczycielka 
plastyki, malarz, animator kultury;

u w kategorii Clemens Pro Cultura 
- za upowszechnianie kultury - Jan 
Wieczorek z Bierunia i Stowarzysze-
nie Miłośników 600-letniego Bierunia;

u w kategorii Clemens Pro Publi-
co Bono - za wspieranie inicjatyw 
na rzecz kultury i ochrony jej dóbr - 
ks. kanonik Józef Przybyła, dziekan 
bieruński, proboszcz parafii Chrystu-
sa Króla w Lędzinach - Hołdunowie.

Nagrody, przyznane już po raz piąty, 
zostaną wręczone podczas uroczystej 
sesji Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzin-
skiego w początkiem 2006 roku. 

Helena Szabrańska (Lędziny)

Emerytowana nauczycielka plasty-
ki. Uprawia malarstwo olejne, akware-
lowe, grafikę. 

Przewod-
n i c z ą c a 
Klubu Pla-
styka Kon-
trast w Lę-
dzinach, or-
ganizator-
ka i uczest-
niczka ple-
nerów i wy-
staw malarskich twórców nieprofesjo-
nalnych, promotorka działalności pla-
stycznej w powiecie. 

Jan Wieczorek (Bieruń)

Poeta, ma-
larz niepro-
f e s j o n a l -
ny, rzeźbiarz 
i medalier. 
Autor meda-
lu dla laure-
atów Nagro-
dy Starosty 
w dziedzi-
nie kultury za 
rok 2001 oraz medalu z okazji nada-
nia Bieruniowi patronatu św. Walente-
go. Twórca rzeźb znajdujących się w 

kościołach św. Walentego i św. Bartło-
mieja. Autor tekstu i melodii „Ballady 
o Bieruniu” - hejnału z zegara ratuszo-
wego; strof poetyckich („Wersy z cie-
nia”) oraz prozy (m.in. opowiadania i 
legendy w gwarze śląskiej). Aktywny 
działacz społeczny. Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Bieruniu.

Ks. kanonik Józef Przybyła 
(Lędziny)

Od wielu 
lat promu-
je działania 
i inicjatywy 
ku l tura lne, 
ludzi zasłu-
żonych dla 
miasta i po-
wiatu.

Jest współ-
inicjatorem 
powołania działającego przy parafii 
pw. Chrystusa Króla Chóru „Sursum 
Corda”, powstałego 9 stycznia 2002 
roku. Skupił przy parafii grono śpie-
waków, przedstawicieli różnych poko-
leń, mieszkańców Lędzin, ale także in-
nych miejscowości powiatu. Pozyskał 
dla chóru znakomitych współpracow-
ników. Ksiądz Dziekan wszechstronnie 
wspiera działalność chóru.

Udziela również wszechstronnego 
i nieocenionego wsparcia lokalnym 
animatorom i działaczom kultury, or-
ganizatorom konkursów i imprez kul-
turalnych w mieście. 

Jan Wieczorek i Stowarzyszenie Miłośników 600-letniego 
Bierunia Laureatami nagród Clemensa 

Nagrody Clemensa
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Rodnia: 20 grudnia Rada uchwaliła bu-
dżet miasta na 2006 r. Co to oznacza?

Jan Knopek: Budżet to najważniej-
szy dokument jaki uchwala Rada. Zapi-
sano w nim bardziej lub mniej szczegóło-
wo zadania, które planuje się do wykona-
nia z publicznych pieniędzy. To spis za-
dań dla Burmistrza na 2006 r. Jeśli cho-
dzi o termin to jest to najszybciej uchwa-
lony budżet w tej kadencji. Było to trudne 
bo w przyszłym roku odbędą się wybo-
ry samorządowe a obecni radni zakoń-
czą kadencje.

Rodnia: Ale są sygnały, ze jeszcze 
odbędzie się dyskusja nad budżetem 
i będą zmiany.

J.K: To nic nowego, zawsze tak jest, że 
w trakcie roku są zmiany. To jest normal-
ne w każdej gminie. Praktyka wskazuje, ze 
nie da się przewidzieć wszystkiego, zmia-
nie ulegają czynniki zewnętrze, które mogą 
wymusić jakieś korekty. Jednak przesunię-
cia późniejsze „wewnątrz budżetu” nie wy-
magają już tylu wyjaśnień i dyskusji, dlate-
go są łatwiejsze do przeprowadzenia.

Rodnia: Ale wróćmy do tego co się 
wydarzyło przed uchwaleniem budże-
tu. Jak przebiegała dyskusja nad tym 
dokumentem? Czy mocno się spiera-
no na posiedzeniach komisji Rady?

J.K: Jeśli chodzi o Komisje Finansów, 
to dwukrotnie w październiku i listopadzie 

omawialiśmy założenia do budżetu, któ-
re zostały przyjęte przez Komisję. Jednak 
na tym nie koniec - dyskusje zdominowa-
ły dwie inne sprawy: sposób finansowania 
nowego zadania - „Budowa skrzyżowania 
ul. Turyńskiej z ul. Chemików” służące 
uruchomieniu strefy gospodarczej oraz 
tradycyjnie rozliczenie inwestycji „dzielni-
cowych” wykonanych w roku bieżącym 
połączone z prognozą na 2006 r.

Rodnia: Może po kolei...
J.K: W zapisach budżetowych znala-

zło się zadanie „Budowa skrzyżowania...”. 
Wykonanie tego zadania pochłonie prawie 
8,5 mln złotych. Wydatkowanie tak dużych 
pieniędzy dla miasta takiego jak Bieruń w 
ciągu jednego roku jest praktycznie nie-
możliwe. Jednak jest duża szansa na dofi-
nansowanie zadania ze środków unijnych 
w wysokości 3,5 mln zł. Pozostanie jednak 
jeszcze do sfinansowania duża kwota w 
wysokości ok. 5 mln zł. 

Rodnia: Co się stanie gdy gmi-
na nie uzyska dofinansowania do 
skrzyżowania.

J.K: Na pewno trzeba będzie wrócić 
do dyskusji. Dużo będzie zależeć od re-
alizacji dochodów miasta. Ale na pewno 
nie wykonamy tego zadania w jednym 
roku, potrzeba będzie dodatkowych 
analiz. Mogą pojawić się nowe zewnętrz-
ne źródła finansowania zadań związa-

nych z two-
rzeniem no-
wych miejsc 
pracy.

Rodn ia : 
Co to ma 
do rozliczeń pomiędzy Bieruniem 
Starym i Bieruniem Nowym ?

J.K: Komisja Gospodarki Miejskiej 
przyjęła, podobnie jak myśli większość 
radnych, że zadanie to należy traktować 
jako zadanie wspólne a nie traktować 
jako inwestycję Bierunia Starego. Zmo-
dernizowane skrzyżowanie umożliwi 
tworzenie nowych firm oraz prowadze-
nie działalności gospodarczej na tere-
nach za ul. Turyńską. Skrzyżowanie bę-
dzie służyć strefie gospodarczej potrzeb-
nej całemu miastu a nie podnosić stan-
dard życia w Bieruniu Starym. 

Lokalizacja nie jest tu istotna, bo nowe 
miejsca pracy będą jednakowo dostępne 
dla wszystkich naszych mieszkańców a po-
datki wpływać do jednej „kasy miejskiej”.

Rodnia: Dalej nie rozumiem o co 
chodziło na Komisjach?

J.K: Przypomnę, ze zmierza się do 
tego aby środki finansowe przeznaczone 
na inwestycje, wydatkowane z naszego 
budżetu, były dzielone równo po poło-
wie. Inwestycja wspólna oznacza, 
ze w jednakowym stopniu zmniej-

NASZE SPRAWY

Słowa tej popularnej piosenki, w przypadku pani Apolonii - nie 
są żadną przesadą. Wspomnijmy bowiem, że zgodnie z bieruń-
ska tradycją, 28 grudnia minionego roku, z okazji 90 urodzin pani 
Apolonii Krawczyk, przedstawiciele władz miejskich: burmistrz 
Miasta Bierunia Ludwik Jagoda, przewodniczący Rady Miejskiej 
Jan Wieczorek oraz naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich 
Agnieszka Adamczyk, odwiedzili dostojną jubilatkę z życzenia-
mi, kwiatami i upominkiem. Dostojna Jubliatka żywo interesuje 
się życiem codziennym, czyta prasę i ogląda telewizję. 

