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 Jest Pan przewodni-
czącym Rady po raz trzeci. Czym
się ta obecna kadencja, różni od
poprzednich ?

Jan Wieczorek: Trudno to jesz-
cze ocenić, ale jest na pewno inna.
Dużo zależy od składu osobowe-
go. Myślę, że jest o wiele dojrzal-
sza od poprzednich, choćby dlate-
go, że 1/3, członków posiada do-
świadczenie, które będzie zapew-
ne profitem, a nie balastem.

 Jaki będzie Pana zda-
niem Bieruń za cztery lata, kiedy
wygasną obecne mandaty ?

Jan Wieczorek: Moje odczucia
są stonowane. Zdaję sobie sprawę,
że jesteśmy na bardzo wąskiej
ścieżce i jedno potknięcie może
oznaczać duże kłopoty. Na przy-
kład nieprzewidywalne do końca
losy górnictwa mają ogromny
wpływ na stan finansów miasta.
Sądzę, że kwestie zawarte w pro-
gramach wyborczych, jak chociaż-
by te dotyczące przebudowy ryn-
ku, będą realizowane. Nareszcie

Stowarzyszenie „Radość Ży−
cia”, niosące pomoc niepeł−
nosprawnym naszego regio−
nu, zaprosiło darczyńców,
sympatyków oraz osoby, nad
którymi sprawuje opiekę,
wraz z opiekunami, na spo−
tkanie opłatkowe w przed−
świątecznej atmosferze.

Spotkanie stało się okazją do
złożenia podziękowań osobom o
gorących sercach, które wsparły
działania stowarzyszenia w mijają-
cym roku.

Wśród zgromadzonych gości byli
przedstawiciele władz powiatowych
i gminnych, reprezentanci instytucji
działających na rzecz osób niepełno-
sprawnych, ludzie zaprzyjaźnieni ze
stowarzyszeniem oraz wspierający
jego działania w różnorodny sposób.
Organizatorzy jak i zaproszone oso-
by skorzystali z okazji aby złożyć

Spotkanie opłatkoweSpotkanie opłatkoweSpotkanie opłatkoweSpotkanie opłatkoweSpotkanie opłatkowe

uroczyste podziękowania jak rów-
nież serdeczne, świąteczne i nowo-
roczne życzenia.

Jasełka zaprezentowała mło-
dzież z zespołu teatralnego „Eldo-
rado” pracująca pod kierunkiem
Katarzyny Lenart i Mirosłąwy
Kubickiej przy Szkole Podstawo-
wej nr 1 w Bieruniu. Oprawę mu-
zyczną przygotował chór szkolny
„Do-re-mi”, nad którym pieczę
sprawuje Agata Parysz - Urbaś.
Nie były to jedyne artystyczne do-
znania tego wieczoru, gdyż wystą-
pili również podopieczni ze Świe-
tlicy Zajęć Terapeutycznych dzia-
łającej przy SP 1 oraz z profesjo-
nalnym programem zespół „Bie-
runianki”. Zgromadzeni w „Ju-
trzence” mogli wspólnie pośpie-
wać kolędy oraz podzielić się
opłatkiem.

Dodatkową atrakcją stała się
wizyta Mikołaja, który jak to ma w
zwyczaju przywiózł ze sobą wór
prezentów. Dzieciom niepełno-
sprawnym ofiarowano także ma-
skotki-przytulanki, które zgroma-
dzili uczniowie szkół naszego po-
wiatu. W zamian wszyscy obecni
otrzymali ręcznie robione, świą-
teczne kartki.

Anna Kawończyk, która przyszła
na spotkanie z synem Tomaszem,
borykającym się z utrudnieniami
ruchowymi, powiedziała nam, że
syn bardzo chętnie korzysta z
wszelkiej nadarzającej się okazji
kontaktu ze środowiskiem zarówno
pełno jak i niepełnosprawnych
dzieci, a generalnie wszystkie dzie-
ciaki wynoszą z takich przedsię-
wzięć dużo radości.(hol)

cję Rady, której przewodniczę.
Mogę mieć nadzieję, że zdoła się
wysupłać środki na polepszenie
stanu dróg i chodników, które są
stałą bolączką mieszkańców.

 Po wyborach znalazł
się Pan w specyficznej sytuacji:
jest pan przewodniczącym Rady a
zarazem przewodniczącym  Komi-
tetu 600-letniego Bierunia, który
dysponuje większością głosów w

Różnie świętowano w tę
szczególną noc w miastach
naszego regionu. W wielu z
nich nie zdecydowano się
na organizację imprez na
świeżym powietrzu. Władze
miasta Bierunia zachowując
dotychczasową tradycję
zorganizowały jednak no−
woroczną zabawę na rynku.

Świeży śnieg, który spadł nie-
malże w ostatniej chwili dopełnił
szczególnego charakteru tego
dnia. Mieszkańcy Bierunia, którzy
w Sylwestra wybrali się na miejski
rynek mogli pobawić się przy dys-
kotekowych rytmach oraz posłu-
chać „Śląskich Karlusów”, którzy
bawili zebranych w oczekiwaniu
na wybicie północy. Noc tego dnia
była dość mroźna, bo za taką moż-
na uznać temperaturę sięgającą
minus 15 stopni Celsjusza, ale na-
turalnie nie przeszkadzało to zu-
pełnie zebranym na rynku miesz-
kańcom.

Kiedy zegar wybił po raz dwu-
nasty, wystrzeliły korki szampa-

Sylwester za nami

Zabawa na mrozieZabawa na mrozieZabawa na mrozieZabawa na mrozieZabawa na mrozie
nów, niebo rozświetliło się fajer-
werkami, a zebrani winszowali so-
bie nawzajem. Oficjalne życzenia
wszystkiego co najlepsze w No-
wym 2003 Roku złożyli mieszkań-
com Burmistrz - Ludwik Jagoda
oraz Przewodniczący Rady Miasta
- Jan Wieczorek.

Bieruński rynek najmocniej wy-
pełnił się tuż po północy, kiedy wy-
szły na niego osoby bawiące na
różnego rodzaju prywatkach i zor-
ganizowanych imprezach aby spo-
tkać znajomych, zaczerpnąć świe-
żego powietrza i wystrzelić zgro-
madzony na tę okazję arsenał. Nie
znaleźliśmy osoby, która powie-
działaby nam, że źle bawi się tej
nocy i zamierza szybko udać się do
łóżka. Dominowało poczucie
wspólnoty, radości i przekonanie,
że uda się dotrzymać noworocz-
nych przyrzeczeń, a nowy rok bę-
dzie jeszcze lepszy od poprzednie-
go. Czego sobie i Państwu ser-
decznie życzymy.

Okres Świąt Bożego Naro−
dzenia to czas radosnego
kolędowania, składania ży−
czeń, jasełek.

4 stycznia w Kino-Teatrze „Ju-
trzenka” mieszkańcy Bierunia,
wśród których znaleźli się także
przedstawiciele władz naszego
miasta, mogli zobaczyć przedsta-
wienie jasełkowe przygotowane
przez klasy III „c” i „e” z Gimna-
zjum nr 2 pod kierunkiem pań:

Jasełka uczniowskie

Przekażmy sobiePrzekażmy sobiePrzekażmy sobiePrzekażmy sobiePrzekażmy sobie
znak pokojuznak pokojuznak pokojuznak pokojuznak pokoju

Zuzanny Bizackiej i Katarzyny
Ćwiękały. Całemu spektaklowi to-
warzyszyły nastrojowe kolędy przy-
gotowane przez grupę prowadzo-
ną przez panią Agatę Parysz-
Urbaś. Ogromne zaangażowanie
młodzieży (w jasełkach wzięło
udział ponad 30 osób), ich entu-
zjazm w odgrywaniu ról został na-
grodzony gromkimi brawami ze-
branych gości.

Dokończenie na str. 3
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JakJakJakJakJaki będziei będziei będziei będziei będzie
Bieruń zaBieruń zaBieruń zaBieruń zaBieruń za
cztecztecztecztecztery lata?ry lata?ry lata?ry lata?ry lata?
Zgodnie z tradycją naszej redak−
cji noworoczny numer rozpoczy−

namy wywiadem z przewodniczącym Rady Miasta. Po
czteroletniej przerwie jest nim  Jan Wieczorek.

reprezentacyjne miejsce będzie
takim rzeczywiście. Drugą kwestią
jest sprawa Komendy Policji.
Mam nadzieję, że Radni poprą tę
inicjatywę i stróże prawa zadomo-
wią się bliżej naszego miasta, co
będzie musiało mieć przełożenie
na poprawę bezpieczeństwa. Bę-
dziemy kontynuować sprawę ka-
nalizacji, chociaż jest to inicjatywa,
która swym zasięgiem czasowym
wykroczy z pewnością poza kaden-

Rozmowa z Karolem Trzoń−
skim − prezesem Bieruńskiej
Fundacji Inicjatyw Gospo−
darczych

 Jakie jest przesłanie
Ośrodka funkcjonującego w
Ścierniach ?

Karol Trzoński: Bieruńskie
Centrum Inicjatyw Gospodar-

Śc ie rn ieŚc ie rn ieŚc ie rn ieŚc ie rn ieŚc ie rn ie
tętniątętniątętniątętniątętnią
życiemżyciemżyciemżyciemżyciem

czych zostało powołane jako inku-
bator przedsiębiorczości w mie-
ście, jego zasady działania są tak
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Świetlica Środowiskowa ul. Remizowa 19

I tydzień
poniedziałek 27.01 11.00 - Zajęcia plastyczne
wtorek 28.01 11.00 - Zajęcia taneczno - ruchowe
środa 29.01 11.00 - Zajęcia plastyczne
czwartek 30.01 11.00 - Zajęcia taneczno - ruchowe gry

i zabawy dla dzieci
piątek 31.01 11.00 - Teatrzyk „Skrzat” Bajka pt.  „Przygo

dy Drwala Bartłomieja”
II tydzień

poniedziałek 3.02 11.00 - Zajęcia plastyczne- przygotowanie do
balu przebierańców

wtorek 4.02 11.00 - Zajęcia taneczno - ruchowe gry
i zabawy

środa 5.02 11.00 - Podsumowanie zajęć plastycznych
- nagrody

czwartek 6.02 11.00 - Bal przebierańców - dyskoteka
piątek 7.02 11.00 - Bajka pt. „Kot w butach” Teatrzyk

„Skrzat” z Krakowa (wstęp wolny)

Świetlica Środowiskowa, ul. Bojszowska 214
I tydzień

poniedziałek 27.01 13.00 - Zajęcia plastyczne
wtorek 28.01 13.15 - Zajęcia taneczno - ruchowe gry

i zabawy dla dzieci
środa 29.01 13.00 - Zajęcia plastyczne
czwartek 30.01 13.15 - Zajęcia taneczno - ruchowe gry

i zabawy dla dzieci
piątek 31.01 12.30 - Bajka pt. „Przygody Drwala Bartłomie-

ja” Teatrzyk „Skrzat” z Krakowa
(wstęp wolny)
II tydzień

poniedziałek 3.02 13.00 - Zajęcia plastyczne
wtorek 4.02 13.15 - Zajęcia taneczno - ruchowe gry

i zabawy dla dzieci
środa 5.02 13.00 - Podsumowanie zajęć plastycznych

nagrody
czwartek 6.02 13.15 - Bal przebierańców
piątek 7.02 12.30 - Bajka pt. „Kot w butach” Teatrzyk

„Skrzat” z Krakowa (wstęp wolny)

Kino - Teatr Jutrzenka, ul. Spiżowa 4
I tydzień

wtorek 28.01 10.00 - „Epoka lodowcowa” film dla dzieci
14.00 - „HIP HIPOWA Myjnia”

czwartek 30.01 10.00 - „Lilo i Stich” film dla dzieci
14.00 - „100 Dziewczyn i Ja”

piątek 31.01 10.00 -  Zajęcia plastyczne
II tydzień

wtorek 4.02 10.00 - „Tryumfy Pana Kleksa”
14.00 - „Haker”

czwartek 6.02 10.00 - „Ratunku jestem rybką”
14.00 - „Wyścig”

piątek 7.02 10.00 - Podsumowanie zajęć plastycznych:
- nagrody, wystawa prac

Ośrodek Edukacji zaprasza dzieci i młodzież
w okresie ferii zimowych na:

k Półkolonie organizowane w Szkołach Podstawowych nr 1 i 3.
Zapisy w sekretariatach szkół. Odpłatność 20 zł za turnus.

