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Mamy 
wiceburmistrza!

Z dniem 12 stycznia Burmistrz 
Bernard Pustelnik powo³a³ na 
stanowisko Zastêpcy Burmi-
strza Leszka Kryczka.

N o w y 
w i c e b u r -
mistrz ma 
56 lat i 
jest absol-
w e n t e m 
Œ l ¹ s k i e j 
Akademi i 
M e d y c z -
nej obec-
nie znanej 

jako Œl¹ski Uniwersytet Medyczny. 
Doktor Kryczek, jest znanym nie 
tylko w naszym mieœcie lekarzem 
– ostatnio pracowa³ w Szpitalu Wo-
jewódzkim w Tychach. Ponadto, 
jest kierownikiem NZOZ „Esculap” 
w Bieruniu Nowym. Zastêpca Bur-
mistrza ma równie¿ doœwiadczenie 
samorz¹dowe. W V Kadencji Rady 
Miejskiej by³ przewodnicz¹cym Ko-
misji Oœwiaty, Kultury, Sportu, Zdro-
wia i Opieki Spo³ecznej. W obecnej, 
VI Kadencji Rady Miejskiej – Leszek 
Kryczek jest radnym z ramienia Sto-
warzyszenia Mieszkañców Osie-
dli, który w swoim Okrêgu Wybor-
czym nr 3 uzyska³ rekordow¹ iloœæ 
461 g³osów. Jednak, po powo³aniu 
na stanowisko Zastêpcy Burmistrza, 
niebawem z³o¿y mandat radnego i w 
okrêgu tym zostan¹ przeprowadzo-
ne wybory uzupe³niaj¹ce.

Wiceburmistrzowi 
gratulujemy objêcia stanowiska 

i ¿yczymy sukcesów 
na nowym stanowisku.

w i c e b u r -
mistrz ma 
56 lat i 
jest absol-
w e n t e m 
Œ l ¹ s k i e j 
Akademi i 
M e d y c z -
nej obec-
nie znanej 

jako Œl¹ski Uniwersytet Medyczny. 
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LOKALIA

Noworoczna IZBA

Bieruñsko-Lêdziñska Izba 
Przemys³owo-Handlowa 

zorganizowa³a tradycyjne spo-
tkanie noworoczne w ZajeŸdzie 
„Jajosty”. 
Spotkanie rozpocz¹³ Pre-
zes Grzegorz Nowak, pod-
sumowuj¹c kolejny rok pra-
cy Izby oraz prezentuj¹c pro-
gram dzia³ania na kolejny rok 
dzia³alnoœci oddzia³u. Nastêpnie, 
co sta³o siê ju¿ swego rodzaju 
tradycj¹, obecni przedstawiciele 
w³adz podzielili siê z cz³onkami 
B-LIP-H informacjami na temat 
przedsiêwziêæ planowanych w 
roku 2011. 
Po wyst¹pieniach zaproszo-
nych goœci, rozpoczê³a siê 
czêœæ towarzyska, w czasie któ-
rej w luŸniejszej kuluarowej at-
mosferze, cz³onkowie Izby mie-
li okazjê powymieniaæ pogl¹dy i 
podyskutowaæ o nurtuj¹cych ich 
problemach z naszymi w³adzami 
samorz¹dowymi. 
W spotkaniu uczestniczy³ bur-
mistrz Bierunia Bernard Pu-
stelnik.

Œwi¹teczne rozdanie

Sekcja skatowa KS UNIA 
zorganizowa³a 18 grudnia 

œwi¹teczno-noworoczny turniej 
skata.

Przy stolikach w pawilonie klu-
bowym, do kart zasiad³a spora 
grupa cz³onków sekcji. Tym ra-
zem, zwyciê¿y³ Czes³aw Pie-
korz  2167 pkt przed  Bog-
danem Zyga 1870 pkt i Józe-
fem Fickiem 1853 pkt. Zwody 
prowadzi³ i sêdziowa³ Holdek 
Mrzyk a turniej sponsorowa³ 
Bieruñski Oœrodek Sportu i Re-
kreacji, któremu skaciorze ser-
decznie dziêkuj¹.

Dziêkujemy!

Serdeczne Podziêkowania 
dla Pana Burmistrza Lu-

dwika Jagody oraz Pani Dy-
rektor MOPS Bogus³awy 
Miernik za pomoc i wsparcie 
okazane naszemu podopiecz-
nemu Pawe³kowi Ko³odziejowi 
sk³adaj¹ i ¿ycz¹ wszystkiego 
dobrego, opiekunowie Maria i 
Franciszek Tempka.

Podziêkowanie 
Serdecznie dziê kujê wszy stkim Mieszkañ com, któ-
rzy w wyborach sa morz¹dowych oddali na mnie 
swoje g³osy. Nie zawiodê Pañstwa oczekiwañ i 
tak jak dotychczas bêdê pracowa³ na rzecz naszej 
bieruñskiej spo³ecznoœci. 

S³awomir Wawrzyniak
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Og³oszenie
Gmina Bieruñ zaprasza do sk³adania ofert na na-

jem pomieszczeñ o ³¹cznej powierzchni 78,23 m kw., 
znajduj¹cych siê na parterze Urzêdu Miejskiego ul. Ry-
nek 14 w segmencie B. Wejœcie do pomieszczeñ od 
ul Macieja, oraz przez hol Urzêdu z rynku, przeznaczonych 
na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej, tj. ma³ej gastro-
nomii. 

Do pomieszczeñ doprowadzone s¹ media tj.: woda 
gaz, energia elektryczna. W pomieszczeniach znajdu-
je siê zapiecze kuchenne oraz WC. Czas trwania najmu 
3 lata, tj. do koñca 2013r.

Oferty nale¿y sk³adaæ w Punkcie Informacji i Obs³ugi 
Mieszkañców w terminie do 11 lutego 2011 r.

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Referatu Admi-
nistracji Tel. 032 324-24-13 w godzinach pracy Urzêdu. 

Odbierz swojego ca³uska!!!

Za niespe³na miesi¹c – Walentynki. Wszystkim naszym Czy-
telnikom w dniu zakochanych serwujemy ca³uski. Dziêki 

hojnoœci Spó³dzielni Us³ugowo Handlowej „Jednoœæ” z Bierunia, 
14 lutego zapraszamy Czytelników Rodni na bezp³atny s³odki 
poczêstunek. Niezorientowanym przypominany, ¿e „ca³uski” to 
popisowe ciasteczko przygotowane przez mistrzów cukierni-
czych z „Jednoœci”, specjalnie z okazji œwiêta zakochanych. 

Ka¿dy, kto 14 lutego odwiedzi sklep SUH „Jednoœæ” w 
Bieruniu Nowym przy ulicy Warszawskiej lub w Bieruniu 
Starym przy ul. Ksiêdza Trochy – z kuponem wyciêtym z 
Rodni – otrzyma 1 gratisowe ciasteczko.

Upoważnia do otrzymania 
1 „całuska” w sklepach 

SUH „JEDNOŚĆ” 
w Bieruniu Nowym przy 

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

Witamy w dniu 
14 lutego 2011 r.

Zostawiając jeden kupon 
– otrzymasz za darmo jednego 

„całuska”

Polecamy! 

CAŁUSKI 
BIERUŃSKIE

Trochę statystyki za rok 2010

Jak na początku roku przekazujemy mieszkańcom na łamach 
„Rodni” podstawowe informacje statystyczne, dotyczące: licz-
by mieszkańców, urodzeń, zgonów, ruchu ludności oraz ślu-

bów. Dla zapewnienia spójności i ciągłości co roku powtarzamy 
ten sam układ, co ułatwia analizę danych i komentowanie. Już po-
bieżna analiza wykazuje, że nie był to dobry rok: przyzwyczailiśmy 
się, że ilość mieszkańców nieznacznie ale jednak spada i marnym 
pocieszeniem jest fakt, że w innych gminach spada jeszcze wy-
raźniej. Po dwóch latach wzrostu spadła też ilość urodzeń i nie-
znacznie w porównaniu z rokiem poprzednim spadła ilość zawar-
tych małżeństw. Czyżby roczniki wyżu statystycznego z lat osiem-
dziesiątych już się pobrały i porodziły dzieci? A może czekają na 
powstanie żłobka i przedszkoli? O rekordowej od 5 lat ilości zgo-
nów informujemy już tylko ze statystycznej rzetelności, bo i co tu 
komentować… 

Pobyt stały liczba 
ludności na
31 grudnia

2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.

