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Trzej królowie, anio³owie i dia
be³ek – nietypowi kolêdnicy z 
przedszkola nr 1 w Bieruniu pod 

opiek¹ Dyrektora przedszkola Barbary 
Nieckarz goœcili w dniu 17 grudnia u 
burmistrza Bierunia Ludwika Jagody 
raz jego zastêpcy Jana Podleœnego. 
Oprócz œpiewanych kolêd przedszko
laki przynios³y w³odarzom podarunek 
oraz podzieli³y siê op³atkiem. Burmi
strzowie nie bêd¹c d³u¿ny obdarowali 
kolêdnikom kalendarze oraz s³odycze. 

Przedszkolni 
kolêdnicy 

Podziêkowanie
W imieniu redakcji Rodni oraz 

w³asnym, z ca³ego serca dziêkujê 
wszystkim Czytelnikom, osobom pry
watnym i instytucjom za nades³ane 
¿yczenia œwi¹teczne i noworoczne. 
Korzystaj¹c z okazji, ¿yczê wszyst
kim Pañstwu aby nadchodz¹cy rok 
by³ okazj¹ do spe³nienia marzeñ, 
pragnieñ i ambicji.

Zbigniew Piksa 
Redaktor naczelny
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LOKALIA

TEMATYKA SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU NA ROK 2010
Lp. Miesiąc Tematyka

1. Styczeń Rozliczenie inwestycji i remontów za 2009 rok Plany pracy komisji na rok 2010

2.. Luty
Ocena planów zagospodarowania przestrzennego miasta wraz z oceną studium uwarunkowań i kierunków za
gospodarowania

3. Marzec Polityka oświatowa gminy

4. Kwiecień Absolutorium dla działalności Burmistrza Miasta Bezpieczeństwo publiczne

5. Maj Działalność górnictwa na terenie gminy Bieruń

6. Czerwiec Strategia rozwoju miasta na lata 2010  2020

7. Lipiec Tereny zielone i rekreacyjne w mieście

8. Sierpień PRZERWA WAKACYJNA

9. Wrzesień Dożynki

10. Październik Podsumowanie działalności Rady w V kadencji

11. Listopad Podatki i opłaty lokalne

12. Grudzień Budżet Gminy na 2011 rok

Zgodnie z utrwalonym zwy
czajem na początku roku 
przekazujemy mieszkań

com na łamach „Rodni” podsta
wowe informacje statystyczne, 
dotyczące: liczby mieszkańców, 
urodzeń, zgonów, ruchu ludno
ści oraz ślubów. Dla zapewnie
nia spójności i ciągłości co roku 
powtarzamy ten sam układ, co 
ułatwia analizę danych i ko
mentowanie. Można ostrożnie 
stwierdzić, że być może skoń
czył się spadek liczby miesz

kańców zameldowanych na po
byt stały. Tendencja spadkowa  
powtarzała się od kilku lat. Od
notowano niższą liczbę zamel
dowań na pobyt stały niż rok 
wcześniej. Tłumaczyć można 
to brakiem wolnych mieszkań w 
budownictwie wielorodzinnym. 
Cieszy wzrost urodzeń mimo, 
że jest niewielki. Pozytywnie 
należy ocenić zarówno spadek 
wymeldowań z pobytu stałego 
jak i wymeldowań z pobytu sta
łego za granicę. W pierwszym 

przypadku można stwierdzić, 
że Bieruń zapewnia stabilność. 
W drugim natomiast, że wyga
sa emigracja za chlebem lub w 
celu trwałego połączenia rodzin 
i zerwania więzi z miastem. 
Niewielki wzrost zgonów nie 
budzi niepokoju. Napawa opty
mizmem wzrost liczby ślubów, 
co świadczy o woli zakładania 
trwałych związków. W ślad za 
tą pozytywną informacją należy 
oczekiwać w następnych latach 
wzrostu liczby urodzeń.

Pobyt stały liczba ludności na 
31 grudnia

2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r.

19.902 19.828 19.716 19.697 19.696

Zameldowania na pobyt stały 226 280 284 285 257

Urodzenia 217 203 181 243 249

Wymeldowania z pobytu stałego 359 332 370 343 309

Wymeldowania z pobytu stałego 
za granicę

46 95 70 54 32

Zgony 136 153 144 141 146

Śluby 186 213 204 294 321

Trochę statystyki za 2009 rok

Doroczna Msza œw. wigilij
na – Pasterka, zawsze jest 

ogromnym prze¿yciem. 
W tym roku, w koœciele œw. 

Bart³omieja mia³a ona jed
nak wyj¹tkowy charakter. 
Duchowieñstwo i wspólno
ta parafialna wprowadzili bo
wiem zwyczaj ³amania i dzie
lenia siê op³atkiem po Komu
nii œw. Zgas³y œwiat³a, schola 
œpiewa³a „Przeka¿my sobie 
znak pokoju” … Dla obecnych 
w koœciele by³o to niesamo
wite prze¿ycie. Wzruszaj¹cy 
moment. Pop³ynê³o trochê ³ez 
ale przede wszystkim reak
cje ludzi by³y bardzo sponta
niczne. Wszyscy siê œciskali, 
uœmiechali i ¿yczyli wiele do
brego na Œwiêta i Nowy Rok. 

Wzruszaj¹ca 
Pasterka
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Dziêki tablicy inter-
aktywnej SMART 
Board – lekcje 

w Szkole Podstawo-
wej nr 3 s¹ wyj¹tkowe. 
Jest to jedno z najno-
wo czeœniejszych urz¹-
dzeñ wspie raj¹ cych 
procesy nauczania. 

Bieruñska podstawów-
ka, jako jedna z nielicz-
nych w regionie posia-
da tablicê SMART. 

Tajemnica skute czno
œci tego urz¹ dze nia tkwi w 
jego multisensorycznoœci 
– proces zdobywania 
wiedzy odbywa siê za 

poœrednictwem wielu 
zmys³ów: wzroku, s³uchu 
i dotyku. Lekcje, w cza
sie których œcieranie ta
blicy, a tak¿e u¿ywanie 
kredy zajmowa³o du¿o 
czasu, przesz³y do lamu
sa. Czynnoœci te zast¹pi³y 
do datkowe æwiczenia 
pra ktyczne, prezentacje 
interaktywnych treœci mul
timedialnych – mo¿liwe 
dziêki wykorzystaniu ta
blicy SMART. 

– Wykorzystuj¹c mo¿li-
wo œci tablicy pozwala-
my naszym uczniom byæ 
jednoczeœnie obserwato-
rem, s³uchaczem i aktyw-
nym badaczem. £atwiej 
zapamiêtuj¹ i szybciej 
kojarz¹. Wzrasta wœród 
nich aktywnoœæ, zainte-
resowanie przedmiotem 
i zaanga¿owanie – mówi 
Danuta Gajewska, na
uczycielka ze Szko³y Pod
stawowej nr 3 w Bieruniu. 

Tablice SMART nie 
tylko u³atwiaj¹ powrót 
do rozpoczêtego na po
przedniej lekcji w¹tku, 
umo¿liwiaj¹ równie¿ za

pisanie przebiegu lekcji 
tak, by tak¿e ci ucznio
wie, którzy byli nieobec
ni mogli zapoznaæ siê z 
materia³em.

Szko³a Podstawowa 
nr 3 w Bieruniu stano
wi przyk³ad szko³y otwar
tej na nowoczesne tech
nologie, przoduj¹c w tym 
wzglêdzie w skali ca³ego 
województwa. Wed³ug 
danych Ministerstwa Edu
kacji Narodowej tablica in
teraktywna stoi zaledwie 
w co 15 szkole. Nie jest to 
wiele bior¹c pod uwagê 
liczbê 37 879 szkó³ i fakt, 
i¿ w takich krajach, jak 
Wielka Brytania czy Stany 
Zjednoczone wiêkszoœæ 
sal lekcyjnych jest ju¿ w 
nie wyposa¿ona. 

Obecnie tablica SMART 
w Szkole Podstawowej w 
Bieruniu wykorzystywa
na jest g³ównie podczas 
lekcji przyrody i mate
matyki. Interaktywna for
ma prowadzenia zajêæ 
wzbudza zainteresowa
nie coraz wiêkszej liczby 
nauczycieli. Zaprasza

ni na lekcje przez swo
ich kolegów, zauwa¿aj¹ 
¿ywe reakcje uczniów, a 
tak¿e ich zaanga¿owanie 
i aktywnoœæ. 

Dyrektor Szko³y Pod
stawowej nr 3 w Bieru
niu – El¿bieta Adamow-
ska – doskonale zdaje 
sobie sprawê z faktu, i¿ 
dzisiejsza szko³a bardziej 
ni¿ kiedykolwiek powinna 
wychodziæ naprzeciw po
trzebom uczniów. 

– Tradycyjne sposo-
by nauczania nie s¹ ju¿ 
tak efektywne i atrak-
cyjne dla uczniów. Na-
uczyciel nie ma wybo-
ru, musi iœæ z duchem 
czasu i wykorzystywaæ 
wspó³czesne osi¹gniêcia 
w dziedzinie nowocze-
snych technologii. Dla-
tego postanowiliœmy 
zainwestowaæ w tablicê 
SMART – chcemy 
pokazaæ uczniom, ¿e 
ka¿da lekcja mo¿e byæ 
intelektualn¹ przygod¹ 
– mówi dyrektor szko³y, 
mgr in¿. El¿bieta Ada-
mowska. 

Interaktywne 
lekcje
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: Podczas ostatniej 
w minionym roku sesji Rady 
Miejskiej, radni jednomyœlnie 
przyjêli bud¿et na 2010 rok. 
S¹ w nim zawarte nie tylko 
kwoty wydatków i dochodów 
ale równie¿ swoisty zestaw 
zadañ, którymi w³adze miasta 
zajm¹ siê w ci¹gu najbli¿szych 
12 miesiêcy. Panie burmi-
strzu czego mo¿emy siê 
spodziewaæ w tym roku?

Burmistrz Ludwik Jagoda: 
Zanim odpowiem na to pytanie, 
chcia³bym korzystaj¹c z okazji, 
za poœrednictwem Rodni z³o¿yæ 
wszystkim Mieszkañcom Bieru
nia najserdeczniejsze ¿yczenia 
noworoczne. Oby nadchodz¹ce 
dni we wszystkich bieruñskich 
rodzinach wype³nione by³y 
radoœci¹ i optymizmem. Oby 
dopisywa³o Pañstwu zdrowie i 
aby nikomu nie zabrak³o si³ w 
realizacji zamierzonych celów. 
¯yczenia te, sk³adam Pañstwu w 
imieniu w³asnym a jednoczeœnie 
przekazujê noworoczne pozdro
wienia od Wojewody Œl¹skiego i 
pos³ów naszego regionu. Mi³o mi 
te¿ przekazaæ Mieszkañcom Bie
runia, najlepsze ¿yczenia od wiel
kiego przyjaciela naszego miasta 
– Przewodnicz¹cego Parlamen
tu Europejskiego prof. Jerzego 
Buzka. Pan premier Buzek prosi³ 
mnie o to 23 grudnia, podczas 
spotkania z udzia³em niemal 
dwudziestu prezydentów i burmi
strzów. Dlatego te¿, z mi³¹ chêci¹ 
spe³niam to jego ¿yczenie.

