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Przedszkolaki z grup ze-
ro wych Przed szko la nr 
2 poznaj¹ urzêdy i in-

stytucje w naszym mieœcie. 
Z okazji Dnia Górnika 
zwiedzia³y kopalniê „Piast”. 

Wczeœniej by³y z wizyt¹ w sta-
rostwie powiatowym, gdzie 
zosta³y przyjête przez same-

go sta rostê Piotra 
Czarnynogê. Mo¿e 
wœród zwie dza j¹-
cych jest przysz³y 
pra cownik staro-
stwa a mo¿e kolej-
ny starosta? Ka¿da 
taka wizyta, jest 
okazj¹ do poznania 
nowych miejsc i lu-
dzi. Dlatego te¿, ju¿ 
wkrótce nasze dzie-
ci odwiedz¹ kolejne 
instytucje. 

Miros³awa Bojdys
Joanna Tomecka

8 grudnia w Teatrze Œl¹-
skim im. Sta ni s³awa Wy-
s piañ skiego w Katowi-

cach od by³o siê uroczyste 
roz strzygniêcie III konkursu 
plastycznego pt.: „Unia mo-
ich marzeñ” organizowanego 
przez prof. Genowefê Gra-
bowsk¹ pos³a do Parlamentu 
Europejskiego. Uroczystoœæ 
zosta³a po³¹czona z im-
pre z¹ miko³ajkow¹ dla wy-
ró¿nionych w konkursie 
m³odych artystów. Uczen-
nica Szko³y Podstawo-
wej nr1 - Zuzanna Parysz 
z klasy 1a zajê³a II miejsce. 
Serdecznie gratulujemy i 
¿y  czymy dalszych sukcesów!

Przedszkolaki w urzêdzie

Brawa dla 
Zuzanny!

Podopieczni Sto-
w a  r z y  s z e n i a 
na Rzecz Osób 

Niepe³nosprawnych 
„Ra doœæ ¿ycia”: - ze 
Œwietlicy Zajêæ Tera-
peutycznych przy SP -
3 oraz uczniowie 6 kla-
sy integracyjnej SP -1 
w Bieruniu pod kierun-
kiem pañ Anity Ziêtara 
i Ani Adamek, zapre-
zentowali 15 grudnia w 
Kinoteatrze „Jutrzen-
ka” - Jase³ka. Przed-
stawienie by³o czêœci¹ 
imprezy miko³ajkowej, 
w której wyst¹pili po-
nadto: Dominika Drob 
oraz zespo³y „Mali Bojszowia-
nie” i „Starts show” z Lêdzin. 
Goœæmi cz³onków Stowarzy-
szenia kierowanego przez An-

drzeja Styloka byli przedsta-
wiciele sponsorów miêdzy in-
nymi: w³adz samorz¹dowych 
Bierunia – z przewodnicz¹cym 
RM Henrykiem Skupieniem i 

przewodnicz¹cym Rady Po-
wiatu Henrykiem Barcikiem. 
Kulminacyjnym punktem spo-
tkania by³y paczki które wrêcza³ 
najprawdziwszy Miko³aj.

Jase³ka Radoœci

PodatkiProtest twa!
str. 12str. 2

Głos mają 
mieszkańcy str. 3
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Ju¿ dziewi¹ty wieczór wi-
gilijny stra¿aków ochot-
ników z 10 jednostek 

zrzeszonych w Oddziale Po-
wiatowym Z OSP RP powiatu 
Bieruñsko-Lêdziñskiego odby³ 
siê 15 grudnia. Tym razem, go-
spodarzami byli nowobieruñscy 

stra¿acy a spotkanie odby³o siê 
w œwietlicy przy ulicy Remizo-
wej. Po odœpiewaniu hymnu 
„Rycerze Floriana” sekretarz 
Jan Kasprzyk odczyta³ referat 
podsumowuj¹cy miniony rok 
a nastêpnie wyró¿niaj¹cym siê 
druhom wrêczono medale, od-

znaki i dyplomy. Wœród 
wyró¿nionych znalaz³ siê 
Arkadiusz ¯urek z OSP 
Bieruñ Nowy. Wspóln¹ 
modlitwê poprowadzi³ ks. 
Proboszcz Jan D¹bek z 
parafii pod wezwa-
niem NSPJ po 
czym nast¹pi³o 
³a manie siê 
op³a tkiem i 
sk³adanie so-
bie ¿yczeñ.

W czêœci artystycznej 
wy st¹ pi³y Nowobieru-
nianki. Goœæmi stra¿aków 
byli przedstawiciele w³adz 

samorz¹dowych z bur-
mistrzem Bierunia 

Ludwikiem Ja-
god¹ i starost¹ 

powiatu Pio-
trem Czar-
nynog¹ na 
czele. 

Stra¿acka wigilia

Zarz¹d Oddzia³u Rejono-
wego PZERiI udziela in-
formacji dotycz¹cych 

wypoczynku urlopowego w 
2008 roku dal wszystkich za-
interesowanych (nie tylko 
emerytów). Zarz¹d Posiada 
wiele ofert wczasowych i wy-
cieczkowych w kraju i za gra-

nic¹. Wa¿nym atutem tych 
wyjazdów jest wygodny prze-
jazd luksusowymi autokarami 
bezpoœrednio z Bierunia co 
gwarantuje biuro „Kulik Tra-
vel”. Zainteresowanych zapra-
szamy do siedziby PZERiI przy 
ulicy Spi¿owej w Bieruniu.

Nie tylko dla seniorów

O skomplikowanych re-
lacjach miêdzy w³a-
dz¹ (równie¿ samo-

rz¹dow¹) a mediami opowiada³ 
Jan Mazurkiewicz – naczelny 
redaktor Tygodnika Regional-
nego „Echo” podczas spotka-

nia, które odby³o siê w Jutrzen-
ce. S³uchaczami byli przedsta-
wiciele w³adz samorz¹dowych: 
radni, burmistrz Ludwik Ja-
goda i jego zastêpca Jan 
Podleœny oraz niewielka gru-
pa mieszkañców. 

W³adza i media

Jak nas poinformowa³ 
Janusz Wyderka - po-
nad 320 Bieruniaków 

podpisa³o siê pod listem 
do Prezydenta Miasta Tychy 
Andrzeja Dziuby w sprawie 
miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzenne-
go dla obszaru po³o¿onego 
w rejonie ul. Lokalnej. 
W liœcie czytamy m.in.: 

My, mieszkañcy Bierunia, 
uczestnicz¹cy w dyskusji 
publicznej przeprowadzonej 
w dniu 15 listopada 2007 w 
siedzibie Urzêdu Miasta Ty-
chy, nad przyjêtymi w pro-
jekcie w/w planu nie zga-
dzamy siê na zapisy para-
grafu 10 ustêp l punkt la 
dopuszczaj¹cy do realizacji 
w terenie okreœlonym sym-

bolem 5PB lokalizacjê wy-
twórni mas bitumicznych, 
dlatego wnosimy o usuniêcie 
tego zapisu z planu.

Nasz wniosek motywuje-
my tym, ¿e wytwórnia mas 
bitumicznych k³óci siê z „Za-
sadami Ochrony Œrodowiska 
i Przyrody” okreœlonymi z 
roz dziale 5 paragraf 23, a 
w szczególnoœci punktem 
4. Jest przedsiêwziêciem 
wp³ywaj¹cym niekorzy stnie 
na œrodowisko, zw³a szcza w 
zakresie emisji odorów do 
powietrza, pochodz¹cych z 
produkcji i transportu asfaltu.

O sprawie ju¿ infor mo-
waliœmy w poprzednich wy-
daniach „Rodni” i w miarê 
rozwoju sytuacji bêdziemy 
informowaæ na bie¿¹co.

Protest trwa!