19.828 19.716 19.697 19.696 19.626

Zameldowania 
na pobyt stały

280 284 285 257 227

Urodzenia 203 181 243 249 219
Wymeldowania 
z pobytu stałego

332 370 343 309 326

Wymeldowania 
z pobytu stałego 
za granicę

95 70 54 32 26

Zgony 153 144 141 146 157
Śluby 213 204 294 321 307
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M A G A Z Y N

Do 20 stycznia maj¹ 
byæ zakoñczone pra-
ce przy umacnia-

niu tego wa³u. Rejonowy 
Zarz¹d Gospodarki Wodnej 
w Gliwicach, który jest dys-
ponentem tego¿ wa³u, ma 
138 tysiêcy z³otych na za-
bezpieczenie uszczelnienie 
i umocnienie wyp³ukanej 
czêœci wa³u. Pracownicy 
zbiornika w Gocza³kowicach 
reguluj¹ poziom wód sp³y-
waj¹cych do Wis³y aby 
mo¿na by³o wykonaæ tzw. fa-
szynowanie, czyli dzia³ania 
umacniaj¹ce os³abiony frag-
ment bieruñskiego wa³u.

S¹ to jednak tylko dzia³ania 
doraŸne. Ca³kowita odbudowa 
zniszczonego wa³u kosztowaæ 
bêdzie oko³o 600 tys. z³. Rejo-
nowy Zarz¹d Gospodarki Wod-
nej w Gliwicach wyst¹pi³ do swej 
centrali w Warszawie o przyzna-
nie tych œrodków ale na razie – 
jako to siê mówi – sprawa jest 
w toku. Rejonowy Zarz¹d Go-
spodarki Wodnej ma ju¿ projekt 
i powinien og³osiæ przetarg ale 
nie ma œrodków na ten cel.

W ¿adnym razie nie mo¿emy 
czekaæ a¿ dogada siê war-
szawska centrala z oddzia³em 
RZGW w Gliwicach, tylko mu-

simy dzia³aæ – mówi bur-
mistrz Bernard Pustelnik 
i dodaje – bezpieczeñstwo 
mieszkañców Bierunia jest 
najwa¿niejsze. W bud¿ecie 
miasta zaplanowano 200 tys. 
z³otych na zabezpieczenie 
miasta przed powodzi¹. Te-
raz, radni do³o¿yli jeszcze 500 
tys. z³. Gdyby okaza³o siê, ¿e 
rozmowy wewn¹trz RZGW 
siê przed³u¿aj¹, przetarg na 
odbudowê wa³ów og³osi Gmi-
na Bieruñ lub przeleje w³asne 
œrodki finansowe na konto 
RZGW. PóŸniej bêdziemy siê 
staraæ o zwrot wy³o¿onych 
pieniêdzy – kontynuuje bur-
mistrz Pustelnik. Bieruñ nie 
powinien za tê odbudowê 
p³aciæ ale jednoczeœnie po 
doœwiadczeniach z ubieg³o-
ro czn¹ powodzi¹ widzimy, 
¿e nie mo¿emy czekaæ. Ju¿ 
zleciliœmy wykonanie kalp 
przeciwpowodziowych na 
Przemszy w Czarnuchowicach 
i na Potoku Go³awieckim.

Mówi³em w programie wy-
borczym o przywróceniu 
wa³owych – dodaje burmistrz. 

Po rozmowach ze stra¿akami, 
przyjêliœmy tak¹ koncepcjê aby 
dofinansowaæ nasze Ochotni-
cze Stra¿e Po¿arne i powierzyæ 
druhom z OSP monitorowanie 
i pielêgnacjê wa³ów. Stra¿acy 
maj¹ si³y i œrodki do wykony-
wania takiej pracy, wystarczy 
trochê ich doposa¿yæ w sprzêt, 
a co najwa¿niejsze – s¹ stale 
na miejscu.

Przed nami sesja bud¿e-
towa. Projekt bud¿etu na rok 
2011 przygotowa³a poprzed-
nia Rada. Po niewa¿ jednak 
wiêkszoœæ obecnych radnych, 
mocno akcentowa³a w czasie 
kampanii wyborczej potrzebê 
zapewnienia bezpieczeñstwa 
powodziowego, mo¿na siê 
spodziewaæ, ¿e na stycznio-
wej Sesji Rada dokona sto-
sowych korekt. Skoro mó-
wimy o zabezpieczeniu po-
wodziowym i zgadzamy siê, 
¿e stra¿acy to struktura, 
która siê sprawdzi³a to nie 
unikniemy rozbudowy lub 
wrêcz budowy dwóch remiz 
stra¿ackich. A mo¿e jedn¹ 
du¿¹ w Œcierniach?

W czwartek 13 stycznia ru-
szy³a strona internetowa: po-
wodzbierun.pl.

Autorzy (autor?) strony pragn¹ 
zachowaæ anonimowoœæ bo jak 
twierdz¹ nie robi¹ tego dla po-
klasku ani po to by za³atwiæ coœ 
dla siebie. 

Jak pisz¹ na swej stronie: 
„wielu z nas zosta³o zalanych, 
nasze domostwa zosta³y zde-
molowane a straty materialne 
osi¹gnê³y niewyobra¿alny po-
ziom. Nikt z nas nie jest tak¿e 
w stanie zbadaæ czy zmierzyæ 
spustoszeñ, jakie dokona³a 
powódŸ w ludzkiej psychice. 
Mo¿na stwierdziæ, ¿e pomimo 
likwidacji szkód materialnych, 
likwidacja powsta³ej traumy po-
trwa znacznie d³u¿ej. Niektórzy 
z nas z tej tragedii nie otrz¹sn¹ 
siê ju¿ nigdy…

Nasza strona nie ma za zada-
nie rozliczaæ za zaniedbania i za-
niechania w³adz odpowiedzial-
nych za bezpieczeñstwo po-
wodziowe, których w trakcie jej 
trwania i przed jej wyst¹pieniem 
by³o mnóstwo. Celem jej jest 
mobilizacja mieszkañców oraz 
w³adz do podjêcia wspólnych 
dzia³añ, aby powódŸ ju¿ wiêcej 
siê nie powtórzy³a. Dlatego 
prosimy mieszkañców, którym 
bezpieczeñstwo powodzio-
we nie pozostaje obojêtne o 
wspó³pracê.

NASZE CELE I OCZEKIWA-
NIA

– Chcemy dotrzeæ do jak 
najwiêkszej liczby mieszkañców 
zalanych terenów oraz tych, któ-
rym aktualna eksploatacja gór-
nicza i powsta³e w ten sposób 

szkody poczyni³y najwiêksze 
spustoszenie.

– Bêdziemy sk³aniaæ do mak-
symalnej mobilizacji wszy-
stkich odpowiedzialnych za 
bez pieczeñstwo powodzio-
we – pocz¹wszy od instytu-
cji rz¹dowych, poprzez samo-
rz¹dowe a¿ do w³adz lokal-
nych. W naszej pracy chcemy 
wspieraæ równie¿ dzia³ania 
radnych, którzy w swoich pro-
gramach wyborczych chêtnie 
oferowali swoj¹ pomoc w tym 
zakresie. Chcemy równie¿ ak-
tywnie wspó³pracowaæ z przed-
stawicielami kopalni Piast.

– Chcemy uœwiadomiæ mie-
szkañcom naszego miasta, ¿e 
prace zabezpieczaj¹ce tereny 
przeciw powodzi w Ma³opolsce 
s¹ ju¿ od dawna prowadzone – 
jest to np. usypywanie wa³ów. 
O ich skali i wa¿noœci dla tam-

tejszych w³adz i mieszkañców 
niech œwiadczy fakt, ¿e prace 
by³y prowadzone nawet w nie-
dziele. Niestety w naszej gmi-
nie sytuacja jest ca³kowicie od-
wrotna. Do dnia dzisiejszego 
(tj. rozpoczêcia funkcjonowania 
strony internetowej) nie zosta³y 
nale¿ycie zabezpieczone wa³y, 
które zosta³y uszkodzone w 
trakcie majowej powodzi.