k Basen przy Szkole Podstawowej nr 1   w godzinach od 12.00
do 14.00 - cena promocyjna dla młodzieży - 1 zł

k Basen przy Szkole Podstawowej nr 3 w godzinach od 12.00 do
15.00 - wstęp bezpłatny.

k Halę Sportową przy Gimnazjum nr 2:

Od poniedziałku do piątku z wyjątkiem wtorku:
9.00 - 10.30 uczniowie szkół podstawowych

10.30 -12.00 uczniowie szkół gimnazjalnych
12.00 -13.30 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

we wtorek
11.00- 12.30 uczniowie szkół podstawowych
12.30 -14.00 uczniowie szkół gimnazjalnych
14.00 -15.30 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

 k 1 lutego od godz. 9.00 TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO dla
dzieci i młodzieży. Zapisy na Hali Sportowej od 27 do 31 stycz-
nia w godz. 9.00-13.30

k Salę gimnastyczną w Gimnazjum nr 1
    w godzinach 10.00 do 13.00
k Zajęcia komputerowe w szkołach podstawowych nr 1 i 3
    w godzinach 10.00 -13.00

Dokończenie ze str. 1

skonstruowane aby wspierać dzia-
łania małych i średnich przedsię-
biorstw lokalnych, w szczególności
tych rozpoczynających działalność.
Przedsiębiorstwa, których siedziba
może znaleźć się w Ścierniach
dzielą się na inkubowane, pomoc-
nicze i wspierające. Pierwsze z
wymienionych mogą dzierżawić
pomieszczenia na preferencyjnych
warunkach wraz z pełnym dostę-
pem do mediów, które znajdują
się w Centrum. Uzyskują wsparcie
w zakresie doradztwa finansowo -
prawnego i księgowego. Dzięki
temu firma może skoncentrować
się na prowadzeniu działalności
związanej wyłącznie ze zdobywa-
niem pozycji na rynku. Status fir-
my inkubowanej przysługuje jedy-
nie przez okres dwóch lat i w tym
okresie powinna się wzmocnić
oraz usamodzielnić na tyle, aby
poradzić sobie w sytuacji komer-
cyjnej, bez pomocy miasta. Na
dzień dzisiejszy z tego typu pomo-
cy korzystają już pierwsze firmy z
Bierunia.

 Firmy inkubowane nie
są jedynymi, które ubiegają się o
pomieszczenia w zarządzanym
przez Pana obiekcie. Jak po 6 mie-
siącach wygląda możliwość wynaj-
mu powierzchni użytkowych ?

Karol Trzoński: Pierwszeństwo
mają oczywiście wspomniane fir-
my z pierwszej grupy. Takie uprzy-
wilejowanie jest konieczne ponie-
waż możliwością wynajmu po-
mieszczeń zainteresowanych jest
szereg przedsiębiorstw o ugrunto-
wanej już pozycji na rynku w kon-
kurencji z którymi małe bieruń-
skie przedsiębiorstwa, rozpoczyna-
jące swoją działalność byłyby po-
zbawione jakichkolwiek szans. Sie-
dziby w Ścierniach uzyskają po-
nadto: Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa, Wydział
Komunikacji ze Starostwa Powia-
towego, Urząd Skarbowy, Bank
Spółdzielczy oraz placówka Pocz-
ty Polskiej. Jeśli chodzi o firmy

prowadzące prywatną działalność
komercyjną reprezentują one róż-
norodne branże, poczynając od
gastronomicznej przez wszelkiego
rodzaju usługi, na kancelarii praw-
nej i pracowni architektonicznej
kończąc.

 Co Pana zdaniem de-
cyduje o wyborze Bieruńskiego
Centrum Inicjatyw Gospodar-
czych na siedzibę ze strony tak
wielu firm i przedstawicielstw ?

Karol Trzoński: Fundamental-
ną kwestią jest oferowanie po-
wierzchni użytkowych za niewygó-
rowaną cenę, gdyż podstawą dzia-
łalności Ośrodka jest wspieranie
inicjatyw gospodarczych w regio-
nie, a nie maksymalizacja zysku.
Drugim czynnikiem jest wysoki
standard pomieszczeń. Naszym
najemcom oferujemy stały, szybki
dostęp do internetu, zewnętrzne
linie telefoniczne (nawet kilka
odrębnych numerów), nowocze-
sne pomieszczenia oraz całodobo-
wą ochronę budynku. Podkreśle-
nia wymaga fakt, że zarówno
ochrona jak i pozostali pracowni-
cy obiektu są mieszkańcami Bie-
runia.

 Trudna sytuacja na
rynku pracy wymaga postawienia
pytania o możliwości zatrudnie-
nia w Centrum ?

Karol Trzoński: Zdajemy sobie
sprawę, że jedna inwestycja na
gminnym poziomie  nie jest w sta-
nie zastąpić polityki makroekono-
micznej państwa, ale mamy na-
dzieję, że zatrudnienie w firmach
lokujących się w Centrum Inicja-
tyw Gospodarczych znajdzie oko-
ło 100 osób. Staramy się przeko-
nywać właścicieli firm do przyjmo-
wania w swoje szeregi mieszkań-
ców Bierunia. Dodatkowo posia-
damy zbiór podań o pracę, który
powstał kiedy rozpoczynała się
inwestycja i mogę zapewnić, że
żadne z nich nie zginie, co więcej
zabiegamy o to aby podania te
stanowiły bank danych dla znajdu-

jących się w Centrum firm. W dal-
szej perspektywie zamierzamy uru-
chomić cykl różnego rodzaju szko-
leń z zakresu prawa handlowego,
podatkowego, pracy, sposobów
prowadzenia własnej działalności
gospodarczej, kursów doskonale-
nia zawodowego, w tym również
językowych oraz działalność wy-
dawniczą.

 Wynika z tego, że Cen-
trum Inicjatyw Gospodarczych
okazuje się inwestycją trafioną i
nie grozi jej pozostanie jedynie
kosztownym pustostanem.

Karol Trzoński: Jest to bez wąt-
pienia sukces włodarzy miasta, któ-
rzy nie obawiali się nowoczesnych
inwestycji i zdołali sięgnąć po ze-
wnętrzne źródła finansowania. W
ostatnich dniach uzyskaliśmy rów-
nież informację, że Bieruniowi
przyznano grant ministerialny na
utworzenie Gminnego Centrum
Informacji. Jest to efektem dobre-
go przygotowania niezbędnych do-
kumentów i właściwego uzasadnie-
nia potrzeb. Dodatkowym plusem
naszej inicjatywy był jej ponad-
gminny charakter oraz przewidywa-
ne działania w skali powiatu, a na-
wet regionu. Podkreślenia wymaga
fakt, że poza Bieruniem tego typu
granty uzyskały jedynie trzy inne
gminy województwa śląskiego.
Gminne Centrum Informacji zosta-
nie zlokalizowane również w Bie-
ruńskim Centrum Inicjatyw Gospo-
darczych i będzie funkcjonowało
przez 16 godzin dziennie, a zatrud-
nienie znajdą kolejne dwie osoby z
naszego miasta.

 Dziękujemy za rozmo-
wę i życzymy dalszych sukcesów w
niełatwych przecież czasach dla
działalności gospodarczych.

Karol Trzoński: Również dzię-
kuję i jeszcze raz zachęcam firmy
z Bierunia do zapoznania się z
atrakcyjną ofertą Bieruńskiego
Centrum Inicjatyw Gospodar-
czych.

TOMASZ HOLECKI
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Statystyka Bierunia

Mało nas, coraz mniej....Mało nas, coraz mniej....Mało nas, coraz mniej....Mało nas, coraz mniej....Mało nas, coraz mniej....
Pobyt stały: 2001 rok 2002 rok
Liczba ludności na 31.12. 20.320 20.193
Zameldowania na pobyt stały 168 233
Urodzenia 187 183
Wymeldowania z pobytu stałego 225 295
Wymeldowania z pobytu stałego
za granicę 101 67
Zgony 125 114
Śluby 147 173
Pobyt czasowy: 2001 rok 2002 rok
Liczba ludności na 31.12. 534 498
Zameldowania na pobyt czasowy 352 321
Wymeldowania z pobytu czasowego 65 74

Podane zestawienie wskazuje, że liczba mieszkańców na koniec roku
była niższa od liczby roku poprzedniego. Więcej osób wymeldowało się
z pobytu stałego niż zameldowało. Mniej osób urodziło niż w roku
poprzednim. Tendencja spadkowa na pewno ma związek z poziomem
życia statystycznej rodziny. Nadal niewiele jest małżeństw i urodzeń.
Równie duży ruch odnotowano w przypadku zameldowania na pobyt
czasowy, przy czym w tym przypadku relacje są odwrotne czyli więcej
osób zameldowało się niż wymeldowało. Należy przypomnieć, że w
przypadku obniżenia się liczby radnych na koniec roku poprzedzające-
go wybory samorządowe do poziomu poniżej 20.000 mieszkańców wy-
bory odbywają się w oparciu o system jednomandatowy. W tym przy-
padku liczba radnych byłaby również mniejsza.

STYCZEŃ, LUTY, MARZEC

VII Międzynarodowy Turniej ha-
lowej piłki nożnej oldbojów
11 styczeń - hala sportowa Bieruń
ul. Licealna 17

VI Grand Prix Bierunia w For-
mach Sztuk Walki
25/26 styczeń - hala sportowa Bie-
ruń ul. Licealna 17

Wyjazdy na narty podczas ferii zi-
mowych
29 styczeń  1, 5, 8 luty

Turniej halowej piłki nożnej dla
drużyn zrzeszonych
8 luty - hala sportowa Bieruń ul.
Licealna 17

Turniej halowej piłki nożnej dla
drużyn niezrzeszonych
15 luty - hala sportowa Bieruń ul.
Licealna 17

Maraton  skatowy
22 luty - dom działkowca na oś.
ERG

IV edycja turnieju halowej piłki
nożnej gimnazjalistów
1 marzec - hala sportowa Bieruń
ul. Licealna 17

Otwarty turniej koszykówki
8 marzec - hala sportowa Bieruń
ul. Licealna 17

Otwarty turniej siatkówki
15 marzec - hala sportowa Bieruń
ul. Licealna 17

PLAN  IMPREZ  SPORPLAN  IMPREZ  SPORPLAN  IMPREZ  SPORPLAN  IMPREZ  SPORPLAN  IMPREZ  SPORTOWYCHTOWYCHTOWYCHTOWYCHTOWYCH
Turniej siatkówki dla dziewcząt
szkół gimnazjalnych
29 marzec - hala sportowa Bieruń
ul. Licealna 17

Bliższych informacji udziela:

Referat Sportu i Rekreacji UM
Bieruń tel. 214-40-85 wew. 27

Serdeczne podziękowanie za okazane wsparcie i pomoc
po stracie Męża i Ojca

Bogdana Kruszyny
Wszystkim delegacjom, Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom,

Znajomym, oraz wszystkim, którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze Zmarłego

składają żona i córka
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Waszym

zdaniem!
Sylwester za nami ale kar−
nawał wciąż trwa. Zapytali−
śmy mieszkańców naszego
miasta: jak się bawili i jakie
maja plany na ten rok?

Piotr Kolowski (Bieruń Nowy).
Sylwestra spędziłem na pry-

watce u znajomych w Tychach.

W karnawale na pewno będzie-
my chodzić na dyskoteki. Jeśli
chodzi o życzenia na Nowy Rok
to chciałby wystartować z kole-
gą z Tychów w amatorskich raj-
dach samochodowych i zdobyć
punkty do licencji kierowcy raj-
dowego.
Jan Duda (Bieruń Stary).
W Sylwestra pojechaliśmy ze
znajomymi do chatki w górach,
aby przy okazji pojeździć na

nartach, ale z tym było raczej
słabo. Karnawał spędzę w
domu z żoną, bo w grudniu
2002 wzięliśmy ślub i wiele zo-
stało jeszcze do zrobienia w
mieszkaniu. Jeśli chodzi o ma-
rzenia na Nowy Rok to chciał-
bym zmienić samochód na
nowy, zanim moja stara skoda
całkiem się rozpadnie.
Lucyna Więckiewicz (Nowy
Bieruń).

Nowy Rok witałam z rodziną
w domu i oglądałam telewizję,
bo program tego dnia jest za-
wsze ciekawy, a było ślisko i nie

chciałam ryzykować wyjścia na
dwór. Życzenia - głównie zdro-
wia i żeby ten rok był spokojny.
Halina Janeczek (Bieruń
Nowy).

