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50 lat Po¿ycia 
Ma³¿eñskiego...

... obchodzi³a w ubieg³ym roku 
26 osobowa grupa mieszkañców 
Bierunia. Z tej okazji odby³a siê 
okolicznoœciowa uroczystoœæ 
w „Jutrzence” w czasie któ-
rej Dostojni Jubilaci otrzyma-
li z r¹k burmistrza Ludwika Ja-
gody pami¹tkowe medale przy-
znane im przez prezydenta Le-
cha Kaczyñskiego. W imieniu 
Rady Miasta ¿yczenia Jubilatom 
z³o¿y³ przewodnicz¹cy RM Hen-
ryk Skupieñ.

W gronie Jubilatów obcho-
dz¹ cych 50 lat Po¿ycia Ma³-
¿eñskiego znaleŸli siê Pañstwo 
(podajemy w kolejnoœci alfa-
betycznej): D¹browski Józef 
i W³adys³awa, Dudek Kazi-
mierz i Aniela, Ficek Stefan i 
Marianna, Gacek Henryk i Zo-
fia, Graca Franciszek i Jani-
na, Hetna³ Antoni i Cecylia, 
Jarnot Józef i Maria, Jaromin 
Szczepan i Anna, Kalka Au-
gustyn i Halina, Kapica Józef i 
Monika, Kostka Józef i Edyta, 
Krawczyk W³odzimierz i Jani-
na, Kruk Ryszard i Alicja, Kucz 
Jerzy i Krystyna, Kurek Alfons 
i £ucja, £asicki Ludwik i Hele-
na, £ukaszek Jan i Ma³gorzata, 
Mika Bernard i Maria, Miœ Ge-
rard i Józefa, Piotrowski Józef 
i Julia, Sontag Franciszek i He-
lena, Stacha Alfred i Krystyna, 
Stachoñ Alfons i Helena, Wilk 
Pawe³ i £ucja, Wróbel Tomasz 
i Anna oraz Zuwa³a Kazimierz 
i Genowefa.

Jubilatom gratulujemy a 
na stronie 16 zamieszczamy 
pami¹tkowe zdjêcia.

Jak pamiêtamy, ze 
wzglêdu na ¿a³obê 
po katastrofie górni-

czej w kopalni „Halemba”, 
w której zginê³o 23 górni-
ków, w grudniu odwo³ane 
zosta³y wszystkie impre-
zy okolicznoœciowe. St¹d 
tegoroczna Barbórka Ko-
palni „Piast” w hali Gim-
nazjum nr 1 odby³a siê 
wyj¹tkowo - 12 stycznia. 

Rok 2006 by³ kolej-
nym pomyœlnym okre-
sem istnienia naszej kopal-
ni. Zakoñczy³ siê dodatnim 

wynikiem finansowym w 
wysokoœci ponad 60 milio-

nów z³otych, co plasuje 
nas w czo³ówce kopalñ 

Jak pamiêtamy, ze 

Styczniowa Barbórka

Gor¹ce bieruñskie serca 15

2



2 RODNIA · 25 STYCZEŃ 2007 r. 3RODNIA · 25 STYCZEŃ 2007 r.

Styczeń – Budżet Miasta Bierunia na 2007 rok
Luty 
1. Rozliczenie zadań inwestycyjnych i remontowych w 
2006 roku.
2. Wieloletnie plany inwestycyjne z zaangażowaniem 
środków własnych i obcych
Marzec – Zmiany do Statutu Gminy
Kwiecień – Absolutorium dla działalności Burmistrza
Maj – Kierunki i zakres działania pomocy społecznej na 
terenie Gminy Bieruń

Czerwiec – Układ komunikacyjny Bierunia z uwzględnie-
niem projektowane drogi ekspresowej S1
Lipiec – Działalność górnictwa na terenie Gmin
Sierpień – Przerwa wakacyjna
Wrzesień – Dni Bierunia
Październik – Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta w 
powiązaniu ze Studium uwarunkowań i miejscowymi pla-
nami zagospodarowania przestrzennego
Listopad – Przyjęcie stawek podatkowych na 2008 rok
Grudzień – Budżet Miasta Bierunia  na 2008 rok

LOKALIA

Kompanii Wêglowej. Wydo-
byliœmy ponad 5 milionów 
ton wêgla. Dobra kondycja 
kopalni „Piast” to zas³uga 
ca³ej naszej za³ogi powie-
dzia³ w okolicznoœciowym 
wyst¹pieniu dyrektor kopalni 
„Piast” - Jacek Kudela. 

W tym roku, po wielu latach 
budowy zostanie oddany do 
ruchu Zak³ad Wzbogacania 
Mia³ów, co pozwoli na rozsze-
rzenie wachlarza oferowanych 
przez nas produktów. Równie¿ 
w tym roku, kamieniami milo-
wymi rozwoju wydobycia na-
szej kopalni bêd¹ dwie nowe 
wysokowydajne œciany 725 i 
362 wyposa¿one w zupe³nie 
nowe maszyny i urz¹dzenia 
doda³ dyrektor Kudela. 

Po kolejnych wy st¹ pie-
niach miêdzy innymi burmi-
strza Ludwik Jagody i wice-
prezesa Zarz¹du Kompanii 
Wêglowej S.A. Piotra Ryka-
ly, rozpoczê³a siê ceremo-

nia wrêczenia odznaczeñ 
pañstwowych, resortowych, 
szpad górniczych oraz ho-
norowych kordzików i stop-
ni górniczych.
Z£OTY KRZY¯ ZAS£UGI 
otrzymali: Fuchs Henryk i 
Zachwieja Tadeusz.
SREBRNY KRZY¯ ZAS£UGI 
otrzymali: Haczek Józef, 
Hutek Bogus³aw, Kude-
la Jacek, Piotrowski Woj-
ciech, Poznañski Adam, 
Stanis³awski Krzysztof, Waj-
dzik Piotr i Zaj¹c Hubert.
BR¥ZOWY KRZY¯ ZAS£UGI 
otrzymali: Ba³ys Marek, 
BrzeŸniak Stanis³aw, Byr-
ska Zofia, Cygoñ Andrzej, 
Czeladzki Jacek, Czu-
waj Marek, Doleg³o Ja-
cek, Dryps Marek, Dudek 
Marian, Koczor Halina, 
£ysoñ Jan, Magiera Wa-
lenty, Matusik Bogus³aw, 
Paj¹k Adam, Ponikowski 
Andrzej, R¹pa³a Krzysztof, 

Styczniowa Barbórka1

Tematyka Sesji Rady Miejskiej

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego na 2007r.  
należy składać w Referacie Sportu i Rekreacji Urzędu 
Miejskiego w Bieruniu do dnia 28 lutego. 
Przypominamy, że stypendium sportowe jest przyzna-
wane w oparciu o wyniki sportowe osiągnięte w 2006r. i 
może je otrzymać zawodnik, który:
l uprawia dyscyplinę sportu zaliczaną do programu 

Igrzysk Olimpijskich lub Igrzysk Paraolimpijskich oraz 
Mistrzostw Świata, Europu i Polski,

l reprezentuje kraj lub macierzysty klub sportowy na 
zawodach sportowych,

l w chwili przyznania stypendium sportowego nie ukoń-
czył: 16 lat w przypadku posiadania III klasy sporto-
wej, 19 lat w przypadku posiadania II klasy sportowej, 
25 lat w przypadku posiadania Mistrzowskiej i /lub I 
klasy sportowej.

Wzory dokumentów do pobrania na stronie interneto-
wej Urzędu Miasta Bierunia www.um.bierun.pl

Sêkacz Janusz, Sosna Be-
nedykt, Sosnowski Bog-
dan, Sotel Julian, Strzo-
da Andrzej, Szewczyk 
Miros³aw, Winiarski Da-
riusz i Wróbel Krystyna.

Uroczysta akademia barbór-
kowa by³a równie¿ okazj¹ do 
podziêkowañ dla wieloletnie-
go dyrektora kopalni Lecha 
Mielniczuka, który z koñcem 
roku odszed³ na emeryturê. 

Stypendia Sportowe 

„W dniu 09.10.2006 r. 
około 15.20 w miejscowo-
ści Górki na ul. Szenwalda, 
funkcjonariusze z Komendy 
Powiatowej Policji w Bieru-
niu, zabezpieczyli 70 me-
trów drutu stalowego, praw-
dopodobnie pochodzącego 
z  napowietrznej linii energe-
tycznej, lecz do chwili obec-
nej nie ustalono pokrzyw-
dzonego, jak również nie 

otrzymano żadnego zgło-
szenia o takiej kradzieży. 

W związku z powyższym 
osoby zainteresowane pro-
szę o kontakt z prowadzą-
cym czynności w Komen-
dzie Powiatowej Policji w 
Bieruniu, pod numerem te-
lefonu: 032-323 33 60 lub 
osobisty kontakt z prowa-
dzącym postępowaniem 
ASP. Romanem Klimczyk.”