– Chcemy œciœle kontro lo-
waæ postêpy prac zabez pie-
czaj¹cych, a tak¿e wywi¹-
zywanie siê radnych, burmistrza 
czy starosty ze sk³adanych pod-
czas kampanii wyborczej obiet-
nic dotycz¹cych ochrony prze-
ciwpowodziowej. 

– Chcemy zmobilizowaæ 
jak najwiêksz¹ iloœæ w³adz od-
powiedzialnych za nasze 
bezpieczeñstwo powodzio-
we do podjêcia dzia³añ.

Zabezpieczyæ wa³!

powodzbierun.pl
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STRAŻACY

Wigilijne spotkanie op³a-
tkowe stra¿aków 
Oddzia³u Powiatowe-

go Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y 
Po¿arnych tym razem odby³o siê 
w remizie OSP Czarnuchowice. 
Komendant Pañstwowej Stra¿y 
Po¿arnej w Tychach Kazi-
mierz Utrata przypomnia³ udzia³ 
stra¿aków ochotników w licznych 
akcjach w 2010 roku, szczególnie 
dziêkuj¹c za udzia³ druhów w ak-
cji powodziowej w maju minione-
go roku. Bardziej szczegó³owego 
podsumowania dokona³ sekre-
tarz Zarz¹du Oddzia³u Powia-
towego Jan Kasprzyk, który 
przedstawi³ jednoczeœnie plan 
pracy na rok 2011. W tegorocz-

nym planie znalaz³y siê miêdzy 
innymi: wiosenne zebrania spra-
wozdawczo – wyborcze w OSP, 
Powiatowy Dzieñ Stra¿aka w 
maju, spartakiada stra¿acka 
oraz Zjazd Powiatowy po³¹czony 
z wyborem w³adz planowany na 
drug¹ po³owê roku.

W czasie spotkania pami¹-
tkowe dyplomy oraz ksi¹¿kê 
Marka Szo³tyska „Rok Œl¹ski” 
otrzymali: Roman Horst (za pro-
wadzenie Kroniki i opracowanie 
Kroniki Powodzi 2010), Ireneusz 
Wierzba z Bierunia (za wk³ad 
pracy w przygotowaniu wyjazdu 
na Bawariê), Jerzy Piech z Bie-
runia (pe³nomocnik powiatowy d. 
spraw prowadzenia dokumenta-

Stra¿acka wigilia
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Pomó¿ pomagaæ!
Stra¿akom ochotnikom jesteœmy wdziêczni zawsze. 

Miniony, tragiczny rok szczególnie dobitnie pokaza³, ¿e w 
trudnych sytuacjach mo¿emy na nich liczyæ. 

Dlatego te¿, publikujemy apel druhów z OSP, którzy 
pisz¹: jesteœmy Organizacj¹ Po¿ytku Publicznego, prosi-
my o wsparcie, byœmy mogli nadali Was wspieraæ. Wspo-
móc nas mo¿ecie przekazuj¹c na rzecz naszej jednostki 
1% podatku. 

OSP Bieruñ Stary: KRS 0000111007 
Nr konta 72 1020 2528 0000 0502 0015 4203

OSP Bieruñ Nowy: KRS 0000111823 
Nr konta 94 8435 0004 0000 0000 1948 0001

Za przekazanie 1% Serdecznie dziêkujemy. 
Druhowie z OSP

Pañstwowa Stra¿ Po¿arna 
w Tychach wyrazi³a 
chêæ nieodp³atnego 

przekazania wozu bojowego 
GBA 2/17 4x4 marki Renault 
rzecz OSP Czarnuchowice. 
Szacowana wartoœæ tego sa-
mochodu wynosi oko³o 150 
tys. z³. Warunkiem odebra-
nia jest koniecznoœæ pokry-
cia kosztów wymiany opon 
oraz kosztów rejestracyjnych 
i ubezpieczenia, co stanowi 
oko³o 20 tys. z³. 

Na zaproszenie burmi-
strza Bernarda Pustelnika, 
w Urzêdzie Miejskim odby³o 
siê spotkanie kierownictw 
trzech dzia³aj¹cych w naszym 
mieœcie Ochotniczych Stra¿y 
Po¿arnych. Po wys³uchaniu ar-
gumentów postanowiono, ¿e 
OSP Czarnuchowice dostanie 

samochód z Pañstwowej Stra¿y 
Po¿arnej w Tychach oraz dwie 
pompy. Wprawdzie jednostka 
ta ma najmniej wyjazdów do ak-
cji, ale po niedawnym przejêciu 
nowej stra¿nicy oraz obecnym 
doposa¿eniu w sprzêt – OSP 
Czarnuchowice ma szansê 
byæ w³¹czona w Krajowy Sys-
tem Gaœniczym. Wtedy dru-
howie z tej jednostki bêd¹ mo-
gli w wiêkszym ni¿ dotychczas 
zakresie uczestniczyæ w ak-
cjach ratunkowych s³u¿¹cych 
mieszkañcom Bierunia. 

Nasza jednostka czyni sta-
rania o wejœcie do Krajowe-
go Systemu Ratowniczo – 
Gaœniczego, mówi¹ druhowie 
z Czarnuchowic, ale to wyma-
ga posiadania dwóch wozów 
gaœniczych œrednich i jednego 
lekkiego.

Samochód do nowej 
stra¿nicy

cji komputerowej) oraz Antoni 
Kumor (za prowadzenie obozu 
MDP w Czechach i przygotowa-
nie I wyjazdu do Czech).

Uczestnikami wigilijnego spo-
tkania stra¿aków byli przed-
stawiciele w³adz powiatu z 
przewodnicz¹cym Rady Powiatu 
– Józefem Bergerem i starost¹ 
– Bernardem Bednorzem oraz 
w³adz gminnych z burmistrzem 
– Bernardem Pustelnikiem 
i wiceprzewodnicz¹cym Rady 
Miejskiej – Adamem Rozmu-
sem. 
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SESJA

Starania sztabowców i wo-
lontariuszy pracuj¹cych 
pod okiem Barbary Za-

górskiej przynios³y kolejny suk-
ces. Pieni¹dze zbierano na uli-
cach, w przedszkolach, szko³ach, 
gdzie organizowano wiele kon-
kursów, zabaw itp. oraz pod-
czas imprez towarzysz¹cych.

Na balu dobroczynnym w ki-
noteatrze „Jutrzenka” licyto-
wano m.in. dzie³a sztuki lokal-
nych artystów. Dziêki hojnoœci 
uczestników zebrano po-
nad 10 tys. z³. Urz¹d Miejski 
ofiarowa³ na licytacjê rzeŸbê z 
br¹zu autorstwa Remigiusza 
Dulko. Burmistrz Bernard Pu-
stelnik najpierw przeznaczy³ na 
licytacjê obraz z domowej ko-
lekcji. PóŸniej jednak uzna³, ¿e 
szkoda mu siê rozstawaæ z tak 
³adnym dzie³em malarskim i tak 
ostro licytowa³, ¿e ostatecznie 
wróci³ do domu ze swoim obra-
zem ale za to z du¿o l¿ejszym 
portfelem. 

G³ówn¹ imprez¹ fina³u by³ tra-
dycyjny koncert rockowo-blu-
esowy w kinoteatrze „Jutrzen-
ka”, na którym zagra³y m.in. 
„Siódma w nocy”, „Plagiat 199” 
czy „Split”. W trakcie zlicyto-
wano z³ote serduszko oraz 
rozstrzygniêto loteriê, w której 
g³ówn¹ nagrod¹ by³ rower ufun-
dowany przez Radê Miejsk¹. 
Wczeœniej odby³ siê blok zabaw 
dla najm³odszych z pokazem 
pierwszej pomocy prezentowa-
nym przez s³u¿by ratownicze, 
jak: Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹, 
ratowników Wodnego Ochotni-
czego Pogotowia Ratownicze-
go, czy Ratownictwa Medyczne-
go. O godz. 20:00 podczas tra-
dycyjnego „œwiate³ka do nieba” 
bieruñski rynek rozœwietli³y fa-
jerwerki, a Orkiestra Dêta KWK 
„Piast” uœwietni³a to wydarzenie 
swym wystêpem.