Pani Apolonia Krawczyk mieszkająca w Bieruniu od 1944 
r. jest wdową i sama ponosiła trudy dnia codziennego, pracu-
jąc w ERG-u oraz w wychowując trójkę dzieci: synów Jerze-
go i Wilhelma oraz córkę Marię. Obecnie mieszka z córką Marią 
i zięciem Józefem, którzy otaczają Ją troskliwą opieką. Doczekała też 
szczęśliwie 6 wnuków oraz 7 prawnuków. 

Sto lat to za mało, sto pięćdziesiąt by się zdało

Pieniędzy jest zawsze zbyt mało...

Ten fragmencik „Krótkiej rozprawy” Mikołaja Reja,  szczególną aktualność zy-
skuje co roku, podczas uchwalania budżetu. Mówiąc po ludzku - kiedy przy-
chodzi do podziału kasy. Część radnych uważa, że kiedy w Bieruniu będzie do-
brze - dobrze będzie też w ich rejonie wyborczym. Inni uważają, że kiedy bę-
dzie dobrze w ich rejonie (i we wszystkich innych) to wtedy dobrze będzie w 

całym mieście. O  gorących sporach wokół budżetu, piszemy w tej Rodni w kilku miejscach. Tu zamieszczamy roz-
mowę z Janem Knopkiem, przewodniczącym Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji.

(...) Każdy na swe skrzydło goni; 
Pewnie  Bieruńskiej  Rzeczy  
Żadny tam nie ma na pieczy(...) 
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BUDŻET

RODNIA: Mieszkańcy o tym nie 
wiedzą ale osoby uczestniczące w 
życiu publicznym miasta pamięta-
ją, że tworzenie budżetu wzbudza-
ło emocje, prawie takie, jak walka 
o budżet Unii Europejskiej. Pode-
nerwowani radni i burmistrz. Licz-
ne spotkania, narady, wzajemne 
przekonywania i dyskusje. Proszę 
powiedzieć czytelnikom Rodni jak 
przebiegały prace nad budżetem?

Burmistrz Ludwik Jagoda: Przy-
gotowywanie budżetu to proces, któ-
ry trwa dość długo. Muszą w nim zna-
leźć odzwierciedlenie nie tylko bieżą-
ce potrzeby i oczekiwania wyartyku-
łowane na spotkaniach z mieszkań-
cami. Budżet musi także uwzględ-
niać aktualnie występujące zagroże-
nia, jak np. bezpieczeństwo na ul. 
Warszawskiej. Konieczne jest tak-
że wkalkulowanie wszelkich zapisów 
długoterminowych, wynikających ze 
strategii rozwoju, która obowiązu-
je do 2010 roku. Już tylko pogodze-
nie tych aspektów niezbędnych do 
prawidłowej konstrukcji budżetu nie 
jest łatwe.

RODNIA: Tworzących budżet, 
czyli prognozujących przychody 
i wydatki bieżącego roku, obowią-
zuje harmonogram pracy... 

Ludwik Jagoda: Oczywiście, 
przepisy o samorządzie gminnym 
regulują tryb jego opracowania. Wy-
nika z nich, że burmistrz, jako organ 
wykonawczy, musi przedstawić pro-
jekt budżetu na następny rok Regio-
nalnej Izbie Obrachunkowej i Ra-
dzie Miasta w terminie nieprzekra-
czalnym do 15 listopada. Po akcep-
tacji RIO gmina otrzymuje oficjal-
ną uchwałę kolegium orzekającego 
o tym projekcie. Wtedy, do końca 
roku poprzedzającego rok budże-
towy, Rada winna przyjąć uchwałę. 
Tak stało się i w naszym przypad-
ku. Jednak, zanim doszło do przy-
pisania cyfr do poszczególnych za-
dań, należało rozliczyć rok mijający: 
dokonać bilansu dochodów i wydat-
ków, określić ewentualne zadłuże-
nia, wypracowane nadwyżki, rozli-
czyć wzajemne dzielnicowe zobo-
wiązania, by nie być posądzonym 
o stronniczość i tak ułożyć program 

potrzeb, by gwarantował równo-
mierny rozwój miasta.

RODNIA: Czy to jest w ogó-
le możliwe? Przecież potrzeby w 
naszym mieście, mimo ogromne-
go wysiłku inwestycyjnego i prze-
znaczeniu ponad 40 procent do-
chodów na rozwój i zadania inwe-
stycyjne, nadal przekraczają nasze 
możliwości?

Ludwik Jagoda: Rok 2005 był 
pierwszym w historii naszego mia-
sta, w którym na inwestycje wydano 
ponad 20mln zł. czyli ponad tysiąc zł 
na statystycznego mieszkańca. Są to 
ogromne kwoty. Stąd planowanie bu-
dżetu wymaga rozwagi, umiaru, i bar-
dzo głębokich analiz.

W naszym mieście są pewne sfery 
i zakresy zagadnień, którymi możemy 
się pochwalić.

Chociażby szkolnictwo z dobrą 
bazą i siecią szkół. Sąsiedzi zazdrosz-
czą nam również osiągniętego ostat-
nio standardu obiektów służby zdro-
wia. Można też wspomnieć o nakła-
dach na ochronę środowiska, dzię-
ki którym kanalizację ma już ponad 
70 procent mieszkańców. Wymienili-
śmy też dużo kotłowni na ekologicz-
ne. Tak samo ocenić można bezpie-
czeństwo. 

Są jednak również pilne potrze-
by. Koniecznie trzeba przeznaczyć 
znaczne nakłady sił i środków na dro-
gi i chodniki na terenie miasta. Uwa-
żam, że to zadanie pierwszoplanowe 
na najbliższe lata. Takie są oczekiwa-
nia mieszkańców i dlatego w plano-
wanym budżecie zostało to uwzględ-
nione, choć nie są to jeszcze kwoty, 
które byłyby całkowicie satysfakcjo-
nujące.

RODNIA: Otwórzmy więc ten 
„gminny bajtlik” i zajrzyjmy w ja-
kich przegródkach i na co są prze-
znaczone poszczególne pieniądze. 
Czy to się bilansuje z ogólnym do-
chodem gminy?

Ludwik Jagoda: W tym „bajtliku” 
czyli portfelu gminnym, jest też notes 
w którym zapisaliśmy spodziewane 
przychody do gminnej kasy oraz za-
planowane wydatki. 

Planowane dochody w 2006 roku 
zbilansowano na poziomie roku 

ubiegłego czyli w wysokości 47mln 
823 tys. zł.

„W przegródce” jak pan to określił, 
na wydatki bieżące takie jak komu-
nikacja, szkolnictwo - gdzie dopłaty 
gminy są olbrzymie, jak porządek pu-
bliczny, czy pomoc społeczna, a nawet 
oświetlenie dróg, planujemy wydać 
38 mln 800 tys. zł. To dużo, ale jedy-
nie takie podejście do zagadnienia 
gwarantuje zachowanie dotychcza-
sowego poziomu życia. Te wydatki 
zaakceptowały poszczególne komi-
sje rady.

W kolejnej „przegródce” czyli na po-
trzeby inwestycyjne - bez wydatków z 
gminnego funduszu ochrony środo-
wiska - zaplanowano w wysokości 
18 mln 444 tys.zł.

RODNIA: Bilans jest ujemny, na 
coś nam braknie? 

Ludwik Jagoda: Nie zabraknie, 
zakładamy sfinansowanie pewnych 
inwestycji za pomocą kredytów w 
wysokości 8 mln 600 tys. zł. Dopie-
ro własne środki plus kredyt zabez-
pieczą nam niezbędne inwestycje, 
w tym te najbardziej oczekiwane. 
Celowo nie mówię o środkach ze-
wnętrznych, bo dofinansowanie hali 
nowobieruńskiej, czy budowy bu-
dynku Urzędu Miasta, mamy zabez-
pieczone. Ale nie zapadły jeszcze 
rozstrzygnięcia co do inwestycji, 
na które złożyliśmy stosowne wnio-
ski o ich dofinansowanie z różnych 
zewnętrznych funduszy jak: kanali-
zacja, skrzyżowanie z ulicą Turyń-
ską, czy ścieżka rowerowa. Dlate-
go nie można ich doliczać do plano-
wanych wpływów do budżetu. ROD-
NIA: Skoro już tak „grzebię” w tym 
gminnym portfelu, proszę powie-
dzieć jak wygląda rozliczenie wy-
datkowanych środków budżeto-
wych między dzielnicami? Jest pan 
burmistrzem jednego całego Bieru-
nia a słychać zarzuty raz, że bar-
dziej dba pan o Bieruń Nowy 
innym razem, że faworyzuje 
pan Bieruń Stary. Jak to jest? 