Policja apeluje
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SPOŁECZEŃSTWO

W ubiegłym roku in-
formowaliśmy ob-
szernie o wszyst-

kich działaniach jakie były 
podjęte w celu nadania 
biegu wnioskowi o doko-
nanie zmian granic ad-
ministracyjnych pomię-
dzy gminami Bieruń i Ty-
chy. Znaczną część pism 
i aktów prawnych publiko-
waliśmy na stronach inter-
netowych Urzędu. Zgodnie 
z obowiązującą procedurą 
wniosek wraz z wymagany-
mi załącznikami został prze-
słany w terminie do 31 mar-
ca 2006 r. Wojewodzie Ślą-
skiemu. Zadaniem Woje-
wody było wydanie opinii 
w sprawie oraz nadanie dal-
szego biegu wnioskowi, o 
ile dokumentacja jest kom-
pletna. Właściwym do roz-
strzygnięcia sporu jest Mi-
nister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. Ostateczną 
decyzją podejmuje Rada 
Ministrów, do której kom-
petencji, należy ustalanie 
granic pomiędzy gminami 
w drodze rozporządzenia. 
Wniosek Bierunia został 
zdeponowany w kancela-
rii Wojewody, z której prze-
słano go do Biura Dyrektora 
Generalnego. Służby Woje-
wody nie zaopiniowały po-
szczególnych dokumen-
tów tematycznie według 

kompetencji lecz pismem z 
dnia 5 maja 2006 r. zwróco-
no złożoną dokumentację z 
prośbą o uzupełnienie wnio-
sku. Jednym z uchybień był 
brak prawidłowo podjętej 
uchwały przez Radę Mia-
sta Tychy dotyczącej przy-
jęcia wyników konsultacji 
z mieszkańcami w sprawie 
proponowanej zmiany gra-
nic. Wcześniejsze uchwały 
tej Rady zostały zakwestio-
nowane przez nadzór praw-
ny Wojewody. Potwierdzo-
ne ksero tej uchwały nosi 
datę 31.05.2006 r. Na jego 
ocenę poprawności pod 
względem prawnym miał 
miesiąc czasu Wojewoda. 
Jedyną komórką organiza-
cyjną Wojewody, która wy-
raziła opinię w sprawie był 
Wojewódzki Inspektor Nad-
zoru Geodezyjnego i Karto-
graficznego. Stwierdził on, 
że przebieg granic admini-
stracyjnych pomiędzy gmi-
nami powinien być doko-
nany niezależnie od granic 
historycznych, w sposób 
zgodny z przepisami rozpo-
rządzenia Rady Ministrów w 
sprawie sposobu i trybu do-
konywania podziałów nieru-
chomości w sposób przy-
padkowy. Odtworzona hi-
storyczna granica z 1972 r. 
w trzech przypadkach to 
czyniła. Mając taką opinię, 

we wniosku zawarto dwie 
propozycję historyczną 
oraz nieznacznie odbiega-
jącą od niej w taki sposób, 
że obiekty budowlane w 
całości pozostawały po 
jednej lub drugiej stronie 
gmin będących w sporze, 
a odstępstwo kompenso-
wane było taką samą po-
wierzchnią. Generalny Dy-
rektor zauważył przedsta-
wiony zweryfikowany prze-
bieg nowej granicy. Uznał 
jednak, że całość doku-
mentacji, w tym konsulta-
cje, oparto na historycz-
nym przebiegu granicy, a 
nie zmodyfikowanym, do-
stosowanym do przepisów 
geodezyjnych. Stwierdził 
więc, że procedura powin-
na być powtórzona. w do-
myśle również w odniesie-
niu do konsultacji. W spra-
wie tej Burmistrz spotkał się 
z Wicewojewodą i podległy-
mi mu służbami. Obecnie 
sprawy te w Urzędzie Woje-
wódzkim prowadzi Dyrek-
tor Wydziału Infrastruktu-
ry. Podtrzymuje on pogląd 
poprzednika. Oznacza to, 
że oczekuje on przepro-
wadzenia ponownie kon-
sultacji, mimo że sprawa 
dotyczy tego samego ob-
szaru, niewielkie odstęp-
stwo dotyczy tożsamego te-
renu. Powierzchnia nie ule-

ga zmianie, gdyż kompen-
sata ją zrównoważy. Pozba-
wiono obaw stronę tyską, 
pozostawiając po jej stronie 
siedzibę zakładu. Wypada 
więc zadać retoryczne pyta-
nie, kto i co chce osiągnąć? 
Sprawy nie uda się zatrzy-
mać. Aby dostosować się 
do wymagań potrzebne bę-
dzie przeprowadzenie po-
nownych konsultacji, o ile 
Ministerstwo nie wyrazi inne-
go poglądu. W tym celu Bur-
mistrz zwrócił się do Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji o zaję-
cia jednoznacznego stano-
wiska. Czas biegnie, więc 
aby dotrzymany był termin 
do złożenia wniosku, Rada 
Miejska podejmie stosowną 
uchwałę w sprawie przepro-
wadzenia konsultacji. Nada-
nie jej biegu będzie uzależ-
nione od stanowiska Mini-
sterstwa. Pozostałe wyma-
gane dokumenty do wnio-
sku dostarczyła strona tyska, 
więc dmuchając na zimne, 
będziemy oczekiwali dalsze-
go ciągu sprawy. W przypad-
ku, gdy niezbędne będzie 
ponowne przeprowadzenie 
konsultacji, prosimy o takie 
samo lub większe poparcie. 
Będzie to dowód determi-
nacji naszej społeczności i 
konsekwencji w dążeniu do 
wyznaczonego celu.

Ponowne konsultacje z mieszkańcami

Ubywa bieruniaków
Pobyt stały 2004 r 2005 r 2006 r.
Liczba ludności na 31 grudnia 19.992 19.902 19.828
Zameldowania na pobyt stały 212 226 280
Urodzenia 204 217 203
Wymeldowania z pobytu stałego 346 359 332
Wymeldowania z pobytu stałego za granicę 44 46 95
Zgony 131 136 153
Śluby 208 186 213

Dane statystyczne pozwalają na wyciąganie różnych wnio-
sków. Są swoistym obrazem, o ile można je porównywać w 
poszczególnych latach, stosując te same mierniki. Zawarte 
w tabeli dane wskazują, że co roku spada liczba mieszkań-
ców. Zauważalny jest wzrost zameldowania na pobyt stały. 
Można go odnieść do osiedlania się w Bieruniu osób czy też 
rodzin, które wybudowały tu swoje domy. Sporo osób z ko-
lei wymeldowuje się z pobytu stałego. Prawdopodobnie jed-

nym z powodów takiej sytuacji jest osiągnięcie przez niektó-
rych górników wieku emerytalnego, pozostawianie miesz-
kań na osiedlach dzieciom i powrót w rodzinne strony. Wy-
raźny wzrost odnotowano w pozycji wymeldowanie z pobytu 
stałego za granicę. Prawdopodobnie częściowo jest to emi-
gracja zarobkowa młodych osób, a częściowo porządkowa-
nie swojego statusu za granicą przez osoby, które przebywa-
ją tam od dłuższego czasu. Biorąc pod uwagę wzrost zgo-
nów, przy jednoczesnym spadku liczby urodzeń, obraz tabe-
li staje się przejrzysty. Do pozytywnych danych należy zali-
czyć wzrost liczby ślubów. W następnych latach może mieć 
on ścisły związek z liczbą urodzeń. Z perspektywy kilku lat 
można stwierdzić, że tendencja spadku liczby mieszkańców 
jest stała. Podczas ostatnich wyborów samorządowych, kie-
dy ustalana była liczba mieszkańców, mająca bezpośredni 
związek z liczbą mandatów radnych okazało się, że na po-
nad 160 gmin w naszym województwie tylko w jednym czy 
też dwóch przypadkach odnotowano wzrost liczby miesz-
kańców. W pozostałych liczba ta spada z roku na rok.
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WYWIAD

: Nowy cykl wydawania 
Rodni sprawia, ¿e rozmawiamy pod 
koniec stycznia. Prze³om roku to 
czas podsumowañ i panów. Jaka jest 
Pañska ocena mijaj¹cego roku?

Burmistrz Ludwik Jagoda: Uwa¿am, 
¿e by³ to dla mieszkañców Bieru-
nia, bardzo udany rok zarówno od 
strony spo³ecznej, jak i finansowej. 
Mo¿na powiedzieæ, ¿e mieszkañcy 
w coraz wiêkszym stopniu staj¹ siê 
spo³eczeñstwem obywatelskim. Ucze-
stnicz¹ w ¿yciu miasta, co ma wyraz 
nie tylko podczas spotkañ, które odby-
waj¹ siê prawie zawsze przy pe³nych 
salach - ale równie¿ na stronie interne-
towej, gdzie jest bardzo du¿o ró¿nych 
zapytañ, czy w czasie bezpoœrednich 
rozmów. To bardzo cieszy. 

Oceniaj¹c miniony rok war-
to te¿ wspomnieæ, ¿e w tym czasie, 
Bieruñ zosta³ uhonorowany ró¿nymi 
wyró¿nieniami, ¿e wspomnê chocia¿by 
te przyznane nam przez Œl¹sk¹ Izbê 
Budownictwa czy redakcjê tygodnika 
„Wspólnota”, która w swoim rankingu 
umieœci³a Bieruñ na 9 miejscu w kraju.

: Bieruñ zawsze by³ gmin¹ 
du¿o inwestuj¹c¹. W ubieg³ym roku 
wydatkowaliœmy gigantyczn¹ kwotê 
ok. 26milionów. Na co posz³y te 
pieni¹dze? 

Ludwik Jagoda: Faktycznie, mi-
niony rok by³ rekordowy zarówno po 
stronie dochodów, jak i wydatków. W 
ostatnich latach, oprócz normalnych 
œrodków finansowych , dostawaliœmy, 
dziêki moim staraniom, po trzy mi-
liony rocznie, z zaleg³ych œwiadczeñ 
od górnictwa. Jednoczeœnie, wyda-
waliœmy jeszcze wiêcej. W ubieg³ym 
roku wydatkowaliœmy gigantyczn¹ 
kwotê ok. 26 milionów i dlate-
go musieliœmy skorzystaæ z tzw. 
œrodków zewnêtrznych miêdzy in-
nymi wziêliœmy ok. 6 mln kredytów. 
Myœlê, ¿e ten kredyt sp³acimy w krót-
kim okresie czasu. 

: Ale na co posz³y te 
pieni¹dze?

Ludwik Jagoda: Ale¿ to mie-
szkañcy doskonale wiedz¹, gdy¿ 
informowaliœmy o tym na bie¿¹co, 
miêdzy innymi na ³amach Rodni. 
Przypomnê wiêc tylko w telegraficz-
nym skrócie: budowê komendy poli-
cji, boisk przy szko³ach, hali sportowej 

przy Gimnazjum nr 1, budowê dojaz-
du do przysz³ej strefy ekonomicznej 
wymieniaæ by mo¿na bardzo d³ugo. 

