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Uczeń klasy 2b Gimna-
zjum nr 2 w Bieruniu Ma-
teusz Myalski został zwy-
cięzcą ogólnopolskiego 
konkursu.

Rok	 2011	 został	 ogło-
szony	 Międzynarodowym	
Rokiem	Chemii	 i	 z	 tej	 oka-
zji	PKN	Orlen	włączył	się	w	
obchody	prowadząc	projekt	
„Lekcja	Chemii”.	Oprócz	za-
jęć	 przeprowadzonych	 w	
500	 gimnazjach	 w	 Polsce	
na	 temat	 właściwości	 i	 za-
stosowania	ropy	naftowej,	w	
ramach	akcji	odbył	się	ogól-
nopolski	 konkurs,	 którego	
celem	było	stworzenie	wizji	
stacji	 paliw	 przyszłości.	 Na	
konkurs	 przesłano	 ponad	
400	prac	w	różnej	formie	od	
rysunków	poprzez	prace	 li-
terackie,	makiety	i	prezenta-
cje	mulimedialne.	

Mateusz Myalski	 swoją	
przestrzenną	 makietą	 zdo-
był	 nagrodę	 główną	 –	 dla	
siebie	 otrzymał	 laptopa,	 a	
dla	 szkoły	 10	 tys.	 złotych	
na	wyposażenie	pra-
cowni	chemicznej.	 5

V Spotkanie z Tradycją 
Koncert Jasełkowy

Mateusz 
Myalski 

najlepszy w Polsce

Zebraliśmy 47 tys. złotych 
Dziękujemy wam bierunianie

7

8
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ROZMAITOŚCI

DROGI UTRZYMYWANE PRZEZ 
POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI 

ul. Warszawska 168, Bieruń. 
Tel. 32 216 21 73

Ul.	Wawelska	
Ul.	Jagiełły	
Ul.	Bijasowicka
Ul.	Krupnicza	
Ul.	Świerczyniecka
Ul.	Lokalna	
Ul.	Bogusławskiego
Ul.	Bojszowska	
Ul.	Chemików	
Ul.	Krakowska	
Ul.	Lędzińska	
Ul.	Kosynierów
Ul.	Ofiar	Oświęcimskich	
Ul.	Patriotów	
Ul.	Bohaterów	Westerplatte	
Ul.	Mielęckiego	
DW	934	–	ul.	Wawelska	
DW	931	–	ul.	Turystyczna	

PRZEBIEG DRÓG KRAJOWYCH NA TERENIE BIERUNIA – 
utrzymanie Rejon Wysoki Brzeg – ul. Drogowców 6, Jaworzno. 
Tel. 32 314 24 05 wew. 21

DK	44	Ul.	Turyńska/Warszawska	–	od	granicy	z	Tychami	
do	granicy	z	woj.	małopolskim	(most	na	rzece	Wiśle)

Za pozostałe utrzymanie zimowe dróg odpowiada Gmina.

Akcja „Zima”

ZAPRASZAMY 
Z£OTYCH 

JUBLIATÓW
Urz¹d	 Stanu	 Cywilne-

go	w	Bieruniu	 informuje,	
¿e	pary	ma³¿eñskie,	któ-
re	w	2012	r.	obchodz¹	ju-
bileusz	 50-lecia	 po¿ycia	
ma³¿eñskiego	i	zawiera³y	
œlub	poza	Bieruniem	pro-
szone	 s¹	 o	 zg³oszenie	
siê	 (ze	 skróconym	 odpi-
sem	 aktu	 ma³¿eñstwa)	
do	 USC	 w	 Bieruniu	 do	
dnia	15.02.2012	r.	celem	
z³o¿enia	wniosku	o	nada-
nie	medalu	za	d³ugoletnie	
po¿ycie	ma³¿eñskie.

Z-ca kierownika USC 
w Bieruniu

Sylwia Orocz

OGŁOSZENIE
Urząd	Miejski	w	Bieruniu	informuje,	że	od	dnia	01 listopada 2011 r.	moż-

na	wykonywać	przyłącza	(z	wykorzystaniem		dostarczonych	przez	Gminę	
materiałów)	do	nowo	wybudowanej	sieci	kanalizacji	sanitarnej,	zrealizo-
wanej	w	ramach	zadania	inwestycyjnego	pn.:	„BUDOWA KANALIZACJI 
SANITARNEJ  W REJONIE UL. WAWELSKIEJ I UL. SKOWRONKÓW 
ORAZ DZIELNICY CZARNUCHOWICE”.
Z	 uwagi	 na	 konieczność	 rozliczenia	 inwestycji,	 prace	 przyłączeniowe	

powinny	zostać	zakończone	w	terminie	nieprzekraczalnym	do	30 MAJA 
2012 r.  
Szczegółowe	warunki	wykonania	 i	 	odbioru	przyłącza		należy	uzgodnić	z Bieruńskim 
Przedsiębiorstwem Inżynierii Komunalnej w Bieruniu, ul. Jagiełły 13	(telefon	kon-
taktowy:	32	216	27	64	lub		32	328	96	84).

Jednocześnie	informujemy,	że	na	mocy	zapisów	Ustawy	z	dnia	13	września	1996	r.

„O utrzymaniu czystości i porządku w gminach”,	 (Rozdział	3	Art.5.1	–	Obowiązki	
właścicieli	nieruchomości):

Właściciele nieruchomości nie posiadający przydomowej oczyszczalni ścieków 
mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM 
BEZPŁATNYCH ZABIEGÓW MASAŻU 

I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ
AKCJA „NA ZDROWIE” 

SKORZYSTAJ Z DARMOWEJ REHABILITACJI

DO WYBORU JEDEN Z PROGRAMÓW:

PROGRAM GÓRNY ODC. KRĘGOSŁUPA  	 –	 BÓLE	
KARKU,	OGRANICZENIE	RUCHOMOŚCI	SZYI,	RAMION,	
SZUMY	W	USZACH	,	BÓLE	GŁOWY

PROGRAM DOLNY ODC. KRĘGOSŁUPA   –	 RWA	
KULSZOWA,	KORZONKI

PROGRAM NOGI  	 –	 OPUCHLIZNY,	 ŻYLAKI,	 RWĄCE	
NOGI,	 DRĘTWIENIE,	 SKURCZE	 ŁYDEK,	 HALLUKSY,	
OSTROGA	PIĘTOWA,	ZIMNE	STOPY

PROGRAMY SPECJALNE  	 –	 SKORZYSTAJ	 JEŚLI	
MASZ	 PROBLEMY	 Z	 CUKRZYCĄ,	 WYPRÓŻNIANIEM,	
OTYŁOŚCIĄ,	BEZSENNOŚCIĄ,	NERWICĄ	

Bieruń	Stary,	UL.	Oświęcimska	462
																																														(Rynek)

REJESTRACJA:	TEL.	502-956-229

Wydawca:	BIERUŃSKI	OŚRODEK	KULTURY;	ISSN	1233-4987
Redaktor naczelny:	Zbigniew	Piksa;	Adres redakcji:	ul.	Spiżowa	4,	43-150	Bieruń,	tel.	216-40-16;

rodnia@gazeta.pl;	Nakład:	1100	egzemplarzy;	Realizacja:	Agencja	Reklamowa	Borgis
Poglądy	wyrażane	na	łamach	Rodni	są	opiniami	autorów	i	niekoniecznie	odzwierciedlają	punkt	widzenia	redakcji.
Za	treść	ogłoszeń,	redakcja	nie	odpowiada.	Niezamówionych	materiałaów	redakcja	nie	zwraca.	Zastrzega	też	

sobie	prawo	do	skrótów	i	redakcyjnego	opracowania	tekstów.MAGAZYN SPOŁECZNO –  KULTURALNY B IERUN IA
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GOSPODARKA

Zrealizowana	 in-
westycja	 zdecy-
dowanie	 odmie-

niła	 jedno	 z	 najliczniej	
odwiedzanych	 miejsc	 w	
Bieruniu.	 Całość	 placu	
została	 pokryta	 kostką	
brukową,	w	miejscu	każ-
dej	z	zatok	stanęły	auto-
busowe	wiaty,	w	których	
podróżni	 będą	mogli	 się	
schronić	 oczekując	 na	
autobus.	

Już	 nie	 szpeci	 stara,	
zniszczona	 wiata.	 Teraz	
jej	miejsce	 zajął	 dodatko-
wy	 parking	 dla	 samocho-
dów.	 Łącznie	 na	 terenie	
centrum	 przesiadkowego	
znajdują	 się	 22	 miejsca	
postojowe	 dla	 samocho-
dów,	w	tym	jedno	dla	nie-
pełnosprawnych	i	dwa	dla	
postoju	taksówek.	
Centrum	 przesiadko-

we	 zyskało	 nowy	 wymiar	

MAMY NOWE CENTRUM PRZESIADKOWE!

Zakończył się remont centrum przesiadko-
wego w Bieruniu Starym, o którym informo-
waliśmy mieszkańców kilka miesięcy temu. 
W dniu dzisiejszym centrum zostało otwarte 
dla wszystkich linii autobusowych. 

Odtworzenie	 starorze-
cza	 Wis³y	 polega³o	 na	
wykonaniu	 umocnienia	

stopy	skarpy	p³otkiem	faszyno-
wym,	 odmulenia	 czaszy	 staro-
rzecza	na	œredni¹	g³.	0,5m	,	wy-
profilowaniu	skarp	starorzecza,	
uporz¹dkowaniu	 zakrzaczeñ	 i	
uszkodzonych	 drzew	 oraz	 wy-
wóz	naniesionych	odpadów.	

Zadanie	 finansowane	 by³o	
ze	 œrodków	 pochodz¹cych	
z	 bud¿etu	 Unii	 Europej-
skiej.	 Koszt	 inwestycji	 wyniós³	
300	 000,00	 z³,	 z	 czego	 kwota	
dotacji	to	147	600	00	z³.	
Wykonawca	 inwestycji	 s¹	

Us³ugi	Remontowo	–	Budowla-
ne	ROM	Anna	Rom	z	siedzib¹	
w	Woli.

Odtworzone starorzecze Wisły

RODNIA · STYCZEŃ 2012 r.

Na skutek zesz³orocznej powodzi na terenie Bierunia, 
wiele miejsc zosta³o kompletnie zniszczonych. Jednym z 
nich by³o starorzecze Wis³y. Roboty wodno – melioracyj-
ne trwa³y dwa miesi¹ce. Teraz zniszczony teren wygl¹da 
zupe³nie jak nowy.

również	 dzięki	 instalacji	 nowe-
go	monitoringu,	dzięki	któremu	
zwiększy	 się	 bezpieczeństwo	
mieszkańców	 i	 podróżnych	
oczekujących	 na	 autobusy,	
zwłaszcza	 późną,	 wieczorową	
porą.	 Zakres	 robót	moderniza-
cyjnych	 centrum	 poza	 robota-
mi	 nawierzchniowymi	 (rekon-
strukcją	jezdni,	chodników,	kra-
wężników,	przystanków,	zieleni	
i	 oświetlenia)	 obejmował	 rów-
nież	 roboty	 ziemne,	w	 tym	ka-
nalizację	deszczową.	
Prace	przy	odnowie	centrum	

trwały	 przez	 cztery	 miesiące.	
Całkowity	 koszt	 inwestycji	 wy-
niósł	 około	 1,5	 mln	 zł,	 z	 cze-
go	 ponad	 1,2	 mln	 zostało	 do-
finansowane	 z	 programu	Mini-
sterstwa	Spraw	Wewnętrznych	
i	Administracji.
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WOKÓŁ NAS

Tyska	 Strona	 Poezji	 wraz	 z	 Miejską	 Biblioteką	
Publiczną	 w	 Bieruniu	 organizują	 pierwszą	 edycję	
konkursu	literackiego	pt.	„Rodzina”.	Prace	w	formie	
utworu	literackiego	lub	opowiadania	będą	przyjmo-
wane	do	końca	stycznia	2012	r.
Konkurs	jest	przeznaczony	na	osób,	które	ukoń-

czyły	15	lat	i	nie	mają	na	swoim	koncie	do	tej	pory	
własnej	publikacji	książkowej.	Każdy	z	uczestników	
konkursu	może	przysłać	max	2	prace	do	wybranej	
przez	siebie	kategorii.	W	kopercie	z	dopiskiem	Kon-
kurs Literacki „Rodzina”,	należy	umieścić:	utwory	
opatrzone	godłem	oraz	drugą	kopertę,	oznaczoną	

na	zewnątrz	godłem	autora,	która	powinna	zawie-
rać	 informacje	 z	 następującymi	 danymi	 osobowy-
mi	autora:	imię,	nazwisko,	wiek,	adres	zamieszka-
nia,	 telefon,	krótka	notka	biograficzna,	wypełniony	
formularz	 zgody	na	przetwarzanie	danych	osobo-
wych.	Prace	można	składać	osobiście	 lub	nadsy-
łać	na	adres:	Miejska Biblioteka Publiczna nr 1, 
ul. Chemików 45, 43-150 Bieruń.
Rozstrzygnięcie	 konkursu	 natomiast	 przewidu-

je	się	na	29 lutego,	na	specjalnie	organizowanym	
wieczorku	poetyckim.	Organizatorzy	przewidują	na-
grody	rzeczowe	dla	zwycięzców.	