O bilansie budżetowym gminy, na przełomie roku, 
z burmistrzem Ludwikiem Jagodą rozmawia Zbigniew Piksa

Gminna kasa na nowy rok
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Ludwik Jagoda: To 
normalne działanie go-

spodarcze. Nie da się tak ide-
alnie zaplanować wydatków, 
aby każda dzielnica dosta-
ła tą samą wielkość środków. 
Tak bywa, że jednego roku 
więcej przeznacza się na jed-
ną dzielnicę, innego na dru-
gą. Być może dlatego: raz 
mnie chwalą w jednej części 
miasta a krytykują w drugiej, 
a kolejnym roku jest odwrot-
nie. Oto najlepszy przykład: 
w 2004 roku dzielnica staro-
bieruńska wykorzystała wię-
cej środków finansowych ale w 
2005 roku więcej środków zu-
żytkował Nowy Bieruń. 

Niektórzy widzą w tym jakiś 
sporny dylemat, ale ja uwa-
żam, że to sztuczny problem. 
Władze samorządowe starają 
się przede wszystkim o racjo-
nalną gospodarkę budżetem 
gminy. Jeżeli ktoś czyni nam 
z tego zarzut, odpowiem, że 
uważam za sukces fakt, że w 
nowy rok wchodzimy bez zo-
bowiązań finansowych. Mimo 
zakładanego wcześniej kredy-
tu i wykonanych zadań. Ro-
zumieją to członkowie RIO 
oraz radni, bo do zapropono-
wanych przeze mnie planów 
było bardzo niewiele drobnych 
zmian, a budżet przegłosowa-
no 15 głosami za budżetem 
przy zaledwie jednym głosie 
przeciwnym.

RODNIA: To pytanie, po-
winienem chyba zadać pań-
skiej żonie. Jak pan śpi? Co 
roku pan planuje większe wy-
datki niż wpływy do budże-
tu. Na razie wychodzimy z 
tego obronną ręką ale przy 
założeniu, że wpływy do bu-
dżetu gminy będą malały, 
a wydatki rosły kiedyś może-
my mieć problem 

Ludwik Jagoda: Nie jestem 
pokerzystą. Staram się racjo-

nalnie, ostrożnie i przewidują-
co gospodarować gminnymi 
pieniędzmi. Tu nie ma miejsca 
na eksperymenty. Owszem, 
myślę jak zaspokoić rosną-
ce potrzeby mieszkańców w 
perspektywie najbliższych 
lat? W wielu gminach, już te-
raz całe dochody są konsumo-
wane. Najwięcej środków gmi-
na otrzymuje z podatków. Rok 
bieżący - 2006 będzie ostatnim 
rokiem zwrotu zaległych opłat 
od kopalni. Nastąpi wyrówna-
nie zaległości i to będzie ko-
niec większych wpłat ze stro-
ny górnictwa.

W dalszej perspektywie, za-
sadniczym źródłem dochodów 
gminy, będą podatki od nieru-
chomości od podmiotów go-
spodarczych. Dlatego tak waż-
ne jest: szybkie powstanie stre-
fy ekonomicznej. Podstawo-
wym warunkiem rozwoju strefy 
są drogi i media. Małe przedsię-
biorstwa zajmują po 2 - 3 hekta-
ry, więc mamy miejsce dla kilku-
nastu takich firm ale zaprasza-
my też większych inwestorów. 
To powinna być dobra perspek-
tywa rozwoju dla całego Bieru-
nia. Firmy w strefie są zwolnio-
ne z podatku dochodowego co 
może zaboleć ministra finan-
sów. Płacą natomiast podatki 
od nieruchomości które zostają 
w gminie. Nie mówiąc o tworze-
niu nowych miejsc pracy. Jeste-
śmy w bardzo ciekawym miej-
scu, młodzież się kształci, więc 
i kadry dla nowych firm nie po-
winno zabraknąć.

Rodnia: Myślę, że tym opty-
mistycznym akcentem na 
Nowy Rok, możemy zakoń-
czyć, dziękuję za rozmowę.

Ludwik Jagoda: Korzystając 
z okazji chciałbym wszystkim 
mieszkańcom życzyć dużo 
zdrowia i wszystkiego najlep-
szego na cały rozpoczynają-
cy się rok. 

5 Inwestycje. Wydatki majątkowe
A. Wspólne

Zakup i montaż wiat przystankowych 40.000

Budowa skrzyżowania ul. Turyńska 5.050.000

Budowa ścieżki rowerowej 145.000

Zakup gruntów i środków trwałych 200.000

Remont i rozbudowa budynku infra-
struktury społecznej (Rynek 15)

1.766.540

Budowa Powiatowej Komendy Policji 2.400.000

Razem: 9.601.540

B. Bieruń Nowy

Modernizacja SP3 500.000

Chodnik ul Bijasowicka 215.000

Hala przy Gimnazjum Nr1 3.500.000

Skate park 100.000

Razem: 4.315.000

C. Bieruń Stary

Modernizacja dróg 965.000

Budowa boisk przy SP1 1.200.000

Kanalizacja etap III cz.6. 2.245.000

Przyłącza kanalizacji 18.100

Skate park 100.000

Razem: 4.528.100

OGÓŁEM

A. 9.601.540

B. 4.315.000

C. 4.528.100

Razem: 18.444.640

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY 
ŚRODOWISKA – FUNDUSZ CELOWY

przeznaczony tylko na inwestycje 
związane z ochrona środowiska.

1.Wspólne 

Przydomowe oczyszczalnie 40.000

Ograniczenie niskiej emisji 1.102.000

2.Bieruń Nowy 

Kanalizacja Bijasowice-Kopań 350.000

3.Bieruń Stary

SP1 kryta pływalnia(ogrzewa-
nie słoneczne)

500.000

Oczyszczalnia ścieków II etap 500.000

Kanalizacja etap III cz.6 
(Łysina)

130.000

Razem: 1.130.000 

Łącznie (1,2,3) wydatki 
Funduszu 2.622.000zł.

Bieruński Ośrodek Kultury zaprasza na 
BIESIADĘ ŚLĄSKĄ

połączoną z zabawą taneczną, 
która odbędzie się 4 lutego br. 
w Kino – Teatrze „Jutrzenka” 

Bilety w cenie 65 zł od osoby do nabycia w KT „Jutrzenka” 
od 12 stycznia 2006 w godz. od 8.00 – 16.00

Z A P R A S Z A M Y
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sza się możliwości inwestycyjne w 
przyszłym roku - o 2,5 mln zł. Za ta-

kie pieniądze można zrobić np. kanaliza-
cje sanitarną jednej ulicy.

Rozliczenie i zrównoważenie w prak-
tyce nie jest to łatwe, bo zadania nie są 
jednakowe pod względem rzeczowym i 
finansowym. Rozliczenie obejmujące 1 
rok nie ma sensu. Dlatego rozliczenie jest 
prowadzone w rachunku ciągnionym, 
wieloletnim. Takie rozliczenie wskazuje, 
że rok 2005 zostanie zakończony nad-
wyżką ok. 1,5 mln zł po stronie Bierunia 
Nowego. Oznacza to, że po stronie Bie-
runia Starego pojawią się większe możli-
wości inwestycyjne w roku przyszłym. To 
wywołało wiele podejrzeń i nie obyło się 
bez wyrażenia głośno swoich emocji.

Rodnia: Jakie jest Pana stanowisko 
w sprawie rozliczenia.