Wracaj¹c do spraw zasad
niczych powiem nieskrom
nie, ¿e zaproponowany prze
ze mnie bud¿et, radni przyjêli 
jednomyœlnie co traktujê jako 
wyraz uznania dla dotychczaso
wego kierunku rozwoju Bierunia 
oraz zaufania dla w³adz admini
stracyjnych naszej gminy. To bar
dzo wa¿ne poniewa¿ uwa¿am, 
¿e nasze miasto rozwija siê har
monijnie i wspólnie z pracowni
kami Urzêdu od dawna realizu
jemy zadania wytyczone przez 
radnych kolejnych kadencji.

: Ka¿dy rok, ka¿dy 
bud¿et ma swoj¹ specyfikê, 

jak okreœli³by pan tegorocz-
ny?

Ludwik Jagoda: Rozpoczy
naj¹cy siê rok bêdzie wyj¹tkowo 
trudny dla bud¿etu. Zreszt¹ z 
ró¿nych przyczyn. Po pierw
sze, koñczy siê 10 letni okres 
obowi¹zywania dotychczaso
wej „Strategii rozwoju miasta”. 
Przyjêliœmy j¹ w roku 2000 – 
na dziesiêæ lat i teraz nadcho
dzi czas rozliczeñ z realiza
cji ówczesnych ustaleñ. Nato
miast w czerwcu powinniœmy 
uchwalaæ now¹ strategiê na 
lata 20102020 wyznaczaj¹c¹ 
najwa¿niejsze zadania dla na
szego miasta. Po drugie jest 
to rok wyborczy ze swoj¹ 
specyfik¹. Nie tylko radni w 
swoich okrêgach wyborczych 
ale równie¿ burmistrz w skali 
ca³ego miasta coœ mieszkañcom 
deklarowali. Teraz, nadchodzi 
czas rozliczeñ i pokazywania 
mieszkañcom co uda³o nam siê 
zrealizowaæ.

Z drugiej strony musimy 
pamiêtaæ, ¿e nasz Bieruñ nie 
jest samotn¹ wysp¹ i chocia¿ 
w mediach ju¿ odtr¹biono ko
niec œwiatowego kryzysu go
spodarczego, to jednak w pew
nym sensie dotkn¹³ on rów
nie¿ ka¿d¹ polsk¹ gminê. W 
Bieruniu otrzymaliœmy o 1 mi
lion z³otych mniej na Gminny 
Fundusz Ochrony Œrodowiska. 
S¹ to œrodki, które otrzymywa³ 
Marsza³ek województwa 
œl¹skie go i wed³ug rozdzielni
ka przekazywa³ poszczegól
nym gminom. Tymczasem, fir
my mniej produkuj¹, mniej te¿ 
zanieczyszczaj¹ œrodowisko 
a mo¿e zwyczajnie nie mia³y z 
czego zap³aciæ. W ka¿dym ra
zie, do miejskiej kasy, tylko w 
tej jednej pozycji, wp³ynê³o o 
1 mln z³otych mniej ni¿ w la
tach ubieg³ych. Mamy te¿ pro
blemy ze œci¹gniêciem podat
ków od osób fizycznych i osób 
prawnych. Nie wp³ywaj¹ one w 
takiej wysokoœci jak wczeœniej 
deklarowano. Dochodzi wiêc 
do zderzenia z jednej strony 
ogromnych potrzeb i oczekiwañ 
mieszkañców a z drugiej stro

ny mniejszych wp³ywów do 
bud¿etu. 

: I w takiej sytuacji 
radni przeg³osowali deficyto-
wy bud¿et?

Burmistrz: Jestem jednak 
przekonany, ¿e w Bieruniu 
mamy to logicznie pouk³adane. 
Przewidujemy w obecnym roku 
wydatki bud¿etowe miasta w 
wysokoœci: 72 mln 305 tys. 
326 z³ przy dochodach 64 mln 
851 tys. 854 z³. Jak widaæ, 
bud¿et siê nie domyka a deficyt 
który musimy sfinansowaæ wy
nosi 7 mln 453 tys. 472 z³. 

: To powa¿ne wy-
zwanie dla burmistrza jako or-
ganu wykonawczego gminy. 
Dlaczego zdecydowaliœcie siê 
Pañstwo na tak du¿e wydatki?

Ludwik Jagoda: Najbezpiecz
niej by³oby wydawaæ tyle ile siê 
ma ale niestety nie zawsze siê 
to udaje. Jest takie powiedze
nie: kto buduje d³ugo ten budu
je drogo. Dlatego uznaliœmy, ¿e 
nale¿y jak najszybciej dokoñczyæ 
rozpoczête inwestycje – przede 
wszystkim te zwi¹zane z budow¹ 
sieci kanalizacyjnej.

: W czasie grudnio-
wej Sesji powiedzia³ pan: 
„bud¿et zakopujemy w ziemiê” 
ale chyba nie dos³ownie? 

L. J: Pieniêdzy nie zakopu
jemy ale p³acimy jako gmina 
ogromne kwoty za to, czego prak
tycznie nie widaæ. W bie¿¹cym 
roku, w 95% skoñczymy pra
ce zwi¹zane ze skanalizowa
niem miasta. Przez ostatnie lata 
wydaliœmy na ten cel ponad 90 
milionów z³otych z w³asnego 
bud¿etu i teraz zbli¿amy siê do 
fina³u. Bud¿et, który nazwa³em 
„zakopany w ziemiê” – obej
mie miêdzy innymi budowê sie
ci kanalizacyjnej w Bieruniu No
wym w dzielnicy Czarnuchowi
ce, w rejonie ulicy Warszawskiej 
i przyleg³ych, która kosztowaæ 
bêdzie 8 mln z³. Ponadto przewi
dujemy, dokoñczenie kanalizacji 
Bierunia Starego czyli pozosta³ej 
czêœci ulicy Krakowskiej, ulicy 

Zdrowia i koñcówki ulicy Boj
szowskiej oraz doprowadze
nie tych ci¹gów kanalizacyjnych 
do g³ównej pompowni zlokali
zowanej w okolicach wiaduk
tu co bêdzie kosztowaæ 7 mln 
300 tys. z³ Razem ju¿ mamy 
15 mln z³otych, których nie 
bêdzie widaæ. Aby to wszystko 
funkcjonowa³o, musi byæ rozbu
dowana oczyszczalnia œcie ków 
zlokalizowana przy ERGu co 
bêdzie kosztowa³o ok. 7 mln z³. 
Jest to zadanie w³asne naszej 
gminnej spó³ki czyli Bieruñskiego 
Przedsiêbiorstwa In¿ynierii Ko
munalnej.

W trudnych czasach, ponad 
35 procent bud¿etu przezna
czamy na inwestycje ale musi
my to zrobiæ, by zamkn¹æ etap 
kanalizowania miasta

: Przypuszczam, ¿e 
tegoroczny bud¿et jest trudny 
nie tylko z powodu nak³adów 
na inwestycje ale tak¿e wsku-
tek rosn¹cych obci¹¿eñ fi-
nansowych zwi¹zanych z 
edukacj¹.

Burmistrz: Na zadania oœwia
towe czyli wydatki zwi¹zane z 
utrzymaniem szkó³ i przedszko
li musimy w tym roku wydaæ 18 
mln 423 tys. 591 z³. Poniewa¿ 
jest to wa¿¹ca kwota, chcia³bym 
siê na chwilê zatrzymaæ nad 
problemami oœwiaty. Przed
szkola s¹ w 100 procentach 
utrzymywane z pieniêdzy gmin
nych. Bêdzie nas to kosztowaæ 
4 mln 427 tys. 783 z³. Natomiast 
na szko³y podstawowe i gimna
zja musimy wydaæ ok. 14 mln 
z³otych a subwencja oœwiatowa 
wynosi 8mln 900 tys. z³. Ju¿ 
widaæ, ¿e zabraknie 5 mln 
z³otych, które musimy dodaæ z 
bud¿etu gminy.

Budżet zakopany w ziemi
rozmowa Rodni z Burmistrzem Bierunia – Ludwikiem Jagod¹
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: Gros wydatków w 
szkolnictwie zajmuj¹ p³ace.

Burmistrz Ludwik Jagoda: 
Niestety, w samych szko³ach 
podstawowych, których utrzy
manie kosztuje ogó³em 8 mln 
181 tys. z³ – fundusz p³ac za
warty w tej kwocie wynosi 6 mln 
500 tys. z³. Podobne proporcje 
utrzymuj¹ siê w gimnazjach. 
Utrzymanie szkó³ gimnazjalnych 
kosztuje nas 4 mln 493 tys. z³ 
z czego p³ace nauczycie
li wynosz¹ 3 mln 883 z³. W su
mie p³ace pracowników szkó³ 
poch³aniaj¹ 10 mln 400 tys. z³. 
Czyli subwencja oœwiatowa, 
nie wystarcza nawet na p³ace 
nauczycieli. Ponadto w roku 
2009/2010 musieliœmy stworzyæ 
o 130 miejsc w przedszkolach 
wiêcej a przypominam, ¿e utrzy
manie przedszkoli w ca³oœci po
krywane jest z pieniêdzy gmin
nych. Musimy wiêc na same 
przedszkola wydaæ o 1 mln 
z³otych wiêcej. 

: Radni bêd¹ siê 
musieli pochyliæ nad pro-
blem oœwiaty i podj¹æ jakieœ 
decyzje…

Ludwik Jagoda: W Bieru
niu chcemy utrzymaæ to, co 10 
lat temu za³o¿yliœmy w naszej 
strategii. Wówczas radni uzna
li i tego siê trzymamy do dziœ, 
¿e wychowanie m³odego po
kolenia i utrzymanie szkó³  jest 
naszym zadaniem prioryteto
wym. Wszyscy jesteœmy dumni 
z sukcesów naszych bieruñskich 
uczniów. Poczynaj¹c od ogól
nego wysokiego poziomu na
uczania w naszym mieœcie po
twierdzanego co roku wysok¹ 
œredni¹ ocen, poprzez liczne 
sukcesy na arenie wojewódz
kiej i krajowej a¿ po stosunkowo 
niewielk¹ liczbê wykroczeñ od
notowanych przez policjê jako 
nastêpstwo z³ego wychowania. 
Nie chcielibyœmy tego pozio
mu obni¿aæ ale problem finan
sowy jest coraz wiêkszy. Wyjœæ 
jest klika i podejmuj¹c now¹ 
strategiê rozwoju na nastêpne 
dziesiêciolecie, bêdziemy musie
li siê zmierzyæ z tym problemem. 

: Wróæmy do zadañ 
inwestycyjnych. Mówiliœmy o 
wysokiej kwocie przeznaczo-
nej na inwestycje siêgaj¹cej 
27 mln 111 tys. z³ a przecie¿ 

kanalizacja to nie wszystkie 
gminne potrzeby. Chcemy na 
co najmniej dotychczasowym 
poziomie utrzymaæ: bezpie-
czeñstwo publiczne, komu-
nikacjê, porz¹ dek w mieœcie i 
wszystkie inne zadania gmin-
ne.