Napisz o rodzinie

Na	 koniec	 ubiegłego	 roku	
Bieruń	 liczył	 19.511	mieszkań-
ców.	Urodziło	się	240	dzieci,	a	
zmarło	141	osób.	W	tym	czasie	
zameldowało	się	w	mieście	250	
mieszkańców,	 a	 wymeldowało	
415	osób	(51	osób	wymeldowa-
ło	się	za	granicę)	W	minionym	
roku	 zawarto	 w	 naszym	 mie-
ście	255	małżeństw	–	na	ślub-
nym	 kobiercu	 stanęły	 133	 bie-
runianki	i	122	bierunian.

Trochę 
statystki 

Szczegółowy	regulamin	dostępny	na	stronach:	
http://www.bok.bierun.pl/,									http://tyskastronapoezji.pl/forum/index.php/topic,425.0.html

W	razie	pytań	zapraszamy	do	kontaktu	poprzez	Forum	Tyskiej	Strony	Poezji	lub	komunikator	gg:	10723886.

Szanowny Panie Starosto,
środki	które	pozyskał	Pan	z	Unii	Europejskiej	na	usuwanie	
skutków	 powodzi,	 uzyskał	 Powiat	 tylko,	 dlatego,	 że	
zalany	 był	 głównie	 Bieruń	 (Bijasowice	 i	 Czarnuchowice).	
Pytamy,	dlaczego	nie	remontuje	Pan	dróg	w	Bijasowicach	
(ul.	Jagiełły	 i	ul.	Krupnicza).	Panie	Starosto	pytamy	Pana,	
dlaczego	w	ciągu	ulicy	Mielęckiego	w	Bieruniu	w	dzielnicy	
Czarnuchowice,	 nie	 zostanie	 wykonany	 chodnik	 na	 całej	
jej	 długości,	 tylko	 będą	 tworzone	 chodniki	 w	 zatoczkach	
przystankowych	oraz	nie	zostanie	ona	wyremontowana	na	
całej	swojej	długości.
W	projekcie,	który	był	utworzony	i	pierwotnie	zgłoszony	do	
RPO	 na	 remont	 ulicy	 Mielęckiego,	 Starostwo	 otrzymało	
środki	w	wysokości:	4	173	466,06	zł.
Po	 przetargu,	 który	 został	 ogłoszony	 na	 wykonanie	 w/w	
zadania	kwota,	jaka	została	otrzymana	to:	1	937	957,77	zł.	
Tak	 drastyczny	 spadek	 środków	 na	 wykonanie	 zadania	
wiąże	się	z	tym,	iż	został	okrojony	zakres	robót	o	wykonanie	
chodników	i	zastąpienie	ich	zatoczkami,	oraz	zmniejszenie	
zakresu	robót	w	długości	remontu	drogi.	Ponadto	nie	został	
ujęty	remont	mostu	w	ciągu	ulicy	Mielęckiego	nad	potokiem	
Goławieckim.

Pozwolimy	sobie	dodać,	że	szerokość	mostu	wynosi	4,9	m,	
natomiast	 po	 przebudowie	 ulicy	 Mielęckiego	 będzie	 ona	
wynosiła	6	m	szerokości.	Ponadto,	jeśli	zostanie	podniesiona	
korona	wałów	 o	 40	 cm	 to	 w/w	most	 będzie	 spełniał	 rolę	
zapory.
Na	dzień	dzisiejszy	prace,	 które	 zostały	wykonane	na	ul.	
Mielęckiego	zrealizowane	zostały	przez	Gminę,	ze	środków	
Gminy	Bieruń.

Na	sam	koniec	nasuwa	się	pytanie:	
CO	STAŁO	SIĘ	Z	POZOSTAŁYMI	PIENIĘDZMI,	
KTÓRE	ZOSTAŁY	PRZYZNANE	NA	USUWANIE	

SKUTKÓW	POWODZI	DLA	BIERUNIA?
CZY PRAWDĄ JEST TO, ŻE OSZCZĘDNOŚCI 

MAJĄ BYĆ PRZEKAZANE NA NASTĘPNĄ 
DROGĘ PROWADZĄCĄ DO BOJSZÓW, CZYLI 

ULICĘ BOJSZOWSKĄ?

Pozostała	kwota	oszczędności	na	tym	zadaniu	to:	
2	235	508,29	zł.

List otwarty Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Ładu 
Publicznego do Starosty Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego Bernarda Bednorza

GMINA BIERUŃ GMINA BOJSZOWY

ZADANIE WARTOŚĆ ZADANIE WARTOŚĆ

Ul.	Chemików 2	569	587,16 Ul.	Wolska	w	Bojszowach 986	990,76

Ul.	Bojszowska	w	Bojszowach 1	195	345,29

Ul.	Skromna	w	Bojszowach 959	770,89

Budowa	mostu	nad	Pszczynką	(ul.	Wolska	w	Bojszowach) 3	936	851,98

Ul.	Barwna	w	Bojszowach 1	585	350,09

RAZEM 2 569 587,16 RAZEM 8 664 309,01

Inwestycje realizowane przez Powiat ze środków powodziowych w latach 2010-2011
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Na	 uroczystej	 gali	
w	Warszawie	 nagrody	
odebrał	 wraz	 z	 rodzi-

cami	oraz	nauczycielem	chemii	
panią	Teresą Kowalczyk. 

Brawo Karolina

Polskie	 Sieci	 Energetycz-
ne	 Południe	 SA	 przeprowa-
dziły	 w	 tym	 roku	 regionalny	
etap	konkursów	edukacyjnych	
dla	 uczniów	 szkół	 podstawo-
wych	 i	gimnazjów.	16	grudnia	
w	Sali	 audytoryjnej	PARNAS-
SOS	Biblioteki	Śląskiej	w	Ka-
towicach	odbyło	się	uroczyste	
wręczenie	nagród	 i	wyróżnień	
laureatom	konkursów	VII	edy-
cji	 programu	 edukacyjnego	

Działające	 od	marca	 ubie-
głego	 roku	a	od	czerwca	
w	 formie	 zarejestrowanej	

Stowarzyszenie	 Mieszkańców	
Bierunia	 i	 miejscowości	 zagro-
żonych	powodzią	położonych	na	
obszarze	 Zlewni	 Górnej	 Wisły	
„Atlantyda”	 –	 zorganizowało	 w	
grudniu	w	świetlicy	przy	ul.	Re-
mizowej	w	Bieruniu	Nowym	spo-
tkanie,	 które	 śmiało	można	 na-
zwać	konferencją	na	tematy	po-
wodziowe.	Wzięło	w	nim	udział	
blisko	 stu	mieszkańców	 zaś	 za	
stołem	 prezydialnym,	 zasiedli	
przedstawiciele	 ośmiu	 instytu-
cji	zajmujących	się	tą	tematyką.	
W	czasie	wielogodzinnej	dysku-
sji	 padło	 wiele	 znaczących	 wy-
powiedzi.	Przedstawiciel	kopalni	
„Piast”	Dariusz Bieroński	przy-
znał,	 że	 wskutek	 eksploatacji	
górniczej,	teren	w	rejonie	Bijaso-
wic	 –	 najbardziej	 poszkodowa-
nej	przez	powódź	dzielnicy	Bie-

runia	osiadł	o	blisko	cztery	me-
try.	 Nic	 dziwnego,	 że	woda	 nie	
chce	spływać	do	Wisły,	która	po-
łożona	jest	wyżej	niż	wiele	zabu-
dowań	w	tym	terenie.	Odpowie-
dzią	 mieszkańców	 był	 pomysł	
aby	dokonać	rewizji	koncesji	na	
wydobywanie	węgla,	jeśli	kopal-
nia	 będzie	 nadal	 powodowała	
pogarszanie	 się	 stanu	 bezpie-
czeństwa	 powodziowego.	 Nie-
pokojąco	zabrzmiała	wypowiedź	
prezesa	 Atlantydy	 –	 Henryka 
Morkisza	o	tym,	że	wały	na	Wi-
śle	po	stronie	małopolskiej	są	o	
30-40	cm	wyższe	niż	po	stronie	
Bierunia.	 Mieszkańcy	 zwracali	
uwagę,	 że	powstanie	po	powo-
dzi	 tzw.	map	 ryzyka	 jest	 wyko-
rzystywane	przez	firmy	ubezpie-
czeniowe	 co	 powoduje	 spadek	
wartości	 mieszkań	 na	 terenach	
objętych	tymi	mapami.

Bożena Goc	koordynator	Peł-
nomocnika	 Rządu	 ds.	 wdroże-

nia	 programu	 ochrony	 przeciw-
powodziowej	 dorzecza	 Górnej	
Wisły	 –	 zasiała	 niepokój	 suge-
rując,	że	trudna	sytuacja	budże-
towa	 rządu,	 może	 sprawić,	 że	
rządowy	 program	 nie	 ruszy	 w	
2012	 roku.	 Dodała	 jednak,	 że	
w	tej	chwili	trwa	tworzenie	mon-
tażu	 	 finansowego,	 który	 może	
zaowocować	 środkami	 pozabu-
dżetowymi.	 W	 tej	 chwili,	 nawet	
nie	mamy	pewności,	czy	pełno-
mocnikiem	rządu	ds.	wdrażania	
programu	będzie	nadal	wojewo-
da	małopolski	Stanisław Kracik 
–	mówiła	Bożena Goc.
Burmistrz	 Bernard Pustel-

nik	 oraz	 Jarosław Jurzak	 In-
spektor	ds.	Zarządzania	Kryzy-
sowego	 w	 Bieruniu	 zaprezen-
towali	 działania	 podejmowane	
przez	 Gminę	 Bieruń	 związa-
ne	 z	 poprawą	 bezpieczeństwa	
powodziowego	 Bierunia.	 An-
drzej Szczeponek	 	 dyrektor	

Wydziału	Bezpieczeństwa	i	Za-
rządzania	 Kryzysowego	 Urzę-
du	 Wojewódzkiego	 w	 Katowi-
cach	 poinformował	 zabranych	
o	priorytetach	województwa	ślą-
skiego	w	programie	rządowym.	
Są	 to:	 zwiększenie	pojemności	
powodziowej	 zbiornika	Goczał-
kowickiego,	 powstanie	 polderu	
zalewowego	 w	 Jasienicy	 oraz	
drugiego	w	 bieruńskich	Bijaso-
wicach	o	pojemności	8	mln	me-
trów	sześciennych.	Jeśli	sprawa	
się	sfinalizuje	–	będzie	to	wyma-
gało	 przesiedlenia	 kilku	 rodzin.	
Ponadto,	 dyrektor	 Szczeponek	
poinformował,	 że	 wyniku	 prze-
prowadzonej	kontroli	stwierdzo-
no,	że	gmina	Bieruń	jest	dobrze	
przygotowana	 na	 ewentualne	
zagrożenia,	 jednak	 zabezpie-
czenie	 stuprocentowe	 jest	 po	
prostu	nieosiągalne.	
Na	 zakończenie	 spotkanie	

stwierdzono,	 że	 Stowarzysze-
nia	Atlantyda	nadal	działać	bę-
dzie	na	rzecz	ochrony	przeciw-
powodziowa	 Bierunia	 i	 okolicy	
Górnej	 Wisły	 oraz	 rewitalizacji	
terenów	zdegradowanych	dzia-
łalnością	przemysłową.	Jednym	
z	konkretnych	pomysłów,	o	któ-
rym	 mówił	 między	 innymi	 Ja-
rosław	 Mokry	 z	 Atlantydy,	 jest	
przygotowywanie	wniosku	o	do-
finansowanie	 pozwalającego	
stworzyć	projekt	 polegający	na	
opracowaniu	 tzw.	 Rodzinnego	
Planu	 Ochrony	 Przeciwpowo-
dziowej.	Chodzi	o	 to,	by	każdy	
z	mieszkańców	wiedział	jak	ma	
postępować	 w	 przypadku	 kon-
kretnego	zagrożenia.