Wszystko to jednak przyæmiewa in-
westycja wykonana nie z pieniêdzy 
gminnych, ale z bud¿etu pañstwa. 
Myœlê o remoncie kapitalnym dro-
gi DK44 od Fiata a¿ do mostu na 
Wiœle. Jest to ewenement, po pierw-
sze dlatego ¿eœmy potrafili za³atwiæ 
35mln z³otych a po drugie ¿e tak 
krótkim czasie, tak ogromne zada-
nie zosta³o wykonane. Chcia³bym 
przy okazji podziêkowaæ wszyst-
kim mieszkañcom, którzy znosi-
li niedogodnoœci zwi¹zane z t¹ bu-
dow¹. To by³y dla nich ciê¿kie cza-
sy, ale efekt przerasta nasze oczeki-
wania. Teraz, wjazd do Bierunia od 
strony Oœwiêcimia przypomina wjazd 
do metropolii: skrzy¿owanie mamy 
oœwietlone, oznakowane i szerokie, 
czyli takie, na jakie wszyscy czeka-
li. Myœlê, ¿e mo¿na to uznaæ za nasz 
wspólny sukces.

: Byæ mo¿e jeszcze 
wiêkszym sukcesem bêdzie plano-
wana droga szybkiego ruchu...

Ludwik Jagoda: Nasza obwodnica 
ju¿ jest wpisana do realizacji na lata 
2007-2013. Mia³em okazjê ogl¹daæ 
projekt tej drogi w siedzibie Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad. Je¿eli wykonawca bêdzie w 
stanie w tym roku doprowadziæ do 
opracowania decyzji lokalizacyjnej i 
œrodowiskowej, to w nastêpnych la-
tach - nast¹pi wykup terenów i ju¿ bu-
dowa stanie siê faktem.

Pi¹tego lutego, z mojej inicjaty-
wy, organizujemy w Bieruniu spotka-
nie z wszystkimi burmistrzami i wójta-
mi 12 gmin, zainteresowanych tema-
tem, po³o¿onych od Kosztów po Biel-
sko, z biurami projektów oraz liczn¹ 
grup¹ pos³ów, którzy nam pomagaj¹ 
na wy¿szych szczeblach w prowadze-
niu tego zagadnienia. 

: W ten sposób przeszliœmy 
ju¿ do planów na rok bie¿¹cy. 
Wprawdzie bud¿et bêdzie przed-
miotem dyskusji na najbli¿szej sesji 
ale mo¿e ju¿ teraz mo¿na zdradziæ 
kilka szczegó³ów?

Ludwik Jagoda: Rzeczywiœcie se-
sja bud¿etowa odbêdzie siê w czasie, 
kiedy ten numer Rodni trafi do czy-

telników. Szczegó³y bêdziemy mogli 
podaæ za miesi¹c. Ju¿ dziœ wiadomo, 
¿e bêdziemy mieli du¿o ni¿sze docho-
dy, o ok. 6 milionów z³otych.

Projekt bud¿etu 15 listopada zosta³ 
z³o¿ony do Rady. Jesteœmy ju¿ po kilku 
weryfikacjach i przymiarkach. Planuje-
my wydatki na poziomie 53 mln z³ z cze-
go na inwestycje przeznaczymy ok. 15 
mln z³otych. Natomiast wydatki bie¿¹ce, 
na utrzymanie i infrastrukturê miasta, jak: 
sprz¹tanie, komunikacjê, bezpieczeñstwo 
zamkn¹ siê w kwocie 41 mln. 

Takie s¹ za³o¿enia, wiele komisji ju¿ 
zaakceptowa³o te projekty, ale osta-
tecznie zdecyduje Rada na sesji 25 
stycznia, podejmuj¹c uchwa³ê w tej 
sprawie.

: Wydatki rosn¹, wp³ywy 
malej¹...

Ludwik Jagoda: St¹d te¿ na-
sze starania o inne Ÿród³a wp³ywów 
do bud¿etu. Od dawna powta-
rzam, ¿e gmina Bieruñ stoi na 
przedsiêbiorstwach i dlatego tak¹ 
wagê przywi¹zujê do powstania stre-
fy ekonomicznej. Myœlê, ¿e nied³ugo 
rozpocznie siê tam sprzeda¿ gruntów. 
Z moich rozmów z prezesem Katowic-
kiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
- panem prezesem Wojaczkiem wy-
nika, ¿e mam siê staraæ o nowe tere-
ny, bo ju¿ ocenia siê, ¿e obecny ob-
szar jest za ma³y i terenów zabraknie. 
Ale najwa¿niejsze jest uzbrojenie te-
renu, aby przyci¹gn¹æ inwestorów. W 
tym zdecydowanie mog¹ nam pomóc 
ju¿ dokonane, jak i planowane, inwe-
stycje drogowe, poprawiaj¹ce zasad-
niczo warunki komunikacji, ale tak¿e 
ogólny wizerunek miasta. 

Mam nadziejê, ¿e w ci¹gu 2,3 lat, 
ubytki w dochodach ze strony gór-
nictwa, skompensuj¹ nam podatki od 
nowo powsta³ych na naszym terenie 
przedsiêbiorstw. Dochody z górnictwa 
nie bêd¹ ju¿ tak wielkie jak dotychczas 
ale bêd¹ stabilne, sk³adaj¹ siê z podat-
ku od nieruchomoœci i op³aty eksplo-
atacyjnej. Pierwszy to 2mln 80 tysiêcy 
z³otych a , drugi niemal 4 mln z³. 

: Czyli stagnacja Bierunio-
wi nie grozi? Nadal bêdziemy siê 
rozwijaæ?

Rozmowa Rodni  z burmistrzem Bierunia  - Ludwikiem Jagod¹

Stagnacja nam nie grozi
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WYWIAD

Ludwik Jagoda: W najbli¿szym 
czasie czeka nas jeszcze sporo 
powa¿nych inwestycji. Musimy zadbaæ 
o dokoñczenie kanalizacji miasta: 
oznacza to wydatek w rejonie ul. Kra-
kowskiej i Bojszowskiej rzêdu 16mlnz³, 
a w Nowym Bieruniu przy ulicy War-
szawskiej 4 mln z³ a w Czarnucho-
wicach 9 mln z³otych. Ponadto drugi 
etap rozbudowy oczyszczalni œcieków 
kosztowaæ bêdzie 11 mln z³ W sumie 
na dokoñczenie kanalizacji w ci¹gu 3 
lat potrzebujemy oko³o 40 mln z³ i dla-
tego staramy siê oœrodki unijne. 

Staramy siê między innymi rów-
nie¿ o œrodki pomocowe na remont 
mostu przy ul. Oœwiêcimskiej. Chce-
my te¿ pozyskaæ œrodki na remont 
Szko³y Podstawowej 3 (przebudowê 
sanitariatów i sto³ówki), rozbudowê 
p³ywalni w przy szkole w Starym Bie-

runiu (nadbudowa piêtra z saun¹, 
zje¿d¿alni¹ i jacuzzi). Zamierzamy 
6 zadañ zrealizowaæ przy udziale 
œrodków unijnych. Chcemy te¿ u³atwiæ 
mieszkañcom korzystanie z naszego 
urzêdu. Jak wszystko pójdzie zgod-
nie z planem, to w drugiej po³owie 
przysz³ego roku, mieszkañcy bêd¹ 
mogli za³atwiaæ wszystkie sprawy na 
parterze, odnowionego magistratu. 

Dziêki dobrym warunkom pogodo-
wym, kontynuujemy budowê œcie¿ki 
rowerowej i ju¿ wkrótce, przejazd od 
ul. Baryki do koœcio³a œw. Barbary, po-
winien byæ wygodny i bezpieczny. Re-
alizowana jest tak¿e budowa skate 
parku w pobli¿u boiska.

Poprawie jakoœci ¿ycia s³u¿¹ nie tyl-
ko inwestycje, lecz tak¿e dzia³ania orga-
nizacyjne dlatego usprawniamy pracê 
urzêdu. Od kwietnia tego roku chcemy 

powo³aæ Bieruñski Oœrodek Rekreacji i 
Sportu. Bêdzie to jednostka bud¿etowa, 
wyodrêbniona z urzêdu do zarz¹dzania 
wszystkimi oœrodkami sportu, jak: hale, 
baseny, boiska i place zabaw, wraz z 
opiek¹ nad klubami sportowymi. Zga-
dzam siê tu ze stanowiskiem radnych 
którzy uwa¿aj¹, ¿e takie posuniêcie jest 
racjonalne i dobrze bêdzie s³u¿yæ roz-
wojowi sportu i rekreacji. 

Zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem, 
musimy tak¿e wydzieliæ bibliotek ze 
struktur Bieruñskiego Oœrodka Kultury. W 
samej obs³udze mieszkañców nic siê nie 
zmieni ale mam nadziejê, ¿e przy okazji 
uda nam siê wydzieliæ punkt bibliotecz-
ny bli¿ej centrum aby mieszkañcy któ-
rym za daleko na ulicê Chemików, mogli 
zamawiaæ ksi¹¿ki bli¿ej domu. 

Dziêkujê za rozmowê
Zbigniew Piksa

Spotkania naszych 
seniorów to zawsze 
mi³e i sympatyczne 

wydarzenie. Tym razem, 
pretekstem by³y spotkania 

op³atkowe. Pierwsi 9 
stycznia œwiêtowali 
seniorzy z ko³a 
nowobieruñskiego, 
którym w Œwietlicy 
Œ r o d o w i s k o w e j 
umia³y czas dzieci ze 
Szko³y Podstawowej 
nr 3. Uczniowie pod 
kierunkiem nauczy-
cielek Beaty Swo-
boda i Moniki My-
siak przygotowa³y 
p r z e d s t a w i e n i e 
jase³kowe. Babcie i 
dziadkowie byli wzru-

szeni i ¿ywo reagowali na 
sceniczne popisy wnucz¹t. 