J.K: Rzadko w tej sprawie się wypo-
wiadam. Ale jeśli jest takie pytanie to od-
powiem, że rozliczenie wykonują specja-
liści pracujący w naszym urzędzie i wie-
rze, że robiąc to od dawna wykonują to 
dobrze i mam do nich zaufanie. Komi-
sja Finansów przyjęła rozliczenie wg. in-
formacji z 12 grudnia. Końcowe będzie w 
połowie stycznia. Merytorycznie to efekt 
finansowy budowy hali sportowej wraz z 
infrastrukturą przy Gimnazjum nr 1, której 
koszt może wynieść prawie 15 mln zł.

Rodnia: Na co mogą liczyć w przy-
szłym roku mieszkańcy Bierunia?

J.K: W 2006r. planuje się zakończe-
nie budowy wymienionej hali sportowej 
w Bieruniu Nowym oraz Powiatowej Ko-
mendy Policji. Kontynuowane będą pra-
ce związane z rozbudową urzędu, budo-
wą kanalizacji, modernizacją i remonta-
mi szkół podstawowych. Zaplanowano 
też wykonanie zadań od dawna zgłasza-
nych przez bieruńską młodzież - budowa 
ścieżki rowerowej (po śladzie dawnej ko-
lejki) łączącej Bieruń Stary z Nowym, bu-
dowa nowych boisk przy SP nr 1 oraz 
dwóch skateparków. Mnie najbardziej 
cieszą te ostatnie zadania.

Rodnia: Czy wszyscy mieszkańcy i 
radni mogą być z tego zadowoleni.

J.K: Pieniędzy na zadania o znacze-
niu społecznym zawsze jest zbyt mało 
aby wszystkich zadowolić. To jest tak, 
jak w naszych budżetach rodzinnych. 
Zawsze jest za mało w stosunku do na-
szych potrzeb. Ale chce podkreślić, ze 
ostatnie dwa budżety w tej kadencji na-
leżą do wyjątkowo udanych. Przyjęto, że 
dochód miasta w 2006 r. wyniesie prawie 
47,8 mln zł a planowane wydatki - 57,2 
mln zł. Oznacza to wzrost dochodów i 
wydatków miasta, na inwestycje prze-
znaczono dużo bo prawie 20 mln.

Rodnia: Wydatki znacznie przekra-
czają dochody miasta - różnica ta wy-

nosi około 9 mln zł. Czy nie grozi to 
wysokim zadłużeniem miasta?

J.K: Planuje się, że deficyt w wysoko-
ści 9,3 mln zł. Ten deficyt nie różni się 
swoja wysokością od planowanego w la-
tach poprzednich, zostanie sfinansowa-
ny z częściowo umarzanych pożyczek z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej, poprzez 
nadwyżkę środków pieniężnych na ra-
chunku bieżącym oraz z nisko oprocen-
towanych kredytów bankowych.

Rodnia: Czy nie widzi Pan tu żad-
nych zagrożeń?

J.K: Moim zdaniem prawdziwe zagro-
żenie zawsze występuje po stronie do-
chodów miasta. Dochody, pomimo że 
wynikają z przepisów prawnych nie za-
wsze regulowane są zgodnie z planem. 
Jednak obecna sytuacja miasta, brak za-
dłużenia, dotychczasowa praktyka obni-
żania wydatków wynikająca z przepro-

wadzonych przetargów ale też dobra sy-
tuacja w całej gospodarce i górnictwie 
węglowym pozwala mi patrzeć na taki 
deficyt ze spokojem.

Jednak potrzebne jest zachowanie roz-
sądku oraz rzetelna analiza możliwości spłat 
ewentualnych rat kredytowych. Trzeba in-
westować, ale tak by nie zadłużać nadmier-
nie miasta i zachować bieżącą płynność fi-
nansową. Komisja Finansowa na takie dzia-
łania wskazywała i nie wykluczone, że trzeba 
będzie do tej trudnej sprawy wrócić.

Rodnia: Czy Pan jako radny jest za-
dowolony z tego budżetu?

J.K: Powtórzę to co powiedziałem na 
sesji. W przyszłym roku zaplanowano 
wydatki majątkowe na poziomie prawie 
1 tys. złotych przeliczając na jednego 
mieszkańca. Budżet przyszłoroczny jest 
budżetem rozwoju miasta. Takich budże-
tów życzę miastu i kolejnym radnym w 
nowej kadencji w latach 2007- 2010.

BUDŻET
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Dane statystyczne są obrazem 
zmian jakie można zaobserwo-
wać w każdej gminie. Ważne jest, 

aby stosowany był taki sam punkt odnie-
sienia, co daje realny obraz. Przedstawio-
ne w tabeli wyniki wskazują, że od pię-
ciu lat spada liczba mieszkańców Bieru-
nia zameldowanych na pobyt stały. Na 
dzień 31.12.2005 r. mieszkało w Bieruniu 
19.902 osób z meldunkiem stałym oraz 
226 z meldunkiem czasowym. Spadek 
liczby mieszkańców występuje w całym 
kraju. Na taką sytuację ma wypływ wie-
le okoliczności. Do najczęstszych można 
zaliczyć spadek liczby ślubów, liczby urzą-
dzeń oraz liczba zgonów, a także wyjazd 
młodych ludzi za granicę.

Ubiegły rok to kolejny wzrost liczby uro-
dzeń, wprawdzie niewielki lecz zauwa-
żalny. Odnotowano jednak spadek licz-
by ślubów oraz nieznaczny wzrost licz-
by zgonów. W Bieruniu melduje się co-
raz więcej osób na pobyt stały. Biorąc 

pod uwagę brak mieszkań komunal-
nych, można domniemywać, że zameldo-
wały się osoby, które w mieście budowa-
ły domy. Ten sam problem braku miesz-
kań komunalnych mógł mieć związek z 
wymeldowaniem osób z pobytu czaso-
wego. Ustabilizowała się liczba osób wy-
meldowanych z pobytu stałego za gra-
nicą. Spadek liczby mieszkańców poni-
żej 20.000 osób, w świetle obecnie obo-
wiązujących przepisów spowoduje, że te-
goroczne jesienne wybory samorządo-
we odbędą się w systemie większościo-
wym, czyli jednomandatowym. W Bieru-
niu wybranych będzie 15 radnych, czyli o 
6 mniej niż obecnie, a mandaty otrzymają 
te osoby, które uzyskają najwięcej głosów 
w okręgu. Rada Miejska dokona nowego 
podziału miasta na okręgi, których będzie 
15. O decyzji tej powiadomimy gdy podję-
ta będzie stosowna uchwała.

Na każdy z piętnastu statystycznych 
mandatów przypadnie 1.326 mieszkań-
ców. Dopuszczalne są tylko niewielkie od-
stępstwa od tej cyfry, wynikające z uza-
sadnionych uwarunkowań.

Pobyt stały 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok
Liczba ludności na 31.12. 20.320 20.193 20.103 19.992 19.902
Zameldowania na pobyt stały 168 233 185 212 226
Urodzenia 187 183 192 204 217
Wymeldowania z pobytu stałego 225 295 343 346 359
Wymeldowania z pobytu 
stałego za granicę

101 67 40 44 46

Zgony 125 114 114 131 136
Śluby 147 173 175 208 186

Pobyt czasowy 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok
Liczba ludności na 31.12. 534 498 446 434 443
Wymeldowania z pobytu 
czasowego

65 74 30 46  34

Trochę statystyki
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Wspaniały program artystyczny przygotowa-
ny przez uczniów uświetnił 15 grudnia obcho-
dy dwudziestolecia Szkoły Podstawowej nr 3 

w Bieruniu która, zaczynała swoje istnienie jako jed-
na z blisko czterdziestu podstawówek w Tychach. Była 
to również okazja do spotkań dawnych i obecnych na-
uczycieli, trzech dyrektorów Ryszarda Piskorka, Kry-
styny Krechowicz i Marii Bąk. Jak zwykle przy takich 
okazjach, nie zabrakło wspomnień, podsumowań i ocen. 
Przypomniano, że najmłodsza bieruńska szkoła ma liczą-
ce się sukcesy dydaktyczno wychowawcze a jej absol-
wenci zajmują liczące się stanowiska w gospodarczei ad-
ministracji państwowej. 