Ostateczny wynik finansowy 
nie jest jeszcze znany. Jednak 
ju¿ teraz wiemy, ¿e tegorocz-

 w sprawie Przyjêcia Gmin-
nego Programu Profilak-
tyki i Rozwi¹zywania Pro-
blemów Uzale¿nieñ (Alko-
holizm, Narkomania) oraz 
Przeciwdzia³ania Przemocy 
w Rodzinie na rok 2011.

Za najwa¿niejsze zadania 
uznano:
1) Zwiêkszenie dostêpnoœci te-

rapeutycznej i rehabilitacyj-
nej dla osób uzale¿nionych i 
zagro¿onych uzale¿nieniem 
od alkoholu, narkotyków, 
wspó³uzale¿nonych oraz 
osób dotkniêtych przemoc¹ 
w rodzinie. Udzielenie rodzi-
nom, w których wystêpuj¹ 
problemy uzale¿nieñ pomo-
cy psychospo³ecznej, praw-
nej a tak¿e ochrony przed 
przemoc¹ w rodzinie.

2) Prowadzenie profilaktycz-
nej dzia³alnoœci informa-
cyjnej i edukacyjnej w za-
kresie rozwi¹zywania pro-
blemów alkoholowych, 
przeciwdzia³ania narkomanii 

i przemocy w szczególnoœci 
dla dzieci i m³odzie¿y, w tym 
prowadzenie zajêæ sporto-
wo-rekreacyjnych.

3) Wspomaganie dzia³alnoœci 
instytucji, stowarzyszeñ i 
osób fizycznych s³u¿¹cej 
rozwi¹zywaniu problemów 
alkoholowych, narkomanii i 
przemocy w rodzinie.

4) Postêpowanie w stosunku 
do osób nadu¿ywaj¹cych 
alkoholu.

 w sprawie uchwalenia try-
bu i sposobu powo³ywania 

i odwo³ywania cz³onków 
Zespo³u Interdyscyplinarne-
go oraz szczegó³owych wa-
runków jego funkcjonowania.

 w sprawie zmian bud¿etu.
1) BOSiR posiada œrodki z kur-

sów p³ywackich pn. „Mama i 
ja” i zmierza je przeznaczyæ 
na zakup drobnego sprzêtu 
sportowy, nag³oœnienie na 
basen oraz op³acenie in-
struktorów prowadz¹cych 
w/w kurs i kurs aerobiku.

2) Na wyodrêbniony rachunek 
otworzony dla powodzian 

wp³ynê³y jeszcze œrodki w 
kwocie 3.450,00 z³. Œrodki 
te zostan¹ przeznaczone 
dla rodzin poszkodowanych 
w wyniku powodzi na zasi³ki 
celowe.

3) Kompania Wêglowa uregu-
lowa ³a zaleg³oœci spor-
ne za 2006 r. wraz z od-
setkami, dlatego jest 
wy¿sze wykonanie na od-
setkach od nieruchomoœci 
– osoby prawne. Kwotê 
500.000,00 z³ proponu-
je siê przeznaczyæ na za-
bezpieczenie miasta przed 
powodzi¹.

4) Osoby najbardziej poszko-
dowane w powodzi, których 
operaty szacunkowe po-
niesionych strat by³y wyce-
nione powy¿ej 200.000,00 
z³ zwróci³y siê z proœb¹ o 
pomoc pieniê¿n¹. Rada 
postanowi³a pomoc tê 
udzieliæ.

Radni obradowali
30 grudnia odby³a siê XIII Sesja Rady Miejskiej. Radni 
zapoznali siê z sytuacj¹ na wale Wis³y przedstawion¹ 
przez burmistrza Bernarda Pustelnika a nastêpnie za-
twierdzili plany pracy Rady Miejskiej i Komisji Sta³ych 
Rady na rok 2011. Rada podjê³a równie¿ trzy uchwa³y:
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Dziêkujê
W imieniu redakcji Rodni oraz w³asnym, z ca³ego ser-

ca dziêkujê wszystkim Czytelnikom, osobom prywatnym 
i instytucjom za nades³ane ¿yczenia œwi¹teczne i nowo-
roczne. Korzystaj¹c z okazji, ¿yczê wszystkim Pañstwu 

aby nadchodz¹cy rok by³ okazj¹ do spe³nienia ¿cyiowych 
marzeñ. 

Zbigniew Piksa
Redaktor naczelny

Dziêkujemy za 49 tysiêcy!!!1

Dziesi¹ty raz Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy 
zagra³a w Bieruniu i kolejny raz, pad³ finansowy rekord. 
Dziêki hojnoœci mieszkañców, wolontariusze zebrali w na-
szym mieœcie 49 tys. z³. W skali kraju by³ to ju¿ XIX Fina³.

powodzbierun.pl

– Rezultatem naszych 
prac ma byæ maksymalnie 

zminimalizowanie zagro¿enia 
powodziowego, którego jed-
nak ca³kowicie wykluczyæ nie 
mo¿na, a tak¿e doprowadze-
nie do takiego skoordynowania 
prac odpowiednich s³u¿b, aby 
by³y one w stanie na bie¿¹co 
reagowaæ na zagro¿enia i ka-
tastrofy”.

Redakcja RODNI popiera 
wszelkie dzia³ania zwi¹zane 
z bezpieczeñstwem powo-
dziowym. Dlatego te¿, wszyst-
kich poszkodowanych, zain-
teresowanych lub mog¹cych 
w jakikolwiek sposób pomóc 
zachêcamy do wejœcia na 
stronê www.powodzbierun.pl

ny fina³, który dla Bierunia by³ 
wyj¹tkowym, bo organizowa-
nym po raz X-ty, przyniós³ ok. 
49 tys. z³. Organizatorzy – Sto-
warzyszenie Gospodarczo-Eko-
logiczne „Nasz Region” szacu-
je, ¿e kwota ta mo¿e siê jeszcze 
powiêkszyæ. Ju¿ teraz wiemy, 
¿e zebrano wiêcej ni¿ w zesz³ym 
roku o przynajmniej 9 tys. z³. 
Gdy podzielimy zebran¹ kwotê 
przez liczbê mieszkañców mia-
sta, otrzymamy imponuj¹cy wy-
nik. Statystycznie, ka¿dy bieru-
nianin ofiarowa³ w tym roku na 
rzecz Fundacji Owsiaka ponad 
2,50 z³.

3
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OGŁOSZENIE

Oddanie w dzierżawę na okres jednego roku nieruchomość 
położoną w Bieruniu w rejonie ul. Oświęcimskiej, składają-
cą się z trzech działek zapisanych w księgach wieczystych 
nr KA1T/00006553/3 i KA1T/00009624/8 Sądu Rejono-
wego w Tychach, jako własność Gminy Bieruń. Na terenie 
przeznaczonym do dzierżawy ogólny plan zagospodarowa-

nia przestrzennego w roku 2003 stracił ważność. W aktuali-
zacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Bieruń nieruchomość ta jest prze-
znaczona pod zabudowę mieszkaniowo-usługową o niskiej 
intensywności posiadająca zgodę na zmianę użytkowania 
rolniczego lub nie wymagająca zgody.

Oznaczenie 
nieruchomości

Powierzchnia  
w m2/użytki

Przeznaczenie 
nieruchomości i sposób 
jej zagospodarowania

Wywoławczy 
czynsz dzierżawny

Wadium
w zł

nr działki 24
obręb Bieruń Stary,  

karta mapy 3
KW KA1T/00006553/3 SR 

Tychy

6930 w tym:
RIV-4230

PSIV-2700

Nieruchomość 
przeznaczona  jest 

wyłącznie do rolniczego 
użytkowania bez prawa 

zabudowy

76,00 zł 10,00 zł

Nr działki 25
Obręb Bieruń Stary,  

Karta mapy 3
KW KA1T/00009624/8 SR 

Tychy

8150 w tym:
PSIV-4100
RIVa-4050

Nr działki 26
Obręb Bieruń Stary,  

Karta mapy 3
KW KA1T/00006553/3 SR 

Tychy

4730 w tym:
RIVa-4730

Czynsz dzierżawny płatny raz w roku kalendarzowym  
(do 30 listopada).