Mieszkańcom Bierunia, Klientom, 
Członkom i Pracownikom 
Spółdzielni Usługowo 
Handlowej „Jedność”,
zdrowych i pogodnych 
Świąt Bożego Narodzenia 
oraz spełnienia marzeń 
w nadchodzącym roku

życzą
Rada Nadzorcza 
i Zarząd SUH „Jedność”. 

Jakie Walentynki?
Niebawem 14 lutego. Jeśli masz pomysł co zrobić aby 
uatrakcyjnić to bieruńskie święto zgłoś swoją propozy-
cję na piśmie.

Kartki z pomysłami proszę składać pod adresem: 
BOK, 43-150 Bieruń, ul. Spiżowa 4.
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Tegoroczne spotkania z miesz-
kańcami były dla radnych 
obecnej V kadencji Rady 

pierwszą okazją do poznania pro-
blemów nurtujących mieszkańców 
poszczególnych miejscowości. 
Obawy, że frekwencja będzie niska 
okazały się płonne. W tegorocz-
nych spotkaniach wzięło udział bli-
sko 400 mieszkańców, czyli w licz-
bie porównywalnej do lat 
poprzednich. Odnotowa-
na została duża aktyw-
ność mieszkańców, gdyż 
głos zabrały 62 osoby. 
Niemal wszyscy poru-
szali od kilku do kilku-
nastu problemów, a nie-
którzy wręcz mieli je odnotowane 
na kartkach. W każdej miejscowo-
ści dodatkowo poza pracownikami 
Urzędu udzielali odpowiedzi rów-
nież prezes Bieruńskiego Przed-
siębiorstwa Inżynierii Komunalnej 
Tadeusz Kowalik, dyrektor biura 
Fundacji Inicjatyw Gospodarczych 
Bernard Pustelnik a w kilku przy-
padkach dyrektorzy Niepublicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
oraz Starosta Piotr Czarnynoga. 
Tak jak w poprzednich latach naj-
więcej problemów dotyczyło dróg. 

Pod tym pojęciem kryje się budo-
wa, modernizacja, naprawa na-
wierzchni, prawidłowe odwodnie-
nie, oświetlenie, oznakowanie, 
budowa chodników itd. We wszyst-
kich miejscowościach wykazywane 
było zainteresowanie i perspekty-
wa realizacji planów miejscowych. 
We wszystkich do tej pory nie ska-
nalizowanych miejscowościach 

pytano w jakiej perspektywie cza-
sowej to nastąpi. Wszędzie po-
twierdzana była celowość spotkań 
władz z mieszkańcami, a wręcz 
oczekiwano, że będą one odbywa-
ły się częściej. Sprawa, która nie-
pokoi to zaśmiecanie miasta przez 
przyjezdnych kierowców, zwłasz-
cza samochodów ciężarowych. 
Zaskakująco dużo osób poruszyło 
problem odśnieżania mimo, że za-
równo ilość dotychczasowych opa-
dów śniegu jak i temperatura da-
leko odbiegają od warunków jakie 

były dwa lata temu. Zaskakująca 
było też liczba różnych problemów 
dotyczących cmentarza komunal-
nego przy ul. Soleckiej. Nowością 
był udział w spotkaniach osób, któ-
re są mieszkańcami Bierunia od 
kilku lat. To osoby, które wybudo-
wały domy i były zainteresowane 
w jakiej perspektywie czasowej bę-
dzie zapewniona infrastruktura (ka-

nalizacja, oświetlenie, na-
wierzchnia itd.)

W spotkaniu dominowa-
ły sprawy drobne, ale waż-
ne z punktu widzenia po-
szczególnych mieszkań-
ców. W kilku przypadkach 
ze strony mieszkańców jak 

i ze strony przewodniczącego Rady 
padały propozycje, aby spotkania 
organizowane były w październiku, 
co pozwoli na uwzględnienie w bu-
dżecie miasta niektórych propozycji 
mieszkańców. Z perspektywy dwóch 
ostatnich lat widać, że ubyło proble-
mów do załatwienia, powtórzyły się 
takie, których realizacja zależy od 
innych podmiotów m.in. awarie sie-
ci wodociągowej i zła jakość wody. 
Doszły nowe, które trzeba będzie re-
alizować w miarę możliwości budże-
tu miasta.

WOKÓŁ NAS

Ściernie 23.11.2007 r. 
Filia Szkoły Podstawowej Nr 3 
– Prowadzący Jan Wieczorek

W spotkaniu wzięło udział 25 
mieszkańców, w tym głos zabra-
li: Jan Drapa, Leonard Magiera, 
Ryszard Kołoczek, Teresa Duży, 
Małgorzata Leszczyńska, Piotr 
Czarnecki, Zdzisława Kornaś. Jó-
zef Doktor, Stanisław Ludwiński.

W sprawach komunalnych m.in. in-
formowano o potrzebie prawidłowe-
go umiejscowienia krawężników w są-
siedztwie klubu nocnego oraz odwod-
nienia ul. Warszawskiej w tym miejscu. 
Wnioskowano o budowę drogi dojazdo-
wej na odcinku ok. 120 m do prywatnej 
działki położonej w sąsiedztwie siedziby 
RPWiK. Informowano o nie dokończo-
nej niwelacji terenu w związku z budową 
ścieżki rowerowej co utrudnia utrzyma-
nie porządku w tym miejscu. Zgłoszono 
potrzebę odśnieżania ul. Turystycznej 
na wjeździe do ul. Zarzyna oraz ścież-
ki rowerowej. Wnioskowano o położe-
nie nakładki asfaltowej na ul. Letniej. Py-
tano o powód zaniechania remontu ul. 
Kamiennej, Pszennej, Zarzyna i Skalnej, 
które miały być remontowane, gdyż na 
czas remontu ul. Warszawskiej służyły 
do objazdów i ich nawierzchnia zosta-
ła uszkodzona, a w przypadku ul. Skal-
nej służyła jako objazd podczas remon-

Głos mają mieszkańcy
Krótkie podsumowanie
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tu ul. Bogusławskiego. Pytano o możli-
wość instalacji świateł na skrzyżowaniu 
ul. Warszawskiej z ul. Pszenną oraz na 
skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z ul. Bo-
gusławskiego. Proszono o interwencję 
Straży Miejskiej, aby przestrzegane były 
przepisy ruchu drogowego przez kie-
rowców ciężarówek oczekujących na 
załadunek stojących przy ul. Bogusław-
skiego. Pytano w jakiej perspektywie 
czasowej będzie budowana kanalizacja 
sanitarna w Ścierniach. Informowano o 
zrzucie dużej ilości ścieków sanitarnych 
na ul. Dolomitowej oraz budzącym wąt-
pliwość co do jakości remoncie most-
ku na tej ulicy. Polemizowano na temat 
kosztu najmu sali przy ul. Remizowej 
twierdząc, że jest zbyt wysoki, a dla osób 
zainteresowanych wyznaczane są bar-
dzo krótkie terminy na sformalizowanie 
najmu. Rozważano możliwość lokalizacji 
wiaty przystankowej na rynku. Ponownie 
sygnalizowano potrzebę ogrodzenia te-
renu szkoły w Ścierniach.

Jajosty – 26.11.2007 r. Zajazd

Prowadzącym był radny Jan 
Knopek. W spotkaniu wzięło 
udział ok. 35 mieszkańców. W 
tym głos zabrali m.in. Mariusz 
Śliwiński, Józef Berger, Leonard 
Różyczka, Wiesław Szczotka, 
Andrzej Klekot, Jerzy Klekot, 
Piotr Sapek.