Obchodziliśmy Sylwestra w
mieszkaniu u znajomych, tylko o
północy poszliśmy pod blok po-

patrzeć na fajerwerki i trochę po-
strzelać samemu. Życzeń na
Nowy Rok to mam wiele, żeby
dzieci pokończyły szkołę i męża
z kopalni nie zwolnili bo to nie
wiadomo co będzie w przyszłości.

Dokończenie ze str. 1

Radzie Miasta, urzędujący bur-
mistrz również jest z tego ugrupo-
wania... Tak więc,  cała odpowie-
dzialność za losy Bierunia spoczy-
wa na Komitecie, któremu przypi-
sane zostaną  być może wszystkie
sukcesy, a na pewno - wszystkie
porażki.

Jan Wieczorek: Rzeczywiście,
po euforii wyborczej przyszedł
czas na uświadomienie sobie
ogromnej odpowiedzialności, któ-
ra złożona została na Komitet 600-
letniego Bierunia. Jeżeli weźmie-
my pod uwagę, że w Sejmiku Wo-
jewództwa Śląskiego  jest nasz
człowiek a ponadto posiadamy
przedstawicieli we władzach po-
wiatu, włącznie ze Starostą, o
większości w Radzie Miasta Bie-
runia nie wspominając, to dopie-
ro widać ogrom odpowiedzialno-
ści, spoczywający na 600-leciu.

Niemniej jednak, decyzje zapa-
dają kolegialnie i pozostali radni
także mają wiele do powiedzenia.
Nie spodziewam się  dużych roz-
bieżności poglądów, gdyż jeśli
prześledzi się programy wyborcze
poszczególnych ugrupowań to
wszyscy mają podobne cele spo-
łeczne.

 Różnice poglądów
będą jednak  występować - jak za-
mierza Pan radzić sobie z niepo-
kornymi radnymi, którzy zadawać
będą drażliwe pytania?

Jan Wieczorek: Rolą przewod-
niczącego, jest łagodzenie ewentu-
alnych trudności. Nie spodziewa-
łem się, że sprawując tę funkcję
będę przez kogokolwiek „głaska-
ny”. Dla mnie najważniejsze jest,
żeby wypowiadane krytyczne opi-
nie były konstruktywne, gdyż
wskazują wówczas jakiś inny spo-
sób rozwiązywania problemów.
Gorzej gdy krytyka jest destruk-

tywna, a tym samym bezproduk-
tywna. Musze jednak obiektywnie
przyznać, że do tej pory - głosy
opozycji są jak najbardziej budu-
jące i przemyślane.

 My również nie zauwa-
żyliśmy aby  wyodrębniły się gru-
py forsujące swoje partykularne
interesy za wszelką cenę. Co wię-
cej, mamy wrażenie, że walka wy-
borcza nie przeniosła się do sali
obrad Rady Miasta.

Jan Wieczorek: Linię porozu-
mienia zawdzięczamy temu, że
radni czują odpowiedzialność za
losy wszystkich swoich wyborców i
nie reprezentują wyłącznie intere-
sów jednej czy dwóch ulic, wokół
których zamieszkują. Rada repre-
zentuje interesy całego miasta i
oby ta wspólna troska pozostała
do końca kadencji. Ewenementem
jest również pozyskanie przez 600-
letni Bieruń, głosów wyborców z
Nowej części miasta co  zapewne
również wpływa na jednorodne
spojrzenie w przyszłość. Pozostaje
mi wyrazić nadzieję, że będziemy
dalej zgodnie budować wizerunek
naszego miasta.

  Ewentualna budowa
Komendy Policji w Ścierniach
przenosi środek ciężkości admini-
stracyjnej - właśnie w tamtym kie-
runku. A zatem nasze  dwie głów-
ne dzielnice, będą się zbliżać jesz-
cze mocniej ?

Jan Wieczorek: Planowanie in-
westycji właśnie tam, jest bardzo
korzystne. A ponieważ jeden bu-
dynek nie rozwiązuje wszystkich
spraw, kolejne inwestycje przed
nami.

 Dziękujemy za rozmo-
wę i życzymy sukcesów w pracach
Rady.

Rozmawiał:
ZBIGNIEW PIKSAZBIGNIEW PIKSAZBIGNIEW PIKSAZBIGNIEW PIKSAZBIGNIEW PIKSA

JakJakJakJakJaki będzie Bieruńi będzie Bieruńi będzie Bieruńi będzie Bieruńi będzie Bieruń
za czteza czteza czteza czteza cztery lata?ry lata?ry lata?ry lata?ry lata?

 Dla gimnazjalistów był to dru-
gi występ- pierwszy odbył się tuż
przed Świętami Bożego Narodze-
nia na terenie szkoły- jednak wła-
śnie podczas występu w Jutrzence
towarzyszyła im ogromna trema.
Wśród widzów znaleźli się bowiem
ich rodzice, przyjaciele i znajomi.
Atmosfera sobotniego wieczoru,
piękne kolędy i sugestywna gra
młodych aktorów pozwoliła na
chwilę przenieść się do Betlejem,
do czasów narodzin Jezusa, powró-
cić do atmosfery świąt, które mimo
że za nami, wciąż obecne były w
sercach i pamięci oglądających.

Na koniec spotkania głos za-
brała dyrektor Gimnazjum nr2,
pani Grażyna Kubica. Dziękując
jeszcze raz młodzieży za trud wło-
żony w przedstawienie, rodzicom
i gościom za przybycie, pani Zofii
Łabuś za fachową pomoc przy
tworzeniu dekoracji oraz Księdzu

Proboszczowi i Ks. Markowi Wol-
nikowi za wypożyczenie strojów,
wyraziła nadzieję, że dzięki po-
dobnym inicjatywom zwyczaje i
obrzędy związane ze świętami nie
zaginą, piękno i bogactwo kultury
duchowej oraz wychowanie w du-
chu szacunku dla wartości chrze-
ścijańskich i rodzinnych wciąż
będą żywe w sercach młodych lu-
dzi. Kończąc, pani dyrektor życzy-
ła powodzenia i dalszych sukcesów
występującym, gdyż przedstawie-
nie zostanie zaprezentowane w VI
Przeglądzie Szkolnych Widowisk
Bożonarodzeniowych „Radlińskie
Betlejki”.

 Wystąpili: Klasy IIIc i e, Józef
(P. Wyszkowski) i Maryja (H. Gaw-
lica), Trzej Królowie (J. Kosek, B.
Loc, G. Kowal), Herod (K. Me-
sjasz), Dworzanie (G. Krawczyk, S.
Ksol)

KATARZYNA ĆWIĘKAŁA

Przekażmy sobie znakPrzekażmy sobie znakPrzekażmy sobie znakPrzekażmy sobie znakPrzekażmy sobie znak
pokojupokojupokojupokojupokoju Dokończenie ze str. 1

Od prawie 12 lat żyjemy w wa-
runkach gospodarki rynko-

wej. Choć można bez końca dys-
kutować o tym czy gospodarka jest
już zupełnie uwolniona czy nadal
centralnie sterowana to jednak ni-
kogo już nie dziwi to, że cukier
może mieć inną cenę w Delikate-
sach na Rynku a inną w sklepiku
przy ulicy Bojszowskiej. Rywaliza-
cja producentów czy sprzedawców
pomiędzy sobą o klientów jest
oczywistością. Aby wygrać tę ry-
walizację towar powinien być jak
najlepszy, najtańszy, dobrze zare-
klamowany a najlepiej unikalny i
oryginalny. Jednym słowem musi
być konkurencyjny. Rywalizacja ta
dotyczy nie tylko producentów,
zakładów usługowych, ale również
piosenkarzy czy artystów estrado-
wych. Każdy zmuszony jest do
konkurowania aby swoje produk-
ty dobrze sprzedawać.

Miasta a nawet regiony też
konkurują między sobą - reklamu-
ją się przy każdej okazji, organizu-
ją niepowtarzalne imprezy, udo-
wadniają swoją wyższość i orygi-
nalność. Ta stała rywalizacja to nic
innego tylko zewnętrzny obraz
walki konkurencyjnej, rynkowej
ale na innej nieco płaszczyźnie.

Czy Bieruń, pozostając trochę
na uboczu wielkich miast ślą-

skich, ma w sobie coś interesują-
cego, szczególnie atrakcyjnego na
co może zwrócić uwagę innych?

Tych wyróżników chyba nie
mamy zbyt wiele i szalenie trudno
stworzyć coś nowego i równocze-
śnie uniwersalnego. „Nowe” w
Bierunia, tak jak prawie wszędzie,
po prostu ciężko się przyjmuje i
znajdzie wielu oponentów.

Ale w Bieruniu mamy coś wy-
jątkowego, na co zwracają mi
uwagę moi, przyjaciele spoza Bie-
runia. To kościółek św. Walentego
i związana z nim tradycja. Już nie-
długo, bo 14 lutego, każdy z nas
mieszkańców Bierunia, będzie
mógł o tym po raz kolejny sobie
przypomnieć.

14 lutego to przecież tradycyj-
ne święto dla mieszkańców Bieru-
nia, bez względu na dzień tygo-
dnia, w którym przypada - pracu-
jący korzystają z urlopów, urzędy
praktycznie nie działają, ucznio-
wie szkół mają skrócone lekcje.

Tym bardziej w tym roku, bo ta
wielka uroczystość przypadnie w
piątek więc będziemy mieli kolej-
ny przedłużony weekend.

Święto nasze od dawna wykra-
cza poza obszar parafii starobie-
ruńskiej, stając się uroczystością o
zasięgu co najmniej powiatowym i,
co warto podkreślić, cieszy się nie-
słabnącym powodzeniem.

Tradycja obchodów dnia Świę-
tego Walentego w taki sposób to
wyjątkowe wyróżnienie, na które
zapracowało wiele pokoleń na-
szych przodków.

W tym roku, jak zawsze nasi
goście z bliskich a nawet od-

ległych okolic odwiedzają kośció-
łek i znów będą prosić św. Walen-
tego o zdrowie dla siebie i swoich
rodzin. Wielu z nich odwiedzi na-
sze domy co będzie okazją do spę-
dzania miłych chwil w gronie ro-
dzinnym wśród znajomych i przy-
jaciół.

14 lutego to również Święto
Zakochanych, obchodzone prawie
na całym świecie. Ten zwyczaj
choć nie słowiański dobrze rozwi-
ja się w całej Polsce. Znajduje też
wielu zwolenników w naszych lo-
kalnych środowiskach i trudno się
temu dziwić, bo któż nie chce być
kochanym i kochać innych?

Szczególnie młodzież (ale nie
tylko) chce wyrażać swoje uczucia
w różnej formie: spotykać się na
taką okoliczność, rozmawiać, czy
po prostu kupować drobne pre-
zenty dla swoich wybrańców, bo to
przecież jest bardzo miłe i piękne.

W taki oto sposób Walencinek
a wraz z nim cały Bieruń stoi
przed kolejną, historyczną szansą,
mając taką tradycję, może stać się
miejscem spotkań dla całego Ślą-
ska. Warunkiem tego jest przygo-
towanie interesującego programu
kulturalnego ale tematycznie zwią-
zanego z odpustem św. Walentego
oraz Dniem Zakochanych.

Program kulturalny wzbogaco-
ny całą warstwą oryginalnych

pamiątek to również możliwość na
większą aktywność dla bieruńskie-
go biznesu. Jestem pewny, że tra-
dycja chrześcijańska z nowym oby-
czajem jest tu do pogodzenie i
wzajemnego ubogacenia.

Programu imprez nie powinno
ograniczać się tylko do jednego

dnia lecz umiejętnie rozbudowy-
wać i przeprowadzić w czasie kil-
ku dni. Jeśli byłby interesujący,
skierowany w dużej części do mło-
dzieży, ale o charakterze uniwer-
salnym, na pewno zyskał by wielu
zwolenników.

To również szansa na to, aby
promować nasze miasto po-

siadające taką unikalną, piękną
tradycję. To wyjątkowa okazja, aby
pokazać Bieruń i Walencinek ca-
łemu Śląskowi, Polsce a może na-
wet Europie w uroczystym „walen-
cinkowym” nastroju. (Mam przy
tym nadzieję, że na taki pomysł
nie wpadną przed nami mieszkań-
cy Woźnik, którzy również posia-
dają podobny drewniany kościółek
św. Walentego z 1696r.)