L.J: Obok wspomnianej 
wczeœniej kanalizacji, chce
my zrealizowaæ jeszcze kilka 
wa¿nych spraw. Miêdzy innymi 
planujemy w tym roku oddaæ do 
u¿ytku remizê OSP budowan¹ 
w Czarnuchowicach co bêdzie 
kosztowa³o jeszcze 1,3 mln z³. 
W ramach tzw. „schetynówek” 
chcemy zrobiæ ulicê Nasypow¹ 
w Bieruniu. Wprawdzie dosta
niemy na ten cel 1,5 miliona 
z³otych ale drugie tyle trzeba 
wy³o¿yæ z funduszy gminnych. 
Zamierzamy te¿ poprawiæ ogro
dzenie cmentarza przy Solec
kiej co bêdzie kosztowa³o ok. 
200 tys z³. Przechodz¹c z ko
lei do starobieruñskiej czêœci 
miasta musimy wspomnieæ o 
og³oszonym przetargu na remont 
ulicy Krakowskiej od koœcio³a 
œw. Bart³omieja do koœcio³a 
œw. Walentego co bêdzie 
kosztowa³o 2,5 mln z³otych. Tu 
równie¿, w ramach prac dro
gowych musi byæ wybudowany 
na nowo most na rzece Mlecz
nej co bêdzie kosztowa³o kolej
ne 2,43 mln z³. Tak wiêc, obok 
ogromnych zadañ zwi¹zanych z 
kanalizacj¹, innych zadañ inwe
stycyjnych jest ca³kiem sporo.

: Czym gmina za-
mierza pokryæ zaplanowany 
deficyt bud¿etowy?

Burmistrz Jagoda: W 2009 
planowaliœmy zaci¹gn¹æ kredyt 
wysokoœci 3,6 mln z³otych ale nie 
wykorzystaliœmy tych pieniêdzy. 
Deficyt pokryjemy umarzalnymi 
po¿yczkami z WFOŒ (3,66 mln), 
kredytem komercyjnym (2,4 mln 
z³otych) i rozliczeniem nadwy¿ki 
bud¿etowej (1,3 mln). To nie 
znaczy, ¿e gmina ma pieni¹dze 
na wszystko. Trzeba z³otówkê 
ogl¹daæ z ka¿dej strony i nieste
ty taka jest nasza rola.

: Planujemy wydaæ 
na inwestycje ponad 28 mln 
z³otych. Z w³asnych œrodków 
tyle nie mamy, sk¹d wiêc 
bêd¹ pochodzi³y pieni¹dze 
na ten cel?

Ludwik Jagoda: Otrzymuje
my 9 mln z³ z funduszy unijnych 
z czego bêd¹ sfinansowane ta
kie zadania jak: budowa remi
zy w Czarnuchowicach, remont 
ulicy Krakowskiej czy most 
na Mlecznej. Mamy po¿yczkê 
umarzaln¹ na budowê kanali
zacji w Bieruniu Starym. Nieste
ty najpierw musimy na ten cel 
wydaæ œrodki w³asne a po rozli
czeniu zadania zostanie nam to 
umorzone . 

¯a³ujê, ¿e zabraknie œrodków 
na inne wa¿ne dla mieszañców 
cele. Mam na myœli przede 
wszystkim stan dróg gminnych. 
Jest to dla mieszkañców szcze
gólnie uci¹¿liwe, zw³aszcza 
w czêœci starobieruñskiej 
chocia¿by na ulicy Kolejo
wej, Go³ysowej czy £ysinowej. 
Zreszt¹ szkoda wymieniaæ, bo 
dróg wymagaj¹cych remontu jest 
znacznie wiêcej. W bud¿ecie na 
remont dróg mo¿emy wy³o¿yæ 
niespe³na 1,5 mln z³otych wiêc 
skoñczy siê na bie¿¹cym ³ataniu 
dziur. Tymczasem, abyœmy od
czuli poprawê trzeba by wydaæ 
kilkanaœcie milionów z³otych na 

same drogi. Mam nadziejê, ¿e 
kiedy w tym roku uporamy siê z 
tymi powa¿nymi inwestycjami, 
nastêpne lata bêd¹ czasem re
montów dróg i chodników. Za
daniami, które z braku œrodków, 
równie¿ bêd¹ nieco od³o¿one 
w czasie s¹: budowa nowego 
przedszkola przy ulicy Chemi
ków, domu spokojnej staroœci 
czy modernizacja domu kultury 
„Gama”. Na samo przedszkole 
potrzeba 8 mln z³otych. Póki co, 
dzieci maj¹ miejsce w przedszko
lach a na now¹ inwestycjê bra
kuje œrodków. Nie odpuszczamy 
sobie domu spokojnej staroœci. 
W czerwcu bêdzie gotowa doku
mentacja a wówczas bêdziemy 
aplikowaæ o œrodki unijne. Sza
cujemy, ¿e na realizacjê tego za
dania potrzeba bêdzie ok. 10 mln 
z³otych. Jestem przekonany, ¿e 
mieszkañcy rozumiej¹, i¿ z wie
lu pilnych zadañ  wybieramy te 
najpilniejsze, na realizacjê, któ
rych oczekuje najwiêksza gru
pa mieszkañców. Takim zada
niem jest kanalizacja i j¹ robimy 
w pierwszej kolejnoœci.

Rozmawia³: Zbigniew Piksa 
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BURMISTRZ  MIASTA 
          BIERUNIA 

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

terenu położonego w rejonie ulic: Łysinowej, Polnej i Świerczynieckiej  
oraz zbiornika Łysina 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
 
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady 
Miejskiej w Bieruniu nr X/4/2007 z dnia 25.10.2007r., a także stosownie do art. 39, 54 ustawy            
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
Nr 199 poz. 1227), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego                 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Łysinowej, Polnej                   
i Świerczynieckiej oraz zbiornika Łysina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 
od 25 stycznia 2010r. do 24 lutego 2010r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu, 
ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń, (segment A, piętro II, pokój nr 17), w godzinach pracy Urzędu. 

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się              
w dniu 10.02.2010r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu (segment B, piętro II, pok. nr 23)             
o godz. 15:00. 
 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi.  

Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Bierunia                   
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 2010r. 

 

Zgodnie z art. 40 i 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji              
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227), uwagi do prognozy oddziaływania na 
środowisko mogą być wnoszone w formie: 

- pisemnej na adres: Urząd Miejski w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń  
Wydział Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, 

- ustnie do protokołu w Wydziale Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń, 

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: urzad@um.bierun.pl  
w terminie do dnia 18 marca 2010r. 
 

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości (załącznik graficzny - mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki), 
której dotyczy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA  

inż. Ludwik JAGODA 
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NASZE SPRAWY

Nikt nie może pozbawię 
społeczności Bierunia pra
wa domagania się przy

wrócenia gruntów, które miasto 
utraciło w 1975 r. i nie odzyska
ło po przywróceniu podmiotowo
ści prawnej w 1991 r. Aby speł
nione zostały wymogi ustawy o 
podziale nieruchomości zapro
ponowano poprowadzenie no
wych granic w taki sposób, żeby 
przeciwnikom propozycji Bieruń
skiej wytrącone zostały argu
menty formalne. Odstępstwa od 
przebiegu tzw. granicy historycz
nej zostały pokazane na mapce. 
Widać wyraźnie z niej, że zapro
ponowany nowy przebieg granic 
dzieli w sposób przejrzysty część 
Fabryki FIAT AUTO POLAND. 
Zaproponowano poprowadzenie 
nowych granic po drogach we
wnętrznych i wzdłuż budynków. 
Z pełną premedytacją pozosta
wiono po stronie tyskiej siedzibę 
dyrekcji fabryki. To kolejne ewi
dentne wytrącenie argumentu 
przeciwnikom, że Tychy kojarzo
ne z Fiatem zostaną pozbawione 
prestiżu. Bieruń nigdy nie aspiro
wał do zmiany wizerunku sąsied
niego miasta, lecz konsekwent
nie domaga się swojego. Warto 
przypomnieć, że starania te trwa
ją niemal od początku ponowne
go pojawienia się Bierunia wśród 
samodzielnych podmiotów praw
nych. Można więc śmiało pozba
wić oponentów i przeciwników 
jakichkolwiek podtekstów poli
tycznych, czy też twierdzenia, że 
niektóre osoby robią so
bie kampanię wyborczą. 
Bieruń swoje dążenia 
zawsze opierał na kon
kretnych silnych podsta
wach. Od początku funk
cjonowania obecnych 
uregulowań prawnych 
dotyczących ustroju sa
morządu terytorialne
go zastrzeżenia budziły 
rozwiązania dotyczące 
zmiany granic pomiędzy 
gminami. Co roku takie 
przypadki występują i to
warzyszą im spore emo
cje. Od lat podnoszona 
jest potrzeba wprowa
dzenia przejrzystych roz

wiązań, które zapewnią ścieżkę 
odwoławczą. Najlepszym gwa
rantem było by rozstrzyganie 
sporów przez niezawisłe sądy. 
Wykluczono by wówczas lobbing 
polityczny dużych gmin. Wraca
jąc do sporu Bierunia z Tychami 
należy poinformować mieszkań
ców, że wnioskowi strony bieruń
skiej nie nadano biegu prawne
go w 2009 r. Wniosek został zło
żony w terminie ustawowym, a w 
uchwale Rady Miejskiej nadają
cej mu bieg podano, że: przed
miot wniosku z roku poprzed
niego tylko częściowo oceniono 
opierając się w ocenie na da
nych nieprawdziwych, nie wy
maganych przez obowiązujące 
przepisy oraz nowe okoliczności 
i fakty. W uzasadnieniu do wnio
sku przytoczono zastrzeżenia do 
opinii Wojewody, który nie od
niósł się do istniejącego od 1991 
roku chaosu przestrzennego wy
magającego uporządkowania, 
gdyż skomunikowanie właścicieli 
terenów bieruńskich położonych 
pomiędzy torem prób Fiata, a 
ul. Oświęcimską, obejmujących 
obszar ponad 100 ha przezna
czony na cele mieszkaniowe i 
produkcyjnousługowe, wyma
ga zgody Prezydenta Tychów 
jako zarządcy ul. Oświęcimskiej. 
Zwrócono uwagę, że Wojewo
da nie odniósł się do przedmiotu 
wniosku Bierunia składającego 
się z 5 elementów lecz poświęcił 
uwagę wyłącznie terenowi fabry
ki Fiata, czyli jednemu elemen

towi. We wniosku przytoczono 
również inne zastrzeżenia dające 
podstawę do tego, aby Minister
stwo Spraw Wewnętrznych i Ad
ministracji w sposób obiektywny 
odniosło się do sprawy i wydało 
opinię o charakterze merytorycz
nym, a nie politycznym. Ze zdzi
wieniem i konsternacją należy 
poinformować mieszkańców, że 
ani Wojewoda, ani MSWiA stosu
jąc ułomne i nieprecyzyjne prze
pisy nie nadali biegu sprawie. 
Wojewoda, a ściślej jego zastęp
ca potrzebował dodatkowo pół
tora miesiąca, poza zakreślonym 
dla niego ustawowym miesięcz
nym terminem aby wyrazić wąt
pliwości, czy w sytuacji ponow
nego wystąpienia gminy winien 
wniosek ponownie zaopiniować 
zgodnie z wymogami ustawy o 
samorządzie gminnym, skoro po
przednie wystąpienie zaopinio
wał negatywnie. Świadczy to o 
świadomym przewlekaniu postę
powania, gdyż opinia Wojewo
dy jest jednym z kluczowych ele
mentów procedury. Nic nie stało 
na przeszkodzie, aby zgodnie z 
własnym sumieniem ponownie 
wydał negatywną opinię kierując 
się względami politycznymi. Wy
chodzi z błędnego przekonania, 
że swym opieszałym postępo
waniem zniechęci Bierunian do 
dążenia do zmiany granic admi
nistracyjnych. Po otrzymaniu pi
sma Wojewody Sekretarz Miasta 
udał się do Ministerstwa, a ściślej 
Departamentu Administracji Pu