Obciążenia nieruchomości: W dziale III księgi wieczystej 
nr KA1T/00006553/3 wpisane jest prawo drogi na działce 
nr 1923/57 na rzecz każdoczesnych właścicieli lub posia-
daczy działki nr 1924/57 oraz nieodpłatna służebność drogi 
na działce nr 1923/57 na rzecz każdoczesnego właściciela 
lub posiadacza działki nr 1921/57.

1. Przetarg odbędzie się w dniu 4 lutego 2011r. o 
godz. 11.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Bieruniu  
ul. Rynek 14 (Segment B, II piętro, pok. Nr 23).

2. W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wa-
dium nie później niż do dnia 28 stycznia 2011r. do 
godz. 14.30 w kasie Urzędu Miejskiego lub w formie pr-
zelewu bankowego na konto: Bank Spółdzielczy Tychy  
26 8435 0004 0000 0000 6158 0001.

3. Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu 
przedkłada komisji przetargowej dowód wniesienia wa-
dium i następujące dokumenty:

– w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty,

– w przypadku osób upoważnionych do reprezentowania 
uczestnika – oryginał pełnomocnictwa do działania na 
każdym etapie postępowania przetargowego. 

4. Wadium należy wnosić w pieniądzu.

5. Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika, 
który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu 
dzierżawnego. Natomiast pozostałym uczestnikom 
przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od 
daty przetargu, bez odsetek.

6. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczest-
nika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości.

7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetar-
gu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% 
ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych 
dziesiątek złotych.

8. Wylicytowana cena za dzierżawę nieruchomości będzie 
stanowić czynsz płatny raz rocznie.

9. Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Ładu 
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14 (Segment A II piętro, 
pokój nr 17), tel.: (032) 324-24-28. Adres internetowy: 
http://www.um.bierun.pl

10. Burmistrz Miasta może odwołać ogłoszony przetarg  
z uzasadnionej przyczyny.

BURMISTRZ  MIASTA  BIERUNIA
Ogłasza I publiczny nieograniczony  przetarg ustny na:
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WOKÓŁ NAS

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU NA 2011 ROK
Zatwierdzony na Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu dnia 30.12.2010 r.

Miesiąc Nr sesji, data, godzina, miejsce Podstawowe tematy posiedzenia

1.
Sesja nr I/2011, 27.01.2011 r., godz. 15.00

Sala szkoleń UM
Budżet Miasta na 2011 r.

2.
Sesja nr II/2011, 24.02.2011 r., godz. 15.00

Sala szkoleń UM
Zadania inwestycyjne i remontowe: Wykonanie w 2010 r.
Harmonogram realizacji na 2011 r.

3.
Sesja nr III/2011, 31.03.2011 r., godz. 15.00

Sala szkoleń UM
Ochrona i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.
Działalność górnictwa na terenie miasta.

4.
Sesja nr IV/2011, 28.04.2011 r., godz. 15.00

Sala szkoleń UM
Statut Miasta Bieruń.

5.
Sesja nr V/2011, 26.05.2011 r., godz. 15.00

Sala szkoleń UM
Komunikacja publiczna w mieście.

6.
Sesja nr VI/2011, 30.06.2011 r., godz. 15.00

Sala szkoleń UM
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2010 r.
Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.

7. Lipiec Przerwa wakacyjna

8
Sesja nr VII/2011, 25.08.2011 r., godz. 15.00

Sala szkoleń UM
Polityka i gospodarka mieszkaniowa Miasta.

9.

Sesja nr VIII/2011, 8.09.2011 r., godz. 15.00
KT Jutrzenka

Dni Bierunia i Dożynki 2010.
XX – lecie Samorządności Miasta.

Sesja nr IX/2011, 29.09.2011 r., godz. 15.00
Sala szkoleń UM

Środki zewnętrzne: Dokonania 2007 – 2011. Perspektywy, kierunki.
Sprawozdanie z przebiegu wykonania Budżetu Miasta za I półrocze 2011 r. 

10.
Sesja nr X/2011, 27.10.2011 r. godz. 15.00

Sala szkoleń UM
Polityka społeczna i zdrowotna Miasta.

11.
Sesja nr XI/2011, 24.11.2011 r., godz. 15.00

Sala szkoleń UM
Studium i plany zagospodarowania przestrzennego Miasta.
Podatki i opłaty lokalne 2012.

12.
Sesja nr XII/2011, 29.12.2011 r., godz. 15.00

Sala szkoleń UM
Budżet Miasta na 2012 r. Plan pracy Rady Miejskiej na 2012 r.
Plan pracy Komisji Stałych na 2012 r.

Data, godzina,
miejsce

Podstawowe tematy posiedzenia Komisja

8.02.2011 r., godz. 16.30
Sala szkoleń UM

Spotkanie z przedstawicielami OSP działającymi na terenie 
Miasta.
Sprawy związane z bezpieczeństwem przeciwpowodziowym.

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony 
Środowiska i Ładu Publicznego

10.02.2011 r., godz. 16.30
Sala szkoleń UM

Stan realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010.
Sprawozdanie OE z realizacji zadań statutowych i finansowych 
w 2010 r.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdro-
wia i Opieki Społecznej

15.02.2011 r., godz. 16.30
Sala szkoleń UM

Rozliczenie inwestycji i remontów za 2010 r.
Zadania inwestycyjne i remontowe – harmonogram realizacji 
na 2011 r.
Opiniowanie taryf za ścieki.

Komisja Gospodarki Miejskiej

16.02.2011 r., godz. 16.30
Sala szkoleń UM

Analiza wykonania zadań inwestycyjnych i remontowych  
w 2010 r. oraz plany na rok 2011.

Komisja Finansów Rozwoju i Promocji

Chcesz uczestniczyć w życiu 
swojego miasta? Mieć wpływ,  
na podejmowanie  decyzji istot-
nych dla naszej przyszłości? 
Przyjrzeć się,  jak pracują rad-

ni na których głosowałeś? Po-
słuchać czy dobrze reprezen-
tują Twoje interesy? Przyjdź na 
posiedzenie interesującej Cię 
Komisji Rady Miejskiej! Możesz 

przyjść na posiedzenie każdej 
Komisji lub  wybrać tylko tę któ-
ra Cię interesuje. Możesz słu-
chać cały czas lub wyjść jeśli 
uznasz, że masz już dość.

Od tego numeru Rodni, bę-
dziemy publikować z miesięcz-
nym wyprzedzeniem tematykę 

obrad Komisji Rady Miejskiej. 
Może warto przyjść? To w cza-
sie obrad Komisji ścierają się  
poglądy. To tu, zderzają się po-
trzeby z możliwościami. Na Se-
sji zapadają decyzje i… klamka 
zapadła. 

Radni zapraszają
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KULTURA

RODNIA · STYCZEŃ 2011

Grudzieñ oraz pocz¹tek 
roku, obfituj¹ w liczne 
wieczory kolêdowe, spo-

tkania op³atkowe oraz przedsta-
wienia jase³kowe.

Jedno z takich spotkañ 
odby³o siê we wtorek 28 
grudnia w kinoteatrze „Ju-
trzenka”. Tego wieczo-
ru bieruñska publicznoœæ 
mog³a wys³uchaæ kon-
certu kolêd i pastora³ek 
wybranych z bogatej 
twórczoœci Jacka Kacz-
marskiego pt. „Szukamy 
stajenki”.

Dzia³aj¹cy w naszym 
mieœcie m³odzie¿owy 
zespó³ „Epitafium” wy-
kona³ wszystkie utwo-
ry z wymienionego al-
bumu, ³¹cznie z naj-
bardziej znanymi: „Nad 
uœpion¹ Galile¹” oraz 

„Straszny rwetes bracie oœle”. 
Na koncercie zjawi³a siê po-
nad setka ludzi. S³uchanie 
kolêd przebiega³o w rodzinnej 

atmosferze, a w prze-
rwie mo¿na by³o napiæ 
siê kawy i skosztowaæ 
upieczonych przez mu-
zyków ciast. Organi-
zatorem koncertu by³ 
dzia³aj¹cy z pomoc¹ 
BOK Tomasz Nyga, 
który równie¿ œpiewa³ 
tego wieczoru.