Warunkiem tego jest to, że my
mieszkańcy tego chcemy, chcemy

w tym uczestniczyć i upatrujemy w
tym szansę na dalszy rozwój nasze-
go miasta. Przy czym potrzeba jed-
nak wiele pracy, dobrych pomy-
słów, sprawnych organizatorów i
społecznej zgody na wydanie pu-
blicznych pieniędzy na taki cel.

Przy takich założeniach można
przygotować kilka wyjątkowych
dni, takich jakich konkurencja nie
maże przedstawić bo nie ma „fun-
damentów”, na którym może coś
podobnego tworzyć i „budować”.

Mieszkańców Śląska trzeba
chcieć i umieć przekonać o

tym, ze między Tychami, Oświęci-
miem i Pszczyną jest 600 - letni
Bieruń, w którym jest piękny uni-
kalny Walencinek i warto tam za-
wsze pojechać koło 14 lutego, bo
dla wszystkich gości potrafi za-
proponować coś wyjątkowego,
czego nigdzie indziej na świecie
nie znajdą.

JAN KNOPEK

Konkurencyjny WKonkurencyjny WKonkurencyjny WKonkurencyjny WKonkurencyjny Walentyalentyalentyalentyalenty

URZĄD MIASTA BIERUŃ
 I n f o r m u j e,  że w związku z uroczystościami odpustowymi

przy Kościele Św. Walentego w Bieruniu Starym dniu 14.02.2003r.
obowiązuje Zarządzenie Burmistrza Miasta Bieruń  nr B/18/02 w

sprawie organizacji handlu.
Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności handlowej win-

ne zgłaszać pisemne wnioski  o przydział stanowisk handlowych .
Wnioski należy składać do dnia 31.01.2003r. do godz.15.00 w pok.

nr 25 ,Urzędu Miejskiego w Bieruniu. Przydział stanowisk odbędzie
się drogą losowania. Losowanie odbędzie się w dniu 3.02.2002r. o
godz.12.00 w sali nr 9 w Urzędzie Miejskim w Bieruniu, ul. Rynek 14.
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Dotacje do wymianyDotacje do wymianyDotacje do wymianyDotacje do wymianyDotacje do wymiany
kotłówkotłówkotłówkotłówkotłów

Urząd Miejski w Bieruniu in-
formuje że został opracowany pro-
gram ograniczenia niskiej emisji
dla miasta Bieruń. Program ten
został opracowany w celu uzyska-
nia  dodatkowych, zewnętrznych
środków na dofinansowanie wy-
miany starych kotłów węglowych
na: kotły węglowe nowej genera-
cji kotły olejowe, gazowe, elek-
tryczne itd. Zakłada się że miesz-
kańcy decydujący się na wymianę
kotłów otrzymają na ich zakup ok.
50 % wartości zakupu. Dodatkowo
na kolejne 25 % otrzymają bardzo
korzystnie oprocentowane pożycz-
ki z WFOŚiGW. Okres, jak i spo-
sób spłaty pożyczki zostaną usta-
lone w rozmowach z w/w fundu-
szem. Należy zaznaczyć że możli-
we jest także umorzenie  do 25 %
wysokości udzielonej przez WFO-
ŚiGW pożyczki. Dofinansowa-
niem mogą być też objęte inne
zadania związane z wymianą ko-
tłów np.: wymiana instalacji
grzewczej w budynku, montaż ko-
tła itp. Powyższe ustalenia należy
traktować jako wstępne, jednak
zasada dofinansowania pozostanie
nie zmieniona. Tutejszy Urząd
jeszcze nie opracował zasad udzie-
lania dotacji, z uwagi na  małą
ilość informacji dotyczących ilości

osób chętnych do wzięcia udziału
w programie. W związku z czym
prosimy wszystkich zainteresowa-
nych wymianą kotłów w najbliż-
szych trzech latach o wypełnienie
poniższej ankiety i dostarczenie jej
zgodnie z opisem. Przewidujemy
opracowanie regulaminu po prze-
analizowaniu ankiet, co nastąpi na
początku marca br. Liczymy, że
wszyscy zainteresowani dostarczą
nam ankiety w wyznaczonym ter-
minie. Pozwoli to na planowe roz-
poczęcie zadania tj. we wrześniu
br. Osoby, których ankiety nie
wpłyną do 31.01.2003 mogą nie
zostać ujęte w programie.  Szcze-
gółowych informacji dotyczących
realizacji programu ograniczenia
niskiej emisji udziela Referat
Ochrony Środowiska Rolnictwa i
Leśnictwa Urzędu  Miejskiego w
Bieruniu pokój 22 tel. 21 64 104
wew. 26 lub 21 64 035 wew. 26.

Ankiety są również dostępne
na naszej stronie internetowej
www.um.bierun.pl oraz w miejscach
wyznaczonych do składania an-
kiet: tj. w budynku Centrum Ini-
cjatyw Gospodarczych w Ścier-
niach przy ul. Turystycznej 1 pokój
nr 37 (sekretariat)  lub w gmachu
Urzędu Miejskiego w Bieruniu
pokój nr 22.

ANKIETA
Dotycząca programu ograniczenia niskiej emisji.

      Niniejszą ankietę prosimy wypełnić i złożyć do 31.01.2003r.
w budynku Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Ścierniach przy ul.
Turystycznej 1 pokój  nr 37(sekretariat)  lub w gmachu Urzędu Miej-
skiego w Bieruniu pokój nr 22.

...............................................................

1. Aktualnie posiadam
a. piec węglowy o

b. indywidualną kotłownię węglową o

2. Wymiary obiektu
a. Szerokość .................................mb
b. Długość ....................................mb
c. Wysokość ................................ mb

3. Ogrzewana powierzchnia  użytkowa ..................m2

4. Liczba mieszkańców obiektu .......................... osób
5. Orientacyjny koszt paliwa ................................ zł/rok

6. Zużycie węgla ................................................ ton/rok

7. Wiek posiadanego źródła ciepła
a. poniżej 5 lat o

b. od 5 do 10 lat o

c. od 10 do 15 lat o

d. powyżej 15 lat o

8. Posiadam deputat węglowy
a. tak o

b. nie o

9. Planuję :
    - Zakup kotła typu:

a. węglowy nowej generacji (palenisko retortowe) o

b. gazowy o

c. olejowy o

d. elektryczny o
       - Podłączyć budynek do sieci centralnego ogrzewania

   z dużych kotłowni zlokalizowanych na terenie Gminy o

10. Planuję zakup nowego źródła ciepła w ciągu trzech lat
a. indywidualnie o

b. w ramach programu o

Dalszą część ankiety prosimy wypełnić w przypadku
odpowiedzi na pytanie 10 b í str 5

!

- - - - - Spotkanie opłatkowe
KGW Jajosty

Jak co roku w Koło Gospo−
dyń Wiejskich w Jajostach
zorganizowało przed Święta−
mi wspólne spotkanie opłat−
kowe. Ponad 50 pań zgro−
madziło się w Świetlicy Śro−
dowiskowej, aby wspólnie
przygotować świąteczne
stroiki, a następnie miło
spędzić, ten szczególny, gru−
dniowy czas przy kawie
i drobnym poczęstunku.

- - - - - Z  życia ,, Trójki’’
Grudzień obfitował w wie−

le akcji i wydarzeń w SP−3.
Jeszcze nie przebrzmiała

listopadowa ,,Misiolandia”
przygotowana z okazji Świa−
towego Dnia Misia a już ru−
szyła akcja ,,Bliżej Bliźnie−
go’’ mająca na celu pomoc
dzieciom potrzebującym.
Przebiegła ona w trzech eta−
pach − zbiórka słodyczy i ple−
caków odbywała się pod pa−
tronem szkolnego Koła ,,Ca−
ritas’’ i Samorządu Uczniow−
skiego.

 Dwa kolejne − Wigilijne
Dzieło Pomocy Dieciom oraz
wystawa połączona z kier−
maszem prac dzieci i arty−
stów bieruńskich, a także
kompozycji kwiatowych po−
darowanych przez właścicie−
li kwiaciarni bieruńskich
przygotowało Szkolne Koło
Caritas wraz z opiekunami.

Koło Ekologiczne pamięta−
ło także o zwierzętach i w
ramach akcji ,,Pomoc zwie−
rzętom przed zimą” odwie−
dziło wraz z opiekunami
schronisko zwierząt w Urba−
nowicach. Dzieci zawiozły
pokarm i koce dla psów
i kotów.

W nauce i sporcie również
sukcesy w ramach Mikołaj−
kowego Turnieju w piłce
nożnej odbywającego się pod
patronatem UM w Bieruniu
w kategorii klas III − IV −
uczniowie SP−3 zajęli I miej−
sce, w kategorii klas V −VI
również I miejsce.

W wojewódzkim Konkur−
sie Interdyscyplinarnym
dwóch uczniów: Robert
Krawczyk z klasy VI d i
Marek Sporysz VI a prze−
szło do etapu rejonowego.

Irena Panfil

18 grudnia 2002 r. w Szko−
le Podstawowej Nr 1 w Bie−
runiu 120 uczniów uczest−
niczyło w przedświątecz−
nym spotkaniu wigilijnym.

Jego przygotowanie było moż-
liwe dzięki hojności darczyńców,
dzięki którym dzieci spędziły miłe
chwile przy świątecznym stole, a
także otrzymały bogate w słodycze
paczki. Dyrekcja szkoły, nauczy-
ciele i uczniowie składają  ser-
deczne podziękowania darczyń-
com,  instytucjom i osobom pry-
watnym: Firmie „Carbud” p. Eu-
geniuszowi Myszorowi, ZTS
„Erg” p. Jerzemu Olkowi, Bie-
ruńskiemu Ośrodkowi Edukacji
p. Krystynie Czajowskiej, Banko-
wi Spółdzielczemu, państwu Lucy-
nie i Stanisławowi Kostyrom,
państwu Małgorzacie i
Henrykowi Pawełczy-
kom, państwu Urszuli i
Józefowi Dyjecińskim,
państwu Celinie i Hen-
rykowi Habrykom,
państwu Danucie i Eu-
geniuszowi Wróblom,
pani Otylii Szostek,
pani Salomei Długoń,
panu  Romanowi So-

„Nowy rok”„Nowy rok”„Nowy rok”„Nowy rok”„Nowy rok”

Nadchodzące nowe latkaNadchodzące nowe latkaNadchodzące nowe latkaNadchodzące nowe latkaNadchodzące nowe latka

Witamy hucznie balującWitamy hucznie balującWitamy hucznie balującWitamy hucznie balującWitamy hucznie balując

Wielu rozważania tkaWielu rozważania tkaWielu rozważania tkaWielu rozważania tkaWielu rozważania tka

Dawne zdarzenia przywołującDawne zdarzenia przywołującDawne zdarzenia przywołującDawne zdarzenia przywołującDawne zdarzenia przywołując

Żegnamy tęskno co za namiŻegnamy tęskno co za namiŻegnamy tęskno co za namiŻegnamy tęskno co za namiŻegnamy tęskno co za nami

Witamy nowe frontowymi drzwiamiWitamy nowe frontowymi drzwiamiWitamy nowe frontowymi drzwiamiWitamy nowe frontowymi drzwiamiWitamy nowe frontowymi drzwiami

Tęsknimy do uciekającej miłościTęsknimy do uciekającej miłościTęsknimy do uciekającej miłościTęsknimy do uciekającej miłościTęsknimy do uciekającej miłości

Dawnych przeżyć i radościDawnych przeżyć i radościDawnych przeżyć i radościDawnych przeżyć i radościDawnych przeżyć i radości

Jednak w nocy zapominamyJednak w nocy zapominamyJednak w nocy zapominamyJednak w nocy zapominamyJednak w nocy zapominamy

Bawimy się czekając przyszłościBawimy się czekając przyszłościBawimy się czekając przyszłościBawimy się czekając przyszłościBawimy się czekając przyszłości

Nadzieję na lepsze mamyNadzieję na lepsze mamyNadzieję na lepsze mamyNadzieję na lepsze mamyNadzieję na lepsze mamy

I odkrycie utajonej miłościI odkrycie utajonej miłościI odkrycie utajonej miłościI odkrycie utajonej miłościI odkrycie utajonej miłości

Chcemy razem dzielić sięChcemy razem dzielić sięChcemy razem dzielić sięChcemy razem dzielić sięChcemy razem dzielić się

wspomnieniamiwspomnieniamiwspomnieniamiwspomnieniamiwspomnieniami

Wzlotami odległymi i upadkamiWzlotami odległymi i upadkamiWzlotami odległymi i upadkamiWzlotami odległymi i upadkamiWzlotami odległymi i upadkami

W gronie przyjaciół cieszymy sięW gronie przyjaciół cieszymy sięW gronie przyjaciół cieszymy sięW gronie przyjaciół cieszymy sięW gronie przyjaciół cieszymy się

ucztującucztującucztującucztującucztując

Lepszego życia wypatrującLepszego życia wypatrującLepszego życia wypatrującLepszego życia wypatrującLepszego życia wypatrując

Żegnamy cię ze smutkiemŻegnamy cię ze smutkiemŻegnamy cię ze smutkiemŻegnamy cię ze smutkiemŻegnamy cię ze smutkiem

Roku świeżych przeżyćRoku świeżych przeżyćRoku świeżych przeżyćRoku świeżych przeżyćRoku świeżych przeżyć

Witamy cię nowy, nieznany ciutkęWitamy cię nowy, nieznany ciutkęWitamy cię nowy, nieznany ciutkęWitamy cię nowy, nieznany ciutkęWitamy cię nowy, nieznany ciutkę

W którym chcemy lepiej żyć.W którym chcemy lepiej żyć.W którym chcemy lepiej żyć.W którym chcemy lepiej żyć.W którym chcemy lepiej żyć.