W sprawach komunalnych między in-
nymi wnioskowano o remont następu-
jących ulic: Gołysowej, Peryferyjnej i 
Okrężnej. Pytano w jakiej perspektywie 
czasowej będzie budowany chodnik 
przy ul. Peryferyjnej oraz o dokończe-
nie budowy chodnika przy ul. Turystycz-
nej. Sygnalizowano potrzebę wycinki 
drzew przy ul. Turystycznej pytając o 
przyczynę zaniechania wycinki drzew 
wcześniej do tego wyznaczonych. Pa-

dło twierdzenie, że ul. Potokowa po re-
moncie nawierzchni jest w gorszym sta-
nie niż poprzednio. Wyrażone zostało 
zniecierpliwienie na zbyt długie ocze-
kiwanie wypłaty za grunty przejęte od 
osób fizycznych w celu porządkowania 
stanu prawnego dróg. Poinformowano, 
że w wyniku intensywnego korzystania 
z ul. Peryferyjnej przez kierowców pod-
czas remonty ul. Warszawskiej miesz-
kańcom tej ulicy zostały zniszczone 
wjazdy do bram. Aby je naprawić pro-
szono o utwardzenie wjazdów frezem 
asfaltowym. Zwracano się z prośbą o 
interwencję w zakładzie energetycz-
nym, gdyż mieszkańcy 4 domów przy 
ul. Turystycznej nie potrafią skutecz-
nie wywalczyć prawidłowego zasilania, 
a obecne napięcie 186 – 205 kWh po-
woduje uszkodzenie urządzeń domo-
wych. Proszono o prawidłowe odśnie-
żanie ulic w tym m.in. ul. Turystycznej 
i Bojszowskiej. Przedstawione zosta-
ły własne odczucia dotyczące sporów 
granicznych toczonych przed sądem 
przez osoby fizyczne z gminą. Orzecze-
nie sądu na korzyść gminy traktowano 
jako krzywdę. Proszono o zapewnienie 
komunikacji autobusowej w taki spo-
sób, aby mieszkańcy Jajost mogli bez-
pośrednio dojechać w godzinach po-
rannych do szkoły w Tychach, powrócić 
ze szkoły w taki sam sposób oraz mieć 
możliwość dojechania do 

Tychów i Oświęcimia również w godzi-
nach popołudniowych zwłaszcza w dni 
wolne. Pytano o perspektywę czasową 
przyjęcia planu miejscowego dla Jajost

Bieruń Stary – 28.11.2007 r.

Rolę prowadzącego pełnił rad-
ny Jan Wieczorek. W spotkaniu 
wzięło udział ok. 150 osób, w 
tym głos zabrali m.in.: Janusz 
Wyderka, Maria Błażek, Danuta 
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Lubecka, Irena Kostyra, Ludwik 
Łasicki, Paweł Galoch, Ilona Ku-
las, Mariusz Klimontowicz, Józef 
Kulski, Irena Grabowska, Lech 
Gawin, Alina Zyga, Marcin Do-
part, Małgorzata Gawlica.

W sprawach gospodarki komunalnej 
pytano m.in. o termin wymiany wodo-
ciągu na ul. Adama, perspektywą po-
łączenia ul. Łysinowej z ul. Licealną i 
ul. Za Kopcem. Pytano kto wyraził zgo-
dę na lokalizację firm przy ul. Świerczy-
nieckiej, do których odbywa się trans-
port ciężkim taborem, w wyniku czego 
ulica jest w złym stanie technicznym. 
Oczekiwano zadeklarowania terminu 
remontu ul. Gołysowej poprzedzone-
go wymianą sieci wodociągowej infor-
mując o tworzących się zalewiskach 
na tej ulicy. Informowano o potrzebie 
egzekwowania przepisów drogowych 
na skrzyżowaniu ul. Bojszowskiej z ul. 
Krakowską. Wnioskowano o remont 
sali gimnastycznej na osiedlu Homera 
oraz o remont ul. Krótkiej. Informowano 
o dużych spadkach napięcia w budyn-
kach przy ul. Za Kopcem pytając o lo-
kalizację transformatora w tym terenie. 
Krytycznie oceniano wybiórcze odśnie-
żanie osiedla przy ul. Chemików oraz 
pomijanie przy odśnieżaniu chodnika 
przy ul. Świerczynieckiej. Pytano kto 
wydał decyzję, aby na osiedlu Chemi-
ków koszono trawę 9 i 10 listopada za-
miast zebrać zalegające i nie sprzątnię-
te liście. Pytano o kontynuację budowy 
kanalizacji sanitarnej przy ul. Domy Po-
lne. Stosując polemikę do istniejących 
placów zabaw sugerowano potrzebę 
lokalizacji takiego placu na potrzeby 
mieszkańców ul. Gołysowej. Informo-
wano o częstych awariach kanalizacji 
ściekowej i zalewaniu piwnic fekalia-
mi przy ul. Chemików. Wnioskowano o 
budowę chodnika na ul. Chemików od 
nr 113 do sklepu. Pytano o dalsze losy 
budynku o nr 121 przy ul. Chemików. 
Poinformowano, że podczas koszenia 
trawy zostały zniszczone niektóre igla-
ki. Apelowano o lokalizację przystanku 
za Urzędem dla mikrobusów tak, aby 
zatrzymywały się zgodnie z prawem, a 
nie grzecznościowo, Zgłaszano przy-
padki wypadania, kursów PKS w godzi-
nach wieczornych co powoduje utrud-
nienie w dojeździe do pracy w Tychach. 

W sprawach ochrony środowiska pro-
szono o poparcie dla mieszkańców, 
którzy sprzeciwiają się lokalizacji wy-
twórni mas bitumicznych w sąsiedz-
twie ich domów, czyli ul. Świerczy-
nieckiej. Z przekazanych informacji 
wynika, że wbrew opiniom władz ty-
skich inwestycja ta będzie uciążliwa 
dla mieszkańców Bierunia. Dla zwięk-
szenia wiarygodności zainteresowani 
mieszkańcy prosili o składanie podpi-
sów na listach. Poinformowano, że w 
sąsiedztwie starego dworca kolejo-
wego na ul. Domy Polne kierowcy ti-
rów urządzili sobie śmietnik. Podobne 
przypadki zaśmiecania przez kierow-
ców odnotowano przy ul. Turyńskiej 
i w sąsiedztwie firmy Al. Amerikan w 
lesie. W celu wyeliminowania osób 
porzucających śmieci oczekiwano 
większej operatywności i skuteczno-
ści w tym zakresie Straży Miejskiej. 
Podobnie jak dwa lata temu dzięki 
zupełnej swobodzie wypowiedzi pod-
jęta została polemika z Burmistrzem 
w zakresie omówionych przez niego 
spraw przeplatana komentarzem i py-
taniami a dotyczyła ona:

-  braku miejsc w przedszkolu w Bie-
runiu Starym,

-  braku mieszkań komunalnych i 
socjalnych oraz pokrywania kosz-
tu czynszu osób z wyrokami eks-
misyjnymi, którym gmina nie jest w 
stanie zapewnić mieszkania,

-  stanu realizacji zadania inwestycyj-
nego dotyczącego budowy domu 
dla osób w podeszłym wieku,

-  dalszych losów Centrum Inicjatyw 
Gospodarczych w Ścierniach,

-  dalszych losów terenu przezna-
czonego pod specjalną strefą eko-
nomiczną,

-  wadliwego umocowania studzie-
nek przy ul. Krakowskiej,

-  obawy, że hala wybudowana przy 
ul. Oświęcimskiej będzie po odda-
niu uciążliwością dla mieszkań-
ców,

-  potrzeby częstszych spotkań rad-
nych Bierunia Starego z mieszkań-
cami,

-  dalszych losów parkingu przy 
ul. Licealnej.
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SESJA

Poza tym Rada uchwali³a 
nastêpuj¹ce uchwa³y:

- w sprawie zmian bud¿etu
Rada postanowi³a zwiêkszyæ 

dochody bud¿etowe z kwo-
ty 46.944.887 z³ do kwoty 
47.246.803 z³, a wydatków z kwo-
ty 55.408.973 – do 55.710.889 
z³. Oznacza do, ¿e dochody i 
wydatki bud¿etowe wzros³y o 
301.916 z³. Zwiêkszone docho-
dy dotyczy³y wiêkszej subwen-
cji dla Rady oraz przejêciem 
od Agencji Nieruchomoœci Rol-
nych Oddzia³u Terenowego w 
Opolu sk³adników maj¹tkowych 
– sieci wodoci¹gowej na ul. Sa-
dowej.