Sk³ad grupy: pianino 
– Basia Rososiñska, 
skrzypce – Dominika 
Noras, Flet – Magda 
Staœ, gitara – Artur Py-
tel, Akordeon Rafa³ Py-
tel oraz œpiew: Natalia 
Wunsch, Pawe³ Gniza 
oraz Tomasz Nyga.

Tym razem – 8 stycznia na 
spotkanie zatytu³owane 
„Kolêdnicy”, zaproszo-

no zespó³ „Spod Kikuli” z Lalik, 
który zaprezentowa³ obrzêdy: 
bo¿onarodzeniowe, œw. Szcze-
pana i sylwestrowe. W przedsta-
wieniu bra³a udzia³ 40-sto oso-

bowa grupa dzieci, m³odzie¿y 
i doros³ych, doskonale przygo-
towana przez pani¹ kierownik 
Gra¿ynê Babick¹. 

Rodzinê góralsk¹ odwiedzaj¹ 
Kolêdnicy – œpiewaj¹, sk³adaj¹ 
¿yczenia i wspaniale siê 
bawi¹. Wszystko to, opar-

Szukanie stajenki 

Jak ten czas leci, za nami ju¿ „IV Spotkanie z tradycj¹” 
a wydawa³oby siê, ¿e Bieruñski Oœrodek Kultury ca³kiem 
niedawno rozpocz¹³ ten cykl noworocznych spotkañ w 
œwietlicy œrodowiskowej „Remiza”. 

te jest na autentycznym kul-
tywowanym do dziœ zwyczaju 
kolêdowania po domach. Ale 
nie tylko narracja wzbudzi³a 
zachwyt publicznoœci, równie 
ciekawe i barwne by³y stro-
je góralskich kolêdników. War-
to podkreœliæ, ¿e utytu³owany 
zespó³ z Lalik przyby³ do nasze-
go miasta pomiêdzy koncer-
tami na S³owacji a wystêpami 
w Przegl¹dzie Obrzêdowym 
„Gody” w ¯ywcu.

Gospodarzem Spotkania 
z Tradycj¹ by³ zespó³ „No-
wobierunianki”, który udanie 
kolêdowa³ z przyby³ymi goœæmi, 
a poniewa¿ mamy karnawa³ – 
ca³y wieczór zakoñczy³a wspól-
na zabawa.  

Spotkanie z tradycj¹
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KULTURA
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KULTURA

STYCZEŃ Z BIERUŃSKIM 
OŚRODKIEM KULTURY

7 stycznia godz. 16.00 – Spotkanie opłatkowe KGW – „Jutrzenka”
8 stycznia godz. 19.00 – Jubileuszowy bal karnawałowy WOŚP 

– „Jutrzenka”
9 stycznia godz. 12.30 – Gry i zabawy dla dzieci WOŚP – „Jutrzenka”
9 stycznia godz. 16.00 – Koncerty w ramach WOŚP – „Jutrzenka”
10 stycznia – Wyjazd zespołów folklorystycznych do Bojszów Nowych na Prze-

gląd Kolędowy
11  stycznia godz. 15.00 – Dzień Babci i Dziadka – „Gama”
12 stycznia godz. 18.00 – Wieczornica poetycko-kolędowa w wykonaniu 

uczniów G-2 pt. „Wigilijne wspomnienia” – „Jutrzenka”
13 stycznia  godz. 15.00 – Spotkanie opłatkowe PZERiI – „Jutrzenka”
15 stycznia – Wyjazd bieruńskich chórów do Panewnik
16 stycznia godz. 16.00 – Jasełka w wykonaniu dzieci z P-1 – „Jutrzenka”
16 godz. 18.00 – Koncert charytatywny Grubson i 3oda – „Gama”
16 stycznia godz. 18.00 – „Śniadanie do łóżka” polski film – „Jutrzenka”
18 stycznia godz. 14.00 – PZERiI Dzień Babci i Dziadka – „Remiza”
18 stycznia godz. 9.30 – „Skarbnikowe dary” teatrzyk dla dzieci – „Remiza”
18 stycznia godz. 11.00 – „Skarbnikowe dary” teatrzyk dla dzieci – „Jutrzenka”
19 stycznia godz. 11.00 – SPOTKANIE INAUGURACYJNE  UNIWERSYTETU 

III WIEKU – „Jutrzenka”
21 stycznia godz. 18.00 – „Śluby panieńskie” film – „Jutrzenka”
22 stycznia godz. 17.00 – Spotkanie noworoczne chórów i zespołów 

– „Remiza”
23 stycznia – Wyjazd chórów do Bojszów Nowych na Przegląd Kolędowy
23 stycznia godz. 17.00 – „Zolyty to piykno jest rzecz” – przedstawienie grupy te-

atralnej „Familijo” – „Gama”
25 stycznia godz. 9.30 – „Rubinowy książę” teatrzyk dla dzieci – „Remiza”
25 stycznia godz. 11.00 – „Rubinowy książę” teatrzyk dla dzieci 

– „Jutrzenka”
28 stycznia godz. 18.00 – „Saga – Zmierzch – Zaćmienie” film – „Jutrzenka”
30 stycznia godz. 17.00 – Koncert zespołu NOCNA ZMIANA BLUESSA
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MAGAZYN SZKOLNY

15 grudnia, podczas 
Szkol nego Dnia Przed-
siêbiorczoœci, przed-

stawili swój pomys³ na biz-
nes w gminie Bieruñ kolegom 
z klas pierwszych i drugich. 
Wymyœlone przez m³odych 
przedsiêbiorców Muzeum Gór-
nictwa „Czarne Z³oto”, w swych 
za³o¿eniach jest nie tylko spo-
sobem na zarabianie pieniêdzy, 
ale i promocjê naszego miasta.- 

warto dodaæ, ¿e Urz¹d Miejski w 
Bieruniu obj¹³ honorowym patro-
natem ten¿e projekt. Kilka eks-
ponatów muzeum mo¿na by³o 
zobaczyæ na wystawie, któr¹ po-
mogli przygotowaæ instruktorzy 
praktycznej nauki zawodu. 

Goœciem specjalnym Dnia 
Przedsiêbiorczoœci by³ Bernard 
Pustelnik, Burmistrz Miasta Bie-
runia, który przybli¿y³ uczniom 
mo¿liwoœci pozyskiwania fundu-

szy unijnych, zw³aszcza dla osób 
chc¹cych za³o¿yæ dzia³alnoœæ 
gospodarcz¹. Zofia Walasek 
oraz Ma³gorzata Szo³tys, ko-
ordynatorki regionalne projek-
tu „Moja Firma w Mojej Gminie” 
wrêczy³y jego uczestnikom upo-
minki oraz certyfikaty ukoñczenia 
szkolenia e-learningowego. 

Na scenie wyst¹pi³ równie¿ 
Przedsiêbiorczy Zespó³ Szkolny 
czyli PZS BAND. 

Szkolnym koordynato-
rem przed siêwziêcia i g³ów-
nym organizatorem Dnia 
Przedsiêbiorczoœci by³a Magda-
lena Œwierczyna. 

Wielki finał 
przedsiêbiorczych!
Przez ostatnie trzy miesi¹ce  grupa aktywnych  z Powiatowe-
go Zespo³u Szkó³ w Bieruniu uczy³a siê przedsiêbiorczoœci 
w ramach projektu „Moja Firma w mojej gminie”, realizo-
wanego we wspó³pracy z Fundacj¹ Viribus Unitis.

Na pocz¹tku grudnia, w 
Gimnazjum nr 2 w Bieru-
niu odby³ siê Powiatowy 

Turniej Pi³ki Rêcznej Ch³opców. 
W zawodach wziê³o udzia³ piêæ 
dru¿yny: gospodarze, Gim-
nazjum nr 1 z Lêdzin, Gimna-
zjum nr 2 z Lêdzin, Gimnazjum 
z Imielina oraz Gimnazjum nr 1 
z Bierunia. Pierwsze miejsce i 
awans do turnieju rejonowego 
wywalczy³a dru¿yna Gimnazjum 
nr 2 w Bieruniu nie doznaj¹c 
¿adnej pora¿ki. Druga pozycja 
przypad³a dru¿ynie z Imielina, 
trzecia Gimnazjum nr 1 w Bie-
runiu, czwarta dru¿ynie Gimna-
zjum nr 1 z Lêdzin a pi¹te miej-
sce zajê³o Gimnazjum nr 2 w 
Lêdzinach. Zwyciêsk¹ dru¿ynê 
reprezentowali: Marcin Rogal-
ski, Szymon Zmarlak, Jakub 
Borkowski, Jaros³aw Michna, 
Kamil Chmielecki, Miros³aw 
Bula, Rafa³ Szromek, Szy-
mon B³otny, Dawid Wróblew-
ski, Krystian Œwiercz i Micha³ 

Kula. Opiekunem grupy jest 
Wojciech Majkowski.