blicznej w Warszawie, gdzie go 
poinformowano ustnie prezen
tując interpretację Ministerstwa. 
Polega ona na tym, że do każde
go wniosku winny być dołączone 
dokumenty świadczące o prze
prowadzeniu konsultacji z miesz
kańcami. Konsultacji w ubiegłym 
roku nie przeprowadzono posił
kując się opinią ekspertów praw
nych, którzy stwierdzili, że w sy
tuacji kiedy przedmiot sporu nie 
ulega zmianie nie jest wymaga
ne ponowne przeprowadzenie 
konsultacji, czyli inaczej niż Mi
nisterstwo, które pisemnie swe
go poglądu nie potwierdziło. Wi
cewojewoda, bo to on zajmuje 
się korespondencją dotyczącą 
zmian granic pomiędzy gmina
mi przypomniał sobie we wrze
śniu ubr. o Bieruniu i pisemnie 
poinformował Burmistrza, że na
dal oczekuje na stanowiska Mini
stra Spraw Wewnętrznych i Ad
ministracji, czy ma ponownie za
opiniować wniosek Bierunia. W 
tym miejscu należy zadać wiele 
retorycznych pytań, ale wystar
czy powiedzieć, Bierunian nie 
uda się zniechęcić. Ubiegły rok 
to szereg roboczych kontaktów 
Burmistrza z Wojewodą, a takie 
jego zastępcą oraz Prezyden
tem Tychów, a także posłami. 
Udawanie, że nie istnieje chaos 
przestrzenny oraz coraz dłuższe 
i bardziej uciążliwe korkowanie 
Bierunia, a także pogorszenie 
bezpieczeństwa na spornym te
renie jest złudne. Przez cały ten 
czas Bieruń konsekwentnie pro
ponował konkretne rozwiązanie, 
co rozważał Wojewoda, lecz bez 
efektów. Skoro ułomne przepisy 
pozwalają na przewlekłość po

stępowania, dowolność 
w ocenie dokumentów 
przyjmowanie, że czę
ściowe rozpatrzenie 
sprawy załatwia temat, 
to nie pozostaje nic in
nego jak robić swoje. 
Takie stanowisko przy
jęła Rada Miejska, która 
zobowiązała Burmistrza 
do występowania z no
wym wnioskiem w spra
wie zmiany granic po
między Bieruniem i Ty
chami. Przedmiot sporu 
co do powierzchni bę
dzie taki sam. Opiera
jąc się na sugestiach 
MSWiA w dniach od 

W słusznej sprawie, 
czyli dalszy ciąg sporu o zmianę granic
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w ocenie dokumentów 
przyjmowanie, że czę
ściowe rozpatrzenie 
sprawy załatwia temat, 
to nie pozostaje nic in
nego jak robić swoje. 
Takie stanowisko przy
jęła Rada Miejska, która 
zobowiązała Burmistrza 
do występowania z no
wym wnioskiem w spra
wie zmiany granic po
między Bieruniem i Ty
chami. Przedmiot sporu 
co do powierzchni bę
dzie taki sam. Opiera
jąc się na sugestiach 
MSWiA w dniach od 

Do mieszkańców Bierunia zwracamy się z prośbą o poparcie, czyli o podpi
sanie ankiet, które zostaną dostarczone za pośrednictwem stowarzyszeń funk
cjonujących w mieście oraz podczas spotkań, które zostaną zorganizowane w 
tym celu. Ankiety można będzie po ich podpisaniu dostarczyć do Urzędu Miej
skiego przekazując je pracownikom Punktu Informowania i Obsługi Mieszkań
ców. Odbędą się one odpowiednio:

L.p. Data Godz. Miejsce spotkania

1. 20 styczeń 2010 r. 17.00
Kinoteatr „Jutrzenka” z mieszkańcami 
Bierunia Starego

2. 25 stycznia 2010 r. 17.00
Świetlica środowiskowa przy 
ul. Remizowej z mieszkańcami Bierunia 
Nowego – starej części miejscowości

3. 27 stycznia 2010 r. 17.00
Jadalnia Szkoły Podstawowej Nr 3 z 
mieszkańcami Osiedli Bierunia Nowego

Zapraszamy do udziału w spotkaniach i prosimy o poparcie. 7
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KULTURA

Wstawa tyska nosi znamien
ny tytu³: „Byæ sob¹”. W bio
grafii Nygi, czêsto trafiamy na 
wspólne dzia³ania w ramach 
grup artystycznych czy pro
jektów zespo³owych. Sam ar
tysta nazywa to lapidarnie: 
„Indywidualnoœæ tworzenia 
przy równoczesnej wspólnocie 
dzia³ania”. Twórczoœæ Romana 
Nygi od pocz¹tku wysz³a poza 
granice Bierunia, jednak sam 
autor niezmiennie pozostaje 
dumny ze swych bieruñskich 
korzeni. Chocia¿by dlatego 
warto pójœæ na wystawê, by 
obejrzeæ fragment bogatego 
dorobku twórczego naszego 
krajana.

Na zdjęciu Roman Nyga 
podczas jednej z wystaw

Bieruñski Oœrodek Kultu
ry uœwietni³ tegoroczn¹ 
Barbórkê, organizuj¹c 

tzw. „Spotkanie Barbórkowe 
po Œl¹sku”. Impreza odby³a 
siê 5 grudnia w Domu Kultu
ry „GAMA”. Przed bieruñsk¹ 
publicznoœci¹ wyst¹pi³ m.in. 
zespó³ folklorystyczny „Bieru
nianki” z inscenizacj¹ „Dziad
kowa Barbórka” autorstwa Ur-
szuli Hudzikowskiej. 
Nastêpnie wyst¹pi³ te
atr „Naumiony” z Or
nontowic. Amatorska 
grupa teatralna zagra³a 
spektakl Gustawa 
Mor cinka pt. „Maœlok 
– Œmierdzirobótka”, 
zabie raj¹c widzów 
„na dó³” kopalni, gdzie 
g³ówny bohater marzy³ 
o ci¹g³ym odpoczynku. 
Œmieszn¹ akcjê spek
taklu, wszechobecn¹ 
œl¹sk¹ gwarê i profe

sjonalizm artystów dope³nia³a 
wspania³a, realistyczna sceno
grafia oraz rekwizyty. Teatr „Na
umiony”, bardzo znany w rodzi
mych Ornontowicach, w Bieruniu 
da³ siê poznaæ z dobrej stro
ny ju¿ podczas wczeœniejszych 
wystêpów. G³ówn¹ ide¹ tego te

atru jest propagowanie œl¹skoœci 
oraz gromadzenie ludowych 
utworów. Na zakoñczenie bar
bórkowego spotkania wyst¹pi³ 
zespó³ instrumentalny „Folk
Band” dzia ³aj¹cy przy Bieruñskim 
Oœrodku Kultury. Zespó³, który 
g³ównie korzysta z instrumen
tów dêtych, zaprezentowa³ naj
bardziej znane przeboje muzyki 
rozrywkowej.

Uczestników tegorocz
nej sylwestrowej imprezy 
przy wita³ pe³en czaru i ma

gii, piêknie oœwietlony bieruñski 
Rynek, z gwiazdami muzyki pop 
i dance: „Cannon Band” i „Lejla”. 
Program sylwestrowy przygoto
wany przez Bieruñski Oœrodek 
Kultury rozpocz¹³ siê o godzi
nie 22.30. Zarówno zaproszone 
gwiazdy jak i prowadz¹cy, za
gwarantowali wspania³¹ zabawê 
sporej grupie mieszkañców, któ
rzy mimo deszczowej pogody 
przybyli na Rynek. 

Tradycyjnie o pó³nocy, no
woroczne ¿yczenia z³o¿y³ mie
szkañcom burmistrz Bierunia Lu-
dwik Jagoda.

Sylwester 2009 na bieruñskim 
Rynku, to impreza plenerowa, 
nad której bezpieczeñstwem  
jak zawsze czuwa³y s³u¿by 
porz¹dkowe. Wszystko po to, 
by powitanie Nowego Roku 
przebieg³o w radosnej atmosfe
rze, bez przykrych i niebezpiecz
nych zdarzeñ.

Sylwester 
na Rynku

Nyga zaprasza
Prze³om roku, staje siê tradycyjnym okre-
sem wystawienniczym Romana Nygi. Tym ra-
zem jednak, artysta ma dwie wystawy niemal 
jednoczeœnie. Pierwsza czynna jest do 22 stycz-
nia w Miejskim Domu Kultury „Po³udnie” w Ka-
towicach a jej wernisa¿ odby³ siê 6 grudnia. Na-
tomiast druga ma miejsce w Galerii Malarstwa i 
Grafiki LO im. Kruczkowskiego w Tychach. 

PO ŒLĄSKU
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1.02.2010 do 10.03.2010 r. 
zostaną przeprowadzone z 

mieszkańcami Bierunia konsul
tacje w tej sprawie. Przyjęto for
mę ankietową jako tanią. Z poda
nego rozwiązania korzystano w 
Tychach, lecz dokument ankiety 
nie zawierał oświadczeń takich 
jakie będą zawarte w bieruńskiej 
ankiecie. Ustawa, którą już wie
lokrotnie krytykowaliśmy nie pre
cyzuje sprawy trybu konsultacji. 
Tuż po podjęciu uchwały w spra
wie ponownego wystąpienia Bie
runia przesłano ją do wiadomo
ści Prezydenta Tychów i Starosty 
powiatu. W ustawowym terminie 
mogą oni przeprowadzić konsul
tacje odpowiednio z mieszkań
cami Tychów oraz powiatu bie
ruńskolędzińskiego. Po upływie 
ustawowego terminu bierność w 
tej sprawie będzie traktowana tak 
jak faktyczne spełnienie wymogu 
ustawy. Z przezorności wysłane 
zostało pismo do MSWiA z sze
regiem pytań, na które oczeki
wana jest odpowiedź w trybie 
ustawy o dostępie do informacji 
publicznej. Powtórzenie stanu 
bierności administracji rządowej 
z ubiegłego roku będzie wów
czas niemożliwe.

6
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KULTURA

Ten wyczekiwany nie tylko 
przez najm³odszych goœæ 
przyby³ z dalekiej Lapo

nii na specjalne zaproszenie 
wys³ane odpowiednio wczeœniej 
z Bieruñskiego Oœrodka Kultu
ry. W radosny nastrój oczekiwa

nia, licznie przyby³e do obu pla
cówek dzieci wprawi³ teatr „Art.
Re” z Krakowa prezentuj¹c 
spektakl pt. „Bajka o œpi¹cej 
królewnie”. Widzowie reagowa
li niezwykle ¿ywio³owo – niemal 
wspó³tworz¹c spektakl na sce

nie. Po wystêpie, by³o to co naj
lepsze: œw. Miko³aj obdarowa³ 
dzieci upominkami. 