DAGMARA MAŃKA

Z okazji świąt Bożego Naro-
dzenia w ostatnim dniu nauki
przed przerwą świąteczną - 20
grudnia uczniowie klasy IIIg i IIIc
Gimnazjum nr 1, pod opieką
Anny Hycz, Katarzyny Michal-
skiej i Agnieszki Wyderki-Dyjeciń-
skiej przygotowali „Jasełka”. W
tym roku postanowiono opowie-
dzieć historię o całkowitej prze-
mianie człowieka dokonanej pod
wpływem doświadczeń i wizji w tę
jedyną, niepowtarzalną noc Wigi-
lijną. „Opowieść Wigilijna” Karo-
la Dickensa, na podstawie której
przygotowano przedstawienie, na
dobre zapadła w sercach zgroma-
dzonych na sali uczniów i ich pe-
dagogów. Szare biuro, duchy prze-
szłego, tegorocznego i przyszłego
Bożego Narodzenia, wizje, stół
wigilijny, przemiana Ebenezera
Scrooga oraz radosne chóralne
kolędowanie zespołu Rafała Bor-
kowego i chórku Beaty Pawlak - to
wszystko po to, aby ukazać istotę
narodzin Chrystusa.

H H H
Tego samego dnia odbyło się

spotkanie opłatkowe grona peda-
gogicznego. W miłej atmosferze
świątecznej nauczyciele i dyrekcja
Gimnazjum nr 1 mieli okazję ży-
czyć sobie sukcesów zawodowych
i prywatnych w nadchodzącym
2003 roku.

Cudowne melodie kolęd po
polsku, po niemiecku i po angiel-
sku, rozbrzmiewały w już okresie
przedświątecznym w Gimnazjum

nr 1. Uczniowie dzielili się opłat-
kiem i obdarowywali prezentami
podczas Wigilii klasowych zorga-
nizowanych w bogato udekorowa-
nych salach. W grudniu, jak co
roku, odbył się konkurs na „Świą-
teczny wystrój klasy” zorganizowa-
ny przez samorząd szkolny. Gim-
nazjaliści z entuzjazmem przygo-
towywali świąteczne ozdoby, przy-
strajali sale gwiazdami, aniołami,
łańcuchami i bajecznymi choinka-
mi. Specjalnie wybrana z tej oka-
zji czteroosobowa komisja doko-
nała niezależnej oceny. Pierwsze
miejsce zdobyła sala numer 40.
Wszystkie nagrody w postaci pie-
niędzy na cele dekoracyjne danej
klasy (za pierwsze 3 miejsca) ufun-
dowała Rada Rodziców.

W pięknej bożonarodzeniowej
scenerii, przygotowanej przez
opiekuna świetlicy Dorotę Wrzo-
sek i katechetkę Katarzynę Mi-
chalską, odbyła się Wigilia chary-
tatywna zorganizowana specjalnie
z myślą o najuboższych uczniach
naszej szkoły. Podczas tej uroczy-
stej kolacji opłatkiem podzielili się
m.in.: dyrektor szkoły Grzegorz
Bizacki, panie wicedyrektor: Tere-
sa Chomko-Solarz i Stanisława
Słocińska, opiekun świetlicy Doro-
ta Wrzosek, pedagog Wioletta Ja-
sińska-Chodór, panie z grupy cha-
rytatywnej działające przy Parafii
Najświętszego Serca Pana Jezusa
oraz zaproszeni przedstawiciele
władz Miasta Bierunia.

Tekst: AWD

„Niech nam Bóg błogosławi, każdemu z nas” − Karol
Dickens „Opowieść Wigilijna”

Kolęda prozą, czyliKolęda prozą, czyliKolęda prozą, czyliKolęda prozą, czyliKolęda prozą, czyli
Opowieść WigilijnaOpowieść WigilijnaOpowieść WigilijnaOpowieść WigilijnaOpowieść Wigilijna

Przy wigilijnym stolePrzy wigilijnym stolePrzy wigilijnym stolePrzy wigilijnym stolePrzy wigilijnym stole
sna, panu Janowi Knopkowi, panu
Janowi Wieczorkowi, panu Dariu-
szowi Sajdokowi, panu Sylwestro-
wi Fickowi, pani Ingrid Biolik,
państwu Ewie i Ireneuszowi Śli-
wińskim.

Spotkanie przebiegało w at-
mosferze życzliwości i ogólnej ra-
dości. Były życzenia, dzielenie się
opłatkiem i wspólne śpiewanie
kolęd. Dzieci wysłuchały progra-
mu kolędowego, przygotowanego
przez chór szkolny oraz uczniów
ze Społecznego Ogniska Muzycz-
nego. Piękna dekoracja sali gim-
nastycznej oraz podniosła atmos-
fera wprowadziły wszystkich
uczestników spotkania w cudowny
nastrój zbliżających się wówczas
Świąt Bożego Narodzenia.

ANNA KNOPEK

Nowy SekretarzNowy SekretarzNowy SekretarzNowy SekretarzNowy Sekretarz
PowiatuPowiatuPowiatuPowiatuPowiatu
Rozmowa Rodni z nowym Se−
kretarzem Powiatu Bieruńsko−
Lędzińskiego − mgr Elżbietą
Kruczek w lutowym numerze
gazety.
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11. Przewiduję udział w gminnym programie ograniczenia niskiej
emisji poprzez modernizację źródła ciepła

a. w pierwszym o

b. w drugim o

c. w trzecim o

     roku realizacji programu

12. W ramach nakładów ponoszonych przez właściciela obiektu
preferuję system opłat

a. jednorazowa wpłata całej kwoty o

b. częściowa wpłata własna, pozostała część ratalnie o

c. całość w systemie ratalnym o

13. w systemie ratalnym preferuję okres spłaty
a. 12 rat o

b. 18 rat o

c. 24 raty o

d. 36 rat o

e. 48 rat o

14. Za optymalną uważam opłatę jednorazową w  wysokości
a. 1000 zł o

b. 1500 zł o

c. 2000zł o

d. 2500 zł o

e.  inną o

15. Za optymalną opłatę ratalną w miesiącu uważam kwotę
a. 100 zł o

b. 140 zł o

c. 170 zł o

d. 200 zł o

e. inna o

16. Jestem zainteresowany zorganizowanym systemem dostawy pa-
liwa w przypadku oleju lub węgla kamiennego

a. tak o

b. nie o

................................................................................................................
Imię i nazwisko właściciela posesji*

................................................................................................................
Adres*:
* Dane służą wyłącznie dla celów opracowania „Programu ograni-

czenia niskiej emisji” i nie będą udostępniane osobom trzecim ani prze-
twarzane w innym celu.

!

Ile za dzierżawęIle za dzierżawęIle za dzierżawęIle za dzierżawęIle za dzierżawę
gruntów gminnych?gruntów gminnych?gruntów gminnych?gruntów gminnych?gruntów gminnych?

Burmistrz Miasta Bieruń infor-
muje, że od 1.01.2003 r. admini-
stratorem  cmentarza  w Bieruniu
przy ul. Soleckiej jest Pani  Doro-
ta Kulka, właściciel Firmy: Usługi
Grabarsko-Kamieniarskie, Reno-
wacja Grobów i Pomników.
Wszelkie sprawy dotyczące cho-
wania zmarłych, rezerwacji miejsc
grobowych oraz ustawiania na-

CENNIK  OPŁAT  ZA  USŁUGI  ŚWIADCZONE  W  DOMU  PRZEPOGRZEBOWYM

WYSZCZEGÓLNIENIE             KWOTA

Za przechowywanie zwłok w chłodni   (od każdej rozpoczętej doby) 60,- zł

Za korzystanie z kaplicy w Domu Przedpogrzebowym (od ceremonii) 60,- zł

CENNIK  OPŁAT  CMENTARNYCH
obowiązujący od 1.01.2003 r. w złotych

Mogiła 180,- 180,- 100,- 300,- 200,- 120,- 300,- 200,-pojedyncza
Mogiła

20,- 320,- 180,- 480,- 320,- 260,- 500,- 300,-

podwójna
(w układzie
poziomym
i pionowym)
Mogiła 80,- 80,- 50,- 180,- 120,- 80,- 200,- 100,-dziecięca
Mogiła

40,- 40,- 30,- 120,- 80,- 50,- 200,- 100,-urnowa
pojedyncza
Mogiła

80,- 80,- 50,- 180,- 120,- 80,- 300,- 150,-urnowa
rodzinna

Kto administruje cmentarzem?Kto administruje cmentarzem?Kto administruje cmentarzem?Kto administruje cmentarzem?Kto administruje cmentarzem?
grobków  należy  uzgadniać z ad-
ministratorem, który ma swoją
siedzibę w Bieruniu przy ul. Bazal-
towej 13 (Ściernie), nr telefonu
328-96-10,   218-19-08, kom. 0602-
799-415.

H H H

Burmistrz Miasta Bieruń infor-
muje, że od 1.01.2003 r. admini-
stratorem domu przedpogrzebo-

wego w Bieruniu przy ul. Krakow-
skiej  jest Pan Mariusz Rogalski,
właściciel Firmy: Usługi Pogrzebo-
we. Wszelkie sprawy dotyczące
korzystania z usług w domu przed-
pogrzebowym należy uzgadniać z
administratorem, który ma swoją
siedzibę w Bieruniu Nowym przy
ul. Mieszka i 29  nr telefonu  691-
534-281, 216-20-51.

Stawki miesięczne czynszuStawki miesięczne czynszuStawki miesięczne czynszuStawki miesięczne czynszuStawki miesięczne czynszu
Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza od 1 stycznia do 31 grudnia  obowiązują stawki czynszowe  za na-

jem lokali będących własnością gminy Bieruń w których prowadzona jest działalność handlowa, usługowa,
magazynowa, szprotowa oraz pozostała .

Rodzaj prowadzonej działalności Stawka czynszowa
w złotych za 1 m kw.

Kawiarnie, bary restauracje 13,00

Sklepy spożywcze ze sprzedażą alkoholu 11,80

Sklepy mięsno wędliniarskie 11,80

Księgarnie 6,30

Apteki 12,50

Centrale telefoniczne 8,60

Gabinety dentystyczne 10,00

Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 1,00

Zakłady Fryzjerskie 10,00

Magazyny 1,60

Na działalność statutową stowarzyszeń w zakresie działalności:
sportowej, działkowej i wędkarskiej 1  za całość

Na pozostała działalność stowarzyszeń w/w 0,50 zł

Pozostała działalność w tym fundacje, biura, stowarzyszenia 2,60 zł
Garaże 2,50 zł

Objaśnienia:

1/  Do powyższych stawek należy doliczyć podatek VAT
2/ W pomieszczeniach piwnicznych stawka czynszowa za 1 m kw. wynosi 50% stawek  określonych powy-

żej.
3/ Stawki w niżej wymienionych sklepach  ustalone w drodze przetargu:

- sklep ogrodniczo przemysłowy pani Sylwia Bazowska -17,50 zł/1 m kw.
- sklep mięsno wędliniarski pan Andrzej Czyrwik - 20,00 zł /1 m kw.