Zmiany dokonano równie¿ 
w przychodach i wydatkach 
Gminnego Funduszu Ochro-
ny Œrodowiska i Gospodar-
ki Wodnej oraz w docho-
dach w³asnych Bieruñskiego 
Oœrodka Sportu i Rekreacji, 
a tak¿e w limitach wydatków 
na wieloletnie programy inwe-
stycyjne przewidziane do re-
alizacji w latach 2007 – 2011. 
Wszystkie zmiany zosta³y ujête 
w 5 za³¹cznikach do uchwa³y.

- w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej powiato-
wi bieruñsko-lêdziñskiemu z 
przeznaczeniem dla Oœrodka 
B³ogos³awionej Karoliny w Lê-
dzinach na zakup mikrobusu 
przeznaczonego do przewozu 
osób niepe³nosprawnych.

Rada postanowi³a partycypo-
waæ w zakupie mikrobusu i 
przeznaczy³a z bud¿etu gminy 
kwotê 20.000,- z³.

- w sprawie nieodp³atnego 
przejêcia sieci wodoci¹gowej 
wraz z przy³¹czami do bu-
dynków mieszkalnych po 
by³ym PGR przy ul. Sadowej 
w Bieruniu.

Rada postanowi³a przej¹æ 
nieodp³atnie sieæ wodoci¹gow¹ 
wraz z przy³¹czami do bu-
dynków mieszkalnych przy 
ul. Sadowej na rzecz gminy 
bêd¹ce w³asnoœci¹ Agencji 
Nieruchomoœci Rolnych – Od-
dzia³ Terenowy w Opolu.

- w sprawie ustalenia na 2008 
rok regulaminu okreœlaj¹cego 
wysokoœæ oraz szczegó³owe 
warunki wyp³acania dodat-
ków do wynagrodzenia za-
sadniczego, szczegó³owe wa-
runki obliczania i wyp³acania 

wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny 
doraŸnych zastêpstw nauczy-
cieli oraz wysokoœci i warunki 
przyznawania nagród ze spe-
cjalnego funduszu nagród.

Rada uchwali³a nowy re-
gulamin na 2008 r. uchylaj¹c 
poprzedni obowi¹zuj¹cy w 
bie¿¹cym roku. Tekst regula-
minu zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ 
procedur¹ zaopiniowa³y 
wszystkie zwi¹zki zawodo-
we dzia³aj¹ce w szko³ach 
podleg³ych gminie.

- w sprawie nieodp³atnego 
nabycia nieruchomoœci na 
rzecz Gminy Bieruñ

Rada postanowi³a nabyæ 
prawa u¿ytkowania wieczy-
stego 7 dzia³ek o ³¹cznej po-
wierzchni 747 m2 od aktualne-
go u¿ytkowania wieczystego 
czyli FSM Wytwórni Wyro-
bów Ró¿nych SA w Bielsku-
Bia³ej. S¹ to niewielkie dzia³ki 
po³o¿one na osiedlu Homera.

- w sprawie przyjêcia pro-
gramu wspó³pracy z organi-
zacjami pozarz¹dowymi oraz 
innymi podmiotami upraw-
nionymi na 2008 rok

Zgodnie z ustaw¹ o dzia-
³alnoœci po¿ytku publiczne-
go i o wolontariacie Rada 
uchwali³a program wspó³pracy 

na przysz³y rok z organizacjami 
pozarz¹dowymi.

W programie zosta³y okre-
œlone formy, zasady i tryb 
wspó³pracy. Do priorytetów w 
obszarze zadañ publicznych 
na przysz³y rok Rada zaliczy³a:
1) ochronê zdrowia w tym 

profilaktykê zdrowotn¹ w 
zakresie:
a) kompleksowej rewalida-

cji dzieci niewidomych 
i niedowidz¹cych z do-
datkowym kalectwem,

b) dzia³ania na rzecz osób 
niepe³nosprawnych,

c) prowadzenie ci¹g³ej edu-
kacji zdrowotnej, pro-
filaktyki i rehabilitacji 
dzieci i m³odzie¿y z cu-
krzyc¹,

d) rehabilitacji osób nie-
widomych i niedowidz¹-
cych,

2) realizacjê zadañ z zakresu 
przeciwdzia³ania alkoholi-
zmowi,

3) upowszechnianie kultu-
ry i sztuki, regionalizmu i 
ochrony zabytków,

4) upowszechnianie kultury fi-
zycznej i sportu,

5) wykonywanie zadañ 
objêtych ustaw¹ o pomocy 
spo³ecznej.

Na realizacjê w/w zadañ 
Rada zaplanuje œrodki finan-
sowe w przysz³orocznym 
bud¿ecie. Podmioty zaintere-

sowane w uzyskaniu zlecenia 
musz¹ wzi¹æ udzia³ w organizo-
wanych konkursach i je wygraæ 
czyli zaproponowaæ korzyst-
niejsze warunki ni¿ konkurenci.

- w sprawie dop³aty do ta-
ryfy dla zbiorowego odpro-
wadzania œcieków dla gmi-
ny Bieruñ na okres od dnia 2 
stycznia 2008 r. do 31 grud-
nia 2008 r.

Rada postanowi³a ustaliæ 
dop³atê do 1 m3 œcieków od-
prowadzanych od odbiorców 
indywidualnych z terenu gmi-
ny Bieruñ w wysokoœci 0,70 z³ 
brutto.

Decyzj¹ Rady to pomoc finan-
sowa dla osób fizycznych. Na 
jej realizacjê bêd¹ zapewnio-
ne œrodki w bud¿ecie. Dop³ata 
do œcieków bêdzie przeka-
zywana miesiêcznie w opar-
ciu o ustalon¹ iloœæ œcieków 
Bieruñskiemu Przedsiêbiorstwu 
In¿ynierii Komunalnej Sp. z o.o.

- w sprawie okreœlenia gór-
nych stawek op³at ponoszonych 
przez w³aœcicieli nieruchomoœci 
za us³ugi w zakresie odbie-
rania odpadów komunalnych 
oraz opró¿nianie zbiorników 
bezodp³ywowych na terenie 
gminy Bieruñ, Rada ustali³a 
nastêpuj¹ce górne stawki:
1) jednokrotny odbiór odpa-

dów komunalnych niese-
gregowanych od w³aœcicieli 
nieruchomoœci:
a) kube³ 110 l lub 120 l – 

16,35 z³ netto (17,50 z³ 
brutto),

b) kube³ 240 l – 28,97 z³ net-
to (31,00 z³ brutto),

c) kontener 1100 l – 61,68 
z³ netto (66,00 z³ brutto),

2) jednokrotny odbiór odpa-
dów komunalnych segre-
gowanych od w³aœcicieli 
nieruchomoœci:
a) kube³ 110 l lub 120 l 

– 1,54 z³ netto (1,65 z³ 
brutto),

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

c) kontener 1100 l – 10, 28 
z³ netto (11,00 brutto),

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

3) jednokrotne opró¿nianie 
zbiorników bezodp³ywowych 
i transport nieczystoœci 
ciek³ych w wysokoœci – 
20,00 z³/m3 brutto.