W DK „Gama” niejako przy 
okazji Miko³aj wrêczy³ tak¿e na
grody laureatom konkursu pla
stycznego „Podarujmy œwiatu 
pokój”. 

Wœród nagrodzonych znaleŸli 
siê w kategorii Szko³y Podsta
wowe: 1 miejsce – Vanessa Fle-
ichhacker, Szko³a Podstawowa 
nr 3, Bieruñ, 2 miejsce – Micha³ 

Pude³ko, Szko³a Podstawowa 
nr 1, Bieruñ i wyró¿nienie – Mar-
tyna Kucz, Szko³a Podstawowa 
nr 3, Lêdziny oraz wyró¿nienie – 
Kinga Urbañczyk, Szko³a Pod
stawowa nr 3, Bieruñ. Natomiast 
w kategorii Gimnazja: 1 miejsce 
– Karolina Bajura, Gimnazjum, 
Che³m Œl¹ski, 2 miejsce – Pau-
lina Bobak, Gimnazjum nr 2 
Bieruñ i Wyró¿nienie – Izabela 
Walusiak, Gimnazjum, Che³m 
Œl¹ski.

Wyj¹tkowy goœæ zawita³ do naszego miasta 6 grudnia. 
Najpierw – w Świetlicy Środowiskowej przy ulicy Remizo-
wej a póŸniej w DK „Gama” – pojawi³ siê Miko³aj.

Tym razem, Bieruñski 
Oœrodek Kultury zaproponowa³ 
mieszkañcom przedstawie
nie w wykonaniu amatorskie
go zespo³u teatralnego z Domu 

Kultury Suszec. Zapro
szeni goœcie, zapre
zentowali dalsze losy 
rodziny Pogorza³ków 
wed³ug sztuki Stani s³a

wa Ligonia „We
sele na Górnym 
Œl¹sku”, dopi
sane przez jed
nego z aktorów 
pana Bogu s³a-
wa Musiolika. 

Ciekawa sce
nografia, hu
m o r y s t y c z 
ne perypetie z 
na jm³odszym 
pokoleniem ro
dziny, przygoto

wanie do Œwi¹t Bo¿ego Naro
dzenia, Kolêda z wizyt¹ ksiêdza 
i ministrantów oraz Jase³ka – to 
wszystko wykonane po œl¹sku 
– zapewni³o du¿o humoru i 
dobr¹ zabawê przyby³ym na 
spotkanie. 

W drugiej czêœci wieczo
ru, zespó³ „Nowobierunianki” 
wykona³ kolêdy i pastora³ki a 
publicznoœæ nie tylko s³ucha³a 
ale jedn¹ z najpiêkniejszych 
kolêd: „Wœród Nocnej Ciszy”  
wykona³a razem z zespo³em.

Jedn¹ z ciekawszych imprez, które wprowadzi³y 
nas w bo¿onarodzeniowy klimat by³o  zorganizo-
wane 19 grudnia w œwietlicy przy ul. Remizowej – 
III „Spotkanie z tradycj¹”.

Spotkania z Miko³ajem

RODNIA · STYCZEŃ 2010
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Spotkanie przy kolêdzie

18 grudnia w Domu Kultu
ry „Gama” odby³o siê spotka
nie przy kolêdzie w wykonaniu 
m³odzie¿y æwicz¹cej grê na in
strumentach muzycznych w 
Bieruñskim Oœrodku Kultury. 
Od wielu lat w Domu Kultury 
„Gama” prowadzone s¹ zajêcia 
pozalekcyjne z nauki gry na gi
tarze i instrumentach klawiszo
wych. Z lekcji, które prowa
dzi pani Jolanta Grzeœlak, ko
rzysta 20 osób. Na spotkaniu 
m³odzi muzycy prezentowali 
swoje umiejêtnoœci. Wykonywa
li tradycyjne kolêdy, pastora³ki 
oraz pieœni wprowadzaj¹ce w 
ciep³y, œwi¹teczny nastrój.

Czytanie przy choince

W ramach akcji „Ca³a Polska 
Czyta Dzieciom” 10 grudnia w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej 
nr 2 odby³o sie spotkanie z bajk¹ 
przy choince. Na g³oœne czyta
nie bajek o œwiêtym Miko³aju 
i Bo¿ym Narodzeniu przyby³y 
dzieci z klasy drugiej Szko³y 

Podstawowej nr 3 w Bieruniu 
wraz ze swoj¹ wychowawczyni¹ 
Renat¹ Piku³¹. Bajki czyta³a i 
udzieli³a wywiadu do gazetki na 
temat zawodu bibliotekarza, Jo-
lanta Wasilewska – pracownica 
biblioteki. Spotkanie zakoñczono 
turniejem zagadek zimowych i 
obdarowaniem ka¿dego dziec
ka s³odk¹ niespodziank¹.(J.W.)

PójdŸmy wszyscy

Grudzieñ i styczeñ w na
szych placówkach kulturalnych 
równie¿ okres tradycyjnych 
spotkañ op³atkowych. Zgod
nie z zasad¹ „wszyscy wszyst
kim œl¹ ¿yczenia: spotkali siê 
miêdzy innymi: emerytowani 
pracownicy oœwiaty (11 grud

nia), Stowarzyszenie „Radoœæ 
¿ycia” (12 grudnia), Stowarzy
szenie Mi³oœników 600 letniego 
Bierunia (16 grudnia), pracow
nicy Urzêdu Miasta i placówek 
podleg³ych (23 grudnia) , senio
rzy cz³onkowie PZERI w Bieru
niu Nowym (5 stycznia ) oraz 
cz³onkinie KGW (8 stycznia).

KULTURA
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KULTURA
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BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY 
ZAPRASZA W STYCZNIU

Kinoteatr „Jutrzenka” Bieruń ul. Spiżowa 4
8 stycznia godz. 16.00 – Spotkanie noworoczne i opłatkowe KGW
10 stycznia godz. 11.00 – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
dla dzieci
10 stycznia godz. 16.00 – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
dla młodzieży
14 stycznia godz. 15.00 – Spotkanie noworoczne i opłatkowe 
PZERiI
14 stycznia godz. 18.00 – Spotkanie Koła Rolniczego Bieruń Stary
16 stycznia godz. 16.00 – „Sznurkowe Skrzaty” – przedstawienie dla 
dzieci w wykonaniu Teatru „Wielkie Koło” z Będzina – wstęp wolny
16 stycznia godz. 19.00 – „Nigdy nie mów nigdy” – film prod. pol
skiej – wstęp wolny
20 stycznia godz. 17.00 – Spotkanie z Mieszkańcami
21 stycznia godz. 18.00 – „Prawa dziecka” wernisaż wystawy 
uczniów Gimnazjum nr 2
26 stycznia godz. 19.00 – Wieczornica kolędowopoetycka przy
gotowana przez Gimnazjum nr 2 
28 stycznia godz. 18.30 – Koncert noworoczny uczniów ogniska 
muzycznego

Świetlica Środowiskowa, ul. Remizowa 19
5 stycznia godz. 14.00 – Spotkanie noworoczne i opłatkowe dla 
PZERiI
15 stycznia godz.15.00 – Bal karnawałowy stowarzyszenia „Ra
dość Życia”
19 stycznia godz. 14.00 – Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziad
ka dla PZERiI
20 stycznia godz. 9.30 – Jasełka – spotkanie z okazji Dnia Babci i 
Dziadka – Przedszkole nr 2
21 stycznia godz. 16.00 – Jasełka – spotkanie z okazji Dnia Babci 
i Dziadka – Przedszkole nr 2
23 stycznia godz. 16.00 – Spotkanie noworoczne chórów i zespo
łów należących do BOKu
25 stycznia godz. 17.00 – Spotkanie z Mieszkańcami
27 stycznia godz. 15.00 – Promocja książki pt. „Janina Kajtoch 
postać niezwykła”
30 stycznia godz. 20.00 – Zabawa karnawałowa OSP

Dom Kultury „Gama” ul. Chemików 45
3 stycznia – Walne zebranie Koła PZW nr 2 w Bieruniu
17 stycznia – Kolędowy Przegląd Chórów i Zespołów w Bojszowach
21 stycznia godz. 9.00 – Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka
24 stycznia godz. 17.00 – Noworoczny koncert zespołu „Freedom” 
i tyskiego chóru „Presto Cantabile” 

RODNIA · STYCZEŃ 2010 r.

ZAPRASZAMY
Stowarzyszenie Mi³oœników Ziemi Bieruñskiej „Por¹bek” oraz 

Bieruñski Oœrodek Kultury zapraszaj¹ na spotkanie z okazji wy
dania ksi¹¿ki pod tytu³em „Janina Kajtoch Postaæ Niezwyk³a” 

Autork¹ ksi¹¿ki jest pani Iwonê Rup-Staroñ a wydawc¹ Sto
warzyszenie „Por¹bek” 

Organizatorzy przewiduj¹ prezentacjê dokonañ Janiny Kaj-
toch – nauczycielki nowobieruñskiej szko³y podstawowej w 
latach 19311968 a w czasie wojny, organizatorki pomocy 
wiêŸniom KL Auschwitz. 

Spotkanie z udzia³em autorki, oraz zaproszonych goœci 
odbêdzie siê 27 stycznia 2010 r. w Œwietlicy Œrodowiskowej 
w Bieruniu przy ul. Remizowej 19 godz. 15.00
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Tematem wiod¹cym ostat
niej sesji Rady Miejskiej 
w 2009 r. by³o uchwalenie 

bud¿etu na 2010 r. Prace nad 
projektem bud¿etu trwaj¹ kilka 
miesiêcy. Zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ 
procedur¹ Burmistrz posiada 
wy³¹czn¹ kompetencjê do przed
stawienia projektu bud¿etu rad
nym oraz Regionalnej Izbie Obra
chunkowej. Uczyni³ to 12 listopa
da. Od tego dnia radni pracuj¹c 
w komisjach wypracowywali 
ostateczny kszta³t bud¿etu. Bez 
w¹tpienia radni w tym czasie pra
cowali wyj¹tkowo intensywnie, 
d¹¿¹c do uzyskania kompromi
su. Taki charakter maj¹ prace 
nad bud¿etem. Katalog potrzeb i 
priorytetów zawsze przewy¿szaj¹ 
mo¿liwoœci bud¿etu gminy. War
to zwróciæ uwagê na fakt, ¿e 
uchwalaj¹c bud¿et na 2010 rok 
radni musieli braæ pod uwagê 
ni¿sze dochody przewidziane 
do uzyskania w przysz³ym roku, 
pochodz¹ce z niektórych Ÿróde³ 
zaliczanych do pewnych i istot
nych. Podejmowaniu decyzji co 
do ostatecznego kszta³tu bud¿etu 
musia³o towarzyszyæ zachowanie 
rozs¹dku i umiaru oraz poczu
cie odpowiedzialnoœci. Uchwa³a 
bud¿etowa w ka¿dej gminie 
nale¿y do najwa¿niejszych decyzji 
organu stanowi¹cego. Punktem 
wyjœcia musi byæ realnoœæ czyli 
du¿e prawdopodobieñstwo uzy
skania dochodów na realizacjê 
zadañ. Odpowiedzialnoœæ za 
gminê nakazuje, aby wielkoœæ de
ficytu, czyli wy¿szych wydatków 
od dochodów nie przekracza³a 
ani granic prawnych zakreœlonych 
przez obowi¹zuj¹ce przepisy, ani 
zdrowego rozs¹dku. Bud¿et mia
sta na 2010 r. uchwalono odpo
wiednio po stronie dochodów 
na kwotê 64.851.854,00 z³, na
tomiast po stronie wydatków na 
kwotê 72.305.326,00 z³. Deficyt 
w wysokoœci 7.453.472,00 z³, zo
stanie sfinansowany z:
– zaci¹gniêtych po¿yczek w 

Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Œrodowiska i Go
spodarki Wodnej, 

– zaci¹gniêtego kredytu,
– œrodków rolnych jako 

nadwy¿ki œrodków pieniê
¿nych na rachunku bie¿¹cym 
bud¿etu wynikaj¹cych z 
rozliczeñ kredytów i po¿yczek 
z lat ubieg³ych.