Burmistrz Ludwik Jagoda wręczając kwia-
ty dla całego grona nauczycielskiego, podzię-
kował im za trud wychowawczy i pogratulo-
wał osiągnięć. Burmistrz podkreślił, że Szkoła 
Podstawowa nr 3 jest wysoko oceniana przez 

czynniki zewnętrzne a w ciągu tych dwudziestu lat, przyczy-
niła się do integracji ludzi z różnych regionów Polski, w jed-
ną bieruńską społeczność.

Organizator i pierwszy dyrektor tej szkoły Ryszard Pi-
skorek, wspominał jak w grudniu 1984 roku został powoła-
ny na stanowisko dyrektora nie istniejącej wówczas jeszcze 
placówki. Jak spotykał się kierownictwem budowy, musiał 
zdobywać w całej Polsce - od Słupska po Puławy i Bielsko - 
meble i wyposażenie szkoły. Do połowy sierpnia, nawet nie 
miał gdzie składować rzeczy zdobytych dla szkoły i korzy-
stał z gościnnej pomocy sąsiedniego Przedszkola.

Z okazji jubileuszu absolwentom, uczniom i pracownikom 
szkoły życzmy dalszych sukcesów i kolejnych rocznic.

KULTURA

Dwadzieścia lat Trójki
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KULTURA

I stało się znalazł się temat, i w połowie lutego zaczęliśmy 
prace oraz przygotowania do premiery. 2 kwietnia po raz 
pierwszy zagraliśmy „D.N.O - Do Nas Opętanych”

Spektakl utrzymany w konwencji teatru ruchu, gdzie 
młodzi aktorzy za pomocą plastyki ciała, symbolu jaki 
staje się butelka, po-
ruszają trudny temat 
(a jak aktualny) ja-
kim jest alkoholizm. Po 
premierze była chwil-
ka na złapanie przysło-
wiowego oddechu, po-
nieważ już w maju wy-
jeżdżaliśmy na ogólno-
polski festiwal teatralny 
w Rypinie. Nasz trzy 
dniowy pobyt na tym fe-
stiwalu przyniósł nam 
niespodziewanie II na-
grodę (po za naszym te-
atrem w festiwalu wzięło 
udział 30 zespołów z ca-
łej Polski!). Kolejnym fe-
stiwalem na którym zagościliśmy był przegląd teatrów 
szkolnych i młodzieżowych w Piekarach Śląskich, gdzie 
nasza odtwórczynie głównej roli Mariola Agatowska 
zdobyła nagrodę aktorską. Po powrocie z wojaży festi-
walowych, mieliśmy dosłownie chwilkę na odpoczynek, 
ponieważ szykował się już ko-
lejny wyjazd w czerwcu tym 
razem bliżej bo do Mysłowic.

Gdzie graliśmy jako saport 
na premierze zaprzyjaźnionego 
z nami teatrem „Adiafora”.

24 czerwca kolejny pokaz 
spektaklu D.N.O tym razem 
w Bieruniu, spektakl ten był po-
przedzony występem pani Ja-
dwigi Wyrwalec, która zapre-
zentowała nam swój repertu-
ar poezji śpiewanej (mamy na-
dzieje, że Pani Jadwiga zechce 
jeszcze kiedyś uświetnić swoim 
występem nasze pokazy). Wy-
dawało się, że to już był nasz ostatni wyjazd przed prze-
rwa wakacyjną, kiedy to Misiek (nasz instruktor) powia-
domił nas, że szykuje się jeszcze jeden pokaz tym razem 
w Sierakowie (małej miejscowości na Jurze Częstochow-
sko-Krakowskiej), gdzie zostaliśmy zaproszeni prze Dyrek-
tora Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach Adama 
Radosza. W Sierakowie pomagaliśmy zrealizować projekt 
teatralny Teatrodrom.

I nastały wakacje, w trakcie, których nie próżnowaliśmy, 
i organizowaliśmy warsztaty teatralne dla młodzieży. Minęły 
wakacje i zaczęły się próby, już nie mogliśmy się doczekać 
9 września i naszego pierwszego po wakacyjnego spotkania.

Na pierwszej próbie omówiliśmy plan działania na nad-
chodzący rok pracy i zorganizowaliśmy nabór. Okazało się, 
że zainteresowanie młodzieży licealnej było duże. Z spo-
śród 20 kandydatów wybraliśmy 10 osób, które są z nami 
do teraz. W październiku mieliśmy okazje zagrać po raz ko-

lejny nasz spektakl na im-
prezie pod hasłem „Bywaj 
Zdrów” która odbyła się 
w DK Gama w Bieruniu. 
Listopad również przy-
niósł nam wyjazd tym ra-
zem do Lelowa na warsz-
taty teatralne „Teatr Pasja 
Pokoleń”, gdzie nasz te-
atralny narybek miał swój 
debiut sceniczny. Warsz-
taty w Lelowie były zorga-
nizowane przez ks. Mar-
cina Zdona i jego teatr 
„Ram-Pam”. W listopa-
dzie również byliśmy go-
śćmi honorowy na 10-le-
ciu istnienia i pracy teatru 

Dytyramb, gdzie zagraliśmy kilka śmiesznych etiud.
Jako teatr eksperymentalny staramy się również poma-

gać Bieruńskiemu Ośrodkowi Kultury w cyklicznych impre-
zach jak dzień dziecka czy Mikołajki. Jako grupa podkre-
ślamy zawsze fakt, że pracujemy pod patronatem Bieruń-

skiego Ośrodka Kultury. Stara-
my się przez naszą twórczość 
promować ruch teatrów półpro-
fesionalnych oraz nasze miasto 
Bieruń. Co przyniesie rok 2006 
jeszcze nie wiemy na pewno 
zagościmy na wielu festiwalo-
wych scenach i nie tylko! Bę-
dziemy starać się godnie repre-
zentować Nasze miasto. 

Wszystkich sympatyków na-
szego teatru (i nie tylko) za-
praszamy do odwiedzenia 
naszej strony internetowej 
www.epidemia.prv.pl

Michał Sabat
Do teatru należą instruktor Michał (Misiek) Sabat, Karol 

Adamczyk, Mariola Agatowska, Grażyna Bajorek, Ariel 
Bakalarz, Patrycja Dembkowska, Sabina Fatyga, Joanna 
Górna, Agata Kania, Katarzyna Kania, Martyna Karwat, 
Lucyna Kondla, Karolina Kumor, Monika Kuska, Krzysz-
tof Niesyto, Krzysztof Piętas, Barbara Pławecka, Mar-
cin Skubisz, Debora Stopińska, Jacek Strzelec, Robert 
Szczotka, Anna Wójcik, Jacek Zagórny, Gracjan Zając.

Zarażeni teatrem

Zapewne czytelnicy Rodni słyszeli już coś nie coś o Teatrze Eksperymentalnym Poszukiwań 
Twórczych Epidemia. Chciałem państwu przybliżyć działalność i twórczość naszej grupy w 
2005 roku. Rok 2005 zaczął się dość spokojnie cała grupa była pochłonięta praca nad spekta-
klem. Wytężaliśmy umysły szukając tematu, który nas zaintryguje i pozwoli nam zacząć tworzyć. 
(Oczywiście cały czas graliśmy nasz pierwszy spektakl „Tkacze Losu”. Byliśmy zapraszani do 
Piekar Śląskich oraz do Mysłowic, gdzie prezentowaliśmy się na wieczorkach teatralnych).
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KULTURA

BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY 
zaprasza w STYCZNIU

Kino – Teatr „Jutrzenka” Bieruń ul. Spiżowa 4
8 stycznia – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
13 stycznia godz. 16.00 – Spotkanie opłatkowe kierow-
ników i instruktorów grup działających przy Bieruńskim 
Ośrodku Kultury
15 stycznia godz. 18.00 – Jasełka w wykonaniu ministrantów
18 stycznia godz. 15.00 – Spotkanie opłatkowe PZERiI
19 stycznia godz. 15.00 – Spotkanie opłatkowe PZERiI
20 stycznia godz. 15.00 – Spotkanie opłatkowe KGW
24 stycznia godz. 9.00 – Przegląd form teatralnych – LO
26 stycznia godz. 18.30 – Koncert kolędowy – ogniska 
muzyczne