 Opracowa³
Sekretarz Miasta

 Jerzy Stok

Radni obradowali

W dniu 29 listopada 2007 r. odby³a siê sesja 
Rady Miejskiej w Bieruniu. Tematem wiod¹cym 
sesji by³o uchwalenie stawek podatków i op³at 
na 2008 r. w zakresie nale¿¹cym do kompetencji 
Rady. Temat by³ szeroko omawiany na posiedze-
niach komisji sta³ych. Mimo wnikliwej i wszech-
stronnej analizy dokonanej na posiedzeniach 
komisji, gor¹ca i d³uga by³a dyskusja zw³aszcza 
nad projektem uchwa³y okreœlaj¹cym wysokoœæ 
podatki od nieruchomoœci oraz poboru tego po-
datku w drodze inkasa, która kontynuowana by³a 
na sesji. W bloku uchwa³ podatkowych znajdo-
wa³ siê równie¿ projekt dotycz¹cy op³aty od po-
siadania psów oraz poboru tej op³aty. Decyzj¹ 
Rady projekt ten zosta³ wykreœlony z porz¹dku 
obrad. Szerzej na temat uchwalonych podatków 
i op³at w innym miejscu „Rodni”.
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Adam Mamok i Agnie-
szka Wyderka-Dyjeciñ-
ska z Bierunia zwyciê¿yli 

w konkursie fotograficznym 
„Powiat Bieruñsko – Lêdziñski 
w obiektywie”. Werdykt og³osi³ 
przewodnicz¹cy jury: Ryszard 
Czernow - artysta fotografik, 
operator filmowy i telewizyjny. 
Piêtnastu uczestników z Bieru-
nia, Katowic, Tychów, Bojszów, 

Imielina i Lêdzin - zg³osi³o 99 
zestawów prac oraz 132 foto-
grafie pojedyncze. Patronuj¹cy 
konkursowi starosta Piotr Czar-
nynoga stwierdzi³, ¿e plon kon-
kursu jest interesuj¹cym zapi-

sem ¿ycia naszego powiatu i 
wyrazi³ nadziejê, ¿e w kolejnych 
edycjach tego fotograficzne-

go przegl¹du, weŸmie udzia³ 
wiêksza iloœæ mi³oœników foto-
grafii mieszkaj¹cych w powie-

cie.W wernisa¿u uczestniczy³ 
przewodnicz¹cy Rady Powiatu 
- Henryk Barcik.

KULTURA

W andrzejkowy wie-
czór biblioteka 
przemieni³a siê w 

miejsce magiczne. Wra¿enie 

to potêgowa³y wystrój i ele-
menty dekoracji: czarny kot, 
kryszta³owa kula, nietoperz i 
inne czarodziejskie atrybu-
ty. Wró¿ka, czarnoksiê¿nik 
i cyganka zaprezentowali 
szeroki wachlarz swych ma-
gicznych mo¿liwoœci. By³o 
wró¿enie z kart, stawianie 
horoskopu, odczytywanie 

przysz³oœci i wskazywanie 
imion przysz³ych sympatii. 
Zabawa doskona³a, wszyst-
kie przepowiednie poda-

wane z nut¹ humoru i tak 
nale¿a³o je przyjmowaæ. 
Wszyscy, którzy zaspoko-
ili swoj¹ ciekawoœæ i chêæ 
magicznych prze¿yæ mogli 
wytañczyæ siê na dyskote-
ce andrzejkowej zorgani-
zowanej w Domu Kultury 
„Gama”. 

Ale¿ siê dzia³o...

W obiektywie

W Miejskiej Bibliotece 
Publicznej 10 grudnia 
rozstrzygniêto kon-

kurs plastyczny na ozdobê cho-
inkow¹. Celem konkursu by³o 
spopularyzowanie wœród dzie-
ci zwyczaju w³asnorêcznego 
wykonywania ozdób choinko-
wych. Bieruñskie przedszko-
laki wykaza³y siê ogromn¹ 
pomys³owoœci¹. Ró¿norodnoœæ 
form, technik wykona-
nia i materia³ów zaskoczy³y 
komisjê oceniaj¹c¹. Uznanie 
zdoby³y pomys³y ³añcucha 
choinkowego wykonanego 
z ró¿nokolorowych chrupek, 

oraz makaronowe anio³ki. 
Spor¹ radoœæ wzbudzi³ anio³ 
wykonany z wielu materia³ów 
po³¹czonych w doœæ oryginal-
ny sposób. Prace ma³ych arty-
stów mo¿na podziwiaæ na cho-
ince w oddziale dla dzieci Miej-
skiej Biblioteki Publicznej nr 1 
przy ul. Chemików 45. A oto 
nagrodzeni i wyró¿nieni twór-
cy: Jakub Madejski, Daria 
Pamu³a, Edyta Sontag, Mate-
usz Dudziak, Klaudia Podgór-
na, Klaudiusz Niewêg³owski, 
Daniel Skuterki.

Laureatom serdecznie 
gratulujemy.

Konkurs na ozdobê 
choinkow¹
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ci z obu czêœci naszego miasta mog³y spotkaæ 
siê z Miko³ajem i otrzymaæ od niego s³odki pre-
zent. Co odwa¿niejsi mogli sobie nawet zrobiæ 
pami¹tkowe zdjêcie. 

W ten mi³y nastrój, wprowadzi³a nas histo-
ria o problemach œwi¹tecznego dzwonecz-
ka, który wypad³ z sañ œw. Miko³aja i wpad³ 
w rêce zbója Maæka. Na szczêœcie, wszyst-
ko dobrze siê skoñczy³o. Aktorzy ³ódzkie-
go teatru zaproszeni przez Bieruñski 
Oœrodek Kultury bawili sw¹ opowieœci¹ 
nie tylko dzieci...

W Domu Kultury „Gama” miko-
³ajkowemu spotkaniu towarzyszy³ 
Przedœwi¹teczny Jarmark przygo-
towany przez artystów, którzy od-

powiedzieli na zaproszenie Bieruñskiego Oœrodka 
Kultury i zaprezentowali swoje rêkodzie³a. Wszyscy 
chêtni mogli kupiæ ozdoby choinkowe, kartki, ob-
razki, stroiki a nawet artystyczn¹ bi¿uteriê idealn¹ 
na prezent. 

KULTURA

Wszystkie dzieci wiedz¹, ¿e w 
grudniu najbardziej zapraco-
wany jest Miko³aj. Nas od-

wiedzi³ wygodnie, dopiero w niedzielê 
9 grudnia ale i tak, mia³ sporo ro-
boty – bo musia³ zd¹¿yæ do „Remi-
zy” a potem jeszcze do „Gamy”. Na 
szczêœcie wszystko siê uda³o i dzie-

Wieczór 
z prezentami
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KULTURA

Jelita, ¿ebroczka, bryja i kwaki 
– pod tymi niezbyt apetyczny-
mi nazwami, kryj¹ siê kulinarne 

przysmaki. Móg³ siê o tym przekonaæ 
ka¿dy, kto 13 grudnia, przyszed³ do 
Œwietlicy Œrodowiskowej przy ulicy 
Remizowej. Tego dnia, w ramach zor-
ganizowanych przez BOK spotkañ z 
tradycj¹, odby³a siê „Wigilia góralska 
i œl¹ska”. 

O œl¹skiej nie ma co pisaæ: jest nasza, 
najpiêkniejsza na œwiecie, i... znamy j¹ wszyscy.

Ale ta góralska, by³a dla uczestników spo-
tkania czymœ zadziwiaj¹cym. Zw³aszcza, ¿e 
zaproszone góralki z Wis³y – panie z zespo³u 
„Stejizbianki” s¹ ewangeliczkami. Mogliœmy 
wiêc poznaæ nie tylko ró¿nice kulinarne ale 
tak¿e niuanse obyczajowe, ró¿nicuj¹ce to 
wspólne dla wszystkich chrzeœcijan œwiêto. 
Góralki z Wis³y i Œl¹zaczki z Nowobierunia-
nek na przemian wystêpowa³y na scenie i 
prezentowa³y kolêdy charakterystyczne dla 
swego regionu i religii. A wspólna degustacja 
potraw by³a radoœci¹ dla podniebienia. 