Z kolei 18 stycznia w Ju-
trzence zebrali siê seniorzy 
z czêœci starobieruñskiej, 

którym czas umili³y  „Bie-
runianki” z koncertem 
kolêd. Obydwa spotka-
nia mia³y  kilka elementów 
wspólnych. Oczywiœcie 

by³o to przepojo-
ne serdecznoœci¹ 
sk³adanie sobie 
¿yczeñ.  W obu spo-
tkaniach uczestni-
czyli przedstawicie-
le w³adz miejskich 
z przewodnicz¹cym 
RM Henrykiem 
Skupieñ i burmi-
strzem Ludwikiem 
Jagoda. W „Ju-
trzence” z ¿ycze-
niam do seniorów 
pospieszy³ pose³ 
Józef Berger.    

Op³atki seniorów

W dniu 31.12.2006 r. zakoń-
czyła pracę w Urzędzie i 
przeszła na emeryturę Pani 

Urszula Krause-Michułka Naczelnik 
Wydziału Inwestycji i Remontów. 
Pracę w Urzędzie Miejskim rozpoczęła 
1 lipca 1991 roku. Przez pół roku była 
inspektorem nadzoru, później przez 
rok Zastępcą Naczelnika Wydziału, a 
przez pozostałe trzynaście i pół roku 
Naczelnikiem Wydziału. Wszystkie in-
westycje, zarówno te, które widać go-
łym okiem, czyli kubaturowe (hale, ba-
sen, oczyszczalnie ścieków, obiekty 
sportowe, służby zdrowia itd.), jak i 
sieciowe (m.in. magistrala wodna, ga-
zyfikacja miasta, sieci kanalizacji sa-
nitarnej i deszczowej, niektóre sieci 
energetyczne podziemne itd.) należy 
kojarzyć z Panią Urszulą i podległymi 
jej pracownikami. Bez wątpienia okres 
pracy Pani Urszuli w Urzędzie to duże 
tempo i różnorodność zadań, odpo-
wiedzialność za miliony środków z bu-
dżetu gminy lub zewnętrznych pod-
miotów, w tym unijne. Paradoksalne 
jest również to, że niespodzianki płata-
ła pogoda. Nierzetelni wykonawcy to 
element, który również należało mieć 
na uwadze. Po nałożeniu na gminy 
obowiązku stosowania ustawy o za-
mówieniach publicznych pojawiła się 
duża biurokracja towarzysząca pro-
cesom inwestycyjnym wydłużająca w 
czasie ich realizację.  Pamięć o Pani 
Urszuli będzie zawsze wśród nas z 
prostej przyczyny. W każdej części 
miasta są obiekty, które będą się 
nam z nią kojarzyły.

Dziękujemy 



6 RODNIA · 25 STYCZEŃ 2007 r. 7RODNIA · 25 STYCZEŃ 2007 r.

SESJA

W czêœci roboczej Rada 
Miejska podjê³a nastêpuj¹ce 
uchwa³y:

- w sprawie przed³u¿enia 
czasu obowi¹zywania ta-
ryfy dla zbiorowego od-
prowadzania œcieków 
dla Gminy Bieruñ, usta-
lonej przez Bieruñskie 
Przedsiêbiorstwo In¿ynierii 
Komunalnej w Bieruniu, na 
okres od 1 stycznia 2007 
roku do dnia 31 grudnia 
2007 roku.

Sprawy ustalania tary-
fy dla zbiorowego odpro-
wadzania œcieków reguluje 
ustawa o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodê i zbiorowym 
odprowadzaniu œcieków z 
2001 roku oraz przepisy wy-
konawcze wydane do tej 
ustawy. W 2007 roku za od-
prowadzanie i oczyszczanie 
œcieków bêd¹ zró¿nicowane 
op³aty i tak: odbiorcy indy-
widualni oraz podmioty go-
spodarcze bêd¹ p³acili 4,43 
z³/m3 netto + VAT. Podmio-
ty kluczowe, czyli takie, któ-
re zrzucaj¹ œcieki powy¿ej 
200.000 m3/rok bêd¹ p³aci³y 
4,09 z³/m3 netto + VAT.

- w sprawie dop³aty do 
taryfy dla zbiorowego od-
prowadzania œcieków dla 
gminy Bieruñ na okres od 
dnia 1 stycznia 2007 roku 
do 31 grudnia 2007 roku.

Podane w w/w uchwale 
stawki nie pokrywaj¹ rze-
czywistych kosztów od-
prowadzania i oczyszcza-
nia œcieków. Rada Miejska 
postanowi³a ustaliæ dop³atê 
do 1 m3 œcieków odprowa-
dzanych od odbiorców in-
dywidualnych z terenu gmi-
ny w wysokoœci 1,40 z³ brut-
to. W tym celu zosta³y za-
bezpieczone œrodki na 
dop³atê w bud¿ecie na 
2007 rok, a jest to znacz¹ca 
kwota.

- w sprawie okreœlenia 
górnych stawek op³at 
ponoszonych przez w³a-
œcicieli nieruchomoœci za 
us³ugi w zakresie odpa-
dów komunalnych oraz 
opró¿niania zbiorników 
bezodp³ywowych na tere-
nie Gminy Bieruñ.

Rada ustali nastêpuj¹ce 
górne stawki op³at w zakre-

sie odpadów komunalnych, 
opró¿nianie zbiorników 
bezodp³ywowych i trans-
portu nieczystoœci ciek³ych:
- odbiór odpadów komunal-

nych niesegregowanych od 
w³aœcicieli nieruchomoœci:
a/ kube³ 110 l lub 120 l - 

9,35 z³ netto (10,00 z³ 
brutto),

b/ kube³ 240 l - 18,69 z³ 
netto (20,00 z³ brutto),

c/ kontener 1100 l - 
42,06 z³ netto (45,00 
z³ brutto),

- odbiór odpadów komunal-
nych segregowanych od 
w³aœcicieli nieruchomoœci:

a/ kube³ 110 l lub 120 l 
- 1,54 netto (1,65 z³ 
brutto),

b/ kube³ 240 l - 3,27 z³ 
netto (3,50 z³ brutto),

c/ kontener 1100 l - 
10,28 z³ netto (10,00 
z³ brutto),

d/ worek plastikowy 120 
l - 1,54 z³ netto (1,65 z³ 
brutto),

- opró¿nianie zbiorników 
bezodp³ywowych i trans-
port nieczystoœci ciek³ych 
w wysokoœci 20,00 z³/m3 
brutto.

Uchwa³a wejdzie w ¿ycie 
po up³ywie 14 dni od 
og³oszenia w Dzienniku 
Urzêdowym Województwa 
Œl¹skiego i bêdzie wywie-
szona na tablicach og³oszeñ 
Urzêdu.

- w sprawie ustalenia 
zasad sprzeda¿y gara¿y 
stanowi¹cych w³asnoœæ 
Gminy Bieruñ.

Zasady przeznaczonych 
do sprzeda¿y 16 gara¿y 
przy ul. Chemików okreœla 

zatwierdzony przez Radê 
Miejsk¹ regulamin.

Sprzeda¿ dokonywana 
bêdzie na wniosek osób za-
interesowanych, w drodze 
bezprzetargowej, w opar-
ciu o ustawê o gospodarce 
nieruchomoœciami. Sprze-
da¿¹ objêty bêdzie gara¿ 
wraz z u³amkow¹ czêœci¹ 
gruntu. Wartoœæ gara¿y 
okreœli bieg³y rzeczoznaw-
ca, Zap³ata mo¿e byæ do-
konana ratalnie lub jednora-
zowo. Przy sprzeda¿y ratal-
nej pierwsza wp³ata wyno-
si minimum 50 % wartoœci 
gara¿u i winna byæ wniesio-

na najpóŸniej w przeddzieñ 
zawarcia umowy notarialnej 
w kasie Urzêdu. 

Przy sprzeda¿y ratalnej 
kwota pozosta³a do zap³aty 
mo¿e byæ roz³o¿ona na 5 
kolejnych miesiêcznych rat 
z zastosowaniem oprocen-
towania ustawowego. Na-
bywca pokryje koszty: wy-
ceny gara¿y i przynale¿nego 
gruntu, sporz¹dzenie aktu 
notarialnego, za³o¿enia 
ksiêgi wieczystej, ustano-
wienia hipoteki. Regula-
min bêdzie obowi¹zywa³ do 
31.12.2007 r.

- w sprawie przyjêcia 
Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwi¹zywania 
Problemów Uzale¿nieñ (al-
koholizm, narkomania) oraz 
Przeciwdzia³ania Przemocy 
w Rodzinie na rok 2007.

Program wymieniony 
wy¿ej bêdzie realizowa-
ny przez Dyrektora Miej-
skiego Oœrodka Pomocy 
Spo³ecznej i inne podmio-
ty, którym zleci on realizacjê 
poszczególnych zadañ. 

Gminny Program Profilak-
tyki zosta³ skonstruowa-
ny w podobny sposób, 
jak ubieg³oroczny. W jego 
tekœcie okreœlono m.in. cele 
i zadania, sposób realizacji 
oraz postêpowania w stosun-
ku do osób nadu¿ywaj¹cych 
alkoholu, dzia³ania maj¹ce 
na celu ograniczania prze-
mocy oraz dostêpnoœci do 
alkoholu i narkotyków itd. 
Uchwalony przez Radê pro-
gram bêdzie tak jak progra-
my poprzednich lat, ocenia-
ny po zakoñczeniu realizacji. 
Rada otrzyma od Dyrektora 
MOPS-u sprawozdania.

- w sprawie uzupe³nienia 
sk³adu osobowego Komi-
sji Sta³ej Rady.