Dom Kultury „Gama” ul. Chemików 45
7 stycznia godz. 16.00 – Spotkanie Noworoczne oraz 
popisy grup muzycznych działających w DK „Gama”
8 stycznia godz. 14.00 – Walne zebranie PZW koło 
nr 2 Bieruń
11 stycznia godz. 9.00 – Kiermasz odzieżowy
20 stycznia godz. 14.00 – Zebranie Zarządu ZKRP i BWP
21 stycznia godz. 14.00 oraz godz. 16.00 – Przedsta-
wienie pt. „Świat magii” dla szkół
23 stycznia godz. 8.30, 10.15, 12.00 – Przedstawienie 
teatralne Narodowego Teatru Edukacji (dla szkół)
26 stycznia godz. 12.00 – Przedstawienie teatralne dla LO

Świetlica Środowiskowa, Bieruń 
ul. Remizowa 19
10 stycznia godz. 14.00 – Spotkanie opłatkowe PZERiI
12 stycznia godz. 16.00 – Spotkanie opłatkowe KGW
19 stycznia godz. 10.00 – Spotkanie opłatkowe zespo-
łu charytatywnego
20 stycznia godz. 10.00 – P2A „Dzień Babci i Dziadka”
21 stycznia – Zabawa karnawałowa OSP
28 stycznia godz. 16.00 – Opłatek bieruńskich zespo-
łów i chórów

Wielokrotnie informowaliśmy o konkursie plastycznym 
na „Karykatura postaci znanych i lubianych”. Na za-

proszenie Bieruńskiego Ośrodka Kultury wpłynęły prace z 
niemal całego powiatu. Jury po wnikliwej ocenie stwierdzi-
ło, że na wywróżenie zasługują młodzi autorzy prac i przy-
znało następujące nagrody: I MIEJSCE (kategoria Gimna-
zjaliści) otrzymała Patrycja Profaska Gimnazjum im. Karo-
la Miarki w Chełmie Śl.

W tej kategorii przyznano też wyróżnienia które otrzymali: 
Piotr Stolecki Gimnazjum im. Karola Miarki w Chełmie Śl., 
Magdalena Puchałka Gimnazjum im. Karola Miarki w Cheł-
mie Śl. oraz Joanna Koźińska Gimnazjum nr 2 w Bieruniu

Z kolei w kategorii: Szkoły Podstawowe wyróżnienia otrzy-
mali: Magdalena Dandyk - Szkoła Podstawowa nr 3 w Bieru-
niu i Anna Drozdek - Szkoła Podstawowa nr 3 w Bieruniu.

Wszystkim uczestnikom a zwłaszcza laureatom konkursu 
- serdecznie gratulujemy.

Laureaci ostrej kreski
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Jak co roku, rów-
nież i w tym, Przed-
szkole nr 1 w Bie-

runiu odwiedził Święty 
Mikołaj. Jednak tym ra-
zem bardzo trudno było 
Mu do nas trafić. Anio-
łek, którego znalazła 
jedna z naszych pań, 
powiedział, że ktoś po-
przestawiał drogowska-
zy i Mikołaj zgubił dro-
gę. Jak się okazało, 
była to sprawka Diabeł-
ka, który przybiegł do 
Przedszkola za Anioł-
kiem. I tu się zaczę-
ła cała awantura. Dłu-
go dzieci wraz z Anioł-
kiem przekonywały Zło-

śnika, aby wszystko naprawił, dopiero 
woda święcona załatwiła sprawę i Mi-
kołaj szczęśliwie do nas dotarł. 

Gorąco przywitany piosenką przez 
Przedszkolaki, Mikołaj nie ukrywał radości 
i postanowił, że wszystkie dzieci otrzymają 

swoje prezenty. Jednak 
nie było tak łatwo. Każdy 
urwis i niejadek  musiał 
obiecać, że się poprawi, 
a dopiero wtedy dostał 
paczkę słodkości.

Mikołaj pochwa-
lił wszystkie dzieci, 
od najmłodszych do 
najstarszych i poże-
gnawszy się wyruszył 
w dalszą drogę.

Bardzo dziękujemy 
Świętemu Mikołajowi 
oraz uczennicom: Klau-
dii Konieczny - Diabeł-
kowi oraz Paulinie Pa-
nek - Aniołkowi, za po-
moc w organizacji spo-
tkania z Mikołajem.

E. Moskwa

MAGAZYN SZKOLNY

15 grudnia w Domu Kultury „Jutrzenka” uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 i członkowie Stowarzysze-

nia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia” 
wprowadzili nas w świąteczny nastrój. Na scenie rozbrzmia-
ły piękne polskie kolędy. Dzieci z kółka teatralno-muzyczne-
go klas I-III przy-
gotowane przez 
panią Barba-
rę Ryszkę i pa-
nią Marię Wy-
kręt przedstawi-
ły tradycje ob-
chodzone pod-
czas Świąt Bo-
żego Narodze-
nia na Śląsku.

Wigilia to 
dzień bardzo 
uroczysty. Wie-
rzono, że to co 
złego dzieje się 
w Wigilię, dziać 
się będzie przez 
cały rok. Przy-
pomniano wiele 
zapomnianych już obrzędów towarzyszących świętom. Ko-
lędnicy złożyli wszystkim życzenia świąteczno-noworocz-

ne. W drugiej części progra-
mu wystąpiły dzieci z klasy 
IIc wspólnie z kolegami i ko-
leżankami ze Świetlicy Te-
rapeutycznej Stowarzysze-
nia „Radość Życia” przygo-
towane przez panią Gabrie-
lę Lipińską, które przedsta-
wiły jasełka pt.: „Dnia jedne-
go o północy”. Oprawę mu-
zyczną przygotowała pani 
Joanna Świerczek z ogni-
ska muzycznego. Po wy-
stępach uczniowie sprze-
dawali przygotowane przez 
siebie ozdoby świąteczne, 
z których dochód w wyso-
kości 504 zł przeznaczono 
na kolonie charytatywne or-

ganizowane przez bieruńską parafię i akcję „Mój szkolny 
kolega z Afryki”.

Znane i nieznane 
zwyczaje świąteczne

MIKOŁAJKI
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Grudzień aż huczy od świątecznych przygoto-
wań, radosnych śpiewów i cudownych spotkań 
przy opłatku w rodzinnej atmosferze. Nie zabra-
kło tego wszystkiego również w Gimnazjum nr 1.

Świąteczny grudzień 

Tradycyjnie, na przełomie listopada i grudnia, nauczy-
cielka plastyki, pani Danuta Kurdziel-Kasprzyk, zor-

ganizowała szkolny konkurs na kartkę bożonarodzeniową. 
Przede wszystkim od gimnazjalistów oczekiwano oryginal-
nych rozwiązań plastycznych oraz próby uchwycenia nie-
powtarzalnego klimatu związanego ze Świętami Bożego 
Narodzenia. Także odwagi w przekraczaniu komercyjnych 
i efekciarskich standardów obecnych wokół. Uczestni-
cy musieli jednak pamiętać również o warunkach wy-
znaczonych przez regulamin konkursu. Mianowicie 
o odpowiednim formacie (13 x 19 cm) i określonych tech-
nikach (plakatówki, akwarela, lub collage). Mile były wi-
dziane kartki inspirowane przez poezję.

W konkursie wzięło udział 115 uczniów, którzy przedsta-
wili do oceny 143 kartki. I miejsce zdobył Mariusz Niesyto 
z kl. 1c, II przypadło Sylwii Walus z 2b (za zestaw prac), 
a III zajęła Barbara Bojdys z 1f. Wyróżniono Katarzynę 
Greń z 1f. Dyrektor Gimnazjum nr 1, pan Grzegorz Bi-
zacki, wręczył dyplomy laureatom podczas szkolnych ja-
sełek. 

Podobnie, jak w roku ubiegłym, wystawie szopek - or-
ganizowanej przez nauczyciela techniki, panią Łucję 

Harmatę, towarzyszyła ekspozycja wybranych konkurso-
wych kartek bożonarodzeniowych. Wśród nich wyróżnia-
ły się te autorstwa, m.in. Zofii Kurzydem z 2d, Magdale-
ny Stolarz z 2d i Martyny Janusz z 3e. Po raz pierwszy 
przedstawiono szerokiej publiczności: uczniom i ich rodzi-
com, nauczycielom oraz pracownikom szkoły także pła-
skorzeźby z masy solnej przedstawiające stajenkę betle-
jemską.