SPOŁECZEŃSTWO

Atlantyda pełna pomysłów

BEZPIECZNIEJ	 Z	 PRĄDEM,	
w	którym	uczennica	klasy	3	c	
Gimnazjum	 Nr	 2	 w	 Bieruniu	
Karolina Krzysztoforska	 za-
jęła	I	miejsce.	

12	 stycznia	 wszyscy	 laure-
aci	 poszczególnych	 regionów	
zostali	zaproszeni	do	Warsza-
wy	 na	 uroczystą	 galę	 podsu-
mowującą	 tegoroczny	 etap.	

Gimnazjum	 Nr	 2	 było	 repre-
zentowane	 przez	 laureatkę	
wraz	z	nauczycielem	zajęć	ar-
tystycznych	 panią	 Krystynę 
Bobak. 

Mateusz Myalski 
najlepszy w Polsce

1
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Odbierz 
swojego 

całuska!!!
Za	kilka	tygodni	–	Walen-

tynki.	 Wszystkim	 naszym		
Czytelnikom	 w	 dniu	 zako-
chanych	 serwujemy	 cału-
ski.	 Dzięki	 hojności	 Spół-
dzielni	 Usługowo	 Handlo-
wej	 „Jedność”	 z	 Bierunia,	
14	lutego	zapraszamy		Czy-
telników	Rodni	na	bezpłatny	
słodki	 poczęstunek.	 Niezo-
rientowanym	 przypomina-
ny,	że	„całuski”	to	popisowe	
ciasteczko	 przygotowane	
przez	 mistrzów	 cukierni-
czych	z	„Jedności”,	specjal-
nie	z	okazji	święta	zakocha-
nych.	Każdy,	 kto	14	 lutego	
odwiedzi	 sklep	 SUH	 „Jed-
ność”	 w	 Bieruniu	 Nowym	
przy	 ulicy	 Warszawskiej		
lub	w	Bieruniu	Starym	przy	
ul.	 Księdza	Trochy	 –	 z	 ku-
ponem	 wyciętym	 z	 Rodni	
–	 otrzyma	1	 gratisowe	 cia-
steczko.

Polecamy!  

RADNI INFORMUJĄ

Upoważnia	do	otrzymania
1	„całuska”	w	sklepach
SUH	„JEDNOŚĆ”

w	Bieruniu	Nowym	przy
ulicy	Warszawskiej,
lub	w	Bieruniu	Starym
przy	ulicy	ks.	Trochy.

Witamy	w	dniu
14	lutego	2012	r.

Zostawiając	jeden	kupon
–	otrzymasz	za	darmo	
jednego	„całuska”

CAŁUSKI 
BIERUŃSKIE
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WOKÓŁ NAS

Chociaż	był	 to	 już	XX	Fi-
nał	 dorocznej	 Wielkiej	
Orkiestry	 Świątecznej	

Pomocy	 to	 w	 naszym	mieście	
orkiestra	zagrała	po	raz	jedena-
sty.	 Specyfiką	 bieruńskiej	 „or-
kiestry”	jest	to,	że	impreza	trwa	
zazwyczaj	kilka	dni.	W	tym	roku,	
najwcześniej	–	bo	już	5	stycznia	
–	zaczęły	szkoły	wśród	których	
szczególną	ofiarnością	wykaza-
li	się	uczniowie	podstawówek	w	
których	zebrano	po	ponad	3	ty-
siące	złotych.	
W	 piątek,	 6	 stycznia	 odbyło	

się	bluesowo	–	rockowe	muzy-
kowanie.	W	pubie	Gwarek	przy	
Łysinie	 od	 godziny	 19.00	mie-
liśmy	 Jam	 Session,	 czyli	 wiel-
ka	 improwizacja	w	 której	mógł	
wziąć	 udział	 dosłownie	 każdy!	
Podstawą	był	muzyczny	instru-
ment,	 dobry	 słuch,	 poczucie	
rytmu	i	pozytywna	energia.	Nic	
dziwnego,	 że	 koncert	 rozkrę-
cił	się	sam	a	na	scenie	niemal	
do	północy	zmieniali	się	kolejni	
muzycy.	Występy	zakończyła	li-

cytacja	gadżetów	związanych	z	
WOŚP.	
Dzień	 później	 –	 7	 stycznia	

mieliśmy	 kolejną	 bieruńską	
specjalność	 czyli	 Wielki	 Bal	
Charytatywny,	który	tym	razem	
odbył	się	w	restauracji	Stylowa.	
To	doprawdy	wyjątkowe	przed-
sięwzięcie	 bo	 uczestnicy	 balu	
najpierw	 zwyczajnie	 kupują	 bi-
lety,	potem	przynoszą	ze	sobą	
obrazy,	 rzeźby,	 biżuterię	 ,	 któ-
re	przeznaczają	na	licytację	by	
wreszcie	licytować	poszczegól-
ne	przedmioty.
W	 takiej	 atmosferze	 zwykły	

kubek	sprzedano	za	450	złotych	
a	złote	serduszko	za	910	zł.	
Jak	 nas	 zapewniła	 Janina 

Długoń-Kaczyńska	 –	 współ-
organizatorka	 balu	 –	 bawiono	
się	do	czwartej	nad	ranem	przy	
muzyce	 zespołu:	 „Mister	 Blue”	
,	 wzbogaconej	 koncertem	 fla-
menco	 w	 wykonaniu	 Marty i 
Grzegorza Skibów	oraz	poka-
zami	 tanecznym	 jednej	 z	 naj-
lepszych	na	Śląski	par	 tanecz-

nych	Barbara Błażek – Alek-
sander Lowinszek. 
Co	roku	bal	przynosi	duże	ko-

rzyści	finansowe,	które	przeka-
zywane	są	na	potrzeby	WOŚP	
tym	razem	mimo,	kryzysowych	
czasów	 –	 nie	 mogło	 być	 ina-
czej.
Kulminacyjnym	 dniem	 tego-

rocznej	WOŚP	była	 tradycyjnie	
niedziela	i	wielka	zbiórka	pienię-
dzy.	Jak	nas	poinformowała	sze-
fowa	 bieruńskiego	 sztabu	 Mał-
gorzata	 Zagórska	 –	 80	 wolon-
tariuszy	zabrało	47	tys.	złotych.	
Kwota	ta	może	ulec	zmianie	bo-
wiem	są	to	dane	z	poniedziałku,	
kiedy	trwa	wielkie	liczenie,	odby-
wają	się	jeszcze	aukcje	na	alle-
gro	oraz	zbiórki	w	szkołach.	
Z	 niedzielnych	 imprez	 war-

to	wymienić	specjalne	gry	i	za-
bawy	przygotowane	w	obu	bie-
ruńskich	 przedszkolach,	 gdzie	
najmłodsi	 mogli	 atrakcyjnie	
spędzić	czas	niemal	do	popołu-
dnia.	 Jednocześnie,	 na	 boisku	
KS	Unia	Bieruń	Stary,	odbywał	
się	wyjątkowy	bo	ośmiogodzin-
ny	mecz	piłkarski.	Jak	nas	po-
informował	prezes	klubu	–	Łu-
kasz Odelga,	 jednorazowo	na	
boisku	było	przepisowe	22	za-
wodników	 ale	 w	 sumie	 zagra-
ło	ponad	180	osób.	Były	wśród	
nich	 piłkarskie	 sławy	 jak:	 To-
masz Wróbel z GKS Bełcha-
tów, Adam Giesa z Ruchu 
Radzionków cz Wojciech My-
szor z Ruchu Chorzów. 
Około	 godz.	 16.00	 odbył	 się	

pokaz	samochodów	Grupy	Mi-
łośników	 Volkswagena	 „The	
Family	Respect”	po	czym	wiel-
kie	 świętowanie	 przeniosło	 się	
do	Domu	Kultury	„Gama”	gdzie	

czekały	 muzyczne	 gwiazdy.	
Grupa	 Acustic	 oraz	 Jan Ga-
łach	 z	 zespołem	 atrakcyjnie	
wypełnili	czas	do	godziny	20.00	
kiedy	tradycyjnie	zostało	wysła-
ne	światełko	do	nieba.
W	 trakcie	 koncertu	 licytowa-

no	 między	 innymi	 rower	 ufun-
dowany	 przed	 radnych	 oraz	
drugie	 złote	 serduszko,	 które	
choć	znacznie	mniejsze	od	tego	
z	soboty,	zostało	sprzedane	za	
800	 złotych.	 Drugie	 złote	 ser-
duszko	 zostało	 wylicytowane	
przez	burmistrza	Bierunia	Ber-
narda Pustelnika,	który	aktyw-
nie	uczestniczył	we	wszystkich	
trzech	dniach	Orkiestry.	Gwiaz-
dą	 wieczory	 był	 zespół	 Ściga-
ni	 o	 którym	Zbigniew Hołdys 
mówi,	 że	 to	 obecnie	 najlepszy	
zespół	w	Polsce.
Organizatorami	 tegorocznej	

imprezy	 byli:	 Bieruński	 Sztab	
Wielkiej	 Orkiestry	 Świątecznej	
Pomocy,	 Stowarzyszenie	 Go-
spodarczo-Ekologiczne	 „Nasz	
Region”,	 	 Bieruński	 Ośrodek	
Kultury	 oraz	 po	 raz	 pierwszy	
Klub	 Sportowy	 „Unia	 Bieruń	
Stary”	 i	 Stowarzyszenie	 „Mło-
dzi	 Aktywni”.	 Przypominamy,	
że	 dochód	 z	 tegorocznej	 Or-
kiestry	 został	 przekazany	 na	
zakup	 najnowocześniejszych	
urządzeń	 dla	 ratowania	 życia	
wcześniaków	oraz	pomp	insuli-
nowych	dla	kobiet	z	cukrzycą.
Tegoroczna	 akcja	 to	 kolejny	

sukces	 bieruńskiego	 sztabu	 i	
najlepszy	dowód	ogromnej	ofiar-
ności	mieszkańców.	Organizato-
rzy	dziękują	za	wszelkie	wspar-
cie	i	dobrą	zabawę.	Obiecują	nie	
zawieść	w	kolejnej	edycji!		