Rada uzupe³ni³a sk³ad oso-
bowy Komisji Oœwiaty, Kultu-
ry, Sportu, Zdrowia i Opieki 
Spo³ecznej o radnego Pana 
Franciszka Zawisza.

- w sprawie wyra¿enia 
zgody na zawieranie po-
rozumieñ pomiêdzy mia-
stem Bieruñ, a innymi gmi-
nami, dotycz¹cych zwro-
tu kosztów dotacji udzie-
lonej na ka¿dego wycho-
wanka uczêszczaj¹cego 
do przedszkola publiczne-
go, prowadzonego przez 
organ innej ni¿ jednostka 
samorz¹du terytorialnego 
przedszkola niepubliczne-
go poza miastem Bieruñ.

Zgoda Rady umo¿liwia 
Burmistrzowi zawarcie po-
rozumieñ z innymi gmina-
mi. Podobne porozumie-
nia zawierane by³y w latach 
poprzednich. Dzieci z in-
nych gmin, w tym z Bieru-
nia, by³y dowo¿one do pla-
cówek, których nie ma w 
mieœcie. Pokrywanie wspól-
nego transportu obni¿a³o 
koszty us³ug.

- w sprawie zmian 
bud¿etu

Rada w trzech za³¹czni-
kach przyjê³a zmiany do 
bud¿etu. Polegaj¹ one 
na zwiêkszeniu docho-
dów bud¿etowych o kwotê 
128.459 z³ i o zwiêkszeniu wy-
datków bud¿etowych o tak¹ 
sam¹ kwotê. Rada dokona³a 
równie¿ zmian w limitach wy-
datków na wieloletnie progra-
my inwestycyjne przewidzia-

Radni obradowali
W dniu 28 grudnia odby³a siê ostatnia w 
ubieg³ym roku sesja Rady Miejskiej. Od wielu 
lat ostatnie sesje w roku sk³adaj¹ siê w czêœci 
roboczej i uroczystej œwi¹tecznej. Podobny 
charakter mia³a równie¿ sesja, której krótki ko-
mentarz zamieszczono ni¿ej.
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W wype³nionej po brzegi sali Kino-Teatru „Jutrzen-
ka”, 29 grudnia, wyst¹pi³ zespó³ „Pi razy drzwi”. Grupa 

dzia³aj¹ca na co dzieñ w Domu Kultury „Gama”, z³o¿ona 
jest g³ównie z gimnazjalistów i licealistów a jej reper-
tuar mo¿na sklasyfikowaæ jako poezja œpiewana.

KULTURA

ne do realizacji w latach 2006 
- 2008.

- w sprawie uzupe³nienia 
Uchwa³y Nr XI/2/2006 
Rady Miejskiej w Bieruniu 
z dnia 5.12.2006 r. w spra-
wie okreœlenia wysokoœci 
stawek podatku od nieru-
chomoœci oraz poboru 
tego podatku w drodze in-
kasa w 2007 roku.

Rada uzupe³ni³a treœæ 
przytoczonej wy¿ej uchwa³y 
poprzez dopisanie w § 1 
ust. 1 pkt f/ przytoczonej 
wy¿ej uchwa³y s³ów „od 1 
m2 powierzchni u¿ytkowej”. 
Uzupe³nienie ma na celu 
usuniêcia w¹tpliwoœci in-
terpretacyjnych. Uchwa³ê 

o takim brzmieniu podjêto, 
gdy¿ o to zwróci³a siê Re-
gionalna Izba Obrachun-
kowa.

W czêœci uroczystej rad-
ni z³o¿yli sobie ¿yczenia, 
podobnie jak inne osoby 
uczestnicz¹ce w sesji. Pod-
czas sesji radnym zosta³y 
wrêczone legitymacje. Bur-
mistrz poinformowa³ o 
przejœciu na emeryturê Na-
czelnika Wydzia³u Inwesty-
cji i Remontów Pani Urszu-
li Krause-Michu³ka oraz o 
przejêciu obowi¹zków Na-
czelnika przez nastêpcê. 
Z³o¿y³ równie¿ relacjê o prze-
biegu prac maj¹cych na 
celu uzupe³nienie wniosku 

o zmianê granic administra-
cyjnych pomiêdzy gminami 
Bieruñ i Tychy oraz o innych 
istotnych wydarzeniach, m.in. 
o du¿ym zainteresowaniu 
podmiotów gospodarczych 
Stref¹ Ekonomiczn¹ w Bieru-
niu, dodatkowych œrodkach 
zapewnionych przez Sejm 
RP na kontynuacjê budowy 
drogi ekspresowej S-1. Usta-
li³ z Rad¹, ¿e w odpowiedzi 
na zaproszenie przez miasto 
Meung-sur.Loire delegacja z 
Bierunia z³o¿y wizytê we Fran-
cji i tam zostanie podpisa-
ny akt partnerstwa. Jan Wie-
czorek przypomnia³ o rocz-
nicach jakie przypadn¹ w 
nastêpnym roku, to jest 620-

leciu nadania praw miejskich 
Bieruniowi, 10-leciu podpisa-
nia aktu partnerstwa z mia-
stem Gundelfingen. Zwróci³ 
uwagê na potrzebê uzgod-
nienia sposobu uœwietnienia 
tych wydarzeñ. Strona nie-
miecka nada³a nazwê Plac 
Bieruñski jednemu z pla-
ców. Pan Tomasz Kaczyñski 
zaprosi³ obecnych na se-
sji do udzia³u w organizowa-
nych przez Stowarzyszenie 
„Nasz Region” imprezach 
towarzysz¹cych Wielkiej Or-
kiestrze Œwi¹tecznej Pomocy.

Opracowa³
Sekretarz Miasta

Jerzy Stok

Nie ma niczego wy-
j¹tkowego w tym, ¿e w 
okresie bo¿onarodze-

niowym œpiewamy kolêdy. Ni-
kogo w naszym mieœcie nie 
zaskakuje piêkny jak zawsze 
œpiew Zespo³u „Bierunianki”. 
Grupa dzia³aj¹ca przy 
„Bieruñskim Oœrodku Kultury” 
a kierowana przez Magdalenê 
Miernik, posiada w swoim do-
robku wiele nagród i 
wyró¿nieñ. Jednak, mimo, ¿e 
zespó³ stale wzbogaca swój 
repertuar i prezentuje nowe 
utwory, dla kogoœ, kto aktyw-
nie uczestniczy w ¿yciu kultu-
ralnym naszej gminy, Bieru-
nianki nie s¹ zaskoczeniem. 

Równie¿ przebogaty ze-
staw kolêd praktycznie nie 
zmienia siê od lat. Z tym 

wiêkszym zainteresowa-
niem, przyj¹³em zaproszenie 
13 stycznia na koncert z cy-

klu „Spotkania kultur”. Dwa 
zespo³y: nasze „Bierunian-
ki” i góralski zespó³ „Grónie” 
spotka³y siê na scenie Kino 
- Teatru „Jutrzenka”, by daæ 
popis swoich mo¿liwoœci wo-
kalnych.

„Grónie” to mêska gru-
pa œpiewacza sk³adaj¹ca 
siê z mieszkañców G³êbiec 
i Kopyd³a. Inicjatywê podj¹³ 
Jerzy Poloczek w 1997 
roku, mieszkaniec Kopyd³a, 
wieloletni artysta Operet-
ki Gliwickiej oraz nauczy-
ciel œpiewu solowego w 
Pañstwowej Szkole Mu-
zycznej I stopnia w Cieszy-
nie Filia w Wiœle. 

Bierunianki i górale Dwa zespo³y z ró¿nych 
czêœci Œl¹ska: jeden z 
górskiej Wis³y a drugi z 
górnoœl¹skiego Bierunia 
œpiewa³y kolêdy. Niektóre 
ró¿ne, niektóre takie same, 
ale jak¿e w ró¿nych inter-
pretacjach. Dla nas, wiêksz¹ 
egzotyk¹ by³a mêska grupa 
œpiewaj¹cych górali. Ale i 
„Bierunianki” pokaza³y swój 
kunszt wykonawczy. Ca³oœæ 
z wrodzon¹ swad¹ prowa-
dzi³ znawca kultury œl¹skiej 
Marek Szo³tysek. 

Publicznoœæ by³a zachwy-
cona a artyœci z obu ze-

spo³ów jeszcze po czêœci 
oficjalnej, d³ugo razem 
podœpiewywali kolêdy, 
pastora³ki i inne utwo-
ry. Nale¿y przyklasn¹æ po-
mys³owi organizatorów aby 
zapraszaæ do nas zespo³y 
z innych miast, a nasze 
zespo³y prezentowaæ na 
zewn¹trz. Publicznoœæ chêt-
nie zobaczy jak nasi wypa-
daj¹ w konfrontacji z inny-
mi. Nasze zespo³y naucz¹ 
siê czegoœ od innych, a ci 
inni naucz¹ siê czegoœ od 
naszych. Publicznoœæ jedy-
nie skorzysta. 