Na koniec grudnia odbył się również konkurs na naj-
piękniej przyozdobioną świątecznie salę lekcyj-

ną zorganizowany przez Samorząd Szkolny. W akcji tej 
uczestniczyły wszystkie klasy i niektóre kółka zaintereso-
wań opiekujące się salami. Na dzień przed oceną, wszy-
scy gimnazjaliści prześcigali się pomysłami. W przepięk-
nie udekorowanych klasach królowały świąteczne sym-
bole: anioły, choinki, Mikołaje, gwiazdy oraz szopki. Kil-
kuosobowe jury oceniało punktowo dekorację choinki, 
okien, szaf i ogólny wystrój sali. Wygrała klasa 1b, któ-
rej wychowawcą jest pani Agnieszka Dyjecińska-Wol-
ny. Klasa ta stworzyła wspaniałą, przeogromną szop-
kę otoczoną lasem prawdziwych sosen i chórem anio-
łów, nad którą królowało rozgwieżdżone niebo. Drugie 
miejsce zajęła klasa 3c, której wychowawcą jest pani 
Stanisława Furtak, a trzecie - kółko języka angielskie-
go z opiekunem panią Agnieszką Wyderka-Dyjeciń-
ską. Te sale charakteryzowały cudownie misterne ozdoby 
i nowatorskie pomysły. Wszyscy wygrani otrzymali nagro-
dy pieniężne ufundowane przez Radę Rodziców.

Tekst: AS, DKK, AWD

MAGAZYN SZKOLNY

Dziewczyny grają lepiej

W dniach 12-13 grudnia na hali sportowej przy Gimna-
zjum nr 2 odbyły się Powiatowe Zawody w Piłkę Ręczną. 
Organizatorami Turnieju byli p. Dorota Skalska i p. Woj-
ciech Majkowski z Gimnazjum nr 2 w Bieruniu.

12 grudnia rywalizowały drużyny chłopców. Klasyfika-
cja medalowa wyglądała następująco: I miejsce - Gimna-
zjum nr 1 Lędziny- Goławiec, II miejsce - Gimnazjum nr 1 
Lędziny, III miejsce - Gimnazjum nr 2 Bieruń. W skład dru-
żyny reprezentującej nasze gimnazjum weszli: T. Pietrasik, 
P. Bednorz, W. Ficek, D. Kozyra, B. Przyłucki, K. Kocu-
rek, M. Ptaszkiewicz, S. Karkut, K. Dawid, G. Kostyra, J. 
Piecha, P. Laby.

Następnego dnia grały zespoły dziewcząt. Najlepsza oka-
zała się drużyna z Gimnazjum nr 2 w Bieruniu w składzie: A. 
Gronostaj, A. Rabstein, M. Figiel, K. Uba, N. Gilewicz, B. 
Kostka, A. Nyga, A. Ficek, A. Piecha, O. Kędzior, A. Du-
raj, K. Jakimiec.

II miejsce zajęło Gimnazjum nr1 z Lędzin, a III- Gimna-
zjum nr 1 z Lędzin-Goławca.

Wszystkim sportowcom i nauczycielom przygotowują-
cym ich do zawodów serdecznie gratulujemy!

Dziękujemy!!!

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Gim-
nazjum nr 2 w Bieruniu składają serdeczne podziękowa-
nia tym, którzy wsparli osoby potrzebujące z naszej szkoły 
i pomogli w organizacji wigilii charytatywnej. 

Wszystkim Państwu życzymy, aby Święta Bożego Na-
rodzenia były wyczekiwanym okresem radości, wzajem-
nej życzliwości i dobroci, a Nowy Rok niech obdarzy 
Was zdrowiem, błogosławieństwem, szczęściem i po-
zwoli zrealizować wszystkie plany i zamiary. 

Szczególne słowa podziękowania kierujemy do:
Dyrekcji Zakładu Tworzyw Sztucznych Erg-Bieruń S. A., 

Rady Rodziców przy Gimnazjum nr 2 w Bieruniu, Pa-
rafii Św. Bartłomieja w Bieruniu, „IPLAN” S. C., Urszu-
li Lesiak, „Natura” Przedsiębiorstwo Handlowe, Oty-
lii i Piotra Szostków „U Szostka”, Marii Sajdak - Sklep 
Rybny, Krzysztofa Ficka Dyrektora Niepublicznego Za-
kładu Opieki Zdrowotnej „Galen” Ireneusza Śliwińskie-
go - Sklep Ogólnospożywczy, Barbary Dembkowskiej 
- Salon Fryzjerski „U Basi” , Elżbiety Łukasik - Biuro 
Ubezpieczeń PZU, Chrobok - Firma Handlowo-Usługo-
wa PERŁA II, Eugeniusza Wróbla - Mechanika Pojazdo-
wa, Antoniego Jagszy - Usługi Kominiarskie, GEO, Jac-
ka Kucharewicza „U Tadeusza”, Roberta Września - Re-
stauracja „Stylowa” i EKO-ZAG

W przedświątecznej atmosferze młodzież Powiato-
wego Zespołu Szkół w Bieruniu spotkała się z re-
daktorem katowickiego radia, autorem audy-

cji Poczta Poetycka - Maciejem Szczawińskim. Zna-

Znaleźć siebie

13
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ny na Śląsku krytyk literacki, od wielu lat zaprzyjaź-
niony ze szkołą, przyjechał , aby kolejny już raz w tym 

roku poprowadzić warsztaty literackie.
Przychodzą na nie tylko chętni. Rozmawiają o poezji, o 

sztuce jej tworzenia. - Poezja jest tajemnicą, objawia się na-
gle. Czym jest - nie wiem. Ważne, by znaleźć siebie. Żyjemy 

w czasach, w których ludzie boją się, nie rozumieją świa-
ta, tracą poczucie ładu, dotyka ich samotność, chaos... Pi-
sanie wierszy może być sposobem porządkowania świa-
ta wartości, swoistym wentylem psychicznym - mówił mło-
dym ludziom Maciej Szczawiński. Jak zwykle, czytał wier-
sze. Tym razem z ostatniego tomiku Wisławy Szymbor-
skiej „Dwukropek”, który dopiero co pojawił się w księgar-
niach. Opowiadał także o spotkaniu autorskim sprzed paru 
dni w Katowicach z Adamem Zagajewskim. 

ROZMAITOŚCI

12
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Skat jest niezwykle pasjonującą 
grą w karty. Bodaj nie ma rodzi-
ny śląskiej w której by nie znano 

zasad tej gry. Nie inaczej jest również 
w Bieruniu, gdzie działa prężna sekcja 
skatowa przy klubie sportowym „UNIA” 
Bieruń Stary prowadzona obecnie przez 
niezmordowanego Franciszka Mrzy-
ka. Franciszek Mrzyk popularny Holdek 
prowadzi sekcję skatową od 1994 roku 
a przed nim sekcję prowadził śp. Aloj-
zy Tomala w latach 1987- 1994. Jesz-
cze wcześniej sekcja ta była umocowa-
na przy Radzie Pracowniczej Zakładów 
Chemicznych, gdzie turnieje rozgrywa-
no w ZDK. Prowadzili je Ludwik Ficek, 
Leon Simon, Józef Zigler, Ludwik Kar-
wat czy później Krystian Strzeżyk. W 
1984 roku nastąpiła rejestracja Polskie-
go Związku Skata, co spowodowało po-
wołanie Ligi i unormowanie zasad gry. 
Jest tak do dziś. Drużyna skatowa z Bie-
runia Starego występowała w I lidze w 
1984, 1985 i spadła w 1986 roku awan-
sując ponownie rok później a spadła 
ponownie w 1988 roku. Sekcję w tym 
czasie prowadził Paweł Latocha. Po-
nowny awans do pierwszej ligi został 
wywalczony w 1991 roku by znów po 
roku spaść do II ligi.

Później przez szereg lat pierwsza dru-
żyna występowała w rozgrywkach II ligi. 
Obecnie w III lidze a drugi zespół zdo-
był awans również do III ligi, tak więc w 
sezonie 2005/2006 będziemy mieli dwa 
zespoły reprezentujące Klub na szcze-
blu III ligi.

Sekcja prowadzi bardzo dobrze inte-
grację pomiędzy Starym i Nowym Bieru-
niem, gdyż w klubie grają dwie drużyny 
złożone z graczy obu części Bierunia. 