Zbigniew Piksa

Zebraliśmy 47 tys. złotych 

Dziękujemy 
       wam bierunianie

W	dzisiejszych	czasach	–	gdy	
piękną	 szopkę	 możemy	 znaleźć	
na	stronach	internetowych,	a	ko-
lęd	w	wykonaniu	dowolnego	z	ar-
tystów	–	możemy	wysłuchać	na-
wet	 w	 supermarkecie,	 wspólne	
śpiewanie	 kolęd	 nabiera	 szcze-
gólnego	 znaczenia.	 Zwłaszcza,	
gdy	dzieje	się	to	w	tak	magicznym	
miejscu	 jak	bieruński	Rynek.	Od	
kilku	lat	grupa,	początkowo	mini-
strancko	 –	 oazowa	wzbogacona	
o	scholę,	spotyka	się	aby	pobyć	
razem	i	śpiewem	wyrazić	radość	
ze	Świąt	Bożego	Narodzenia.	

W	 tym	 roku,	 zorganizowa-
nia	 kolędowego	 spotkania	 pod-
jęło	 się	 Stowarzyszenie	 Razem	
dla	 Bierunia.	 W	 święto	 Trzech	
Króli,	 na	 przekór	 wyjątkowo	 nie	
sprzyjającej	 pogodzie,	 na	 Ryn-
ku	 zgromadziła	 się	 spora	 grupa	
mieszkańców:	 byli	 wśród	 nich	
członkowie	 chóru	 „Polonia”	 i	 ze-
społów	 „Bierunianki”,	 „Nowobie-
runianki”,	 był	 też	 przewodniczą-
cy	 Rady	 Miejskiej	 –	 Przemy-
sław Major,	 który	 tradycyjnie	
wystąpił	 w	 roli	 akompaniatora.	
Śpiewano	 tradycyjne	polskie	 ko-

Kolędowanie na Rynku
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lędy	 oraz	 równie	 piękne,	 a	
niesłusznie	 mniej	 znane,	 ko-
lędy	śląskie.	Szczególnie	po-

dobały	 się	 kolędy	 napisane	
przez	 nieodżałowanego	 Jó-
zefa Wadasa, ps. Furgoła. 
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KULTURA
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Na poprzednich impre-
zach mieliśmy przy-
jemność gościć m.in.: 

Zespół „Stejizbianki” z Isteb-
nej, Zespoły „Ściernianecz-

ki” i „Nowobierunianki” oraz 
w ubiegłym roku Kolędników 
z Lalik.
W	 tym	 roku	 tematem	 prze-

wodnim	były	 „Jasełka”,	a	przy-

gotowały	je	dzieci	z	Przedszko-
la	nr	2	z	panią	Jolantą Gałka-
Klęczar i panią Agnieszką 
Krzemień,	uczniowie	ze	Szkoły	
Podstawowej	nr	3	im.	Orła	Bia-
łego	z	panią	Agnieszką Choj-
niak i panią Sabiną Będziń-
ską,	młodzież	z	Gimnazjum	nr	
1	im.	Karola	Wierzgonia	z	panią	
Anną Kasperczyk, panią Bo-

żeną Mosler-Gajdzik, panem 
Markiem Reguła	 i	 zespołem	
INVICTO,	 najmłodsi	 uczniowie	
z	Akademii	Muzycznej	 „SUZU-
KI”	w	Tychach	z	opiekunami	–	
panią	Sonią Paluch i panem 
Michałem Gawrońskim,	 wy-
konali	 koncert	 kolędo-
wy	na	skrzypcach.

V Spotkanie z Tradycją
„Jasełka”

15.01.2012 r. w Świetlicy „REMIZA”

Bieruński Ośrodek Kultury zaprosił 15 stycznia 
do Świetlicy „Remiza” na V „Spotkanie z tra-
dycją”.

10
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KULTURA

FERIE
z BOSiR-em

2012

Zapisy oraz dodatkowe informacje:
Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji  
ul. Turystyczna 1 (pokój nr 37 – II piętro)
www.bosir.bierun.pl, sport@bosir.bierun.pl, (32) 324 – 25 – 29

FERIE Z BOSiR-em 
30 styczeń – 12 luty 2012r. 

 
 

 
WSTĘP WOLNY na PŁYWALNIE 

 
Pływalnia przy SP nr 1                

w Bieruniu Starym,                  
ul. Krakowska 28 

Basen przy SP nr 3  
w Bieruniu Nowym,  

ul. Węglowa 11 
poniedziałek - piątek poniedziałek - piątek 

w godz. 12:00 – 15:00 w godz. 14:00 – 17:00 
Dotyczy: dzieci, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studentów do 
ukończenia 25r.ż  (za okazaniem legitymacji) 

 
 

PROMOCYJNE CENY na PŁYWALNIĘ 
Pływalnia przy SP nr 1 w Bieruniu Starym, ul. Krakowska 28 

poniedziałek - piątek 
w godz. 15:00 – 22:00 

2zł ulgowy, 4zł normalny 
sobota - niedziela 

2zł ulgowy, 4zł normalny 
Ulga: dzieci, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studentów do 
     ukończenia 25r.ż  (za okazaniem legitymacji) 

 
 

NIEODPŁATNE ZAJĘCIA w HALACH SPORTOWYCH 
przy Gimnazjum nr 1 w Bieruniu Nowym, ul. Warszawska 294 

 
 

 
 
 
 
 

 
               przy Gimnazjum nr 2 w Bieruniu Starym, ul. Licealna 17a 

 
 
 
 
 

 
 

NIEODPŁATNE ZAJĘCIA SZACHOWE 

Kto Płyta boiska Kręgielnia Sala fitness 
Szkoły 
Podstawowe 

10:00 – 11:30 11:30 –13:00 13:00 – 14:30 

Szkoły 
Gimnazjalne 

11:30 – 13:00 13:00 – 14:30 10:00 – 11:30 

Szkoły 
Ponadgimnazjalne 

13:00 – 14:30 10:00 – 11:30 11:30 – 13:00 

Kiedy Poniedziałek - Piątek 

Kto Poniedziałek, Środa, 
Czwartek, Piątek 

Wtorek 

Szkoły Podstawowe 10:00 – 11:30 12:00 – 13:15 
Szkoły Gimnazjalne 11:30 – 13:00 13:15 – 14:30 
Szkoły Ponadgimnazjalne 13:00 – 14:30 14:30 – 15:45 
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               przy Gimnazjum nr 2 w Bieruniu Starym, ul. Licealna 17a 

 
 
 
 
 

 
 

NIEODPŁATNE ZAJĘCIA SZACHOWE 

Kto Płyta boiska Kręgielnia Sala fitness 
Szkoły 
Podstawowe 

10:00 – 11:30 11:30 –13:00 13:00 – 14:30 

Szkoły 
Gimnazjalne 

11:30 – 13:00 13:00 – 14:30 10:00 – 11:30 

Szkoły 
Ponadgimnazjalne 

13:00 – 14:30 10:00 – 11:30 11:30 – 13:00 

Kiedy Poniedziałek - Piątek 

Kto Poniedziałek, Środa, 
Czwartek, Piątek 

Wtorek 

Szkoły Podstawowe 10:00 – 11:30 12:00 – 13:15 
Szkoły Gimnazjalne 11:30 – 13:00 13:15 – 14:30 
Szkoły Ponadgimnazjalne 13:00 – 14:30 14:30 – 15:45 

 
  

 
 

NIEODPŁATNE ZAJĘCIA SZTUK WALKI  
 
 
 
 

 
 

WYJAZDY DO AQUAPARKU 
31 styczeń i 7 luty - KRAKÓW 

Osoby do ukończenia 2 klasy szkoły podstawowej pod opieką opiekuna prawnego lub osoby pełnoletniej za 
pisemną zgodą opiekuna prawnego. Osoby do ukończenia 18 roku życia za pisemną zgodą opiekuna prawnego. 

Zapewniamy: bezpłatny przewóz + ubezpieczanie NNW. Bilet wstępu we własnym zakresie. 
 (www.parkwodny.pl,  wyjazd godz. 8:00, planowany powrót do Bierunia ok. godz. 16:00) 

Zapisy do: 30 stycznia i 6 lutego do godz. 9:00.  
 

WYJAZDY NA GORĄCE ŹRÓDŁA 
5 i 11 luty - BESENOVA 

Zapewniamy: przewóz + ubezpieczanie NNW. Bilet wstępu we własnym zakresie. 
 (wyjazd godz. 7:00, planowany powrót do Bierunia ok. godz. 18:00) 

Zapisy do: 3 i 10 lutego do godz. 9:00. Odpłatność 30zł. 
 

WYJAZDY NA NARTY 
2 luty – SZCZYRK: „Czyrna –Solisko” 
9 luty – SZCZYRK: COS „Skrzyczne” 

Osoby do ukończenia 6 klasy szkoły podstawowej pod opieką opiekuna prawnego lub osoby pełnoletniej za 
pisemną zgodą opiekuna prawnego. Osoby do ukończenia 18 roku życia za pisemną zgodą opiekuna prawnego. 

Zapewniamy: bezpłatny przewóz + ubezpieczanie NNW. Skipass we własnym zakresie. 
(www.szczyrkowski.pl, www.szczyrk.cos.pl, wyjazd godz. 8:00, planowany powrót do Bierunia ok. godz. 16:00) 

Zapisy do: 1 i 8 lutego do godz. 9:00. 
 
 

PÓŁKOLONIE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  
Dodatkowe informacje sekretariaty szkół: SP-1 216-40-67, SP-3 216-29-70 

Organizator: Ośrodek Edukacji w Bieruniu 
 
 
 

Zapisy oraz dodatkowe informacje: 
Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Turystyczna 1 (pokój nr 37 – II piętro) 

www.bosir.bierun.pl, sport@bosir.bierun.pl, (32) 324 – 25 – 29 

Gdzie Kiedy 
Szkoła Podstawowa nr 1  30, 31 styczeń; 1, 2, 3 luty w godz. 10:00 – 11:30 
Szkoła Podstawowa nr 3 6, 7, 8, 9, 10 luty w godz. 10:00 – 11:30 

Gdzie Kiedy 
Hala G - 2 Bieruń Stary „kung-fu” 30, 31 styczeń; 1, 2, 3 luty w godz. 14:30 – 16:00 
Hala G - 1 Bieruń Nowy „zapasy” 30, 31 styczeń; 1, 2, 3 luty w godz. 14:30 – 16:00 
Hala G - 1 Bieruń Nowy „kung-fu” 6, 7, 8, 9, 10 luty w godz. 14:30 – 16:00 
Hala G - 2 Bieruń Stary „zapasy” 6, 7, 8, 9, 10 luty w godz. 14:30 – 16:00 

FERIE Z BOSiR-em 
30 styczeń – 12 luty 2012r. 