Bud¿et miasta wejdzie w ¿ycie 
po opublikowaniu uchwa³y Rady 
w Dzienniku Urzêdowym Woje
wództwa Œl¹skiego. Szerzej o 

wysokoœci bud¿etu na 2010 rok 
jego specyfice i zadaniach prze
widzianych do realizacji w innymi 
miejscu „Rodni”.

W czasie sesji Rada podjê³a 
równie¿ inne uchwa³y, do których 
krótkie komentarze zawarto ni¿ej.

– W sprawie przyjêcia Gmin-
nego Programu Profilaktyki 
i Rozwi¹zywania problemów 
Uzale¿nieñ (alkoholizm, nar-
komania oraz przeciwdzia³anie 
przemocy w rodzinie na rok 
2010.

Rada wzorem lat ubieg³ych w 
jednej uchwale przyjê³a roczny 
Program, dla którego umocowanie 
zawarte jest w trzech ustawach. W 
zakresie przeciwdzia³ania alkoho
lizmowi realizacja zadañ w³asnych 
gminy wynika z ustawy z 1982 r. 
o wychowaniu w trzeŸwoœci i 
przeciwdzia³aniu alkoholizmowi. 
Ustawa ta by³a zmieniana bardzo 
czêsto, a jej tekst jednolity pocho
dzi z 2007 r. W zakresie narko
manii zadania w³asne gminy za
warte s¹ w ustawie z 2005 r. o 
przeciwdzia³aniu narkomanii. Za
dania w³asne gminy dotycz¹ce 
przeciwdzia³ania przemocy w ro
dzinie reguluje ustawa z 2005 r. 
W Gminnym Programie ustalo
no cele i priorytety oraz zadania 
do realizacji. Po³o¿ono nacisk na 
profilaktykê dzia³ania informacyj
ne oraz edukacyjne , adresowa
ne do m³odzie¿y szkó³ wszyst
kich szczebli. Program przewi
duje wspomaganie dzia³alnoœci 
instytucji, stowarzyszeñ i osób fi
zycznych s³u¿¹cej rozwi¹zywaniu 
problemów alkoholowych, nar
komanii i przemocy w rodzi
nie. Program przewiduje rów
nie¿ postêpowanie w stosunku 
do osób nadu¿ywaj¹cych alko
holu. Koordynatorem Programu 
bêdzie Miejski Oœrodek Pomo
cy Spo³ecznej. Zlecanie realiza
cji zadañ bêdzie odbywaæ siê w 
drodze konkursów ofert. Gmin
ny Program bêdzie realizowany 
w ramach œrodków finansowych 
planowanych w bud¿ecie miasta 
stanowi¹cych dochody z tytu³u 
wydawania zezwoleñ na sprze
da¿ napojów alkoholowych. Re
alizacja poszczególnych obsza
rów Gminnego Programu bêdzie 
monitorowane. Rada zobowi¹za³a 
Dyrektora MOPSu do z³o¿enia 
sprawozdania z realizacji Progra
mu do dnia 31 marca 2011 r.

– W sprawie przyjêcia Progra-
mu Zdrowotnego dot. „Udzie-
lania œwiadczeñ zdrowotnych 
w zakresie rehabilitacji dzieci 

i m³odzie¿y niepe³nosprawnej 
z terenu gminy Bieruñ w wa-
runkach domowych” na lata 
2010 – 2011.

Rada uchwalaj¹c Program 
na kolejne dwa lata zapewni³a 
kontynuacjê poprzedniego dwulet
niego Programu, który adresowa
ny by³ do osób niepe³nosprawnych. 
Uwzglêdniono tym samym 
wyst¹pienia rodziców, aby konty
nuowana by³a pomoc gminy. W 
œlad za przyjêciem Programu za
pewniono œrodki finansowe na 
jego realizacjê. Realizacja Progra
mu bêdzie monitorowana.

– W sprawie wyst¹pienia do Mi-
nistra Spraw Wewnê trznych i 
Administracji za poœrednictwem 
Wojewody Œl¹skiego z wnio-
skiem o zmianê granic admini-
stracyjnych pomiêdzy gminami 
Bieruñ i Tychy.

– W sprawie ustalenia za-
sad i trybu przeprowadzania 
konsultacji z mieszkañcami 
dotycz¹cych wprowadze-
nia zmian granic administra-
cyjnych pomiêdzy gminami 
Bieruñ i Tychy.

Wniesiony za poœrednictwem 
Wojewody Œl¹skiego w terminie 
ustawowym wniosek w sprawie 
zmian granic administracyjnych 
pomiêdzy Bieruniem i Tychami 
w 2009 r. nie zosta³ zaopiniowa
ny zarówno przez Wojewodê jak 
i Ministra Spraw Wewnêtrznych 
i Administracji. S¹ to wymogi 
niezbêdne przewidywane przez 
obowi¹zuj¹c¹ w tym zakresie 
procedur¹. Wojewoda maj¹c 30 
dni do zaopiniowania dostar
czonego mu wniosku wraz z 
dokumentacj¹ zamiast to uczyniæ, 
w dniu 15 czerwca 2009 r. zwróci³ 
siê z pytaniem do MSWiA, czy za
chodzi taka potrzeba, skoro uczyni³ 
to do wniosku wczeœniejszego. 
W jego ocenie sprawa zosta³a 
rozstrzygniêta ostatecznie. Swym 
postêpowaniem spowodowa³ 
wstrzy manie biegu procedu
ry. Wyszed³ wiêc z b³êdnego 
za³o¿enia, ¿e w ten sposób 
zniechêci mieszkañców Bierunia 
do s³usznego domagania siê przy
wrócenia historycznych gruntów 
bieruñskich z niewielkimi korekta
mi uwzglêdniaj¹cymi wymogi prze
pisów o podziale nieruchomoœci, 
przy zachowaniu kompensa
ty gruntów. Obie uchwa³y s¹ 
kontynuacj¹ dzia³añ spo³ecznoœci 
Bierunia. Dla zminimalizowa
nia kosztów przyjêto w uchwale 
ankietow¹ procedurê konsultacji 
z mieszkañcami. Rada powo³a³a 
komisjê, której zadaniem bêdzie 
ustalenie wyników konsultacji. 
W sk³ad jej wchodz¹ cz³onkowie 

stowarzyszeñ dzia³aj¹cych w gmi
nie oraz urzêdnicy. Szerzej o te
macie w innym miejscu „Rodni”.

– W sprawie nieuwzglêdnienia 
skargi Emanuela Hybiorza na 
bezczynnoœæ Rady Miejskiej 
Bierunia.

Rada postanowi³a nie uwzglêdniæ 
skargi na bezczynnoœæ, która w 
istocie nie mia³a miejsca, a wynika 
z subiektywnego odczucia. Pana 
Emanuela Hybiorza, który od daw
na prowadzi korespondencjê z or
ganami Gminy odnoœnie jego zda
niem nietrafionych rozstrzygniêæ 
w zakresie gospodarki mieniem 
komunalnym.

– W sprawie zmian bud¿etu.
Rada postanowi³a zmniejszyæ 

dochody i wydatki bud¿etowe o 
kwotê 80.522 z³. Dokona³a rów
nie¿ zmian w limitach wydatków 
na wieloletnie programy inwe
stycyjne przewidziane do reali
zacji w latach 2009 – 2013 oraz 
dokona³a zmian w planie przycho
dów bud¿etu.

Podczas sesji Rada przyjê³a 
równie¿ trzy stanowiska. Usta
wa o samorz¹dzie gminnym nie 
okreœla szczegó³owo innych form 
poza uchwa³ami, wyra¿ania woli 
przez Radê. Korzystaj¹c z tego, 
¿e ustawodawca nie zakazuje ta
kiego sposobu odnoszenia siê 
przez Radê do drobnych spraw, 
Rada Miejska w Bieruniu korzysta 
z tej formy.

Pierwsze stanowisko dotyczy³o 
przyjêcia wniosku zg³oszonego 
przez stowarzyszenie Mi³oœników 
600letniego Bierunia, aby do 
koñca kadencji plac pomiêdzy bu
dynkiem biurowca, Domem Zbor
nym „NITRO+ERG” S.A. oraz 
przystankiem autobusowym na
zwano imieniem Alfreda No
bla. W praktyce wniosek nale¿y 
traktowaæ jako inicjatywê orga
nizacji. Ustawa o samorz¹dzie 
gminnym przewiduje w art. 18 
pkt 13 kompetencjê Rady do po
dejmowania uchwa³ w sprawach 
i herbu gminy, nazw ulic i placów 
publicznych oraz wznoszenia po
mników. Nale¿y oczekiwaæ dal
szych kroków w tej sprawie ze 
strony komisji, a nastêpnie samej 
Rady.

Drugie stanowisko dotyczy³o 
przyjêcia do rozpatrzenia wniosku 
Stowarzyszenia Mi³oœników Ziemi 
Bieruñskiej „Por¹bek” w sprawie 
zmian do Statutu Gminy Bieruñ 
w zakresie procedur g³osowania 
z uwzglêdnieniem rozwi¹zania 
polegaj¹cego na rejestracji 
g³osowania poprzez urz¹dzenie 
elektroniczne w postaci imien
nego wydruku. Liczenie 
g³osów Rady sk³adaj¹cej 

Radni obradowali

SESJA

12
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Uczniowie byli bardzo 
przejêci i zaanga¿owani 
w to piêkne dzie³o nie

sienia pomocy innym. Dziêki 
szlachetnoœci naszych lice
alistów i ich wra¿liwoœci na 
cudz¹ biedê, zgromadziliœmy: 
przybory szkolne, przybory 
do pisania, œrodki czystoœci, 
¿ywnoœæ trwa³¹, zabaw
ki, kuchenkê mikrofalow¹, 
rêczniki , poœciel, witami
ny dla seniorów, a nawet 
karmê dla psów.

Tak przygotowan¹ 
paczkê dostarczono 
wprost do mieszkania ro
dzin, które wyrazi³y zgodê 
na kontakt z darczyñc¹. 
Byliœmy œwiadkami ogrom
nej radoœci, wzruszenia 
i ³ez, jakie towarzyszy³y 
cz³onkom „naszych” ro
dzin. Cieszymy siê, ¿e 
mogliœmy wzi¹æ udzia³ w 
tej piêknej akcji przeka
zywania bezpoœredniej 
pomocy – jest ona sku
teczna, konkretna i sen
sowna. W imieniu obda

rowanych rodzin, dziêkujemy 
wszystkim za zaanga¿owanie i 
pomoc w przygotowaniu paczki 
i liczymy na Was w przysz³ym 
roku. Nad ca³¹ akcj¹ czuwa³a 
pani Barbara Wiœniowska, 
opiekun Samorz¹du Uczniow
skiego, zaœ organizacj¹ paczek 
Bernadka Migas, Ania Oso-
ba, Marcin Sklorz i Wojtek 
Uszok.