Największym indywidualnym sukce-
sem sekcji skatowej jest zdobycie w 
1993 roku Grand Prix Polski przez Paw-
ła Latochę i śmiało można nazwać Go 
najlepszym zawodnikiem w Polsce w 
roku 1993. W turnieju Indywidualnych 
Mistrzostw Polski potwierdził wysoki po-
ziom zajmując ostatecznie 3 miejsce w 
rywalizacji 312 zawodników. Ponadto 
był dwukrotnym wicemistrzem Polski w 
latach 1992 i 93 a w 1992 był również 
wicemistrzem Grand Prix. Te znakomi-
te wyniki nie są przypadkowe, gdyż już 
wczesniej w 1989 roku Paweł był dru-
gi w bardzo silnie obsadzonym turnieju 
Porozumienia Związków Zawodowych 
w Tarnowskich Górach - Strzybnicy (600 
zawodników) oraz wygrał Centralny Tur-
niej Barbórkowy w 1993 r w Katowicach. 

Utrzymanie się na wierzchołku „skato-
wej góry” przez ostatnich kilka lat jest na 
pewno sukcesem skromnego zawodnik 
KS „UNIA”, ale trzeba też wspomnieć, 
że na ten sukces zapracowała również 
duża grupa bieruńskich skaciorzy, któ-
rych trzeba wymienić.

Należeli do niej nieżyjący już gracze 
tacy jak: Konrad Hericht, Alojzy To-
mala, Ludwik Ficek, Reinhold Zigler, 
Ludwik Młoczek, Józef Rudzki, Kazi-
mierz Knopek, Jan Simon, Jan Przy-
paliński, Władysław Cwynar, Ka-
rol Karwat, Stefan Kubina, Teofil Ra-
dwański oraz Wiktor Uszok, Leon Ma-
lina, Józef Ficek, Tomasz Wróbel czy 
wspomniany Holdek Mrzyk. W po-
przednich latach drużynę reprezento-
wali również: Eugeniusz Lubecki, Jan 
Lubecki, Tadeusz Łabudek, Bogdan 
Galoch i inni.

Co do charakterystyki Pawła Latochy 
to zaczynał jak wszyscy chłopcy na Gór-
nym Śląsku od piłki nożnej. Ponieważ 
dobrze sobie radził, szybko wylądował 
w innych większych klubach. Grał w II li-
gowych zespołach Włókniarza Pabiani-
ce, Staru Starachowice a później w Ru-
chu Chorzów, ROW-ie Rybnik, Concordi 
Knurów, Walcowni Czechowice, Polonii 
Łaziska Górne. Po zakończeniu kariery 
piłkarskiej coś musiał zrobić z wolnym 
czasem a ponieważ w Bieruniu Starym 
grało się w skata prawie wszędzie bo na 
grobli, za stodołami, na miejscu dzisiej-
szego basenu, w Zakładowym Domu 
Kultury na Osiedlu a najczęściej w nie-
istniejącym już ośrodku „Nowoczesna 
Gospodyni” tuż obok restauracji „STY-
LOWA”. Paweł dość szybko stał się czo-
łowym zawodnikiem nie tylko w Bieru-
niu ale i całej okolicy. Lata praktyki, spar-
tański tryb życia, ambicja a może i rów-
nież trochę szczęścia pozwoliły mu zdo-
być najcenniejsze trofeum skaciorzy 
Grand Prix. W zorganizowanych przez 
sekcję skatową KS „UNIA” na przeło-
mie 1993/94 czterech dużych turnie-
jach, z których dwa zostały rozegrane 
w restauracji „STYLOWA” a dwa w kino-
teatrze „JUTRZENKA”. Paweł wygrał ten 
największy 23 stycznia w którym brało 
udział 72 zawodników natomiast w po-
zostałych zawsze był w czołówce.

Jerzy Barcik
Od redakcji: Sekcję szachową 

i badmintona przedstawimy w następ-
nym numerze.

Historia KS „Unia” Bieruń Stary (7)

Do sekcji które swoimi osiągnięciami przyczyniły się do 
uświetnienia jubileuszu 80-lecia Klubu należą sekcje: 
szachowa, skatowa i badmintona.
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Bez specjalnych emocji zakończyły 
się grudniowe Szachowe Mistrzo-

stwa Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego 
dziewcząt i chłopców. Właściwie tylko 
Marek Czypionka i drużyna chłopców 
z Gimnazjum nr 1 w Bieruniu, ratowali 
szachowy honor naszego miasta.

Przypomnijmy, że Mistrzostwa 
w których wzięło udział 28 uczniów 

z gimnazjów całego powiatu zorga-
nizowało Gimnazjum nr 1 w Bieruniu, 
Szkolny Związek Sportowy oraz Sek-
cja Szachowa KS Unia w Bieruniu. Tur-
niej prowadzili Paweł Lorens - prze-
wodniczący Szkolnego Związku Spor-
towego w Bieruniu oraz Krzysztof 
Wilk - kierownik Sekcji Szachowej. 

Szachy bez 
rewelacji

Sekcja skatowa Klubu Sportowe-
go „UNIA” Bieruń Stary zorgani-

zowała 18 grudnia Świąteczno-No-
woroczny Turniej Skata. Rozgrywki w 
których uczestniczyło 40 zawodników 
odbyły się w Caffe-bar „Leśna”. Tym 
razem najlepszym skaciorzem oka-
zał się Bogdan Zyga (2737 pkt). Ko-
lejne miejsca zajmowali Franciszek 
Mrzyk (2558 pkt), Władysław Zalewa 
(2517pkt), Henryk Latocha (2511pkt), 
Gerard Przypaliński (2506pkt).

Turniej sponsorowali KS UNIA Bie-
ruń Stary, Coffe-bar „Leśna” i pan An-
toni Jagsz Bieruński Mistrz Kominiar-
ski. Zawody prowadzili i sędziowali: 
Marian Lach i Franciszek Mrzyk.

Serdecznie dziękujemy sponsorom i 
życzymy wszelkiej pomyślności w No-
wym Roku.

KS „UNIA” Bieruń Stary (sekcja 
Skata) serdecznie zaprasza na 

Cykliczny Turniej Skata „MARATON 
2006” (4x36), który odbędzie się w 
dniu 25 lutego br. w Kinoteatrze „Ju-
trzenka” w Bieruniu przy ul. Spiżowej 
4 (rozpoczęcie o godz. 10.00) Wpiso-
we w wysokości 25 zł płatne w termi-
nie do dnia 20 lutego.

Dla wszystkich uczestników przewi-
dziano posiłek, chleb ze swojskim smal-
cem, nagrody żywnościowe i inne nie-
spodzianki. Tradycyjnie gramy o „wie-
przka” i indyki. Serdecznie zapraszamy. 

Tel. kontaktowy 032 216-40-75 
Franciszek Mrzyk.

Skaciorze informują i zapraszają



Przedszkole nr 2

Grupa 4-5 latki naucz.: T. Dudzik, mgr T. Chronowska, pomoc naucz. Beata Baron.
Antosz Klaudia, Buczek Oskar, Detnerski Borys, Duda Patrycja, Dziędziel Julia, Falandys Natalia, Hro-
nowska Roksana, Jarnot Adam, Mendrela Daniel, Niemiec Oliwia, Pawłowska Sonia, Pociennik Grzegorz, 
Sobczyk Miołosz, Sobota Dawid, Żurniewicz Maciej, Grzywa Kacper, Pitry Bartosz, Ścierska Sandra

Grupa 3-latki naucz.: mgr Małgorzata Dziedzioch, Beata Rola, pomoc naucz. Urszula Wróbel.
Bernaś Kacper, Bernaś Zuzanna, Bouno Michalina, Burski Grzegorz, Duda Dominik, Frenchowicz 
Tomasz, Goraus Zofia, Graboś Aleksandra, Kucz Katarzyna, Lutobarski Marcel, Majcherek Agatka, 
Nycz Mateusz, Podgórna Klaudia, Rozmus Aleksandra, Starzak Emilia, Synczek Filip, Śladowska 
Gabrysia, Śwituła Martynka, Tyrna Maria, Wróblewska Barbara, Malczyk Julia