Piosenki Jacka

8
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To wymarzona, senty-
mentalna scene-
ria, a na dodatek ca-

³oœæ wype³niona muzyk¹, 
kolêdami, pastora³kami, tak 
by³o 6 stycznia w Jutrzen-
ce - œwiêta w ca³ej krasie. 
Przegl¹d skierowany by³ do 
najm³odszych odbiorców, 
dzieci w wieku przedszkol-
nym i uczniów szkó³ podsta-
wowych. Otrzymaliœmy po-
nad piêædziesi¹t zg³oszeñ, 
które podzieliliœmy na dwie 
kategorie - soliœci i zespo³y. 
Ka¿dy uczestnik zobligowa-
ny by³ do zaprezentowania 
kolêdy lub pastora³ki. Zma-
gania ocenia³o szacowne 
grono, przewodnicz¹ca, pani 
Celestyna Czarnynoga, ab-

solwentka Akademii Muzycz-
nej w Krakowie, nauczycielka 
szko³y muzycznej, nauczyciel-
ka fletu, pani Joanna Lauren-
towska - absolwentka Akade-
mii Muzycznej we Wroc³awiu, 

skrzypaczka, pracownik 
Domu Kultury „Zawodzie” 
oraz pani Jolanta Grzeœlak, 
absolwentka Wy¿szej Kato-

lickiej Szko³y Muzyki Organo-
wej we Wroc³awiu, pracownik 
Domu Kultury „Gama”, na-
uczycielka muzyki. Wszyst-
kie panie s¹ zaanga¿owane 
w dzia³alnoœæ kulturaln¹, 
maj¹ du¿e osi¹gniêcia w 
edukacji muzycznej dzieci i 
m³odzie¿y. Jurorki ocenia³y 
walory g³osowe, brzmienio-
we, poczucie rytmu, dykcjê, 
interpretacjê, prezencjê es-
tradow¹. Najlepsz¹ solistk¹ 
okaza³a siê Julianna Lek-

sy z M³odzie¿owego Domu 
Kultury w Tarnowskich Gó-
rach, przygotowana przez p. 
Ma³gorzatê Zachnik, dru-
gie miejsce w kategorii soliœci 
zajê³a Jagoda Klimek z Ryb-
nika, trzecie - Anna Lan-
gosz z Tychów, a wyró¿nienie 
otrzyma³a Maria Maroszek 
z MiedŸnej. W zmaganiach 
zespo³ów najlepsze wra¿enie, 
a wiêc i pierwsz¹ nagrodê 
zdoby³y dzieci z Przedszko-
la nr 10 w Tychach - „Iskie-
reczki z dziesi¹teczki”, przy-
gotowane przez p. Beatê 
Pawe³czyk i Marzenê Goj. 
Drugie miejsce - zespó³ wo-
kalno-instrumentalny „Ko-

niczynki” z Przedszkola nr 
2 w Lêdzinach, trzecie - ze-
spó³ wokalno-instrumentalny 
„Septyma” z Zebrzydowic. 

Za rok kolejny przegl¹d, na 
który ju¿ teraz serdecznie za-
praszamy. Œpiewaj¹ce dzieci, 
to urokliwy, przemi³y widok, 
który pozostaje w pamiêci, 
spoczywa ciep³o w naszych 
myœlach, szczególnie w zimo-
we dni- a te podobno maj¹ ju¿ 
nadejœæ w ca³ej okaza³oœci.

Magda

Hej kolêda! Kolêda...
I Regionalny Przegl¹d Kolêd i Pastora³ek to 
nowa tradycja konkursowa w Bieruniu, po-
mys³ na promowanie miasta w regionie, na 
mi³e spêdzenie czasu, rywalizacjê, wype³nion¹ 
œpiewem. Œwi¹teczna dekoracja, p³atki œniegu- 
unosz¹ce siê nad scen¹, kolorowe lampki...

Piosenki Jacka
Czêsto ten termin ³¹czy siê z okreœleniem kraina 

³agodnoœci, zaczerpniêtym z poezji Jerzego Harasymo-
wicza, piosenk¹ aktorsk¹, turystyczn¹ lub studenck¹. Jed-
nym z czo³owych artystów tego gatunku by³ Jacek Kacz-
marski - i to w³aœnie twórczoœæ tego artysty, we w³asnych 
interpretacjach przedstawili nam m³odzi bieruniacy. 

Spektakl „Chrystus biednych i poni¿onych” zosta³ tak 
gor¹co przyjêty przez publicznoœæ, ¿e z niecierpliwoœci¹ 
czekamy na prezentacjê kolejnych dokonañ „Pi razy drzwi”. 
Sympatyczne, ¿e na koncercie znaleŸli siê mieszkañcy Bie-
runia, którzy kiedyœ, w Australii, mieli okazjê poznaæ Jac-
ka Kaczmarskiego, zaprzyjaŸniæ siê z nim i goœciæ go w 
swoim domu. Na poprzedniej stronie zamieszczamy zdję-
cie Jana Orocz z Bierunia, który w Australii goscił Jacka 
Kaczmarskiego. 
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BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY 
zaprasza

Kino – Teatr „Jutrzenka” Bieruń ul. Spiżowa 4
26 stycznia godz. 18.00 – Jasełka w wykonaniu 
Gimnazjum Nr 2

28 stycznia godz. 16.00 – 
DZIEŃ BABCI I DZIADKA – program artystyczny

17 lutego – Zabawa dla PZERiI

24 lutego – Maraton Skata

15 lutego godz. 10.40 – „Czarnoksiężnik z krainy Oz” – 
przedstawienie dla dzieci 

15 lutego    godz. 19.00 – „Wszyscy jesteśmy Chrystusami” 
– film  

22 lutego godz. 10.00 – „Grubaski Show” – przedstawienie 
dla dzieci w wykonaniu teatru 
„Nicoli”

Świetlica Środowiskowa, ul. Remizowa 19
27 stycznia godz. 17.00 – Spotkanie opłatkowe zespołów i 
chórów

3 lutego – Bal karnawałowy – „Radość Życia”

8 lutego godz. 16.00 – Wieczorek taneczny dla PZERiI

10 lutego – Zabawa taneczna dla KGW 
– Bijasowice

13 lutego godz. 18.30 – Koncert Walentynkowy – rosyjskie 
ballady i romanse w wykonaniu Aleksandra Maceradi

17 lutego – Zabawa karnawałowa dla Parafii NSPJ

20 lutego godz. 14.00 – Spotkanie klubowe 
PZERiI

22 lutego godz. 13.00 – „Grubaski Show” – przedstawienie 
dla dzieci w wykonaniu teatru 
„Nicoli”

Dom Kultury „Gama” ul. Chemików 45
27 stycznia godz. 20.00 – Zabawa karnawałowa dla SP1

10 lutego    godz. 20.00 – Zabawa karnawałowa

12 lutego godz. 9.00 – „Skarbnikowe dary” 
– przedstawienie dla dzieci 

Oœrodek Edukacji zapra-
sza dzieci i m³odzie¿ na fe-
rie zimowe:od 12 do16 lu-
tego i od 19 do 23 lute-
go trwaæ bêd¹ pó³kolonie 
organizowane: w Szkole 
Podstawowej Nr 1 w Szko-
le Podstawowej Nr 3. Zapi-
sy w sekretariatach szkó³. 
Odp³atnoœæ za turnus 20 z³.
Basen przy Szkole Podsta-
wowej Nr 1 w godzinach 
od 12.00 do 15.00. Cena 
promocyjna dla dzieci i 
m³odzie¿y 1 z³. Basen przy 
Szkole Podstawowej Nr 3 

w godzinach od 12.00 do 
15.00. Wstêp bezp³atny
Hala Sportowa przy Gimna-
zjum Nr 2 od poniedzia³ku do 
pi¹tku za wyj¹tkiem wtorku w 
godzinach: od 9.00 do 10.30 
uczniowie szkó³ podstawo-
wych, od 10.30 do 12.00 
uczniowie szkó³ gimnazjal-
nych oraz od 12.00 do 13.30 
uczniowie szkó³ ponad-
gimnazjalnych. Natomiast 
we wtorek w godzinach: 
od 12.00 do 13.45 ucznio-
wie szkó³ podstawowych. 
od 13.45 do 14.30 ucznio-
wie szkó³ gimnazjalnych i 
od 14.30 do 15.45 uczniowie 
szkó³ ponadgimnazjalnych.

Zapraszamy
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KOMUNIKATY

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

położonego w rejonie ul. Warszawskiej, Węglowej 
i ul. Mieszka I w Bieruniu.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 
80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady 
Miejskiej w Bieruniu nr II/6/2006 z dnia 23.02.2006r. zawiada-
miam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po-
łożonego w rejonie ul. Warszawskiej, Węglowej i ul. Mieszka 
I w Bieruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
w dniach od 12 lutego 2007r. do 12 marca 2007r. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Bieruniu ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń, 
pokój nr 15, w godz. od 8.00 do 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejsco-
wego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 lutego 2007r. w 
sali narad nr 9 Urzędu Miejskiego w Bieruniu o godz. 16.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Bie-
runia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, któ-
rej uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
28 marca 2007r. 

Burmistrz Miasta Bierunia

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
położonego pomiędzy linią kolejową, Potokiem 

Goławieckim, ul. Wawelską i ul. Bohaterów 
Westerplatte w Bieruniu.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miej-
skiej w Bieruniu nr II/7/2006 z dnia 23.02.2006r. zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego po-
między linią kolejową, Potokiem Goławieckim, ul. Wawelską i 
ul. Bohaterów Westerplatte w Bieruniu wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko, w dniach od 12 lutego 2007r. do 12 
marca 2007r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu ul. Ry-
nek 14, 43-150 Bieruń, pokój nr 15, w godz. od 8.00 do 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejsco-
wego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 marca 2007r. w 
sali narad nr 9 Urzędu Miejskiego w Bieruniu o godz. 16.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Bierunia 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organiza-
cyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga doty-
czy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 marca 2007r. 

Burmistrz Miasta Bierunia

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

położonego w rejonie ul. Wita i ul. Chemików 
w Bieruniu.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miej-
skiej w Bieruniu nr II/5/2006 z dnia 23.02.2006r. zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu położone-
go w rejonie ul. Wita i ul. Chemików w Bieruniu wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 12 lutego 
2007r. do 12 marca 2007r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Bieruniu ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń, pokój nr 15, w godz. od 
8.00 do 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejsco-
wego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 lutego 2007r. w 
sali narad nr 9 Urzędu Miejskiego w Bieruniu o godz. 14.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Bie-
runia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, któ-
rej uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
28 marca 2007r. 