Od 1 stycznia  2003 roku do 31
grudnia 2003 roku, zgodnie z  za-
rządzeniem  Burmistrza Miasta
Bieruń - obowiązują nowe stawki
czynszu za dzierżawę gruntów
Gminy Bieruń, przeznaczonych na
cele handlowe, usługowe. Za
grunty wydzierżawione pod:

a) działalność handlową, usługo-
wą w wysokości 4.00 zł/m2

+ VAT,

b) działalność magazynową, skła-
dową, biurową w wysokości
0.50 zł/m2  + VAT,

c) użytkowanie rolnicze o po-
wierzchni powyżej 1 - go ha w
wysokości 25 zł/ha, proporcjo-
nalnie do dzierżawionej po-
wierzchni  oraz  do 1-go ha w
wysokości 20 zł niezależnie od
powierzchni, bez względu na
klasę gruntu.

Szanowny Pan
Ludwik Jagoda
Burmistrz Gminy
Bieruń

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Ty-
chach na Pana ręce składa serdeczne podziękowania za udzieloną
pomoc finansową dla szpitala w roku 2002.

Pragniemy poinformować, że pomoc w formie dotacji została zre-
alizowana przez Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie zawar-
tych umów w następującej wysokości:

1. 50.000 zł - dla Oddziału Klinicznego Chirurgii na dofinanso-
wanie zakupu aparatu Doppler.

2. 10.000 zł - dla Oddziału Intensywnej Terapii Niemowlęcej na
zakup pomp infuzyjnych.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 1 w Tychach

dr n. med. Szczepan Bołdys
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W grudniu ub. r. odbyły się dwie
sesje Rady Miejskiej. W obu przy-
padkach zachodziła potrzeba dosto-
sowania terminów do minimum po-
trzebnego aby opublikowane były w
Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Śląskiego uchwalone stawki po-
datków i opłat lokalnych, przyjęty
został również Gminny Program
Profilaktyki, do końca roku umożli-
wiając jego realizację i wydatkowa-
nie środków od stycznia 2003 r.

Uchwalone stawki podatków
i opłat „Rodnia” opublikowała w
numerze grudniowym. Oto krótki
komentarz do pozostałych uchwał
podjętych przez Radę.

- w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
terenów położonych w rejonie ul.
Wspólnej i ul. Dojazdowej

Plan obejmuje obszar o po-
wierzchni 9,48 ha w granicach:
od wschodu - zabudowa mieszkanio-
wa przy ul. Peryferyjnej
od południa - tereny łąk nad Mły-
nówką
od zachodu - ul. Turystyczna
od północy - ul. Wspólna

Obszar objęty planem miejsco-
wym spowodował, że zastąpił on na
tym terenie plan ogólny zagospoda-
rowania przestrzennego, który
Rada uchwaliła w 1994 r.

Nowe rozwiązania określają wa-
runki i zasady stawiane właścicie-
lom gruntów zainteresowanych do-
celowo budownictwem mieszkanio-
wo-usługowym Rada ustaliła  rów-
nież stawki procentowe dla
poszczególnych nieruchomości
w wysokości 30 %, gdyż stworzenie
prawnych możliwości budownictwa
na obszarze dotychczas przeznaczo-
nym na inne cele spowoduje wzrost
wartości gruntów.

- w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
terenów położonych w rejonie ul.
Rędzinnej w Bieruniu

Plan obejmuje obszar o po-
wierzchni 17,94 ha, którego grani-
ce wyznaczają:
- od wschodu - linia kolejowa i ul.
Bojszowska
- od południa - teren pól uprawnych
- od zachodu - ul. Sowińskiego
- od północy - ul. Rędzinna

Podstawowym przeznaczeniem
terenów jest budownictwo mieszka-
niowo-usługowe. W uchwale przyję-
to ustalenia warunkujące realizację.
Dla terenów usługowych w planie
mieszkanikowo-usługowych ustalo-
no 30 % stawki wzrostu wartości..
Obszar objęty planem zastąpił usta-
lenia planu ogólnego zagospodaro-
wania przestrzennego.

- w sprawie zmian miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego miasta Bierunia

Ustalenia uchwały objęły 13
zmian obszarów w różnych czę-
ściach miasta. Podobnie jak w przy-
padkach wcześniej omówionych
uchwał, również dla obszarów obję-
tych zmianami ustalono 30 % staw-
ki dla obszarów mieszkaniowo-usłu-
gowych i produkcyjno-usługowych.

Wszystkie uchwały będą obowią-
zywały po 14 dniach od daty opubli-
kowania ich w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Śląskiego.

- w sprawie udzielenia bonifika-
ty przy przekształceniu prawa użyt-
kowania wieczystego przysługujące-
go osobom fizycznym w prawo wła-
sności

Rada podjęła dwie uchwały, w

których wyraziła zgodę na
udzielenie osobom fizycznym
bonifikaty od opłaty za prze-
kształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności.

Działki, o których mowa
wyżej, położone są przy ul. Ły-
sinowej oraz ul. Mieszka I.
Rada udzieliła bonifikaty kolej-
nym osobom na ich wniosek.
Obie uchwały, co jest wyjąt-
kiem od praktyki, podpisali
wszyscy radni.

- w sprawie nieodpłatnego
nabycia gruntu n a rzecz gmi-
ny Bieruń

Rada postanowiła nieodpłat-
nie przejąć grunt zajęty pod
oczyszczalnię ścieków wraz z
budynkami i infrastrukturą po-
łożoną przy ul. Soleckiej. Łącz-
ny obszar gruntów zajętych pod
oczyszczalnię wynosi ponad 3,5
ha. Uchwała jest jednym z eta-
pów komunalizacji nierucho-
mości na rzecz gminy. Przejęcie
oczyszczalni przez gminę umoż-
liwi przeprowadzenie jej mo-
dernizacji na koszt gminy.

- w sprawie powołania sta-
łych Komisji Rady i ustalenia
składu osobowego

Zgodnie ze statutem gminy
Rada powołała 5 stałych komi-
sji. Każdy radny będzie praco-
wał minimum w dwóch komi-
sjach. Najliczniejsza będzie
Komisja Gospodarki Miejskiej.

- w sprawie odmowy zatwier-
dzenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbioro-
wego odprowadzania ścieków
dla gminy Bieruń

Rada postanowiła odmówić
zatwierdzenia taryfy zapropo-
nowanej przez Rejonowe
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Tychach z uwa-
gi na niekompletność złożone-
go wniosku. Wniosek nie za-
wierał planu modernizacji
si rozwoju sieci wodociągowej
czyli nie spełniał wymogów
ustawy.

- w sprawie ustalenia wyso-
kości diet miesięcznych dla
radnych za udział  w posiedze-
niach Rady, Komisji Stałych
Rady oraz zasad zwrotu kosz-
tów podróży służbowych dla
radnych.

Rada postanowiła ustalić
miesięczną dietę według najniż-
szego wynagrodzenia za pracę
pracowników. Będzie ona wy-
nosiła odpowiednio:
- Przewodniczący Rady - 2,2

1.672,- zł
- Wiceprzewodniczący Rady

- 1,6 1.216,- zł
- Przewodniczący Komisji Sta-
łych za wyjątkiem Komisji Re-
wizyjnej

- 1,2 912,- zł
- Przewodniczący Komisji Re-
wizyjnej

- 1,3 988,- zł
- Radny, za wyjątkiem członka
Komisji Rewizyjnej

- 1,0 760,- zł
- Członek Komisji Rewizyjnej

- 1,1    836,- zł
Podane wskaźniki i stawki

kwotowe są takie same jakie
otrzymywali radni poprzedniej
kadencji. Wyjątek stanowi mie-
sięczna dieta Przewodniczącego,
która jest niższa.

Aby otrzymać pełną dietę, radny
musi uczestniczyć w miesiącu przy-
najmniej w dwóch posiedzeniach
różnych Komisji i obradach Sesji.
Członek Komisji Rewizyjnej winien
uczestniczyć w sesji przynajmniej w
jednym, posiedzeniu innej Komisji
oraz dwóch posiedzeniach Komisji
Rewizyjnej.

Rada ustaliła indeksację diet raz
w roku oraz wprowadziła obniżenie
diety, za wyjątkiem miesiąca urlo-
powego, ustalonego przez Radę

- o 30 % w przypadku nie uczest-
niczenia w sesji,

- o 20 % za nie uczestniczenie
w posiedzeniu komisji.

Rada ustaliła, że w miesiącu
urlopowym radni otrzymają 50 %
diety miesięcznej.

- w sprawie zmian w planie wy-
datków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej

Wprowadzone zmiany polegały
na zmniejszeniu wydatków o kwotę
46.000 zł w pozycjach zakup mate-
riałów - zakup wapna oraz zakupy
inwestycyjne - budowa przydomo-
wych oczyszczalni.

Zwiększone wydatki dotyczyły
zakupu usługi czyli opracowano
program ochrony środowiska dla
Bierunia.

- w sprawie zmian budżetu
Zmiany dotyczyły zwiększenia

dochodów i wydatków o kwotę
288.009 zł. Wymieniono je w załącz-
nikach do uchwały.

- w sprawie zaciągnięcia zobowią-
zań w budżecie gminy na rok 2003
na finansowanie dokumentacji pro-
jektowej hali sportowej przy Gimna-
zjum Nr 1 w Bieruniu Nowym.

Rada postanowiła zaciągnąć zo-
bowiązanie na wykonanie dokumen-
tacji projektowej w wys. 406.656,40
zł. Uchwała umożliwiła zawarcie
umowy z wykonawcą dokumentacji.
W budżecie na 2002 r.  nie było za-
planowanych środków na to zadanie
a konkurs na wybór projektu został
rozstrzygnięty we wrześniu.

- w sprawie stwierdzenia wyga-
śnięcia mandatu radnego Jana
Podleśnego

Jan Podleśny pisemnie zrzekł się
mandatu radnego w związku z po-
wołaniem go na stanowisko Zastęp-
cy Burmistrza. Rada przyjęła
oświadczenie.

Podczas pierwszej, w pełni robo-
czej sesji Rada IV kadencji podjęła
20 uchwał. Szczególnie obszernie
liczące od kilkunastu do kilkudzie-
sięciu stron zawierały uchwały doty-
czące planów miejscowych.

H H H

Podczas sesji w dniu
27.12.ub. r. Rada podjęła na−
stępujące uchwały:

- w sprawie obsadzenia  manda-
tu radnego Bierunia w Okręgu Wy-
borczym Nr 3

Rada po zapoznaniu się z proto-
kołem Miejskiej Komisji Wyborczej
zawierającym wyniki wyborów do
Rady oraz po przyjęciu zrzeczenia
się mandaty przez radnego Jana
Podleśnego postanowiła dokonać
obsadzenia mandatu poprzez wstą-
pienie w wolne miejsce Pana Bogu-
sława Hutka. Pan Bogusław Hutek
pisemnie potwierdził, że będzie ko-
rzystał z pierwszeństwa w obsadze-
niu mandatu, który przypadł Komi-
tetowi Wyborczemu Mieszkańców
Bierunia - Liście Nr 10.

Zgodnie z ordynacją wyborczą
w okręgach wielomandatowych w
miejsce wolnego mandatu wstępu-
je kandydat z tej samej listy, któ-
ry kolejno otrzymał największą
liczbę głosów, o ile wyrazi zgodę
na korzystanie z pierwszeństwa
i nie zachodzą przeszkody przewi-
dziane prawem.

- w sprawie uzupełnienia skła-
dów osobowych Komisji Stałych
Rady o osobę radnego Bogusława
Hutka

Bogusław Hutek po złożeniu
ślubowania stał się 21 radnym
i będzie pracował w trzech stałych
Komisjach.

- w sprawie zatwierdzenia ze-
stawienia przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2003 r.

Środki zgromadzone na ra-
chunku Funduszu będą m.in. wy-
datkowane na: zakup wapna tlen-
kowego, zakup sadzonek drzew do
zadrzewienia nieużytków, badania
gleb, aktualizację operatu prze-
ciwpowodziowego. Wykonanie
planu gospodarki odpadami, sa-
dzenie drzew na terenach zdegra-
dowanych, zakup przydomowych
oczyszczalni itd. Wydatki zaplano-
wano na kwotę 203.180 zł.

- w sprawie przyjęcia Gminne-
go Programu Profilaktyki Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych
na 2003 r.

Zgodnie z wymogami ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi Rada
uchwaliła Gminny Program na
2003 r. oraz przyjęła harmono-
gram wydatków. Szerzej o podję-
tej uchwale w innym miejscu.