MAGAZYN SZKOLNY

Tradycyjnie nasze miasto 
reprezentowa³a de le
gacja z Liceum Ogólno

kszta³c¹cego im. Po wstañców 
Œl¹skich w sk³adzie: nauczy
cielka Monika Margol oraz 
uczennica Agnieszka Siem-
bida. Towarzyszy³y im tak¿e 
uczennice z Gimnazjum nr 2: 
Bettina Krzykawska i Kin-
ga Latocha, które uœwietni³y 
ceremoniê rozpoczêcia kier
maszu, œpiewaj¹c pieœñ o 
Bieruniu. Przez ca³y week
end przedstawicielki Bieru
nia ubrane by³y w œl¹skie stro
je i sprzedawa³y na kierma

szu polskie specja³y, m.in. 
bi¿uteriê z bursztynem, pier
niczki toruñskie, polsk¹ 
kie³basê oraz pami¹tki z Bieru
nia. Stoisko prowadzone by³o 
wraz z przedstawicielami Pol
skoNiemieckiego Stowarzy
szenia „Gundelfingen” z Pani¹ 
Roselore Herrmann na czele. 
Dochód ze sprzeda¿y na tym 
stoisku, zostanie przeznaczo
ny na cele dobroczynne.

Na jarmarku prezentowali siê 
tak¿e lokalni wystawcy z Gun
delfingen oraz innych regio
nów Niemiec, a tak¿e goœcie z 
partnerskich miast: francuskie

go Meung sur Loire i niemiec
kiego Shebenbergu. Kramy 
rozstawione by³y w hallu ratu
sza miasta oraz na g³ównym 
placu „SonnePlatz”.

W ramach jarmarku odby³o 
siê tak¿e  œwi¹teczne spotka
nie miast partnerskich z Bur
mistrzem Miasta Reinhardem 
Bentlerem oraz Rad¹ Miasta. 

Jarmark w Gundelfingen
Na pocz¹tku grudnia w partnerskim mieœcie Gun-
delfingen odby³ siê coroczny jarmark œwi¹teczny.

Jubileuszowa Wigilia
W Gimnazjum nr 1 im. Karola Wierzgonia 16 grudnia odby³a 

siê ju¿ dziesi¹ta Wigilia Charytatywna. Wziê³o w niej udzia³ 59 
uczniów. Spotkanie rozpocz¹³ Dyrektor Gimnazjum Grzegorz 
Bizacki, który na wstêpie powita³ goœci wœród których obec
ni byli: Przewodnicz¹cy Rady Miasta Henryk Skupieñ, Wice
burmistrz Miasta Jan Podleœny oraz Dyrektor Oœrodka Edu
kacji Krystyna Czajowska. Na wstêpie z³o¿ono sobie ¿ycze
nia œwi¹teczne, ³ami¹c siê op³atkiem. Najbardziej oczekiwan¹ 
chwil¹ by³o wrêczenie paczek œwi¹tecznych. Tradycyjnie 
œpiewano wspólnie kolêdy przy akompaniamencie ks. Marcina 
Niesporka. Wigilia jest zorganizowana nieprzerwanie od 1999 
roku, czyli od pocz¹tku istnienia gimnazjum. Jest to mo¿liwe 
dziêki zaanga¿owaniu dyrekcji szko³y, pedagoga szkolnego 
Violetty Jasiñskiej-Chodór, Anny Kasperczyk – nauczyciela 
religii, Agaty ̄ o³neczko – wychowawcy œwietlicy, pracownikom 
obs³ugi szko³y – Danuty Skubisz i Doroty Góreckiej. Co roku 
w przygotowanie spotkania zaanga¿owane s¹ panie z grupy 
charytatywnej przy Parafii Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. 
Jednak najwa¿niejsza jest pomoc sponsorów, dziêki którym zor
ganizowano poczêstunek oraz wspania³e paczki œwi¹teczne.

Szlachetna paczka
W tym roku po raz drugi LO w Bieruniu wziê³o udzia³ w 
ogólnopolskiej akcji pomocy œwi¹tecznej SZLACHETNA 
PACZKA, organizowanej od 2001 roku przez Stowarzysze-
nie WIOSNA. Na pocz¹tku grudnia wybrano dwie rodziny 
z internetowej bazy i dokonano podzia³u potrzebnych rze-
czy – ta pomoc jest konkretna. 

siê obecnie 15 radnych nigdy nie 
sprawia³o problemów. Wzorowa
nie siê na parlamencie bêdzie 
zale¿a³o od woli Rady.

Trzecie stanowisko dotyczy³o 
przyjêcia tematów sesji Rady 
Miejskiej na 2010 r. Plan okreœla 
tematy wiod¹ce sesji. Tradycyj
nie Rada podczas sesji rozstrzy
ga wiele spraw œrednio od kilku do 
kilkunastu w formie uchwa³. Te
maty sesji publikujemy w innym 
miejscu Rodni. Udostêpnione 
zostan¹ równie¿ na stronach in
ternetowych Urzêdu. Tradycyjnym 

miejscem posiedzeñ Rady bêdzie 
sala obrad w Urzêdzie. Wszelkie 
odstêpstwa z odpowiednim wy
przedzeniem bêd¹ przekazywa
ne mieszkañcom w formie infor
macji w Internecie. Wzorem lat 
ubieg³ych sesje bêd¹ odbywa³y 
siê w ostatnie czwartki miesi¹ca o 
godz. 15oo. Równie¿ w przypad
ku odstêpstw co do dnia i godziny 
rozpoczêcia sesji bêd¹ przekazy
wane zainteresowanym stosowne 
informacje.

Opracowa³:
Sekretarz Miasta Jerzy Stok

Radni obradowali11
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Po raz kolejny uczniowie 
naszego gimnazjum po-
kazali swój potencja³ 

strzelecki, bior¹c udzia³ w II 
Œl¹skiej Gimnazjadzie Strze-
leckiej, która odby³a siê 28 li-
stopada br. w Bielsku – Bia³ej. 
W konkurencji karabin pneu-
matyczny 30 strza³ów 10m 
m³odzików na pierwszym 
miejscu uplasowa³ siê Mar-
cin Adrian, a na drugim – 

£ukasz Dzidek i siódmym – 
Przemys³aw Magiera. Z ko-
lei w klasyfikacji dru¿ynowej 
ch³opców wymienieni ucznio-
wie zajêli zaszczytne I miej-
sce. Opiekunem uczniów jest 
pana Andrzej Sutkowski. 

W kolejnym etapie nasza 
dru¿yna jako mistrz Œl¹ska bêdzie 
reprezentowaæ nie tylko nasze 
miasto, ale równie¿ wojewódz
two œl¹skie podczas Mistrzostw 

Polski w Bia³ymstoku.
Dru¿yna uczniów z na

szego gimnazjum w 
sk³adzie: Marcin Ad-
rian, £ukasz Dzidek i 
Przemys³aw Magiera, 
odnios³a kilka dni póŸniej 
kolejny sukces. W finale II 
Ogólnopolskiej Gimnazjady 
Strzeleckiej, który mia³ miej
sce 11 grudnia br., ch³opcy 
zajêli 4. miejsce w klasyfi
kacji dru¿ynowej w konku
rencji karabin pneumatycz
ny 30 strza³ów. Opiekunem 
dru¿yny jest pan Andrzej 
Sutkowski. Gratulujemy!

Dawid Garus, uczeñ III 
klasy Technikum Infor-
matycznego Powiato-

wego Zespo³u Szkó³ w Bieru-
niu znalaz³ siê w gronie naj-
lepszych uczniów, którzy w 
roku szkolnym 2009/2010 zo-
stali wyró¿nieni przez Preze-
sa Rady Ministrów.

Dawid jest laureatem m.in. 
Miêdzynarodowego Konkursu 
Wiedzy Informatycznej i Tech
nologii Informacyjnej „Bóbr”, 
Internetowego Konkursu Wie
dzy Astronautycznej zorgani

zowanego przez Ambasadê 
Stanów Zjednoczonych oraz 
konkursu „KNOW AMERI
CA 2009”. W roku szkolnym 
2008/2009 osi¹gn¹³ œredni¹ 
ocen 5,11.

Stypendyœci z nasze
go  powiatu, Tychów i Kato
wic  odebrali dyplomy z r¹k 
Œl¹skiego Kuratora Oœwiaty 
Stanis³awa Fabera w dniu 15 
grudnia 2009r. Uroczystoœæ 
mia³a miejsce w III Liceum 
Ogólnokszta³c¹cym im. Adama 
Mickiewicza w Katowicach.

4 grudnia w naszym gim-
nazjum mia³ miejsce 
Fina³ Tygodnia Nauk 

Matematyczno-Przyrodni-
czych prowadzony przez 
pani¹ Agnieszkê Wadas, na 
którym goœciliœmy dyrektor 
Oœrodka Edukacji – pani¹ 
Krystynê Czajowsk¹. Impre-
za stanowi³a zwieñczenie 
ca³otygodniowych zmagañ 
uczniów w rozmaitych kon-
kursach. Zwyciêzcom wrê-
czono nagrody rzeczowe, któ-
re ufundowa³a Rada Rodzi-
ców uczniów naszej szko³y.  

Ka¿dy gimnazjalista móg³ 
przyst¹piæ do dowolnego kon
kursu przedmiotowego, gdy¿ 
wybór by³ niema³y. Sporo wysi³ku 
wymaga³o wziêcie udzia³u w 
konkursie: „Bry³y w znanych bu
dowlach na œwiecie”. Nie mog³o 
oczywiœcie zabrakn¹æ konkur
sów matematycznych: „Liczby 
w kó³kach” „Mistrz matematyki”, 
szkolny etap „Matematycznego 
kangura” czy „Krzy¿ówki mate
matyczne”. Zainteresowani su

doku mogli przyst¹piæ 
do rozwi¹zywania ³ami
g³ówek na komputerze 
w czasie jednej godziny 
zegarowej. 

Dla mi³oœników biologii 
przygotowano konkur
sy: „Nic, co ludzkie nie 
jest mi obce”, „Chroni
my nasz¹ przyrodê” oraz 
„Œwiat roœlin i zwierz¹t”. 

W zmaganiach „Z 
chemi¹ za pan brat” 
startowali nastêpcy 
Sk³odowskiej.

Gimnazjaliœci mogli tak¿e 
przyst¹piæ do konkursów: „Fo
tografujemy zjawiska optycz
ne”, „Witaminy, konserwanty i 
inne” oraz do konkursów „Ma
tematyczny konkurs  logiczny” i 
£amig³ówki zapa³czane”.  

Poza wziêciem udzia³u w 
konkursach uczniowie mo
gli uczestniczyæ w zajêciach 
warsztatowych. Pod okiem 
pani Anny Adamek pozna
wali dawne sposoby wykony
wania zabawek choinkowych i 

uczyli siê nakrywania do wigilij
nego sto³u. 