Zainspirowane przez Bie-
ruñski Oœrodek Kultu-
ry dzieci i m³odzie¿ ca-

³ego powiatu, wziê³y udzia³ 
w konkursie plastycznym: 
„Wyspiañskiemu w setn¹ 
rocznicê œmierci”. 

Konkurs nie by³ ³atwy gdy¿ 
nale¿a³o dostarczyæ kopiê do-
wolnego obrazu Wyspiañskiego, 
w dowolnej technice i formacie, 
ale uwzglêdniaj¹c dane kopio-
wanego orygina³u. Nap³ynê³o 
tyle prac, ¿e organizatorzy zde-
cydowali siê podzieliæ prace na 
cztery kategorie uwzglêdniaj¹c 
ró¿ny wiek uczestników. 

W kategorii wiekowej 6-10 lat 
I miejsce zaj¹³ Marek Magsz 
przed Anit¹ ¯urek (oboje z 
Lêdzin) oraz Alicj¹ Kowalsk¹ z 
Imielina. W kategorii wiekowej 
11- 12 lat równie¿ zwyciê¿y³a 

lêdzinianka Aleksandra Ste-
fañska przed bieruniankami 
Marzen¹ Sztelig¹ i Paulin¹ 
Bobak. Kategoriê wiekow¹ 13-
15 lat zdominowa³y bierunianki 
z Gimnazjum nr 2: Aleksandra 
Kwiatkowska zajê³a pierwsze 
miejsce, Paulina Kêdzior 
miejsce drugie a Micha³ Ba-
inka miejsce trzecie. Z kolei 
w kategorii wiekowej 16-19 lat 
tryumfowa³a Natalia Kowalska 
z Lêdzin przed Piotrem Sto-
leckim LO Bieruñ i £ukaszem 
Góralem z PZS w Bieruniu.

Wrêczenie nagród odby³o siê 
4 grudnia w Kinoteatrze „Ju-
trzenka” a uroczystoœæ uœwie-
tni³ wyk³ad Jacka Dêbskiego 
muzealnika i historyka sztuki. 

Wyspiañskiemu...

£ucja Pude³ko i Sylwiana Kurzeja podziwiaj¹ konkursowe prace.

Bliskie a nieznane
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KULTURA

BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY 
ZAPRASZA W STYCZNIU

Kino – Teatr „Jutrzenka” Bieruń ul. Spiżowa 4
4 stycznia godz. 16.00 – Spotkanie opłatkowe 
dla instruktorów pracujących w BOK-u

5 stycznia godz. 16.00 – Jasełka w wykonaniu dzieci 
z Przedszkola nr 1

6 stycznia – Spotkanie opłatkowe ministrantów

9 stycznia godz. 18.30 – Jasełka w wykonaniu uczniów 
z Gimnazjum nr 2

13 stycznia – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

17 stycznia godz. 15.00 – Spotkanie opłatkowe PZERiI

18 stycznia godz. 16.00 – Opłatek dla KGW

25 stycznia godz. 17.00 – Spotkanie noworoczne 
dla zespołów i chórów działających w BOK-u

Świetlica Środowiskowa, ul. Remizowa 19
8 stycznia godz. 14.00 – Spotkanie opłatkowe PZERiI

10 stycznia godz. 16.00 – Spotkanie opłatkowe KGW 
– Bieruń Nowy

22 stycznia godz. 14.00 – Spotkanie z okazji dnia babci 
i dziadka dla PZERiI

24 stycznia godz. 11.00 – Spotkanie opłatkowe zespołu 
charytatywnego

25 stycznia – Bal karnawałowy – „Radość Życia”

31 stycznia – Spotkanie opłatkowe grup działających przy 
parafii NSPJ w Bieruniu

Dom Kultury „Gama” ul. Chemików 45
5 stycznia godz. 19.00 – Z cyklu „Muzyczne prezentacje” 
– koncert jazzowy „Stanisław Sroka Trio” – wstęp wolny

6 stycznia godz. 14.00 – Walne zebranie PZW

9 stycznia godz. 9.00 – Prezentacje dzieci z przedszkola nr 1 
z okazji Dnia Babci

11 stycznia godz. 10.00 – II Regionalny Przegląd Kolęd i Pa-
storałek

12 stycznia godz. 16.00 – Spotkanie kolędowe – popisy mu-
zyczne dzieci z DK „Gama” 

21 stycznia godz. 10.00 – Kiermasz odzieżowy

26 stycznia godz. 20.00 – Zabawa karnawałowa
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W dniu 8 grudnia Sek-
cja Skatowa KS 
Unia Bieruñ Sta-

ry zorganizowa³a III Barbór-
kowy Turniej Skata. Turniej 
odby³ siê w „ZajeŸdzie Jajo-
sty”. Tym razem, w zawodach 
uczestniczy³a rekordowa licz-
ba 55 zawodników, w tym kilku 
górników. Zawody prowadzili i 
sêdziowali Holdek Mrzyk i Ge-
rard Przypaliñski. Gospodarze 
obiektu pañstwo Ma³gorzata i 
Grzegorz Szczygie³ tradycyj-
nie zadbali o poczêstunek dla 
zawodników.

Trzeci turniej Barbórkowy 
w „ZajeŸdzie Jajosty” wy-
gra³ Bogdan Zyga emeryto-

wany górnik z kopani Piast 
gromadz¹c 2582 pkt. Jest to 
drugie zwyciêstwo z rzêdu 
pana Bogdana w tym turnie-
ju, bowiem w roku ubieg³ym 
zaj¹³ te¿ pierwsze miejsce. 
Gratulujemy.

Kolejne miejsca zajêli: 
Gerard Przypaliñski – 2573 pkt., 
Leszek D¹browski – 2427 pkt., 
Jacek Koœcielny – 2282 pkt., 
Herbert Osoba – 2232 pkt., 
Edward Jarnot – 2220 pkt. 
Stefan Klêczar – 2211 pkt. 

Nagrody ufundowali: Sta-
rostwo Powiatowe, firma 
„Hostel”, D. E. Wróbel, Jan 
Knopek. Organizatorzy zapo-
wiedzieli, ¿e kolejny Turniej 

Bogdan Zyga znowu 
wygrywa

Bogdan Zyga i Gerard Przypaliñski odbieraj¹ gratulacje
i nagrody od organizatorów

Jubileusz w gronie 
przyjació³

Tradycyjnie - w Œwietlicy Œrodowiskowej przy ulicy Re-
mizowej, 4 grudnia  nowobieruñscy seniorzy zorgani-
zowali spotkanie miko³ajkowe. Serdecznoœci, s³odkoœci 

i ¿yczeñ - tego dnia, nie zabrak³o dla nikogo. Jednak szcze-
gólnie uroczyœcie, podejmowano  pana Wiktora Trzoñskiego 
– zas³u¿onego dzia³acza  PZERiI. Oczywiœcie, pan Trzoñski w 
swoim bogatym ¿yciu osi¹gn¹³ wiele i jest postaci¹  znan¹ nie 
tylko w œrodowisku nowobieruñskim. Jednak dla potrzeb tej  
krótkiej notatki, wspomnijmy jedynie o prezesowaniu w tamtej-
szym kole seniorów.  ¯yczymy du¿o zdrowia i liczymy, ¿e 
nadal bêdziemy mogli korzystaæ z ¿yczliwych rad Do-
stojnego Jubliata.             Foto: Roman Barów

ROZMAITOŚCI
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Drodzy Czytelnicy, podczas niedawnej Sesji, Rada Miejska podjê³a szereg uchwa³ podatko-
wych, które w najbli¿szym roku regulowaæ bêd¹ nasze ¿ycie finansowe. Po prostu, znów trze-
ba bêdzie siêgn¹æ do portfela. Poni¿ej publikujemy pe³n¹ treœæ tych uchwa³, jednak bez po-
dawania preambu³y i podstawy prawnej. Czytelników, którzy chc¹ mieæ oficjalny dokument w 
urzêdowym brzmieniu zapraszamy na strony internetowe lub do biura Rady Miejskiej. 