- w sprawie zmian budżetu
- w sprawie udzielenia pożycz-

ki gminie Lędziny w kwocie
500.000 zł

Obie uchwały są ze sobą inte-
gralnie związane. Aby można było
podjąć drugą uchwałę konieczne
stało się dokonanie przesunięć w
budżecie w taki sposób aby środki
na pożyczkę miały pokrycie. Ter-
min spłaty pożyczki ustalono
na 28 lutego 2003 r.  Zabezpiecze-
niem będzie weksel in blanco.

Rada postanowiła udzielić po-
mocy sąsiedniej gminie, gdyż
zwrócił się o nią Burmistrz Lędzin.
W ostatnich kilku tygodniach
w środkach masowego przekazu
nagłośniony został problem braku
płynności finansowej Lędzin,. wy-
nikający głównie z nadzwyczaj
optymistycznego zaplanowania
dochodów, których nie zrealizowa-
no. Pożyczka pozwoli sąsiedniej
gminie na realizację bieżących
zobowiązań do momentu kiedy
pojawią się dochody za 2003 r.
Taka forma  pomocy i współpracy
z sąsiednią gminą została zastoso-
wana po raz pierwszy  w dotych-
czasowej działalności Rady.

Sekretarz Miasta
mgr Jerzy Stok

Grudniowe obrady RadyGrudniowe obrady RadyGrudniowe obrady RadyGrudniowe obrady RadyGrudniowe obrady Rady

Okres Świąt Bożego Narodze-
nia to czas, kiedy wszyscy spoty-
kamy się z autentycznymi objawa-
mi wzajemnej życzliwości i ludz-
kiej solidarności. Jak poinformo-
wał nas Przewodniczący Rady
Miasta - Jan Wieczorek - radni
Bierunia część należnych im diet
przeznaczyli na rzecz tych, dla
których los okazał się mniej ła-

Nowe władze u sąsiadówNowe władze u sąsiadówNowe władze u sąsiadówNowe władze u sąsiadówNowe władze u sąsiadów
Podobnie jak w Bieruniu, również w zaprzyjaźnionym Moravskym

Berounu odbyły się wybory do Rady Miejskiej.
W dniu 14.11.2002 roku wybrano nowe władze w osobach:
Starosta - Ph Dr Radomir Nohejl
Zastępca Starosty - Mgr Vera Matouškowá
Członkowie Rady - Ing. Jaroslav Fibicher

Ing. Jindřich Mana
Ing. Petr Otáhal

Składając sobie gratulacje przedstawiciele obu stron potwierdzili, że
będą w pełni realizowali postanowienia zawarte w Akcie Partnerstwa.

Radni dzielą się dietąRadni dzielą się dietąRadni dzielą się dietąRadni dzielą się dietąRadni dzielą się dietą
skawy, i którym winniśmy wszyscy
nie tylko wyrazy miłości i otwar-
tego serca, ale jeśli to możliwe
również autentyczną pomoc w
potrzebie.

Dotychczas radni  zebrali 1250
złotych, które przekazano Stowa-
rzyszeniu „Radość Życia” wraz ze
świąteczno - noworocznymi ży-
czeniami. (PiK)

ZmianaZmianaZmianaZmianaZmiana
napięcianapięcianapięcianapięcianapięcia

Jak  nas informuje Górnośląski
Zakład Elektroenergetyczny S.A.
a niektórzy z państwa zauważyli
od 1 stycznia  nastąpiła zmiana na-
pięcia zasilania w sieci dostarcza-
jącej energię elektryczną do do-

mów i gospodarstw sięgając pozio-
mu 230/400 V.

Mimo szerokiej kampanii in-
formacyjnej prowadzonej w me-
diach publicznych i komercyjnych,
a także za pośrednictwem Poczty
Polskiej jeszcze raz informujemy,
że szczegółowe informacje można
uzyskać na stronach interneto-
wych GZE S.A. lub pod numerem
infolinii 0-801-303-493.

Serdecznie dziękuję moim Wyborcom za
oddany głos w Wyborach Samorządowych.

Sylwester Ficek

Cennik opłat za reklamyCennik opłat za reklamyCennik opłat za reklamyCennik opłat za reklamyCennik opłat za reklamy
umieszczane na terenach i budynkach stanowiących mienie

gminne (za każdy rozpoczęty metr kwadratowy)
Reklamy na budynkach 35 zł
Reklamy stojące płaskie 40 zł
Reklamy stojące przestrzenne 45 zł

Cennik obowiązuje w 2003 roku



S    T    Y    C    Z    E    ŃS    T    Y    C    Z    E    ŃS    T    Y    C    Z    E    ŃS    T    Y    C    Z    E    ŃS    T    Y    C    Z    E    Ń 77777

Prosimy o przysyła-
nie kartek z rozwiąza-
niami na adres Bieruń-
skiego Ośrodka Kultu-
ry do 30 listopada.
Wśród autorów po-
prawnych odpowiedzi
rozlosujemy nagrodę –
cenne wydawnictwo al-
bumowe. Prawidłowe
rozwiązanie krzyżówki
z poprzedniego nume-
ru brzmi:

Patrzy jak

sroka w gnat

Nagrodę w wyniku
losowania otrzymuje

Alojzy Suski
z Bierunia

Gratulujemy i za-
praszamy do BOK, po
odbiór nagrody.Roz-
wiązanie krzyżówki po-
lega na odgadnięciu ha-
sła, które utworzą litery
z ponumerowanych pół,
napisanych w kolejności
odpowiadającej im liczb
od 1 do 19, umieszczo-
nych w prawym dolnym
rogu kratki.

Prosimy o wystawienie napełnio-
nych (co najmniej do 3/4 objęto-
ści) worków z posegregowanymi
surowcami w widoczne miejsce
przed ogrodzeniem posesji do
godz. 8.00 w dniu określonym har-
monogramem - worki wystawione
później nie będą odbierane !!!. W
dniu wywozu dostarczone będą
nowe worki. Zebrane surowce są
ponownie ręcznie segregowane
dlatego prosimy Państwa o groma-
dzenie tylko czystych odpadów.

Samochód zbierający odpady
niebezpieczne krążyć będzie po
danej ulicy przez 15 min od czasu
podanego w tabeli. W przypadku
osiedli samochód będzie krążyć po
drogach osiedla przez 2 godziny.

Koszty zbiórki pokrywa
U.M. Bieruń

Nie będą zbierane odpady po-
chodzące z działalności gospodar-
czej właściciela odpadów.

WYKAZ ZBIERANYCH ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH:

Rozpuszczalniki
Kwasy
Alkalia
Odczynniki fotograficzne
Środki ochrony roślin I i II kl. toksyczności (np. herbicydy, insekcy-
dy)
Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
Urządzenia zawierające freony (np. lodówki)
Oleje i tłuszcze niejadalne
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające
substancje niebezpieczne
Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
Baterie i akumulatory
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebez-
pieczne składniki (np. telewizory, radia, komputery)
Drewno zawierające substancje niebezpieczne

WYKAZ REJONÓW OBJĘTYCH SEGREGACJĄ INDYWIDUALNĄ ORAZ NUMERÓW ULIC DLA
ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH.

REJON I  1.Świerczyniecka (powiatowa), 2. Świerczyniecka (gminna), 3. Domy Polne, , 4. Szynowa, 5. Ry-
cerska, 6. Onufrego, 7. Świerklowa, 8. Łysinowa (od torów do końca), 9. Za Kopcem, 10. Wrześniowa, 11.
Wrzosowa, 12. Łowiecka, 13. Szarych Szeregów, 14. W.Szostka, 15. Łysinowa (od torów do Marcina)
REJON II  1. Oświęcimska (od granic do rz. Mlecznej), 2. Mleczna, 3. Homera i Krótka, 4. Sekretna  z
bocznymi, 5. Marcina, 6. Kusocińskiego i Pilnikowa, 7. Żwirki i Wigury wraz z Słowiańską, 8. Szymanow-
skiego, 9. Licealna+boczne, 10. Macieja, 11. Oświęcimska (od rynku do rz. Mlecznej), 12. Adama, 13. Ka-
mieniczna, 14. Wylotowa, 15. Rynek, Ratuszowa i Spiżowa
REJON III 1.Krakowska (od Rynku do skrzyżowania z ul. Chemików), 2. Macierzyńskiego, 3. Andrzeja i
Ks. Kudery, 4. Ks. Trochy i Hejnałowa, 5. Słowackiego, 6. Latochy i Kolumba, 7. Spyry, 8. Kopcowa,
9. Kadłubowa, 10. Zdrowia, 11. Staromłyńska, 12. Bojszowska do torów + boczne, 13. Torowa, 14. Bojszowska
(od ul.Rędzinnej do łącznik z Gołysową), 15. Bojszowska (od łącznik z Gołysową do torów KWK Czeczot)
REJON IV 1. Chemików, 2. Wita, 3. Spacerowa, 4. Księżycowa, 5. Fałata, 6. Solidarności, 7. Schilera,
8. Sportowa, 9. Romera, Solskiego i Sowińskiego, 10. Bursztynowa i Perłowa, 11. Rędzinna i Rubinowa,
12. Gołysowa, 13. Bojszowska (Kolonia), 14. Bojszowska (Kolonia)-boczne,
REJON V 1. Krakowska (od ul.Chemików do ul. Kocyndra), 2. Kocyndra, 3. Barańcowa, 4. Skrzetuskiego,
5. Konarskiego, 6. Kopańska, 7. Kolejowa i Baryki,  8. Krakowska (od Kocyndra do końca), 9. Borowinowa
(naprzeciw stacji paliw) i Hodowlana, 10. Borowinowa, 11. Kopańska (równoległa do Borowinowej),
12. Zarzyna
REJON VI 1. Szybowa, 2. Okrężna, 3. Turystyczna (Jajosty), 4. Dębowa, 5. Peryferyjna, 6. Wspólna, 7. Dojaz-
dowa, 8. Potokowa, 9. Bijasowicka (Kopań), 10. Krupnicza, 11. Bijasowicka (rejon Kółka Rolniczego do Ja-
giełły), 12. Jagiełły (od zabudowań dworku  do rz. Wisły) 13.W iślana, 14. Lipcowa i Żywiczna, 15. Groblana
REJON VII 1. Piaskowcowa i Bazaltowa, 2. Marglowa i Pszenna, 3. Wapienna, 4. Dolomitowa, 5. Kamien-
na, 6. Skalna, 7. Bogusławskiego, 8. Kolonia Leśna, 9. Warszawska (od Bazaltowej do Sośniny), 10. Warszaw-
ska (od Sośniny do ronda), 11. Letnia i Wiosenna, 12. Granitowa, 13. Mieszka I + boczne, 14. Dąbrówki
REJON VIII 1. Kościelna 2. Majowa, 3. Porąbek, 4. Jagiełły, 5. Królowej Jadwigi i Węglowa, 6. Wawelska
(od skrzyżowania do Jagiełły), 7. Warszawska (od ronda do Wawelskiej), 8. Nasypowa, 9. Solecka, 10. Sado-
wa, 11. Wawelska (od skrzyżowania do torów), 12. Remizowa, 13. Barbórki + boczne, 14. Ofiar Oświęcim-
skich, 15. Kossaka,
REJON IX 1. Warszawska (od skrzyżowania do Starowiślanej), 2. Piastowska, 3. Kosynierów, 4. Zuchowa,
5. Budzyńskiej, 6. Korfantego, 7. Sucharskiego i boczne Korfantego, 8. Starowiślana, 9. Warszawska (od Sta-
rowiślanej do pętli), 10. Soplicy, 11. Diamentowa, 12. Zabrzeg i Patriotów, 13. Niedługa i Jedwabna,
14. Boh. Westerplatte
REJON X 1. Skowronków, 2. Mielęckiego (od Boh. Westerplatte do Nadbrzeżnej), 3. Promienna, 4. Dyrdy,
5. Tatarakowa, 6. Przyjaźni, 7. Mielęckiego (od Nadbrzeżnej do końca),  8. Nadbrzeżna, 9. Przecznica,
10. Równoległa, 11. Wawelska (od torów do końca), 12. Prywatna

INFORMACJA OGÓLNA O ODPADACH I MATERIAŁACH DO POWTÓRNEGO WYKORZYSTANIA

Surowiec                 Odbiór                                    Uwagi

Szkło - worek biały 2 razy Nie wrzucać do pojemnika stłuczki szklanej,
w miesiącu zwierciadeł, luster oraz ceramiki i porcelany.