Burmistrz Miasta Bierunia

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu położonego pomiędzy ulicami Kopcową, 
Słowackiego, Licealną, rzeką Mleczną, ul. Wylotową 

oraz Potokiem Stawowym w Bieruniu.
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-
nowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 
717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w 
Bieruniu nr II/4/2006 z dnia 23.02.2006r. zawiadamiam o wyłoże-
niu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy uli-
cami Kopcową, Słowackiego, Licealną, rzeką Mleczną, ul. Wylo-
tową oraz Potokiem Stawowym w Bieruniu wraz z prognozą od-
działywania na środowisko, w dniach od 12 lutego 2007r. do 12 
marca 2007r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu ul. Ry-
nek 14, 43-150 Bieruń, pokój nr 15, w godz. od 8.00 do 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miej-
scowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 marca 2007r. 
w sali narad nr 9 Urzędu Miejskiego w Bieruniu o godz. 14.00
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Bierunia 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organiza-
cyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga doty-
czy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 marca 2007r. 

 Burmistrz Miasta Bierunia
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BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny - licytację na:

1. sprzedaż nieruchomości położonych w Bieruniu przy ul. Szynowej, zapisanych w księdze wieczystej nr KA1T/00009624 Sądu Rejono-
wego w Tychach, jako własność Gminy Bieruń. Zgodnie z obowiązującym zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go terenów położonych w rejonie ul. Świerczynieckiej i Domy Polne, zatwierdzonego uchwałą Nr XI/10/2003 Rady Miejskiej Bierunia z dnia 
27.11.2003r. (Dz. U. Woj. Śląskiego Nr 8, poz. 299) działki przeznaczone są pod zabudowę jednorodzinną mieszkaniowo-usługową.

l.p. Oznaczenie 
nieruchomości

Powierzchnia 
w m2 Przeznaczenie nierzuchomości

Cena wywoławcza 
nieruchomości

w zł

Wadium
 w zł

1. nr działki 1963/124
obręb Bieruń Stary

karta mapy 3

KW KA1T/00009624 
SR w Tychach 

1158 Działki gruntowe, zlokalizowane przy ul. Szynowej w Bieruniu.
Działki posiadają kształt regularny-rombu, są płaskie, nie 
zabudowane, niezagospodarowane z dostępem do drogi 
o nawierzchni utwardzonej. Działka nr 1963/124 porośnię-
ta jest samosiejkami.
Przez działkę nr 1963/124 przebiega linia energetycz-
na 20kV oraz sieć wodociągowa Przy granicy z działką 
nr 1964/124 usytuowany jest słup energetyczny. Istnie-
je obowiązek uzgadniania wszelkich działań i inwestycji 
w strefie oraz ewentualne zmniejszenie zasięgu strefy – z 
właścicielem.
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoją-
cej lub bliźniaczej. Wysokość budynków mieszkalnych maks. 
2 kondygnacje nadziemnie + poddasze użytkowe z dchami 
symetrycznymi dwuspadowymi lub czterospadowymi. 
Dopuszcza się:
1) usługi wbudowane w zabudowę mieszkaniową lub wol-
nostojące: handlu (z wyłączeniem handlu hurtowego), ga-
stronomii, nauki, kultury, służby zdrowia i opieki społecz-
nej, obsługi finansowej i doradztwa, projektowania, kse-
rograficzne, szewskie, krawieckie, kosmetyczne, zegar-
mistrzowskie, jubilerskie, fryzjerskie i fotograficzne – przy 
czym uciążliwość winna ograniczać się do granicy działki.
2) W przypadku zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej oraz 
garaży – lokalizację w granicy działki budowlanej z wyłą-
czeniem działek stanowiących drogi i dojazdy, pod warun-
kiem zgody właścicieli obu działek.
Wzdłuż linii energetycznej EN 20kV obowiązuje pas ochron-
ny szerokości 13 m (2 x 6,5 m). W pasie tym ustalono zakaz 
wnoszenia obiektów kubaturowych, konieczne jest również 
zapewnienie dojazdu sprzętu ciężkiego do słupa.

24.000,00 zł
+ 22% VAT zł

2.400,00 zł 

2. nr działki 1964/124
obręb Bieruń Stary

karta mapy 3

KW KA1T/00009624 
SR w Tychach 

1439 38.000,00 zł
+ 22% VAT zł

3.800,00 zł

Nieruchomości te są wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich.
Do cen nieruchomości osiągniętych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
1. Przetarg odbędzie się w dniu 6 marca 2007 r. o godz. 11.15 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14.
2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium nie później niż do dnia 22 lutego 2007r. do godz. 15.00 w kasie Urzędu Miej-

skiego lub w formie przelewu bankowego na konto: Bank Spółdzielczy Tychy 26 8435 0004 0000 0000 6158 0001.
3. Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i następujące dokumenty:
- w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty,
- w przypadku osób upoważnionych do reprezentowania uczestnika - oryginał pełnomocnictwa do działania na każdym etapie postępowa-

nia przetargowego. 
4. Wadium należy wnosić w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
5. Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wnie-

sione w innej formie niż w pieniądzu, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Natomiast 
pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od daty przetargu, bez odsetek.

6. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, za za-

okrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
8. Wylicytowaną cenę za nieruchomość wraz z podatkiem VAT należy uiścić w całości przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.
9. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości 

przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. nr 167, poz. 1758) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.
10. Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. 

Rynek 14 (II piętro, pokój nr 18), tel.: (032) 324-24-28. Adres internetowy: http://www.um.bierun.pl
11. Burmistrz Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny.

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
działając na podstawie art. 35  ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r., 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bieruniu zostały wywieszone wykazy, w których 
opisano nieruchomości z przeznaczeniem do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego tj.:

- działka nr 1013/296 o powierzchni 417 m2, położona w Bieruniu przy ul.Chemików,
- działka nr 511/11 o powierzchni 2240 m2 , położona w Bieruniu przy ul. Oświęcimskiej.
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BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny - licytację na:

1. sprzedaż nieruchomości położonych w Bieruniu przy ul. Rubinowej, zapisanych w księdze wieczystej nr KW KA1T/00009624 Sądu Re-
jonowego w Tychach, jako własność Gminy Bieruń. Zgodnie z obowiązującym zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenów położonych w rejonie ul. Rędzinnej zatwierdzonego uchwałą Nr X/11/2002 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 12.12.2002r. (Dz. 
U. Woj. Śląskiego Nr 9, poz. 327 z dnia 25.02.2003r.) działki przeznaczone są jako tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej in-
tensywności.

l.p. Oznaczenie nierucho-
mości Powierzchnia w m2 Przeznaczenie nieruchomości

Cena wywoławcza 
nieruchomości

w zł

Wadium
 w zł

1. nr działki 1412/207 
obręb Bieruń Stary

karta mapy 6
KW KA1T/00009624 SR 

w Tychach

637 Działki gruntowe, zlokalizowane przy ul. Rubinowej w Bie-
runiu. Działki posiadają kształt regularny, są płaskie, nie 
zabudowane, nie  zagospodaro-wane z dostępem do 
drogi publicznej.
Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej in-
tensywności (jednorodzinna, wolnostojąca i bliźniacza). 
Wysokość budynków mieszkalnych maks. 2 kondygna-
cje nadziemni (z poddaszem użytkowym) – do 9m, z da-
chami dwuspadowymi o nachyleniu połaci 15÷45o.
Dopuszcza się:
1) lokalizację obiektów gastronomii, handlu detalicznego 
i nieuciążliwego rzemiosła, 
2) realizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej do 
dwóch mieszkań przy zachowaniu standardów jak dla za-
budowy jednorodzinnej.
W najbliższym sąsiedztwie znajduje się linia elektroener-
getyczna i sieć wodociągowa.
Odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych do 
kanalizacji rozdziel-czej do mechaniczno-biologicznej 
oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Chemików 
w Bieruniu Starym. 
W przypadku braku takiej możliwości dopuszcza się od-
prowadzenie ścieków do indywidualnych urządzeń gro-
madzenia ścieków, z zapewnie-niem ich usuwania i 
oczyszczania stosownie do odrębnych przepisów.
Zaopatrzenie w gaz z istniejącego gazociągu średnio-
prężnego 180/63/60mm biegnącego w ul. Rędzinnej.

21.658,00 zł 
+ 22% VAT zł 2.200,00 zł

2. nr działki 1413/207
obręb Bieruń Stary

karta mapy 6
KW KA1T/00009624

SR w Tychach

662

22.508,00 zł
+ 22% VAT zł 2.300,00 zł

3. nr działki 1414/207
obręb Bieruń Stary

karta mapy 6
KW KA1T/00009624

SR w Tychach

 27.880,00 zł
+ 22% VAT zł

2.800,00 zł

Nieruchomości te są wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich.
Do cen nieruchomości osiągniętych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
1. Przetarg odbędzie się w dniu 6 marca 2007 r. o godz. 10.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14.
2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium nie później niż do dnia 22 lutego 2007r. do godz. 15.00 w kasie Urzędu Miej-

skiego lub w formie przelewu bankowego na konto: Bank Spółdzielczy Tychy 26 8435 0004 0000 0000 6158 0001.
3. Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i następujące dokumenty:
- w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty,
- w przypadku osób upoważnionych do reprezentowania uczestnika - oryginał pełnomocnictwa do działania na każdym etapie postępowa-

nia przetargowego. 
4. Wadium należy wnosić w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
5. Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wnie-

sione w innej formie niż w pieniądzu, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Natomiast 
pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od daty przetargu, bez odsetek.

6. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, za za-

okrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
8. Wylicytowaną cenę za nieruchomość wraz z podatkiem VAT należy uiścić w całości przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.
9. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości 

przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. nr 167, poz. 1758) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.
10. Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bieruniu, 

ul. Rynek 14 (II piętro, pokój nr 18), tel.: (032) 324-24-28. Adres internetowy: http://www.um.bierun.pl
11. Burmistrz Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny.