 
 

 
WSTĘP WOLNY na PŁYWALNIE 

 
Pływalnia przy SP nr 1                

w Bieruniu Starym,                  
ul. Krakowska 28 

Basen przy SP nr 3  
w Bieruniu Nowym,  

ul. Węglowa 11 
poniedziałek - piątek poniedziałek - piątek 

w godz. 12:00 – 15:00 w godz. 14:00 – 17:00 
Dotyczy: dzieci, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studentów do 
ukończenia 25r.ż  (za okazaniem legitymacji) 

 
 

PROMOCYJNE CENY na PŁYWALNIĘ 
Pływalnia przy SP nr 1 w Bieruniu Starym, ul. Krakowska 28 

poniedziałek - piątek 
w godz. 15:00 – 22:00 

2zł ulgowy, 4zł normalny 
sobota - niedziela 

2zł ulgowy, 4zł normalny 
Ulga: dzieci, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studentów do 
     ukończenia 25r.ż  (za okazaniem legitymacji) 

 
 

NIEODPŁATNE ZAJĘCIA w HALACH SPORTOWYCH 
przy Gimnazjum nr 1 w Bieruniu Nowym, ul. Warszawska 294 

 
 

 
 
 
 
 

 
               przy Gimnazjum nr 2 w Bieruniu Starym, ul. Licealna 17a 

 
 
 
 
 

 
 

NIEODPŁATNE ZAJĘCIA SZACHOWE 

Kto Płyta boiska Kręgielnia Sala fitness 
Szkoły 
Podstawowe 

10:00 – 11:30 11:30 –13:00 13:00 – 14:30 

Szkoły 
Gimnazjalne 

11:30 – 13:00 13:00 – 14:30 10:00 – 11:30 

Szkoły 
Ponadgimnazjalne 

13:00 – 14:30 10:00 – 11:30 11:30 – 13:00 

Kiedy Poniedziałek - Piątek 

Kto Poniedziałek, Środa, 
Czwartek, Piątek 

Wtorek 

Szkoły Podstawowe 10:00 – 11:30 12:00 – 13:15 
Szkoły Gimnazjalne 11:30 – 13:00 13:15 – 14:30 
Szkoły Ponadgimnazjalne 13:00 – 14:30 14:30 – 15:45 

WYJAZDY DO AQUAPARKU
31 styczeń i 7 luty - KRAKÓW

 
Osoby do ukończenia 2 klasy szkoły podstawowej pod opieką 
opiekuna prawnego lub osoby pełnoletniej za pisemną zgodą 

opiekuna prawnego. Osoby do ukończenia 18 roku życia za pisemną 
zgodą opiekuna prawnego. Zapewniamy: bezpłatny przewóz + 

ubezpieczanie NNW. Bilet wstępu we własnym zakresie.
 (www.parkwodny.pl,  wyjazd godz. 8:00, planowany powrót do 

Bierunia ok. godz. 16:00)
Zapisy do: 30 stycznia i 6 lutego do godz. 9:00

WYJAZDY NA GORĄCE ŹRÓDŁA
5 i 11 luty - BESENOVA

Zapewniamy: przewóz + ubezpieczanie NNW. Bilet wstępu we 
własnym zakresie. (wyjazd godz. 7:00, planowany powrót  

do Bierunia ok. godz. 18:00)
Zapisy do: 3 i 10 lutego do godz. 9:00. Odpłatność 30zł

WYJAZDY NA NARTY
2 luty – SZCZYRK: „Czyrna –Solisko”

9 luty – BIAŁKA TATRZAŃSKA „Kotelnica”

Osoby do ukończenia 6 klasy szkoły podstawowej pod opieką 
opiekuna prawnego lub osoby pełnoletniej za pisemną zgodą 

opiekuna prawnego. Osoby do ukończenia 18 roku życia za pisemną 
zgodą opiekuna prawnego. Zapewniamy: bezpłatny przewóz + 

ubezpieczanie NNW. Skipass we własnym zakresie.
(www.szczyrkowski.pl, www.bialkatatrzanska.pl,  

wyjazd godz. 8:00, planowany powrót  
do Bierunia ok. godz. 16:00)

Zapisy do: 1 i 8 lutego do godz. 9:00

PÓŁKOLONIE W SZKOŁACH 
PODSTAWOWYCH

 
Dodatkowe informacje w sekretariatach szkół:  
SP-1, tel: 32/ 216-40-67, SP-3 tel: 32/ 216-29-70

Organizator: Ośrodek Edukacji w Bieruniu

 
  

 
 

NIEODPŁATNE ZAJĘCIA SZTUK WALKI  
 
 
 
 

 
 

WYJAZDY DO AQUAPARKU 
31 styczeń i 7 luty - KRAKÓW 

Osoby do ukończenia 2 klasy szkoły podstawowej pod opieką opiekuna prawnego lub osoby pełnoletniej za 
pisemną zgodą opiekuna prawnego. Osoby do ukończenia 18 roku życia za pisemną zgodą opiekuna prawnego. 

Zapewniamy: bezpłatny przewóz + ubezpieczanie NNW. Bilet wstępu we własnym zakresie. 
 (www.parkwodny.pl,  wyjazd godz. 8:00, planowany powrót do Bierunia ok. godz. 16:00) 

Zapisy do: 30 stycznia i 6 lutego do godz. 9:00.  
 

WYJAZDY NA GORĄCE ŹRÓDŁA 
5 i 11 luty - BESENOVA 

Zapewniamy: przewóz + ubezpieczanie NNW. Bilet wstępu we własnym zakresie. 
 (wyjazd godz. 7:00, planowany powrót do Bierunia ok. godz. 18:00) 

Zapisy do: 3 i 10 lutego do godz. 9:00. Odpłatność 30zł. 
 

WYJAZDY NA NARTY 
2 luty – SZCZYRK: „Czyrna –Solisko” 
9 luty – SZCZYRK: COS „Skrzyczne” 

Osoby do ukończenia 6 klasy szkoły podstawowej pod opieką opiekuna prawnego lub osoby pełnoletniej za 
pisemną zgodą opiekuna prawnego. Osoby do ukończenia 18 roku życia za pisemną zgodą opiekuna prawnego. 

Zapewniamy: bezpłatny przewóz + ubezpieczanie NNW. Skipass we własnym zakresie. 
(www.szczyrkowski.pl, www.szczyrk.cos.pl, wyjazd godz. 8:00, planowany powrót do Bierunia ok. godz. 16:00) 

Zapisy do: 1 i 8 lutego do godz. 9:00. 
 
 

PÓŁKOLONIE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  
Dodatkowe informacje sekretariaty szkół: SP-1 216-40-67, SP-3 216-29-70 

Organizator: Ośrodek Edukacji w Bieruniu 
 
 
 

Zapisy oraz dodatkowe informacje: 
Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Turystyczna 1 (pokój nr 37 – II piętro) 

www.bosir.bierun.pl, sport@bosir.bierun.pl, (32) 324 – 25 – 29 

Gdzie Kiedy 
Szkoła Podstawowa nr 1  30, 31 styczeń; 1, 2, 3 luty w godz. 10:00 – 11:30 
Szkoła Podstawowa nr 3 6, 7, 8, 9, 10 luty w godz. 10:00 – 11:30 

Gdzie Kiedy 
Hala G - 2 Bieruń Stary „kung-fu” 30, 31 styczeń; 1, 2, 3 luty w godz. 14:30 – 16:00 
Hala G - 1 Bieruń Nowy „zapasy” 30, 31 styczeń; 1, 2, 3 luty w godz. 14:30 – 16:00 
Hala G - 1 Bieruń Nowy „kung-fu” 6, 7, 8, 9, 10 luty w godz. 14:30 – 16:00 
Hala G - 2 Bieruń Stary „zapasy” 6, 7, 8, 9, 10 luty w godz. 14:30 – 16:00 

NIEODPŁATNE ZAJĘCIA w HALACH SPORTOWYCH

NIEODPŁATNE ZAJĘCIA SZACHOWE
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KULTURA

KONKURS FOTOGRAFICZNY 
I WYSTAWA W MEUNG SUR LOIRE
Stowarzyszenie	Współpracy	Zagranicznej	„Wspólna	Europa”	

zachęca	do	udziału	w	konkursie	zorganizowanym	przy	współ-
pracy	 z	 Partnerskim	Stowarzyszeniem	 „Comite	 de	 Jumelage	
Meung	–	Bieruń”	z	francuskiego	miasta	Meung	sur	Loire.	W	ra-
mach	konkursu	zostanie	zorganizowana	wystawa	„Spojrzenie	
na	solidarność	międzypokoleniową”.

Regulamin konkursu
Rok	2012	ogłoszony	został	Europejskim Rokiem Aktywności 

Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.	Wystawa	
pozwoli	pokazać	„okiem	obiektywu	fotograficznego”	jak	wyglą-
dają	u	nas	wzajemne	relacje	między	pokoleniami,	czyli	między	
osobami	o	wyraźnej	różnicy	wiekowej.
To	okazja,	aby	utrwalić	i	następnie	przedstawić	naszym	fran-

cuskim	przyjaciołom	różne	sytuacje,	które	stały	się	wspólnym	
udziałem	 naszych	 dziadków,	 rodziców,	 wnuków,	 dorosłych	 i	
dzieci.	
Pozwoli	 też	zastanowić	się	nad	podstawowymi	wartościami	

takimi	 jak:	 szacunek,	 odpowiedzialność,	 dialog,	 troska	o	dru-
giego.	To	zasady	życiowe,	jakimi	powinniśmy	się	kierować	przy	
wzajemnych	kontaktach.
Celem	wystawy	jest	ukazanie	polskiej	i	francuskiej	rzeczywi-

stości	i	jak	różnorodnie	wyraża	się	solidarność	międzypokole-
niową	w	Bieruniu	i	w	Meung-sur-Loire.

Przepisy dotyczące prac:
Każde	 ze	 zdjęć	 powinno	 zostać	 opisane	 jednym	 zdaniem	

oraz	godłem	konkursowym	autora.
Prace	 należy	 dostarczyć	 na	 nośniku	 cyfrowym	 w	 se-

kretariacie	 Szkoły	 Podstawowej	 nr	 1	 w	 Bieruniu	 ul.	 Kra-
kowska	 28	 lub	 przesłać	 emailem	 na	 adres:	 wspolna-eu-
ropa@wp.pl	 w	 postaci	 pliku	 graficznego	 w	 formacie	 JPG	
w	 rozdzielczości	minimalnej:	 3200X2400	 (8Mpix)	 do	 15	mar-
ca	2012r.
Dodatkowo	do	sekretariatu	należy	dostarczyć	zamknięta	ko-

pertę	z	informacją	pozwalającą	zidentyfikować	autora.
Organizatorzy	zastrzegają	sobie	prawo	do	nieodpłatnego	wy-

korzystania	nadesłanych	zdjęć	w	celach	promocji	idei	integracji	
pokoleń	(kalendarze,	okolicznościowe,	kartki	pocztowe,	aukcje	
dobroczynne),	umieszczania	nadesłanych	prac	na	stronie	por-
talu	internetowego	stowarzyszenia,	wielokrotnej	ekspozycji	na	
organizowanych	wystawach	w	Meung	sur	Loire	i	w	Bieruniu.      

Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają nagrody. 
Powodzenia.

Więcej informacji: Stowarzyszenie Wspólna Europa

Działanie	na	rzecz	rozwo-
ju	lokalnego	poprzez	wy-
pracowanie	 jak	 najlep-

szych	 rozwiązań	 dotyczących	
zaspokajania	 potrzeb	 miesz-
kańców	Bierunia	 i	 rozwiązywa-
nia	lokalnych	problemów	–	jest	
celem	 porozumienia	 	 podpisa-
nego	28	grudnia	ubiegłego	roku	
przez	 	 bieruńskie	 organizacje	
pozarządowe.
Akt	 Partnerstwa	 podpisali	

szefowie	 następujących	 orga-
nizacji:	 Stowarzyszenie	 Miło-
śników	 Ziemi	 Bieruńskiej	 „Po-
rąbek”,	 Stowarzyszenie	 Miło-
śników	 600	 letniego	 Bierunia,	
Stowarzyszenie	 Gospodarczo	
Ekologiczne	 „Nasz	 Region”,		
Stowarzyszenie	 Współpracy	
Zagranicznej	 „Wspólna	 Euro-
pa”,	Stowarzyszenie	Mieszkań-
ców	 Bierunia	 oraz	 Stowarzy-
szenie	 Mieszkańców	 Bierunia	
i	 Miejscowości	 Zagrożonych	

Powodzią	 Położonych	 na	 Ob-
szarze	 Zalewni	 Górnej	 Wisły	
„Atlantyda”.		
O	 tym	 co	 doprowadziło	 do		

podpisania	 porozumienia	 –	
możemy	 przeczytać	 w	 jednym	
z	 akapitów	 tego	 dokumentu:		
Partnerstwo	 w	 szczególności	
uwzględnia	 możliwości	 współ-
pracy	 	w	 planowaniu	 i	 realiza-
cji	działań	w	ramach	Programu	
Operacyjnego	 Kapitał	 Ludzki	 i	
korzystania	 ze	 środków	 Euro-
pejskiego	 Funduszu	 Społecz-
nego	a	także	innych	programów	
wspierających	rozwój	aktywno-
ści	 lokalnej.	Oczywiste	 jest,	że	
występując	 razem	 –	 stowarzy-
szenia	 mają	 większą	 szansę	
na	 pozyskanie	 środków	 finan-
sowych.	Jak	podkreślał	Henryk 
Skupień	 prowadzący	 uroczy-
stość	 stowarzyszenia	 są	 rów-
noprawne	a	Partnerstwo	otwar-
te	na	innego	organizacje.