Nowy rok nowe podatki

UCHWAŁA NR XI/1/2007
W sprawie: określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości oraz poboru tego 
podatku w drodze inkasa w 2008 r.

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

a) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, bez względu na sposób zakwalifikow..........- 0,65 zł

b) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyj-
ne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni .......... - 3,69 zł

c) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłat-
nej statutowej działalności pożytku publicznego przez organiza-
cje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni ................. - 0,12 zł

d) od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzch-
ni użytkowej....................................................................- 0,48 zł

e) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej od 1 m2 powierzchni użytkowej ................- 18,17 zł

f) od budynków o pow. do 250 m2 lub ich części związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budyn-
ków mieszkalnych o pow. do 250 m2 lub ich części zaję-
tych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: 
handlu detalicznego, gastronomii, usług świadczonych na 
rzecz ludności objętej wpisem do ewidencji działalności go-
spodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej..........- 16,93 zł

g) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym mate-
riałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej ........- 8,81 zł

 h) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej......... - 3,59 zł

i) od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej .......................................................- 3,39 zł

j) od budowli – 2 % ich wartości.
§ 2

Zarządzić pobór podatku od nieruchomości na terenie gminy w 
drodze inkasa.
1. Powołać dwóch inkasentów:

 - Urszulę Podbioł – zamieszkałą w Bieruniu przy ul. Jagiełły 24,
 - Krzysztofa Kałę – zamieszkałego w Bieruniu przy ul. Bohate-

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

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

Zwolnić z podatku od nieruchomości:
- budynki i budowle będące własnością gminy,
- grunty gminne zabudowane budynkami gminnymi,
- pozostałe grunty gminne niezabudowane, z wyjątkiem odda-

nych w dzierżawę i wieczyste użytkowanie.
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowią-
zującą od 1.01.2008 r.

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

1/ Urszulę Podbioł - zam. w Bieruniu przy ul. Jagiełły 24
2/ Krzysztofa Kałę - zam. w Bieruniu przy ul. Bohaterów We-

sterplatte 81.
3. Ustalić wysokość wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego i 

leśnego w wysokości 8 % prowizji od pobranych kwot podatku.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowią-
zującą od 1.01.2008 r. 

UCHWAŁA NR XI/2/2007
W sprawie: poboru podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa w 2008 r.

UCHWAŁA NR XI/3/2007
W sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2008.

§ 1
Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2008:

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

Dopuszczalna masa całkowita w tonach
powyżej 3,5 do 5,5 

włącznie
powyżej 5,5 do 9 włącz-

nie
powyżej 9 i mniej niż 

12
Stawka podatku w zł

Samochody posiadające Certyfikat Euro, wyprodu-
kowane po roku 1995

504,- 952,- 1.064,-

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

558,- 1.008,- 1.120,-

Nie posiadające Certyfikatu Euro 
i wyprodukowane po roku 1995

616,- 1.064,- 1.288,-

Nie posiadające Certyfikatu Euro 
i wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej

670,- 1.120,- 1.344,-

b/ równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa 
całkowita w tonach

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub za-

wieszeniem uznanym za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż Mniej niż
2 osie

Stawka podatku w zł
12 15 1.366,- 1.400,-
15 1.736,- 1.758,-

3 osie
Stawka podatku w zł

12 19 1.758,- 1.780,-
19 23 1.794,- 1.814,-
23 2.184,- 2.206,-

4 osie i więcej
Stawka podatku w zł

12 27 2.072,- 2.128,-
27 29 2.128,- 2.242,-
29 2.294,- 2.550,-

2.  Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie cał-
kowitej zespołu pojazdów:
a/ od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Wyszczególnienie
Ciągniki wyprodukowane

w 1995 roku i wcześniej po 1995 roku
Stawka podatku w zł

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

1.344,- 1.232,-

Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton i 
poniżej 12 ton 

1.456,- 1.400,-

b/ równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita 
w tonach

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

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż Mniej niż
2 osie

Stawka podatku w zł

12 25 1.468,- 1.480,-
25 31 1.480,- 1.490,-
31 1.536,- 1.992,-

3 osie i więcej
Stawka podatku w zł

12 40 1.568,- 1.874,-
40 1.874,- 2.576,-

3. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wy-
jątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) przyczepy lub naczepy wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej ....... - 280,- zł
b) przyczepy lub naczepy wyprodukowane po roku 1995 ........................ - 260,- zł
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4. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12, z wy-
jątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą, prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita 
w tonach

Oś jezdna (osie jezdne) z zawiesze-
niem pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż Mniej niż
1 oś

Stawka podatku w zł
12 25 280,- 346,-
25 346,- 610,-

2 osie
Stawka podatku w zł

12 28 234,- 336,-
28 33 668,- 924,-
33 38 924,- 1.364,-
38 1.250,- 1.848,-

3 osie i więcej
Stawka podatku w zł

12 38 736,- 1.024,-
38 1.024,- 1.394,-

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

Wyszczególnienie Mniej niż 16 miejsc
Od 16 i mniej 
niż 30 miejsc

Równej lub wyższej 
niż 30 miejsc

Stawka podatku w zł
a/ wyprodukowanych w rok 1995 i wcześniej

650,- 896,- 1.736,-

b/ wyprodukowanych po roku 1995 616,- 840,- 1.680,-

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowią-

zującą od 1.01.2008 r.

UCHWAŁA NR XI/4/2007
W sprawie: wysokości dziennych stawek opłaty 
targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz 

ustalenia terminu płatności dla inkasentów 
w 2008 roku

§ 1
1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od dokonywanej 

sprzedaży na targowiskach w wysokości określonej w załącz-
niku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym doko-
nywana jest sprzedaż.

3. Targowiskami, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o podatkach i 
opłatach lokalnych są wszelkie miejsca, w których jest prowa-
dzony handel.

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

1/ Urszulę Podbioł – zam. w Bieruniu przy ul. Jagiełły 24,
2/ Konsorcjum Ochrony Kopalń Spółka z o.o., ul. Lompy 11, 

41-806 Zabrze,

3/ Pracowników Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu 
Miejskiego w Bieruniu.

3. Ustalić wysokość wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej w 
wysokości 15 % prowizji od pobranej opłaty, za wyjątkiem pra-
cowników Referatu Podatków i Opłat Lokalnych.

§ 3
Ustalić dwa terminy płatności pobranych opłat przez inkasentów:
1/ pierwszy termin - do należności pobranych w drodze inkasa w 

pierwszej połowie miesiąca – do 15 każdego miesiąca.
2/ drugi termin - do należności pobranych w drodze inkasa w dru-

giej połowie miesiąca – do ostatniego dnia danego miesiąca.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogło-

szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą 
obowiązującą od 1.01.2008 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/4/2007 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29.11.2007 r.
W sprawie: wysokości dziennych stawek opłaty targowej w 2008 roku.

STAWKI
dziennej opłaty targowej pobranej od dokonywanej sprzedaży
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W dniach od 4 do 8 gru-
dnia uczniowie klasy 
II A Liceum Ogólno-

kszta³c¹cego w Bieruniu wraz z 
nauczycielami jêzyka niemieckie-
go mgr Monik¹ Margol i mgr Ew¹ 
Lysko goœcili z rewizyt¹ u swoich 

czeskich przyjació³, uczniów part-
nerskiej szko³y Masarykovo Gym-
nazium we Vsetinie. G³ównym ce-
lem wizyty by³ wspólny projekt w 

jêzyku niemieckim „Odkrywamy 
Wiedeñ.“

5 grudnia polscy i czescy 
uczniowie zwiedzali Wiedeñ. 
Zachwyci³y ich nie tylko piêkne 
zabytki miasta, ale równie¿ 
przedœwi¹teczna atmosfera. W 

nastêpnych dniach wykonywali 
oni w grupach prace plastyczne 
i pisemne zwi¹zane z tematem 
projektu.          Monika Margol
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§ 1
Uchwała określa tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podat-

ku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, 
zwanego dalej „zwolnieniem”.