Prosimy ściągnąć nakrętki, kapsle oraz  korki.
Metal - worek czerwony 2 razy Puszki oraz inne przedmioty aluminiowe prosimy zgniatać

w miesiącu tak aby zmniejszyć ich objętość.
Plastik - worek żółty 2 razy Butelki prosimy zgniatać tak aby zmniejszyć ich

w miesiącu objętość (nie zakręcać!)
Papier - worek niebieski 2 razy Kartony po napojach prosimy zgniatać tak aby

w miesiącu zmniejszyć ich objętość. Nie wrzucać drobnych papierków.
Wystawki 2 razy Sprzęt gospodarstwa domowego (bez lodówek, telewizorów

w roku i sprzętu elektronicznego - patrz odpady niebezpieczne),
meble, skrzynie oraz inne opakowania, złom, opony
(oprócz śmieci !)

Jesienna zbiórka liści 5 razy Prosimy o ograniczenie wystawianych worków na liście
w jesieni prowadząc na swojej posesji np. kompostowanie

Zbiórka odpadów 2 razy Prosimy o przekazywanie odpadów osobiście, pracownikom
niebezpiecznych w roku prowadzącym zbiórkę o godzinie podanej w tabeli

zamieszczonej pod wykazem ulic. Nie należy wystawiać
odpadów przed posesję i pozostawiać ich bez nadzoru.

GODZINY ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH - REJONY I - X, SZKOŁY, OSIEDLA

Nr ulicy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Godzina 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40

obiekt G1 SP3 ZSZ SP1 G2,L1 Osiedla
`Godzina 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 16:00

BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY
STYCZEŃ 2003

11.01 godz.  14.00 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- blok imprez dla dzieci -
DK ul. Chemików 45

12.01 godz.  16 00 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
-Św. Śr. ul. Remizowa 19

        godz.  16.00 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- blok imprez dla młodzieży
- KT Jutrzenka ul. Spiżowa 4

13.01 godz.   9.00 Zabawa karnawałowa  klas „0”
-DK ul. Chemików 45

14.01  godz.   8.00 Kiermasz odzieżowy -DK ul. Chemików 45
         godz. 14.00 Spotkanie opłatkowe P.Z.E.R. i I

- Św. Śr. ul. Remizowa 19
         godz. 16.00 „Spotkanie trzech pokoleń” z okazji Dnia

Babci - w wykonaniu uczniów SP 1
 - KT Jutrzenka ul. Spiżowa 4

15.01  godz.  9.00 Zabawa karnawałowa dla przedszkola
- DK ul. Chemików 45

          godz. 14.00 Spotkanie opłatkowe P.Z.E.R. i I
- Św. Śr. ul. Remizowa 19

          godz. 15.00 Spotkanie opłatkowe P.Z.E.R. i I
-KT Jutrzenka ul. Spiżowa 4

          godz. 17.00 Przedstawienie artystyczno-rozrywkowe
dla dzieci -DK ul. Chemików 45

16.01 godz. 15.00 Spotkanie opłatkowe P.Z.E.R. i I
- KT Jutrzenka ul. Spiżowa 4

17.01 godz. 15.30 Spotkanie Opłatkowo-Noworoczne
Apostolstwa Dobrej Śmierci
-KT Jutrzenka ul. Spiżowa 4

        godz. 17.30 Występ zespołu „Talenciki”
                             „Koncert pastorałek i melodii dla dziadka”

-DK ul. Chemików 45
18.01 godz. 13.15 Spotkanie z uzdrowicielem C. Harisem

- DK ul. Chemików 45
19.01 godz. 15.30 Jasełka w wykonaniu Dzieci Maryi

i Ministrantów -KT Jutrzenka ul. Spiżowa 4
        godz. 17.00 Jasełka w wykonaniu uczniów

gr. teatralnej przy Sz. Podst. Nr 1
- KT Jutrzenka ul. Spiżowa 4

        godz. 16.00 Spotkanie opłatkowe Zespołów Folklor.
Nowobierunianki, Bierunianki,
Ściernianeczki   -Św. Śr. ul. Remizowa 19

20. 01 godz. 18.00 Spotkanie opłatkowe członków Kółka Rolni.
- KT Jutrzenka ul. Spiżowa 4

21.01 godz. 10.00 Dzień Babci - Przedszkole Nr 2
- Św. Śr. ul. Remizowa 19

        godz. 13.00 Przedstawienie teatralne w wykonaniu
Teatru Narodowego z Wrocławia
- DK ul. Chemików 45

      godz. 15.30 Spotkanie z okazji Dnia Babci dzieci z P-1
-KT Jutrzenka ul. Spiżowa 4

22.01 godz. 15.30 Spotkanie z okazji Dnia Babci dzieci z P-1
- KT Jutrzenka ul. Spiżowa 4

23.01 godz.   9.00 Warsztaty teatralne Gimnazjum Nr 2
-DK ul. Chemików 45

23.01 godz. 15.30 Spotkanie z okazji Dnia Babci w wykonaniu
dzieci z P-1 -KT Jutrzenka ul. Spiżowa 4

23.01 godz. 16.00 Spotkanie z poetką Katarzyną Młynarczyk
dla uczniów Gimnazjum Nr 2 - w szkole

25.01 godz. 20.00 Zabawa karnawałowa KGW Bijasowice
- Św. Śr. ul. Remizowa 19

26.01 godz. 18.00 Spotkanie opłatkowe chórów Polonia
i Harmonia oraz budowniczych Żłóbka
- KT Jutrzenka ul. Spiżowa 4

31.01  godz. 17.00 Dyskoteka dla młodzieży oraz koncert zespo-
łu „Poka Yoke” - DK ul. Chemików 45
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Rozmowa z szefami Bieruńsko Lę−
dzińskiej Izby Przemysłowo Han−
dlowej: z prezesem Grzegorzem
Nowakiem i jego zastępcą Janem
Janikiem

  Panowie, od niedawna kieruje-
cie  Bieruńsko Lędzińską Izbą Przemysło-
wo Handlową. Powiedzcie co kryje się za tą
poważną nazwą?

Jan Janik: Izba została powołana 3 lata
temu, przy bardzo dużym udziale Burmi-
strza Bierunia - Ludwika Jagody, Starosty
Powiatu - Piotra Czarnynogi i ojca chrzest-
nego Izby - Klemensa Ścierskiego. Nasza
organizacja  powstała z porozumienia władz
samorządowych i Izby Regionalnej mającej
swą siedzibę w Gliwicach. Na samym po-
czątku wyłoniono pierwszy pięcioosobowy
zarząd z Prezesem Jerzym Sekułą na cze-
le, który reprezentował swoim składem po-
szczególne gminy.

Grzegorz Nowak: W grudniu 2002 roku
odbyło się walne zgromadzenie - statutowo
wyborcze na którym dokonano zmian w za-
rządzie i ograniczono jego liczbę do 2 osób,
gdyż uznano, że taki skład będzie sprawniej-
szy w działaniu. Obecnie, Izba jest jedyną
organizacją pod szyldem, której zrzeszają
się przedsiębiorcy i rozmawiają o swoich
problemach.

  Nie obawiacie się Panowie za-
rzutu, że władze waszej organizacji zostały
zdominowane przez przedsiębiorców bie-
ruńskich ?

Grzegorz Nowak: Może z zewnątrz to tak
wygląda, ale jednym z naszych celów - jest
rozszerzanie składu i zakresu działania Izby
która obecnie zrzesza 18 członków repre-
zentujących wszystkie gminy powiatu. Na-
wet ten mały skład jest reprezentatywny i
nie jest niczyją intencją doprowadzanie do
dominacji i nadmiernego lobbowania dla
Bierunia. Wszyscy członkowie są równi i tak
też pozostanie.

 Co trzeba zrobić, żeby być
członkiem Izby ? Czy wystarczy prowadzić
jednoosobową działalność gospodarczą np.

takt do mojej firmy  czyli pod
numer telefonu 216 46 85.
Kiedy zadomowimy się  w no-
wej siedzibie, ustalimy harmo-
nogram spotkań na cały rok
który niebawem będzie do-
stępny  w CIG-u.

  Mówiąc najpro-
ściej co Izba ma do zaofero-
wania swoim członkom?

Grzegorz Nowak: Podsta-
wowym i najważniejszym za-
daniem jest reprezentowanie
interesów gospodarczych, in-
tegracja i wzajemna promocja
jej członków oraz prowadze-
nie działalności informacyjnej
i szkoleniowej. Izba Przemy-
słowo Handlowa ma do speł-
nienia bardzo dużą rolę jeśli
chodzi o lobbing, w pozytyw-
nym tego słowa znaczeniu.
Może polecać przedsiębior-
ców rzetelnych i postępować
przeciwnie wobec nieuczci-
wych. Dodatkowo, ułatwia
uzyskanie niezbędnych w biz-
nesie kontaktów nie tylko w
ramach naszego powiatu, ale
również poza nim a nawet
poza  granicami kraju.

Z kolei członkowie Izby zobowiązani są
do uiszczania składek, których wysokość uza-
leżniona jest od liczby  osób zatrudnionych
osób na umowę no pracę. W przypadku
małych firm - do 5 pracowników składka
roczna wynosi ok. 300 zł, natomiast dużych
sięga ok. 1000 zł, co przy wysokich kosztach
prowadzenia działalności w naszym kraju nie
jest wcale kwotą wygórowaną. Tym bardziej,
że od 1 stycznia 2003 roku będziemy mogli
opłaty związane z przynależnością do Izby
wprowadzać w koszty prowadzenia działalno-
ści - co do tej pory było niemożliwe. Poza
tym, Izba prowadzi różnorodną działalność
w celu wygenerowania środków na działal-
ność statutową  a składki nie są dla jej dzia-
łania najistotniejszym wpływem.

 Jan Janik: Nie mam wątpliwości, że
musimy zachęcać do członkostwa w Izbie
na zasadzie pośrednich korzyści - jak cho-
ciażby:  organizacyjno prawnej, technicz-
nej czy edukacyjnej.  Na pewno skorzysta-
my również  z możliwości promocji Izby
na łamach Rodni.  Tym bardziej, że w za-
kresie spraw gospodarczych i prawnych, w
najbliższym czasie wiele będzie się zmie-
niać. Również, jeśli chodzi o ustawowe
funkcjonowanie samych Izb. Europa, do
której zamierzamy przecież wejść, ma już
od lat wypracowane mechanizmy postępo-
wania w tych sprawach a pozycja tego typu
organizacji w Niemczech, Grecji czy kra-
jach skandynawskich jest znacznie większa
niż w Polsce.

   Dziękujemy za rozmowę.(PiK)

Z pomocą dla przedsiębiorcówZ pomocą dla przedsiębiorcówZ pomocą dla przedsiębiorcówZ pomocą dla przedsiębiorcówZ pomocą dla przedsiębiorców

mały sklepik, czy też trzeba mieć prężną
firmę o dużych obrotach?

Grzegorz Nowak: Członkiem Izby mogą
zostać wszyscy, którzy prowadzą działalność
gospodarczą, zarówno osoby fizyczne jaki i
prawne. Żeby stać się członkiem Izby nale-
ży zgłosić akces. W przyszłości chcemy do-
prowadzić do tego, aby nowi członkowie byli
rekomendowani lub w inny sposób udowod-
nili, że są godni członkostwa w Izbie, bo
chodzi nam  również o upowszechnianie
zasad etyki prowadzenia działalności gospo-
darczej i kwestie zaufania.

  Czy przedsiębiorca musi być
mieszkańcem województwa, powiatu i gmi-
ny czy też  wystarczy, że prowadzi tu wła-
śnie interes?

Jan Janik: Generalnie Izba oparta jest
o teren powiatu, ale jej  członkami mogą
być również osoby i firmy z poza powiatu,
które łączą z tym terenem interesy gospo-
darcze

  Jeśli po przeczytaniu tego  ar-
tykułu, jakiś przedsiębiorca zdecyduje się
przystąpić do Izby, gdzie powinien się
zgłosić ?

Grzegorz Nowak: Dotychczasowa sie-
dziba Izby była w ZOZ-ie  przy ul. Chemi-
ków, ale obecnie przenosimy się do Cen-
trum Inicjatyw Gospodarczych mieszczące-
go się w Ścierniach, w związku z czym nie
możemy podać jeszcze konkretnego nume-
ru telefonu. Tymczasowo prosimy o kon-