Partnerstwo stowarzyszeń
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V Spotkanie z Tradycją
Mieliśmy	 możliwość	

zobaczenia	 trzech	 róż-
nych	 interpretacji	 przed-

stawień	jasełkowych	–	od	form	
tradycyjnych,	 spełniających	
nasze	 bożonarodzeniowe	 wy-
obrażenia,	 po	 wersje	 współ-
czesne,	 będące	 metaforą	 na-
szych	 przeżyć,	 odczuć	 religij-
nych.	 Wysłuchaliśmy	 koncertu	
kolęd	 i	 pastorałek,	 które	 miały	
różne	 brzmienie,	 od	 mocnego	
uderzenia	z	perkusją,	organami	
i	 gitarami	w	wykonaniu	 zespo-
łu	młodzieżowego	„IN	VICTO”	z	
nowobieruńskiego	 gimnazjum,	

po	 liryczny	śpiew	przedszkola-
ków	 i	 uczniów	 szkoły	 podsta-
wowej	 oraz	 nastrojowy,	 pełen	
melancholii	 koncert	 skrzypco-
wy,	 wykonany	 przez	 uczniów	
Akademii	 „SUZUKI”.	 Nie	 ukry-
wam,	że	małe	dzieci	i	dostoso-
wane	do	 ich	wzrostu	maleńkie	
skrzypce,	 robiły	 ogromne	 wra-
żenie.	V	„Spotkanie	z	tradycją”	
zgromadziło	największą	widow-
nię	(ponad	200	osób),	jak	rów-
nież	biorących	udział	w	przed-
stawieniach	(100	osób).	

Urszula Stęchły

8
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SPORT
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PODATKI

Zgodnie z tradycj¹ zamieszczamy treśæ uchwa³ podatkowych podjêtych przez Radê Miejsk¹. 
Dla tych, którzy chc¹ wiedzieæ ile bêd¹ musieli zap³aciæ w 2012 roku publikujemy pe³n¹ treśæ 
tych uchwa³, jednak bez podawania preambu³y i podstawy prawnej. Czytelników, którzy chc¹ 
mieæ oficjalny dokument w urzêdowym brzmieniu, zapraszamy na strony internetowe Urzêdu lub 
do biura Rady Miejskiej.

Nowy rok nowe podatki

UCHWAŁA NR XIII/12/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU
z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.

§1
Określa	 się	wysokość	 rocznych	 stawek	podatku	od	 środków	

transportowych	na	rok	2012	r,	stanowiących	załącznik	do	niniej-
szej	uchwały.

§2 
Wykonanie	uchwały	powierza	się	Burmistrzowi	Miasta	Bierunia.

§3
Uchwała	wchodzi	w	życie	po	upływie	14	dni	od	dnia	jej	ogłosze-

nia	w	Dzienniku	Urzędowym	Województwa	Śląskiego	z	mocą	obo-
wiązującą	od	1.01.2012	r.

Załącznik do Uchwały Nr XIII/12/2011 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2012 ROK

1.	 Od	samochodów	ciężarowych	o	dopuszczalnej	masie	całkowitej:	
a)	powyżej	3,5	tony	i	poniżej	12	ton

Wyszczególnienie

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

powyżej 3,5 
do 5,5 włącznie

powyżej 5,5 
do 9 włącznie

powyżej 9 
i mniej niż 12

Stawka podatku w zł

Samochody	posiadające	Certyfikat	Euro,	wyprodukowane	
po	roku	1995

554,- 1.046,- 1.170,-

Samochody	posiadające	Certyfikat	Euro,	i	wyprodukowane	
w	roku	1995	i	wcześniej

614,- 1.106,- 1.230,-

Nie	posiadające	Certyfikatu	Euro	i	wyprodukowane	po	roku	1995 676,- 1.170,- 1.416,-

Nie	posiadające	Certyfikatu	Euro	i	wyprodukowane	w	roku	1995	
i	wcześniej

738,- 1.230,- 1.476,-

b)	równej	lub	wyższej	niż	12	ton

Dopuszczalna masa 
całkowita w tonach

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych

Nie mniej niż Mniej niż
2 osie

Stawka podatku w zł

12 15 1.502,- 1.538,-

15 1.908,- 1.932,-

3 osie

Stawka podatku w zł

12 19 1.932,- 1.956,-

19 23 1.960,- 1.994,-

23 2.398,- 2.426,-

4 osie i więcej

Stawka podatku w zł

12 27 2.276,- 2.338,-

27 29 2.338,- 2.462,-

29 2.520,- 2.802,-
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2.	 Od	ciągników	siodłowych	i	balastowych	przystosowanych	do	używania	łącznie	z	naczepą	lub	przyczepą	o	dopuszczalnej	masie	
całkowitej	zespołu	pojazdów:
a)	od	3,5	tony	i	poniżej	12	ton

Wyszczególnienie

Ciągniki wyprodukowane

w 1995 roku i wcześniej po 1995 roku

Stawka podatku w zł

Ciągniki	o	dopuszczalnej	masie	całkowitej	od	3,5	tony	do	7	ton 1.476,- 1.354,-

Ciągniki	o	dopuszczalnej	masie	całkowitej	powyżej	7	ton	i	poniżej	12	ton 1.600,- 1.538,-

b)	 równej	lub	wyższej	niż	12	ton

Dopuszczalna masa  
całkowita w tonach

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia  
osi jezdnych

Nie mniej niż Mniej niż
2 osie

Stawaka podatku w zł

12 25 1.614,- 1.626,-

25 31 1.626,- 1.636,-

31 1.688,- 2.188,-

3 osie i więcej
Stawka podatku w zł

12 40 1.722,- 2.058,-

40 2.058,- 2.830,-

3.	 Przyczepy	 lub	 naczepy,	 które	 łącznie	 z	 pojazdem	silnikowym	posiadają	 dopuszczalną	masę	 całkowitą	 od	 7	 ton	 i	 poniżej	 12	 ton,	 
z	wyjątkiem	związanych	wyłącznie	z	działalnością	rolniczą	prowadzoną	przez	podatnika	podatku	rolnego:

Przyczepy lub naczepy wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej 310,-

Przyczepy lub naczepy wyprodukowane po roku 1995 286,-

4.	 Przyczepy	lub	naczepy,	które	łącznie	z	pojazdem	silnikowym	posiadają	dopuszczalną	masę	całkowitą	równą	lub	wyższą	niż	12	ton,	 
z	wyjątkiem	związanych	wyłącznie	z	działalnością	rolniczą,	prowadzoną	przez	podatnika	podatku	rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita  
w tonach

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia  
osi jezdnych

Nie mniej niż Mniej niż
1 oś

Stawka podatku w zł

12 25 310,- 382,-

25 382,- 670,-

2 osie

Stawka podatku w zł
12 28 256,- 368,-
28 33 736,- 1.014,-

33 38 1.014,- 1.500,-

38 1.374,- 2.030,-

3 osie i więcej
Stawka podatku w zł

12 38 810,- 1.124,-

38 1.124,- 1.530,-

5.	 Od	autobusów	w	zależności	od	liczby	miejsc	do	siedzenia:

Wyszczególnienie
Mniej niż 16 miejsc

Od 16 i mniej niż  
30 miejsc

Równej lub wyższej niż  
30 miejsc

Stawka podatku w zł

Wyprodukowanych	w	roku	1995	i	wcześniej 716,- 986,- 1.908,-

Wyprodukowanych	po	roku	1995 676,- 924,- 1.846,-
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UCHWAŁA NR XIII/7/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU
z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wysokości sta-
wek podatku od nieruchomości w 2012r., zwolnień z tego podat-
ku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa w 2012 r.

§1
1.	 Określa	się	wysokość	rocznych	stawek	podatku	od	nieruchomości:

1)	 od	gruntów	związanych	z	prowadzeniem	działalności	gospodar-
czej,	bez	względu	na	sposób	zakwalifikowania	w	ewidencji	grun-
tów	i	budynków,	od	1	m2	powierzchni		....................... -	0,80 zł;

2)	 od	gruntów	pod	jeziorami,	zajętych	na	zbiorniki	wodne,	retencyj-
ne	lub	elektrowni	wodnych,	od	1	ha	powierzchni	........... -	4,10 zł;

3)	 od	gruntów	pozostałych,	w	tym	zajętych	na	prowadzenie	odpłat-
nej	statutowej	działalności	pożytku	publicznego	przez	organiza-
cje	pożytku	publicznego,	od	1	m2	powierzchni	............... -	0,18 zł;

4)	 od	budynków	mieszkalnych	lub	ich	części,	od	1	m2	powierzchni	
użytkowej	...................................................................... -	0,56 zł;

5)	 od	budynków	lub	ich	części	związanych	z	prowadzeniem	dzia-
łalności	gospodarczej	oraz	od	budynków	mieszkalnych	 lub	 ich	
części	 zajętych	 na	 prowadzenie	 działalności	 gospodarczej,	 
od	1	m2	powierzchni	użytkowej		.................................. -	20,14 zł;

6)	 od	budynków	o	pow.	do	250	m2	lub	ich	części	związanych	z	pro-
wadzeniem	działalności	gospodarczej	oraz	od	budynków	miesz-
kalnych	o	pow.	do	250	m2	lub	ich	części	zajętych	na	prowadzenie	
działalności	gospodarczej	w	zakresie:	handlu	detalicznego,	ga-
stronomii,	usług	świadczonych	na	rzecz	ludności	objętej	wpisem	
do	CEIDG,	od	1	m2	powierzchni	użytkowej		.................. -19,00 zł;

7)	 od	budynków	lub	ich	części	zajętych	na	prowadzenie	działalno-
ści	gospodarczej	w	zakresie	obrotu	kwalifikowanym	materiałem	
siewnym,	od	1	m2	powierzchni	użytkowej		...................... -	9,80 zł;

8)	 od	budynków	 lub	 ich	części	związanych	z	udzielaniem	świad-
czeń	zdrowotnych	w	rozumieniu	przepisów	o	działalności	leczni-
czej,	zajętych	przez	podmioty	udzielające	tych	świadczeń,	od	1	
m2	powierzchni	użytkowej		............................................ -	4,27 zł;

9)	 od	pozostałych	budynków	 lub	 ich	 części,	w	 tym	zajętych	na	
prowadzenie	 odpłatnej	 statutowej	 działalności	 pożytku	 pu-
blicznego	przez	organizacje	pożytku	publicznego,	od	1	m2	po-
wierzchni	użytkowej		..................................................... -	3,90 zł;

10)	od	budowli	sieci	kanalizacji	sanitarnej	– 0,1 %	ich	wartości;
11)	od	pozostałych	budowli	– 2%	ich	wartości.