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r., 

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bieruniu zostanie wywieszony wykaz nieruchomości 
położonej w Bieruniu z przeznaczeniem pod miejsca parkingowe, tj. :

• część działki nr 1317/116 o pow. 370 m2
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ROZMAITOŚCI

OGŁOSZENIE 
BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY POSZUKUJE 

DWÓCH PRACOWNIKÓW DO PRACY NA 
STANOWISKU 

- KONSERWATOR 
- AKUSTYK

PRACA NA 1/2 ETATU
KONTAKT:

tel. 032 216 40 16
BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY

UL. SPIŻOWA 4
43-150 BIERUN

u XI Turniej halowej piłki nożnej 
oldbojów 
20 styczeń – hala sportowa Bieruń ul. 
Warszawska 294 organizator – UM 
Bieruń

u X Grand Prix Bierunia w For-
mach Sztuk Walki 
27 styczeń – hala sportowa Bieruń ul. 
Licealna 17a organizator – Stowarzy-
szenie Big Budo Polska

u V Turniej halowej piłki nożnej 
dla drużyn niezrzeszonych 
10 luty – hala sportowa Bieruń ul. 
Warszawska 294 organizator – UM 
Bieruń, KS „PIAST” wstęp wolny

u VI Turniej halowej piłki nożnej 
dla drużyn zrzeszonych 
17 luty – hala sportowa Bieruń ul. 
Warszawska 294 organizator – UM 
Bieruń, KS „PIAST” wstęp wolny

u Spotkanie organizacyjne 
ALPN na sezon 2007r. 
23 luty – KS „PIAST” Bieruń, ul. War-
szawska 270 godz. 17:00

u Maraton skatowy 
24 luty – Kino-Teatr “Jutrzenka” orga-
nizator – UM Bieruń, KS „UNIA” zapisy 
do dnia 19.02.2007r. – wpisowe 25 zł 
tel. kontaktowy 032 216-40-75

u VIII Turnieju halowej piłki noż-
nej gimnazjalistów 
3 marzec – hala sportowa Bieruń ul. 
Warszawska 294 grupy wiekowe: 
1992/1993 i 1991 organizator – UM 
Bieruń

FERIE ZIMOWE: 
u Wyjazdy na narty:
(Szczyrk) 10, 14, 17, 21 luty odpłat-
ność 10 zł od osoby

u Turnieje tenisa stołowego 
dla dzieci i młodzieży: 23 luty hala 
sportowa G-2 Bieruń ul. Liceal-
na 17a, hala sportowa G-1 Bieruń 
ul. Warszawska 294 

Szczegółowe informacje 
w Referacie Sportu i Rekreacji UM 
Bieruń tel. 324 – 24 – 27 

PLAN IMPREZ SPORTOWYCH 

W dniu 4 lutego br. przeprowa-
dzone zostaną wybory do 
Powiatowej Izby Rolniczej 

na czteroletnią kadencję. W poprzed-
nich kadencjach Bieruń reprezento-
wały w Izbie Urszula Podbioł i Jo-
lanta Niesyto. Są to nietypowe wybo-
ry, gdyż zalecana jest agitacja. Zachę-
camy więc wszystkich uprawnionych 
do udziału w wyborach i głosowaniu 
na delegata. W Bieruniu prawo takie 
przysługuje 464 rolnikom, czyli płatni-
kom podatku rolnego, posiadającym 
powyżej 1 ha gruntu rolnych, względ-
nie płatnikom podatku dochodowe-
go od działu w specjalnych rolnictwa 
(np. hodowcom drobiu, właścicielom 
szklarni itp.). Wybory zostaną prze-
prowadzone w lokalu w Centrum Ini-
cjatyw Gospodarczych w Ścierniach 
w godzinach od 800 do 2000 przez 5-
cio osobową komisję składającą się 
z rolników.
W Bieruniu obszar użytków rolnych 
jest mniejszy niż 4.000 ha więc z tere-
nu tego będzie wybierany 1 delegat.
Wymagane poparcie minimum 50 
podpisów osób uprawnionych uzy-
skał Jan Hadryan. 

Rolnicy do urny
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Oko³o 90 wolontariu-
szy pod przewod-
nictwem Stowarzy-

szenia Gospodarczo-Eko-
logicznego „Nasz Region”, 
wytrwale zbiera³o pieni¹dze 
przez ca³y dzieñ fina³u. Tym 
razem zebrano prawie 33 
tysi¹ce, pokazuj¹c kolej-
ny raz hojnoœæ i dobre zor-
ganizowanie bieruniaków. 

Jednak ta kwota to nie tyl-
ko efekt kwesty, ale tak¿e im-
prez towarzysz¹cych ca³emu 
przedsiêwziêciu. Pomimo 
tego, ¿e orkiestra gra³a oficjal-
nie 14 stycznia, to dzia³ania 
wolontariuszy rozpoczê³y siê 
wczeœniej. Szko³y podstawo-
we, gimnazja i szko³y œrednie 
gra³y przez ca³y tydzieñ 
poprzedzaj¹cy termin fina³u. 
M³odzi ludzie pod przewod-
nictwem nauczycieli dali z 
siebie wiele zaanga¿owania 
i pracy, zbieraj¹c w sumie 
oko³o 7 tysiêcy (kwoty poda-
wane s¹ w przybli¿eniu gdy¿ 
sprawozdania finansowe s¹ 
jeszcze w drodze).  

W sobotê trzynastego 
stycznia w „domu zbornym” 
na ERG’u odby³a siê wiel-
ka aukcja dla VIP-ów, w któ-
rej licytowano wiele dzie³ lo-
kalnych artystów. Na licyta-

cji obecny by³ Burmistrz Mia-
sta Bierunia Ludwik Jagoda, 
który wylicytowa³ zabytkowy 
banknot. £¹cznie na aukcji 
zebrano ponad 9 tysiêcy 
z³otych. 

14 styczeñ to by³ ju¿ 
czas wytê¿onej pracy or-
ganizatorów i wolontariu-
szy, którzy od 6 rano do 
póŸnego popo³udnia zbie-

rali pieni¹dze. Zbiórce 
towarzyszy³y imprezy zarów-
no w Nowym jak i w Starym 
Bieruniu. Od godziny 11 ki-
noteatr „Jutrzenka” okupo-
wany by³ przez „ma³olatów”, 
dla których przygotowano 
wiele gier i zabaw z licznymi 
nagrodami. 

Po dzieciakach przy-
szed³ czas na nieco starsz¹ 
m³odzie¿, która mog³a 
s³uchaæ takie zespo³y jak: 
„Liœæ”, „Drimm”, „Plagiat” 
oraz „7 w nocy”. Tu tak¿e 
nie zabrak³o loterii fantowej, 
w której g³ówn¹ nagrod¹ 
by³ rower. By³o te¿ licytowa-
ne z³ote serduszko WOŒP 
oraz plakat z autografem 
Jurka Owsiaka. 

Po raz pierwszy organi-
zatorzy przygotowali coœ 
w Bieruniu Nowym. Na na-
czepie TIRA, która s³u¿y³a 

Gor¹ce bieruñskie serca1 jako scena, oraz wokó³ niej 
odbywa³o siê wiele cie-
kawych wydarzeñ. Teatr 
ognia „Cabiria”, Rycerze 
Chor¹gwi Ziemi Siewier-
skiej, samochody rajdowe 
Piotra Merasiñskiego oraz 
wystêpy zespo³u „Weso³y 
Masorz i Przyjaciele” oraz 
orkiestry „Piast”. 

O godzinie 20:00 tak jak w 
ca³ej Polsce, tak i zarówno w 
Bieruniu Nowym jak i Starym 

wystrzeli³o „œwiate³ko do nie-
ba”. Uczestnicy cieszyli siê 
piêknem fajerwerków oraz 
zimnych ogni. Wszystkiemu 
przygl¹da³o siê radio Express 
FM, które zdawa³o relacje an-
tenowe na bie¿¹co o tym, 
co w Bieruniu siê dzia³o. Nie 
zabrak³o te¿ Telewizji Polskiej 
Pr.3. Nad ca³oœci¹ czuwa³ te-
goroczny szef sztabu To-
masz Nyga.

Lucyna Kondla

Jase³ka w Gimnazjum nr 1

22 grudnia uczniowie naszego gimnazjum wystawili jase³ka 
bo¿onarodzeniowe. W gwarze œl¹skiej zaprezento-

wana zosta³a historia Narodzenia Pañskiego widziana ocza-
mi œl¹skiego „farorza”, który podczas odwiedzin duszpaster-
skich u typowej œl¹skiej rodziny przedstawia zgromadzonym 
tê wyj¹tkow¹ chwilê narodzin Jezusa Chrystusa. Jase³ka przy-
gotowali uczniowie klas I c, II b i c dziêki zaanga¿owaniu pani 
Anny Kasperczyk i ksiêdza Marcina Ryszki. Nad wykonaniem 
scenografii czuwa³a pani Danuta Kurdziel-Kasprzyk.

Koniec roku przyniósł 
rozwiązanie wielu 
konkursów, w któ-

rych nasi uczniowie spraw-
dzali swe zdolności pla-
styczne, zdobywali najwyż-
sze miejsca. 

I tak, w konkursie pt „Nar-
kotyk Twój wróg” jury było 
pod wrażeniem pracy Jo-
anny Balury, przyznając 
jej pierwsze miejsce, trze-
cie przyznali Aleksandrze 

Kwiatkowskiej, wyróżnie-
nia: Oktawii Karczmarek 
i Beacie Kostce. 

Z kolei w konkursie „Je-
sienne liście rozwiewa wiatr” 
najwyższe laury zdobyła 
Marta Marchel. Nagrodzo-
ne prace powstawały pod 
kierunkiem pani Katarzy-
ny Korus, której, podobnie 
jak uczestnikom, serdecznie 
gratulujemy sukcesów.

Sukcesy plastyczne
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