Tydzieñ póŸniej w Gimnazjum 
nr 2 w Bieruniu odby³ siê Powia-
towy Turniej Pi³ki Koszykowej 
Dziewcz¹t. W zawodach wziê³y 
udzia³ trzy dru¿yny: gospoda-
rze, Gimnazjum nr 2 z Lêdzin 
oraz Gimnazjum z Bojszów. 
Pierwsze miejsce i awans do 
turnieju rejonowego wywalczy³a 
dru¿yna Gimnazjum w Bojszo-
wach, która w decyduj¹cym 
meczu nieznacznie pokona³a 
gospodarzy 14:8 .Trzecie miej-
sce przypad³o Gimnazjum nr 2 
w Lêdzinach. Dru¿ynê gospo-
darzy reprezentowa³y: Katarzy-
na Krzyszkowska, Sara Baju-
ra, Kornelia Idziak, Magdale-
na Moroñ, Patrycja Kostyra, 
Katarzyna W³odarska, Kinga 
Brzeskot, Patrycja Brzeskot, 
Katarzyna Kusaj, Aleksandra 
Dudek i Agnieszka Pacocha. 
Opiekunem grupy równie¿ jest 
Wojciech Majkowski.

Sportowe sukcesy 
Gimnazjum nr 2

Dyrekcja Gimnazjum nr 
1 im. Karola Wierzgo-
nia w Bieruniu sk³ada 

serdeczne podziêkowania 
dla nastêpuj¹cych sponso-
rów dziêki którym mogliœmy 
zorganizowaæ Wigiliê Cha-
rytatywn¹ dla uczniów na-
szej szko³y pochodz¹cych z 
rodzin wielodzietnych.

Nasi sponsorzy: Firma „Gra-
nitex” p. Wies³aw Wójcik, 
Bieruñskie Przedsiêbiorstwo 
In¿ynierii Komunalnej p. Ta-
deusz Kowalik, Rada Rodzi-
ców przy Gimnazjum nr 1 
im. Karola Wierzgonia w Bie-
runiu, „Skok Piast” p. Irene-
usz Wiêckowski, Restauracja 
„Meed” Pañstwo Eugeniusz i 
Ewa Pamu³a, Proboszcz Para-
fii Najœwiêtszego Serca Pana 
Jezusa ks. Jan D¹bek, Salon 
fryzjerski „Glamour” p. ¯aneta 
Dawid, Sklep spo¿ywczy „Mi-
neral” p. Grzegorz Kasperczyk, 
P. Ma³gorzata Kurzak, Pañstwo 
Adam i Anna Kasperczyk, . P. 
Jolanta Siemianowska, Us³ugi 
przewozowe „Wadas” p. Pawe³ 
Wadas, P. Teresa D³ugosz, P. 
Krzysztof Sajdok, P. Czes³aw 
Malcharek, Iza Domañska – 
uczennica kl. II „c”, P. Urszula 
Mrowiec, Kasia ¯urek – uczen-
nica kl. III „d”, Grupa Charyta-

tywna dzia³aj¹ca przy Koœciele 
Najœwiêtszego Serca Pana Je-
zusa w Bieruniu: p. Urszula Pi-
sarek, p. Bo¿ena Kucharczyk, 
p. Halina Leœniowska, p. Ade-
la £êchota, P. Józef Trzoñski, 
P. Dorota Górecka, P. Danuta 
Skubisz.

Dyrektor Gimnazjum nr 2 
w Bieruniu oraz Grono Pe-
dagogiczne wraz z m³odzie¿¹ 
sk³adaj¹ podziêkowania za 
sponsorowanie Wigilii Cha-
rytatywnej dla uczniów naj-
bardziej potrzebuj¹cych z na-
szej szko³y.

NASI SPONSORZY: Rada 
Rodziców przy Gimnazjum nr 2 
w Bieruniu; Grupa Charytatyw-
na przy Gimnazjum nr 2 w Bie-
runiu; Parafia Œw. Bart³omieja w 
Bieruniu; Otylia i Piotr Szostek 
Cukiernia U Szostka”; Maria 
Sajdok Sklep Rybny; Okrêgowa 
Spó³dzielnia Mleczarska w Bie-
runiu; Krystyna Czajowska Dy-
rektor Oœrodka Edukacji w Bie-
runiu; Wojciech Majkowski na-
uczyciel wychowania fizyczne 
w Gimnazjum nr 2 w Bieruniu; 
Krzysztof Ficek Dyrektor NZOZ 
„Galen”; Ireneusz Œliwiñski 
Sklep Ogólnospo¿ywczy; Eu-
geniusz Wróbel Mechanika Po-
jazdowa; Grzegorz Nowak Pre-
zes NEW-ART Centrum Kom-

Sponsorzy Wigilii 
Charytatywnej

puterowe; KONKO SP. Z O.O. 
Mys³owice; MW GMW sp. zo.o. 
sp. komandytowa Wadowi-
ce; PPU GEO Katowice; Ener-
go – Handex Jan Janik; Auto 
– Partner Aleksander Górec-
ki; Wioletta Pagie³a – Centrum 
Szkoleniowe „DEXTERITAS“; 

Grzegorz Kubica – kwiaciar-
nia; Restauracja Stylowa – Ro-
bert Wrzesieñ; Anna Dyrda – 
pracownik Restauracji Stylo-
wa; Bank Spóldzielczy oddzia³ 
w Bieruniu; Mariusz Chorzew-
ski – „Alimar“ – Biuro Rachun-
kowe.
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PODATKI

Nowy rok nowe podatki
Zgodnie z tradycj¹ zamieszczamy treœæ uchwa³ podatkowych podjêtych przez Radê Miejsk¹. Dla 
tych, którzy chc¹ wiedzieæ ile bêd¹ musieli zap³aciæ w 2011 roku publikujemy pe³n¹ treœæ tych 
uchwa³, jednak bez podawania preambu³y i podstawy prawnej. Czytelników, którzy chc¹ mieæ 
oficjalny dokument w urzêdowym brzmieniu, zapraszamy na stronę internetową Urzêdu lub do 
biura Rady Miejskiej.

UCHWAŁA NR IX/6/2010
W sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2011.

§ 1
Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2011:

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

Wyszczególnienie

Dopuszczalna masa całkowita 
w tonach

powyżej 3,5 
do 5,5 włącznie

powyżej 5,5 
do 9 włącznie

powyżej 9 
i mniej niż 12

Stawka podatku w zł

Samochody posiada jące Certyfikat Euro, wyprodu-
kowane po roku 1995

538,- 1.016,- 1.136,-

Samochody posiada jące Certyfikat Euro, 
i wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej

596,- 1.074,- 1.194,-

Nie posiadające Certyfikatu Euro i wyprodukowane 
po roku 1995

656,- 1.136,- 1.374,-

Nie posiadające Certyfikatu Euro i wyprodukowane 
w roku 1995 i wcześniej

716,- 1.194,- 1.432,-

b/ równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa 
całkowita w tonach

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż Mniej niż
2 osie

Stawka podatku w zł

12 15 1.458,- 1.492,-

15 1.852,- 1.876,-

3 osie

Stawka podatku w zł

12 19 1.876,- 1.898,-

19 23 1.912,- 1.936,-

23 2.328,- 2.354,-

4 osie i więcej

Stawka podatku w zł

12 27 2.210,- 2.270,-

27 29 2.270,- 2.390,-

29 2.446,- 2.720,-

2. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całko-
witej zespołu pojazdów:
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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

1.432,- 1.314,-

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

1.554,- 1.492,-

b/ równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa cał-
kowita w tonach

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneuma-
tycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej 
niż