W trakcie Fina³u równie¿ 
mia³y miejsce zmagania „Co 
dwie g³owy to nie jedna”. Tym 
razem zespo³owe, dla przed
stawicieli ka¿dej z pierwszych 
klas. Dru¿yny ostro rywalizowa³y 
ze sob¹ w rozmaitych konku
rencjach. Uczniowie szatko
wali kapustê, próbowali zjeœæ 
jab³ko zawieszone na sznur
ku, odœpiewywali znane piosen
ki górnicze, rozpoznawali sub

stancje, obliczali rachunek za 
obiad dla górnika i wiele innych. 
Œmiechu by³o przy tym co niemia
ra. Nie zabrak³o tak¿e ciekawych 
konkurencji dla publicznoœci. 

Tydzieñ Nauk Matematycz
noPrzyrodniczych na pewno 
na d³ugo pozostanie w pamiêci 
naszych gimnazjalistów, a wielu 
z nich ju¿ przygotowuje siê do 
udzia³u w kolejnym Tygodniu, 
jaki odbêdzie siê, niestety, do
piero w nowym roku szkolnym. 
(BNN)

Tydzieñ Nauk Matematyczno-Przyrodniczych

Sukces strzelców 

Polski w Bia³ymstoku.

szego gimnazjum w 
sk³adzie: 
rian, £ukasz Dzidek i 
Przemys³aw Magiera
odnios³a kilka dni póŸniej 
kolejny sukces. W finale II 
Ogólnopolskiej Gimnazjady 
Strzeleckiej, który mia³ miej
sce 11 grudnia br., ch³opcy 
zajêli 4. miejsce w klasyfi
kacji dru¿ynowej w konku
rencji karabin pneumatycz
ny 30 strza³ów. Opiekunem 
dru¿yny jest pan 
Sutkowski

Nagroda Premiera 
dla Dawida Garusa
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W dniu 6 grudnia Sek
cja Skatowa KS 
Unia Bieruñ Stary 

zorganizowa³a 5 jubileuszo
wy Barbórkowy Turniej Ska
ta. Rozgrywki odby³y siê w 
„ZajeŸdzie Jajosty”. Tym razem 
w zawodach uczestniczy³a re
kordowa liczba 45 zawodników. 
Jak przysta³o na Turniej Bar
bórkowy nie zabrak³o akcen
tów górniczych. Kilku uczest
ników zaprezentowa³o siê w 
mundurach górniczych. Zawo
dy prowadzi³ i sêdziowa³ Hol-
dek Mrzyk. Gospodarze obiek
tu pañstwo Ma³gorzata i Grze-
gorz Szczyg³owie tradycyjnie 
zadbali o poczêstunek dla za
wodników. Tegoroczny Turniej 

Barbórkowy wygra³ Grzegorz 
Kocurek gromadz¹c 2669 pkt. 
Panu Grzegorzowi gratulujemy. 
Kolejne miejsca zajêli:

Jerzy Góralczyk – 2377 
pkt., Tomasz Wróbel– 2269 
pkt., Edward Jarno – 2252 
pkt., Józef Ficek – 2194 pkt., 
Czes³aw Piekorz– 2179 pkt. i* 
Bogdan Hernas – 2040 pkt.

Nagrody dla najlepszych za
wodników ufundowali: Staro
stwo Powiatowe, firma „Hostel”, 
Radny – Jan Knopek oraz Da
nuta i Eugeniusz Wróblowie. 
Organizatorzy zapowiedzieli, 
¿e kolejny Turniej Barbórkowy 
odbêdzie siê w przysz³ym roku.

Natomiast 20 grudnia sek
cja skata KS Unia Bieruñ 
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M A G A Z Y N

Pan Krzysztof wygra³ tak¿e 
tegoroczny memoria³ im. 
H. Dobieliñskiego oraz Mi

strzostwa Bierunia w Szachach 
B³yskawicznych P5 zdobywaj¹c 
tym samym Grand Prix Bierunia 
2009 w Sachach. Wigilijne za
wody rozegrano na dystansie 7 
rund systemem Szwajcarskim z 

tempem gry 2x15 minut. W te
gorocznej edycji turnieju wziê³o 
w nich udzia³ 19 zawodników, 
natomiast w ca³orocznej rywali
zacji o Grand Prix rywalizowa³o 
31 szachistów. Drugie miejsce 
zdoby³ Sebastian Lizak, a trze
cie Dawid Gondzik. Obaj z Klu
bu Szachowego z Lêdzin.

Krzysztof niepokonany
X edycja otwartego Turnieju Szachowego „Wigilia 
2009”, rozegranego 5 grudnia br. w Bieruniu zakoñczy³a 
siê zwyciêstwem Krzysztofa Wilka reprezentuj¹cego 
Klub Sportowy „Unia” Bieruñ Stary.

6 grudnia w Hali Sporto-
wej przy ul. Warszaw-
skiej, odby³a siê X edy-

cja Miko³ajkowego Tur-
nieju Halowej Pi³ki No¿nej 
Szkó³ Podstawowych orga-
nizowanego przez Bieruñski 
Oœrodek Sportu i Rekreacji.

Zawody rozegrano w dwóch 
kategoriach: uczniowie klas III

IV oraz VVI. Do obu kategorii 
zg³osi³y siê 4 dru¿yny. W katego
rii m³odszej tryumfowa³a dru¿yna 
Chrzciciel Tychy przed MKS 
Lêdziny i KS PIAST Bieruñ Nowy. 
W kategorii uczniów starszych 
zwyciê¿yli GSK Kombajniœci przed 
zespo³em  drugim zespo³em SP3 
z Bierunia Nowego i pierwsz¹ 
dru¿yn¹ SP3 z tej samej szko³y.

Bieruñski Oœrodek Spor-
tu i Rekreacji wraz z 
Dru¿yn¹ WOPR Bieruñ 

po raz IX zorganizowa³ 
Otwarte Mistrzostwa Bieru-
nia w P³ywaniu.

Zawody odby³y siê 12 grud
nia na p³ywalni przy ul Krakow
skiej. Do rywalizacji zg³osi³o 
siê ponad 180 zawodników z 
Lêdzin, Tychów, Woli i Bieru
nia. Mistrzostwa zosta³y po
dzielone na kategorie wiekowe 
poszczególnych klas szkó³ pod

stawowych, gimnazjów oraz 
szkó³ ponadgimnazjalnych. 
Najm³odsi zawodnicy mieli 5 lat. 
£¹cznie odby³o siê ponad 40 
konkurencji obejmuj¹cych sty
le: dowolny, klasyczny, grzbie
towy, motylkowy oraz zmien
ny. Zawodnicy, którzy zajêli 
miejsca na podium otrzymali z 
r¹k zastêpcy burmistrza Jana 
Podleœnego medale i dyplo
my. Dodatkowo ka¿dy uczest
nik otrzyma³ s³odki podarunek 
od organizatorów.

zorganizowa³a cykliczny turniej 
skata Œwi¹tecznoNoworoczny, 
który odby³ siê w Cafe Bar Leœna. 
W rozgrywkach uczestniczy³o 
28 zawodników. Tu tryumfowa³ 
Bogdan Hernos przed Maria-

nem Przypaliñskim i Jerzym 
Górlaczykiem.

Turniej sponsorowa³ BOSiR 
Bieruñ, sêdziowa³ i prowadzi³ 
Holdek Mrzyk.

P³ywackie Mistrzostwa

Turnieje skata

Miko³ajkowa pi³ka
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– Dzisiaj 36 par obchodzi 
jubileusz Z³otych Godów – 
powiedzia³ 16 grudnia w Ju-
trzence burmistrz Ludwik Ja-
goda wrêczaj¹c Jubilatom 
medale. Te wspólne 50 lat, 
to symbol wiernoœci i mi³oœci 
rodzinnej, to dowód wzajem-
nego zrozumienia i istoty 
zwi¹zku ma³¿eñskiego, to wzór 
i piêkny przyk³ad dla m³odych 
pokoleñ wstêpuj¹cych w 
zwi¹zek ma³¿eñski.

Przed piêædziesiêciu laty, 
pe³ni m³odzieñczego zapa³u i 
mi³oœci przyrzekli sobie mi³oœæ, 
wiernoœæ i uczciwoœæ ma³¿eñsk¹ 
i wytrwali przez te wszystkie lata 
nastêpuj¹ce pary – pañstwo: 
Marian i Janina August, Zyg
munt i Wanda B³a¿ek, Jan i Feli
cja Bogucki, Józef i Anna Dudek, 
Pawe³ i El¿bieta Dudek, Józef i 
Irena Filipek, Emanuel i Maria 
Fr¹czek, Mieczys³aw i Otylia Ga

biga, Edmund i Benigna Godzik, 
Jan i Krystyna Hachu³a, Stefan 
i Renata Klimza, Franciszek i 
Marta Kocur, Kazimierz i Hele
na Krenzel, Maksymilian i Otylia 
Ksi¹¿ek, Ryszard i Maria Kulisz, 
Edward i Anna £ukaszewski,  
Stanis³aw i £ucja Mika, Edmund 
i Urszula Mrowiec, Stanis³aw 
i Jadwiga Munia, Edmund i 
Boles³awa Nabia³ek, Norbert i 
Maria Neugebauer, Karol i Otylia 
Noras, Franciszek i Helena Ora
wiec, Marian i Lidia Rosowski, 
Józef i £ucja Ró¿yczka, Bernard 
i Aniela Sad³o, Roman i Maria 
Sieka, W³adys³aw i Cecylia Sit
ko, Stanis³aw i Stefania Stachoñ, 
Alojzy i Natalia Stompor, Ludwik 
i Helena Szafrañski, Antoni i 
Agnieszka Tomala, Mieczys³aw 
i El¿bieta Trzpil, Andrzej i Celi
na Woszczyk, Wies³aw i Halina 
Wróblewski oraz Roman i Marta 
Wyciœlok. 

50 lat wspólnego ¿ycia
Tylko nieliczni mog¹ pochwaliæ siê tak d³ugim sta¿em 
ma³¿eñskim. Wœród nich s¹ mieszkañcy Bierunia, którzy 
zostali uhonorowani medalami przyznawanymi przez Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Za d³ugoletnie po¿ycie 
ma³¿eñskie”. 

Krzysiek w kadrze 
narodowej juniorów!

Na stronie PZLA nie dawno zosta³a opublikowana oficjalna 
lista zawodników proponowanych do objêcia szkoleniem cen
tralnym w nadchodz¹cym sezonie. Wœród nich, co bardzo nam 
mi³o potwierdziæ jest zawodnik UKS „Maraton – Korzeniowski.
pl” w Bieruniu – Krzysz-
tof RzeŸnik. Jest to pierw
szy z zawodników tego klu
bu, który znalaz³ siê w Ka
drze Narodowej Juniorów 
(mistrz Polski, oraz rekordzi
sta naszego województwa w 
chodzie sportowym na dy
stansie 5 km – 2008 r). Dla 
przypomnienia zawodnik 
ten jest podopiecznym tre
nerki – Katarzyny Œleziony 
(równie¿ by³ej kadrowiczki 
a obecnie mistrzyni i rekor
dzistki Polski na dystansie 3 
km – kategoria weteranki). 
Krzyœkowi oczywiœcie ser
decznie gratulujemy i ¿yczy
my dalszej wytrwa³oœci! 
(Szczegó³y na stronie 
www.pzla.pl w dziale szko
lenie).