§2
1.	 Zarządzić	pobór	podatku	od	nieruchomości	na	terenie	gminy	w	dro-

dze	inkasa.
2.	 Powołać	dwóch	inkasentów:

–	 Urszulę	Podbioł	–	zamieszkałą	w	Bieruniu	przy	ul.	Jagiełły	24;
–	 Krzysztofa	Kałę	–	zamieszkałego	w	Bieruniu	przy	ul.	Bohaterów	

Westerplatte	81.
3.	 Ustalić	wysokość	wynagrodzenia	za	inkaso	podatku	od	nierucho-

mości	w	wysokości	8%	prowizji	od	pobranych	kwot	podatków.
§3 

1.	 Zwolnić	z	podatku	od	nieruchomości:
1)	budynki	lub	ich	części	oraz	grunty	zajęte	na	działalność	sta-

tutową	polegającą	na	świadczeniu	 i	wykonywaniu	zadań	w	
zakresie	niezawodowej	ochrony	przeciwpożarowej;

2)	budynki	lub	ich	części	oraz	grunty	zajęte	na	potrzeby	ochro-
ny	 bezpieczeństwa	 i	 porządku	 publicznego	 oraz	 ochrony	
przeciwpowodziowej;

3)	budynki	 lub	 ich	części	oraz	grunty	wykorzystywane	na	po-
trzeby	działalności	statutowej	w	zakresie	sportu	 i	kultury	fi-
zycznej;

4)	budynki	 lub	 ich	 części	 oraz	grunty	 zajęte	na	działalność,	 o	
której	mowa	wart.	1	ustawy	z	dnia	25	października	1991r.	o	
organizowaniu	i	prowadzeniu	działalności	kulturalnej	(t.j.	Dz.	U.	
z	2001r.	Nr	13,	poz.	123	z	późn.	zm.);

5)	 budynki	 lub	ich	części	oraz	grunty	zajęte	na	działalność,	o	której	
mowa	w	art.	2	ustawy	z	dnia	12	marca	2004r.	o	pomocy	społecznej	
(t.j.	Dz.	U.	z	2009r.	Nr	175,	poz.	1362	z	późn.	zm.);

6)	 budynki	lub	ich	części	oraz	grunty	zajęte	na	wykonywanie	zadań	
wymienionych	w	art.	7	ust.	1	pkt	8,	10	i	13	ustawy	z	dnia	8	mar-
ca	1990r.	o	samorządzie	gminnym	(t.j.	Dz.	z	2001r.	Nr	142,	poz.	
1591	z	późn.	zm.);

7)	 budynki	lub	ich	części	oraz	grunty	zajęte	na	działalność,	o	której	
mowa	w	art.	2	ustawy	z	dnia	4	lutego	20lir.	o	opiece	nad	dziećmi	w	
wieku	do	lat	3	(Dz.	U.	Nr	45,	poz.	235	z	późn.	zm.);

8)	 budynki	 lub	 ich	części	wynajmowane	na	działalność	gospodar-
czą,	z	których	dochody	z	najmu	przeznaczone	są	na	cele	statu-
towe	w	zakresie	realizacji	zadań	publicznych	z	dziedziny	sportu,	
kultury	fizycznej,	kultury,	ochrony	środowiska.

§4
Zastosowanie	zwolnienia	lub	niższej	stawki	z	§	1,	ust.	1,	pkt	6	i	pkt	

10	dla	podatników	prowadzących	działalność	gospodarczą	jest	po-
mocą	de	minimis.	Pomoc	de	minimis	jest	różnicą	pomiędzy	stawką	
podstawową	(§	1,	ust.l,	pkt	5),	a	stawką	preferencyjną	(§	1,	ust.	1,	pkt	
6)	oraz	stawką	podstawową	(§	1,	ust.	1,	pkt	11)	a	stawką	preferencyj-
ną	(§	1,	ust.	1,	pkt	10).	Udzielenie	tej	pomocy	może	nastąpić	zgodnie	
z	przepisami	rozporządzenia	Komisji	(WE)	nr	1998/2006	z	15	grudnia	
2006	r.	w	sprawie	stosowania	art.	87	i	88	Traktatu	do	pomocy	de	mini-
mis	(Dz.	Urz.	UE	L	379	z	28.12.2006	r.)	tylko	w	przypadkach	określo-
nych	w	załączniku	nr	1	do	uchwały.

§5 
Wykonanie	uchwały	powierza	się	Burmistrzowi	Miasta	Bierunia.

§6
Uchwała	 wchodzi	 w	 życie	 po	 upływie	 14	 dni	 od	 jej	 ogłoszenia	 w	

Dzienniku	Urzędowym	Województwa	Śląskiego,	z	mocą	obowiązują-
cą	od	1.01.2012	r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII.7.2011  
Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 listopada 2011 r.

1.	 Pomoc	 może	 być	 przyznawana	 podmiotom	 gospodarczym	 we	
wszystkich	sektorach,	za	wyjątkiem:
1)	 pomocy	przyznawanej	podmiotom	gospodarczym	działającym	

w	sektorach	rybołówstwa	i	akwakultury,	objętych	rozporządze-
niem	Rady	(WE)	nr	104/2000	[10];

2)	 pomocy	 przyznawanej	 podmiotom	 gospodarczym	 działającym	
w	dziedzinie	produkcji	podstawowej	produktów	rolnych	wymie-
nionych	w	załączniku	I	do	Traktatu;

3)	 pomocy	przyznawanej	podmiotom	gospodarczym	działającym	
w	dziedzinie	przetwarzania	i	wprowadzania	do	obrotu	produk-
tów	rolnych	wymienionych	w	załączniku	I	do	traktatu	w	nastę-
pujących	przypadkach:
–	 kiedy	 wysokość	 pomocy	 ustalona	 jest	 na	 podstawie	 ceny	

lub	 ilości	 takich	 produktów	 zakupionych	 od	 producentów 
surowców	lub	wprowadzonych	na	rynek	przez	podmioty	go-
spodarcze	objęte	pomocą;

–	 kiedy	przyznanie	pomocy	zależy	od	faktu	jej	przekazania	w	
części	lub	w	całości	producentom	surowców;

4)	 pomocy	przyznawanej	na	działalność	związaną	z	wywozem	do	
państw	trzecich	lub	państw	członkowskich,	tzn.	pomocy	bezpo-
średnio	związanej	z	ilością	wywożonych	produktów,	tworzeniem	
i	prowadzeniem	sieci	dystrybucyjnej	lub	innymi	wydatkami	bie-
żącymi	związanymi	z	prowadzeniem	działalności	eksportowej;

5)	pomocy	uwarunkowanej	 pierwszeństwem	korzystania	 z	 to-
warów	krajowych	w	stosunku	do	towarów	sprowadzanych	z	
zagranicy;

6)	pomocy	 przyznawanej	 przedsiębiorstwom	 działającym	
w	sektorze	węglowym	zgodnie	z	definicją	zawartą	w	roz-
porządzeniu	(WE)	nr	1407/2002;

7)	 pomocy	na	nabycie	pojazdów	przeznaczonych	do	transportu	
drogowego	 przyznawanej	 podmiotom	 gospodarczym	 prowa-
dzącym	działalność	zarobkową	w	zakresie	drogowego	transpor-
tu	towarowego;

8)	 pomocy	przyznawanej	podmiotom	gospodarczym	znajdującym	
się	w	trudnej	sytuacji.

2.	 Kryteria	 trudnej	 sytuacji	 zostały	 określone	 wpkt	 9-11	 Wy-
tycznych	 wspólnotowych	 dotyczących	 pomocy	 państwa 
w	 celu	 ratowania	 i	 restrukturyzacji	 przedsiębiorstw	 znajdują-
cych	się	w	 trudnej	sytuacji	 (Dz.	Urz.	UE	C	244	z	1	października 
2004	r).

§2
Ogólna	kwota	pomocy	de	minimis	przyznana	podmiotowi	nie	może	

przekroczyć	200	000	EUR	w	dowolnym	okresie	 trzech	 lat	 kalenda-
rzowych	 (w	 sektorze	 transportu	 drogowego	 nie	 może	 przekroczyć	
100	000	EUR	w	dowolnym	okresie	trzech	lat	kalendarzowych).

§3
W	celu	skorzystania	z	pomocy	podatnik,	będący	osobą	 fizyczną,	

ma	obowiązek	w	terminie	do	14	dni	od	rozpoczęcia	roku	podatkowe-
go	złożyć:
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–	 informację	 w	 sprawie	 podatku	 od	 nieruchomości	 oraz	 do-
łączyć	 zaświadczenia	 o	 pomocy	 de	 minimis	 jakie	 otrzymał 
w	roku,	w	którym	ubiega	się	o	pomoc,	oraz	w	ciągu	2	poprze-
dzających	 go	 lat,	 albo	 oświadczenia	 o	 wielkości	 pomocy	 de 
minimis	otrzymanej	w	 tym	okresie,	albo	oświadczenia	o	nieotrzy-
maniu	takiej	pomocy	w	tym	okresie;

–	 wypełniony	 formularz	 informacji	 przedstawianych	 przy	 ubie-
ganiu	 się	 o	 pomoc	 de	 minimis,	 zgodnie	 z	 załącznikiem	 do 
Rozporządzenia	 Rady	 Ministrów	 z	 dnia	 29	 marca	 2010	 r.	 w	
sprawie	 zakresu	 informacji	 przedstawianych	 przez	 podmiot 
ubiegający	się	o	pomoc	de	minimis	(Dz.	U.	Nr	53,	poz.	311);

–	 sprawozdania	finansowe	za	okres	3	ostatnich	lat	obrotowych,	spo-
rządzone	zgodnie	z	przepisami	o	rachunkowości.

§4
W	celu	skorzystania	z	pomocy	podatnik,	zobowiązany	do	składa-

nia	deklaracji	na	podatek	od	nieruchomości,	winien	w	terminie	do	14	
dni	od	rozpoczęcia	roku	kalendarzowego	przedłożyć:
–	 deklarację	w	sprawie	podatku	od	nieruchomości	oraz	dołączyć	

zaświadczenia	 o	 pomocy	 de	minimis	 jakie	 otrzymał	w	 roku,	w	
którym	ubiega	się	o	pomoc,	oraz	w	ciągu	2	poprzedzających	go	
lat,	albo	oświadczenia	o	wielkości	pomocy	de	minimis	otrzymanej	
w	tym	okresie,	albo	oświadczenia	o	nieotrzymaniu	takiej	pomocy	w	
tym	okresie;

–	 wypełniony	 formularz	 informacji	 przedstawianych	 przy	 ubie-
ganiu	 się	 o	 pomoc	 de	 minimis	 zgodnie	 z	 załącznikiem	 do 
Rozporządzenia	 Rady	 Ministrów	 z	 dnia	 29	 marca	 2010	 r.	 w	
sprawie	 zakresu	 informacji	 przedstawianych	 przez	 podmiot 
ubiegający	się	o	pomoc	de	minimis	(Dz.	U.	Nr	53,	poz.	311);

–	 sprawozdania	finansowe	za	okres	3	ostatnich	lat	obrotowych,	spo-
rządzone	zgodnie	z	przepisami	o	rachunkowości.

UCHWAŁA NR XIII/8/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU
z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie: poboru podatku rolnego i 

leśnego w drodze inkasa w 2012 r.
§1

1.	 Zarządzić	pobór	podatku	rolnego	i	leśnego	w	drodze	inkasa.
2.	 Do	pobierania	podatku	powołać	dwóch	inkasentów:

–	 Urszulę	Podbioł	–	zam.	w	Bieruniu	przy	ul.	Jagiełły	24;
–	 Krzysztofa	Kałę	–	zam.	w	Bieruniu	przy	ul.	Bohaterów	Wester-

platte	81.