§ 2
1. Zwolnienie stosuje się na wniosek podatnika.
2. Początek okresu zwolnienia nie może być wcześniejszy niż pierw-

szy dzień miesiąca następującego po złożeniu wniosku, o którym 
mowa w ust. 1.

3. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące gruntu, którego ma 
dotyczyć zwolnienie (w szczególności numer działki wg ewiden-
cji gruntów, powierzchnię i klasy) oraz określić zamierzony okres 
zwolnienia (1-3 lata). 

§ 3
1. Warunki zwolnienia są następujące:

1) zaprzestanie uprawy roślin,
2) nie wykorzystywanie gruntów na cele pastwiskowe,
3) nie dokonywanie zbioru traw i siana na cele paszowe,
4) utrzymanie gruntów w stanie nie zagrażającym rozprzestrzenia-

niu się chwastów.
2. Warunki określone w ust. 1 muszą być spełnione łącznie.

§ 4
1. Zwolnienie następuje w drodze decyzji Burmistrza.
2. W razie niedopełnienia chociażby jednego z zastrzeżonych warun-

ków organ podatkowy stwierdza wygaśnięcie w całości lub w czę-
ści decyzji, o której mowa w pkt 1.

3. Podatnik jest zobowiązany do zawiadomienia Urzędu Miejskiego 
w Bieruniu w terminie 14 dni o zaistniałych zmianach w przypad-
ku wcześniejszego podjęcia produkcji na wyłączonych użytkach 
rolnych.

§ 5 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązują-
cą od 1.01.2008 r.

UCHWAŁA NR XI/5/2007 
W sprawie: trybu i szczegółowych warunków 

zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych 
na których zaprzestano produkcji rolnej.

L.p. Wyszczególnienie Dzienna stawka 
opłaty w złotych

1 2 3

1. Przy sprzedaży obnośnej 5,00

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

16,00

3.
Przy sprzedaży z samochodu pow. 
3,5 t ładowności

22,00

4.
Przy sprzedaży ze straganu (od stra-
ganu o powierzchni do 10 m2)

8,00

5. Od straganu o powierzchni powyżej 10 m2 16,00

Polsko-czeskie 
spotkanie m³odzie¿y

Przez ostatnie trzy mie-
si¹ce stu uczniów nasze-
go powiatu, koñcz¹cych 

w tym roku szkolnym zasadni-
cze szko³y zawodowe ucze-
stniczy³o w programie „Za-
wodowy start”. G³ównym 
za³o¿eniem projektu opraco-
wanego przez pani¹ Gra¿ynê 
Wilczak z Powiatowego 
Zespo³u Szkó³, by³o u³atwienie 
absolwentom wejœcia na ry-

nek pracy i zaplanowania 
w³asnej kariery zawodowej. W 
trakcie kilkudziesiêciu godzin 
warsztatów prowadzonych 
przez fachowców z Centrum 
Przedsiêbiorczoœci z Woli i do-
radców z Powiatowego Biura 
Pracy w Tychach uczniowie 
uczyli siê jak zak³adaæ w³asn¹ 
firmê, jak napisaæ biznesplan 
czy w³aœciwie przygotowaæ do-
kumenty aplikacyjne. 

Zawodowy start
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SZYCIE 
I SPRZEDAŻ 
UBRANEK 
NA:

chrzest 

roczek

szycie firan 
i zasłon

poprawki 
krawieckie

Beata Gawełczyk
QUEEN DELUXE

Zapraszam od poniedziałku do soboty 
w godzinach 8.00 do 19.30  

50 lat po¿ycia ma³¿eñ-
skiego, to wspania³a 
uroczystoœæ. W na-

szym mieœcie, co roku, przed-
stawiciele w³adz spotykaj¹ 
siê z ma³¿onkami, którzy ob-
chodz¹ Z³ote Gody. Podob-
nie jak w latach ubieg³ych, ju-
bileuszowe spotkanie odby³o 
siê w kinoteatrze „Jutrzen-
ka”. 6 grudnia o godzinie 10 

rano burmistrz Ludwik Jago-
da w imieniu Prezydenta RP, 
wrêcza³ z³otym parom „Me-
dale za d³ugoletnie po¿ycie 
ma³¿eñskie” a przewodnicz¹cy 
Rady Miasta Henryk Skupieñ 
spieszy³ z ¿yczeniami i bukie-
tem kwiatów. 

Wœród tych, którzy w 1957 
roku zawarli zwi¹zek ma³¿eñski 
znaleŸli siê Urszula i Roman 

Barów, Ma³gorzata i Konrad 
Bizacki, Ma³gorzata i Wilhelm 
Jendrysko, Krystyna i Izy-
dor Kalka, Bronis³awa i Józef 
Kêpa, Marta i Wiktor Kocur, 
Bronis³awa i Szczepan Ko-
curek, Stefania i Józef £ysz-
czak, Maria i Konrad Malcha-
rek, Irena i Mieczys³aw Mor-
kisz, Krystyna i Pawe³ Noras, 
Gizela i Tadeusz Nyga, Ró¿a i 

Jerzy Plewniok, £ucja i Ewald 
Wagstyl, Janina i W³adys³aw 
¯upaniec, Bernadeta i Ro-
man Myalski.

Mi³¹ tradycj¹ s¹ te¿ upomin-
ki wrêczane Dostojnym Ju-
bilatom przez przedstawicie-
li zak³adów pracy w których 
kiedyœ pracowali. Uroczystoœæ 
zakoñczy³ obiad jubilacki.

Szczêœæ Bo¿e Z³otym Parom!

Wystawê otworzy³a jej orga-
nizatorka, Danuta Kurdziel-
Kasprzyk – nauczycielka pla-
styki. Stanis³awa S³ociñska, 
wicedyrektor szko³y, wrêczy³a 
Jakubowi Bojdysowi z 2c i 
Szymonowi Fonfarze z 1e, 
dyplomy, przyznane im przez 
gimnazjalistów za najbardziej 
oryginalne prace tegorocznej 
wystawy. 

Wernisa¿, który ju¿ po raz 
drugi odby³ siê w hallu hali 

sportowej, zgromadzi³ wie-
lu uczniów, ich rodziców oraz 
absolwentów szko³y. Wœród 
goœci nie zabrak³o pani Ewy 
Wierzgoñ, córki patrona 
szko³y, który wierzy³ w wycho-
wanie m³odzie¿y równie¿ przez 
sztukê.

Zdjêcia z wernisa¿u zrobili 
uczniowie klasy 2d: 

Sabina Malcharek 
i Micha³ Stolarz.

Kwiaty na jubileusz
W Gimnazjum nr 1 im. Karola Wierzgonia 29. listopa-
da otwarto ju¿ pi¹t¹ wystawê pod has³em  „Sztuka gim-
nazjalistów”. Tym razem, wiod¹cy temat jubileuszo-
wej ekspozycji stanowi³y kwiaty. Zaprezentowano 160 
interesuj¹cych prac namalowanych, narysowanych oraz 
wykonanych w technice kola¿u przez 139 uczniów.

Na zbliżające się Święta pragniemy 
złożyć życzenia wszystkim Czytelnikom 

przeżywania Bożego Narodzenia
w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś Rok 2008 niech będzie czasem pokoju

oraz realizacji osobistych zamierzeń
Życzą
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