3.	 Ustalić	 wysokość	 wynagrodzenia	 za	 inkaso	 podatku	 rolnego	 
i	leśnego	w	wysokości	8	%	prowizji	od	pobranych	kwot	podatku.

§2 
Wykonanie	uchwały	powierza	się	Burmistrzowi	Miasta	Bierunia.

§3
Uchwała	wchodzi	w	 życie	 po	 upływie	 14	 dni	 od	 jej	 ogłoszenia	w	

Dzienniku	Urzędowym	Województwa	Śląskiego,	z	mocą	obowiązują-
cą	od	1.01.2012	r.

UCHWAŁA NR XIII/9/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU
z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie: opłaty od posiadania 

psów w 2012 r.
§1

Wprowadza	się	opłatę	od	posiadania	psów	na	terenie	Gminy	Bie-
ruń	i	ustala	się	roczną	stawkę	opłaty	w	wysokości	60,00	zł,	maksymal-
nie	100,00	zł	od	posiadanych	dwóch	lub	więcej	psów.

§2
Opłata	od	posiadania	psów	płatna	jest	bez	wezwania	do	31	mar-

ca	 roku	 podatkowego,	 a	 w	 przypadku	 powstania	 obowiązku	 po-
datkowego	wciągu	roku,	w	terminie	14	dni	od	dnia	powstania	obo-
wiązku	podatkowego.	W	przypadku	powstania	lub	wygaśnięcia	obo-
wiązku	 podatkowego,	 podatek	 ustala	 się	 proporcjonalnie	 do	 liczby	
miesięcy,	w	których	istniał	obowiązek	podatkowy.

§3
Obowiązek	 podatkowy	 powstaje	 od	 pierwszego	 dnia	miesiąca	

następującego	po	miesiącu,	w	którym	powstały	okoliczności	uza-
sadniające	powstanie	tego	obowiązku	i	wygasa	z	upływem	miesiąca,	
w	którym	ustały	okoliczności	uzasadniające	ten	obowiązek.

§4
Wpłaty	opłaty	można	dokonywać	na	konto	Urzędu	Miejskiego	w	Bie-

runiu	lub	w	kasie	Urzędu.
§5

Wykonanie	uchwały	powierza	się	Burmistrzowi	Miasta	Bierunia.
§6

Uchwała	wchodzi	wżycie	po	upływie	14	dni	od	dnia	jej	ogłoszenia	
w	Dzienniku	Urzędowym	Województwa	Śląskiego,	z	mocą	obowią-
zującą	od	1.01.2012	r.

UCHWAŁA NR XIII/10/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU
z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie: wysokości dziennych stawek opłaty targowej, 
poboru opłaty w drodze inkasa oraz ustalenia terminu płatności 

dla inkasentów w 2012 roku.
§1

1.	 Ustala	 się	 dzienne	 stawki	 opłaty	 targowej	 od	 dokonywa-
nej	 sprzedaży	 na	 targowiskach	 w	 wysokości	 określonej 
w	załączniku	nr	1,	stanowiącym	integralną	część	niniejszej	uchwa-
ły.

2.	 Terminem	płatności	opłaty	targowej	jest	dzień,	w	którym	dokony-
wana	jest	sprzedaż.

3.	 Targowiskami,	 zgodnie	 żart.	 15	 ust.	 2	 ustawy	 o	 podat-
kach	 i	 opłatach	 lokalnych	 są	wszelkie	miejsca,	w	 których	 jest 
prowadzona	sprzedaż.

§2
1.		 Zarządzić	pobór	opłaty	targowej	w	drodze	inkasa.
2.	 Do	pobierania	opłaty	powołać	inkasentów:

–	 Urszulę	Podbioł	–	zam.	w	Bieruniu	przy	ul.	Jagiełły	24;

–	 Konsorcjum	Ochrony	Kopalń	Sp.	z	o.o.,	ul.	Lompy	11,	 
41-806	Zabrze;

–	 Pracowników	 Referatu	 Podatków	 i	 Opłat	 Lokalnych	 Urzędu	
Miejskiego	w	Bieruniu.

3.	 Ustalić	wysokość	wynagrodzenia	za	inkaso	opłaty	targowej	w	wyso-
kości	15%	prowizji	od	pobranej	opłaty,	za	wyjątkiem	pracowników	
Referatu	Podatków	i	Opłat	Lokalnych.

§3
1.	 Ustalić	dwa	terminy	płatności	pobranych	opłat	przez	inkasentów:

– Pierwszy termin	–	do	należności	pobranych	w	drodze	inkasa	w	
pierwszej	połowie	miesiąca	–	do	15	każdego	miesiąca.

– Drugi termin –	 do	 należności	 pobranych	 w	 drodze	 inka-
sa	 w	 drugiej	 połowie	 miesiąca	 –	 do	 ostatniego	 dnia	 danego 
miesiąca.

§4
Wykonanie	uchwały	powierza	się	Burmistrzowi	Miasta	Bierunia.
Uchwała	wchodzi	w	życie	po	upływie	14	dni	od	dnia	jej	ogłosze-

nia	w	Dzienniku	Urzędowym	Województwa	Śląskiego,	z	mocą	obo-
wiązującą	od	1.01.2012	r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/10/2011 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 listopada 2011 r.
wysokość dziennych stawek opłaty targowej w 2012 r.

Lp. Wyszczególnienie Dzienna stawka opłaty w złotych

1. Przy	sprzedaży	obnośnej 7,00	zł

2. Przy	sprzedaży	z	samochodu	do	3,5	t	ładowności	i	innych	pojazdów 18,00	zł

3. Przy	sprzedaży	z	samochodu	pow.	3,5	t	ładowności 24,00	zł

4. Przy	sprzedaży	ze	straganu	(od	straganu	o	powierzchni	do	10	m2) 10,00	zł

5. Od	straganu	o	powierzchni	powyżej	10	m2 18,00	zł



Mini jasełka w urzędzie

W grudniu ubiegłego roku, 
do Urzędu Miejskiego w Bie-
runiu z najlepszymi życze-
niami bożonarodzeniowymi, 
opłatkiem i pięknymi kolędami 
przybyły dzieci z Przedszko-
la nr 1 wraz z panią dyrektor 
Barbarą Nieckarz i nauczyciel-
kami. 
Oprócz pięknego śpiewu ko-
lęd, był również wyjątkowy 
występ artystyczny. Mali ko-
lędnicy, poprzebierani w ory-
ginalne stroje zaprezentowa-
li władzom miasta mini jaseł-
ka. Były również świąteczne 
życzenia oraz przełamanie się 
opłatkiem. 

Ruchoma	 stajenka	 w	 ko-
ściele	p.w.	św.	Bartłomie-
ja,	 jest	 jedną	 z	 najwięk-

szych	i	najładniejszych	w	Polsce.	
Jej	 początki	 sięgają	 lat	 50-tych	
kiedy	to,	Teodor Wieczorek,	był	
z	kolegami	na	wycieczce	w	Po-
lanicy	 i	Kudowie.	Stamtąd	przy-
wiózł	 fotografię	 ruchomej	 szop-
ki,	 którą	 oglądała	 cała	 rodzina.	
Zastanawiano	 się,	 jak	 zrobić	
podobną,	 domową	 betlejemkę.	
Zakrzątnęli	 się	 koło	 tego	 bracia	
Teodor i Jan Wieczorek oraz 
Erich Noras.
Sprawa	 nabrała	 rozmachu,	

kiedy	ksiądz	Trocha	–	ówczesny	
proboszcz	–		zaproponował,	aby	
ruchomą	 stajenkę	 zrobić	 w	 ko-
ściele.	Wtedy	 do	 pracy	 włączyli	
się	 niemal	wszyscy	mieszkańcy	
bieruńskich	Pod	ugorów.	W	ciągu	
minionych	sześćdziesięciu	lat,	w	
budowę	 zaangażowanych	 było	
blisko	pięćdziesiąt	osób.	
Obecnie,	 dzięki	 ogromnemu	

i	 wieloletniemu	 zaangażowaniu	
jej	 twórców,	 stajenka	 osiągnę-
ła	 niezwykłe	 rozmiary.	 W	 cało-
ści	 składa	 się	 z	 76	 ruchomych	
i	45	stałych	 figurek.	W	sumie	 to	
ponad	 40	 m2	 ekspozycji,	 która	
na	każdym	razem	robi	ogromne	
wrażenie.	 	Choć	 stajenka	pełna	
jest	różnych	postaci,	konstrukto-
rzy	wzbogacają	ją	o	kolejne.	Bie-
ruńska	 betlejemka	 stała	 się	 też	
miejscem	 upamiętniania	 histo-
rycznych	 wydarzeń.	 Stworzono	
figurkę	 księdza	 Jerzego	 Popie-
łuszki,	 siostry	 Łucji,	 która	 była	

służebniczką	bieruńskiego	klasz-
toru,	 tutaj	 trafił	 też	 symbol	mia-
sta	–	Walencinek.	W	25	rocznicę	
pontyfikatu	Ojca	Świętego,	Jana	
Pawła	II	jego	figurkę	umieszczo-
no	na	honorowym	miejscu.		
W	 sobotnie	 popołudnie	

10	grudnia,	Stowarzyszenie	Ra-
zem	 dla	 Bierunia	 zorganizowa-
ło	w	salce	przyparafialnej	 	 spo-
tkanie	 dzieci	 z	 budowniczymi	

bieruńskiej	 stajenki	 pod	hasłem	
„Sekrety	 bieruńskiej	 stajenki”.		
Jak	 nas	 poinformował	 prezes	
Stowarzyszenia	 –	 Michał Lo-
renc	 –	 zainteresowanie	 bieru-
nian	przeszło	najśmielsze	ocze-
kiwania	 organizatorów:	 mała	
salka	 z	 problemami	 zmieściła	
prawie	 100	osób,	w	 tym	ponad	
pięćdziesięcioro	dzieci.
Specjalnymi	 gośćmi	 byli	 bu-
downiczy	 stajenki:	 Jan Wie-
czorek, Alojzy Sitko, Nor-
bert Figiel, Eugeniusz Nyga 
i Grzegorz Wilk.	Na	wstępie	
dzieci	 z	 zaciekawieniem	 wy-
słuchały	opowieści	Jana Wie-
czorka	 o	 początkach	 szopki.	
Pasjonatów	 bieruńskiej	 sta-
jenki	jest	bardzo	wielu	–	mówił	
Jan Wieczorek	 i	 dodał:	 naj-

ważniejsze,	 że	 nasza	 stajenka	
jest	żywa	i	ciągle	w	niej	coś	przy-
bywa.	 Później	 Norbert Figiel 
i Grzegorz Wilk	opowiadali	o	po-
staciach	z	szopki,	a	dzieci	mogły	
wszystkiego	dotknąć	i	sprawdzić	
jak	zbudowana	jest	każda	figurka	
–	 warte	 podkreślenia	 jest	 to,	 że	
budowniczy	bardzo	konsekwent-
nie	realizują	swój	zamysł:	każda	
figurka	 nawiązuje	 do	 bieruńskiej	
historii	i	obyczajowości.	
Na	 koniec	 prezentacji	 figurek	

nadszedł	 najbardziej	 oczekiwa-
ny	 moment	 –	 Pan	 Norbert Fi-
giel	 przedstawił	 swoje	 najnow-
sze	 dzieło	 –	 figurkę	 „piekorki”	
z	 tradycyjnym	 śląskim	 piecem.	
W	 szopce	 zajmie	 miejsce	 obok	
kataryniarza.
Stajenka	corocznie	czynna	jest	

najdłużej	w	Polsce,	bo	aż	do	od-
pustu	św.	Walentego,	tj.	do	14	lu-
tego,	w	godz.	od	7:00	do	17:00.

Sekrety bieruńskiej stajenki