Mniej niż
2 osie

Stawka podatku w zł

12 25 1.566,- 1.578,-
25 31 1.578,- 1.588,-
31 1.638,- 2.124,-

3 osie i więcej
Stawka podatku w zł

12 40 1.672,- 1.998,-
40 1.998,- 2.747,-

3. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjąt-

kiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) przyczepy lub naczepy wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej  – 300,-

b) przyczepy lub naczepy wyprodukowane po roku 1995    – 278,-ł

4. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,  

z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą, prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa  
całkowita w tonach

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

niem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia  
osi jezdnych

Nie mniej niż Mniej niż
1 oś

Stawka podatku w zł
12 25 300,- 370,-
25 370,- 650,-

2 osie
Stawka podatku w zł

12 28 248,- 356,-
28 33 714,- 984,-
33 38 984,- 1.456,-
38 1.334,- 1 970,-

3 osie i więcej
Stawka podatku w zł

12 38 786,- 1.090,-
38 1.090,- 1.486,-

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 roku 1995 i wcześniej 694,- 956,- 1.852,-

b/ wyprodukowanych po roku 1995 656,- 896,- 1.792,-
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UCHWAŁA NR IX/5/2010
W sprawie: określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości oraz poboru tego podatku w drodze 

inkasa w 2011 r.
§ 1

1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:
a) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni .................... – 0,69 zł

b) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyj-
ne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni ......... – 3,93 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 ............. – 0,16 zł

d) od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni 
użytkowej ...................................................................... – 0,51 zł

e) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od  
1 m2 powierzchni użytkowej ....................................... – 19,37 zł

f) od budynków o pow. do 250 m2 lub ich części związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków miesz-
kalnych o pow. do 250 m2 lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej w zakresie: handlu detalicznego, 
gastronomii, usług świadczonych na rzecz ludności objętej wpi-
sem do ewidencji działalności gospodarczej od 1 m2 powierzch-
ni użytkowej ................................................................ – 18,05 zł

g) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej ..................... – 9,43 zł

h) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 
od 1 m2 powierzchni użytkowej .................................... – 3,82 zł

i) od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publiczne-
go przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni 
użytkowej  ..................................................................... – 3,62 zł

j) od budowli – 2 % ich wartości.
§ 2

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

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

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

ści 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 oddanych 

w najem, dzierżawę, użyczenie i wieczyste użytkowanie. 
§ 4

Zastosowanie zwolnienia lub niższej stawki z § 1, punkt 1 litera f dla 
podmiotów gospodarczych jest pomocą de minimis. Pomoc de mini-
mis jest różnicą pomiędzy stawką podstawową (§ 1 pkt 1 lit. e), a staw-
ką preferencyjną (§ 1 pkt 1 lit. f ). Udzielenie tej pomocy może nastą-
pić zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 
tylko w przypadkach określonych w załączniku nr 1 do uchwały.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr IX/5/2010  

Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28.10.2010 r.
W sprawie: zasad udzielania pomocy de minimis przez za-

stosowanie niższych stawek od budynków o pow. do 250 m2 

lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej oraz od budynków mieszkalnych o pow. do 250 m2 lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie: handlu detalicznego, gastronomii, usług świadczo-
nych na rzecz ludności objętej wpisem do ewidencji działalno-
ści gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej lub zwolnienia 
z podatku.

§ 1
Pomoc może być przyznana podmiotom gospodarczym we wszyst-

kich sektorach, z wyjątkiem:
a) pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w 

sektorach rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem 
Rady (WE) nr 104/2000 [10];

b) pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w 
dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienio-
nych w załączniku I do Traktatu;

c) pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w 
dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów 
rolnych wymienionych w załączniku I do traktatu w następujących 
przypadkach:
– kiedy wysokość pomocy ustalona jest na podstawie ceny lub 

ilości takich produktów zakupionych od producentów surow-
ców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodar-
cze objęte pomocą

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

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

e) pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów 
krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;

f) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom działającym w sek-
torze węglowym zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu 
(WE) nr 1407/2002;

g) pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu dro-
gowego przyznawanej podmiotom gospodarczym prowadzącym 
działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towaro-
wego,

h) pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym znajdującym 
się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Kryteria trudnej sytuacji ekonomicznej zostały określone w pkt 9-11 
Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ra-
towania i restrukturyzacji przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej 
sytuacji (Dz. Urz. UE C 244 z 1 października 2004 r.) 

§ 2
Ogólna kwota pomocy de minimis przyznana podmiotowi nie może 

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

§ 3
W celu skorzystania z pomocy podatnik będący osobą fizyczną 

ma obowiązek w terminie do 14 dni od rozpoczęcia roku podatko-
wego złożyć: 
1) informację w sprawie podatku od nieruchomości oraz dołączyć 

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

2) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu 
się o pomoc de minimis, zgodnie z załącznikiem do Rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu in-
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formacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc 
de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311),

3) sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, 
sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 4
W celu skorzystania z pomocy podatnik, zobowiązany do składania 

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

zaświadczenia o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w któ-
rym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, 

albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w 
tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w 
tym okresie,

2) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu 
się o pomoc de minimis zgodnie z załącznikiem do Rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu in-
formacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc 
de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311),

3) sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, 
sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości.

UCHWAŁA NR IX/9/2010
W sprawie: opłaty od posiadania psów

§ 1
Wprowadza się opłatę od posiadania psów na terenie Gminy Bie-

ruń i ustala się roczną stawkę opłaty w wysokości 70,00 zł.
§ 2

Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do 31 mar-
ca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podat-
kowego w ciągu roku, w terminie 14 dni od dnia powstania obo-
wiązku podatkowego. W przypadku powstania lub wygaśnięcia 

obowiązku podatkowego, podatek ustala się proporcjonalnie do 
liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.

§ 3
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca 

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

§ 4
Wpłaty opłaty można dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w 

Bieruniu lub w kasie Urzędu.

L.p. Wyszczególnienie Dzienna stawka opłaty w złotych

1. Przy sprzedaży obnośnej 7,00

2. Przy sprzedaży z samochodu do 3,5 t ładowności i innych pojazdów 17,00

3. Przy sprzedaży z samochodu pow. 3,5 t ładowności 23,00

4. Przy sprzedaży ze straganu (od straganu o powierzchni do 10 m2) 9,00

5. Od straganu o powierzchni powyżej 10 m2 17,00

UCHWAŁA NR IX/7/2010
W sprawie: wysokości dziennych stawek opłaty 

targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz ustalenia 
terminu płatności dla inkasentów w 2011 roku

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

daży na targowiskach w wysokości określonej w załączniku nr 1, 
stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

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

3. Targowiskami, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o podatkach i opła-
tach lokalnych są wszelkie miejsca, w których jest prowadzony 
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 wyso-

kości 15 % prowizji od pobranej opłaty, za wyjątkiem pracowników 
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.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/7/2010 Rady Miejskiej w Bieruniu

W sprawie: wysokości dziennych stawek opłaty targowej w 2011 roku.

Stawki dziennej opłaty targowej pobranej od dokonywanej sprzedaży

UCHWAŁA NR IX/8/2010
W sprawie: poboru podatku rolnego i leśnego 

w drodze inkasa w 2011 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  

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

leśnego w wysokości 8 % prowizji od pobranych kwot podatku.



Jak ju¿ informowaliœmy – 16 listopada ubieg³ego roku w Ju-
trzence, odby³o siê spotkanie par ma³¿eñskich obchodz¹cych 
w 2010 roku jubileusz Z³otych Godów.

Dostojni Jubilaci odebrali z r¹k ówczesnego burmistrza – Lu-
dwika Jagody, medal „Za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie”, 
przyznany im przez Prezydenta RP. 

Wœród udekorowanych byli: Rudolf i Maria Dutka, Jan i Rita 
Ficek, Emil i Matylda Fuchs, Wiktor i Ernestyna Gawlik, 
Rajmund i Maria Imiolczyk, Emil i Otylia Janik, Walenty i 
Helena Kocurek, Stanis³aw i Helena Krzyszkowski, Rafa³ i 
El¿bieta Kula, Bronis³aw i Teresa Latocha, Rafa³ i Maria La-

tusek, Konrad i Agnieszka Maæko, Jan i Magdalena Miernik, 
Jan i Pelagia Myalski, Leon i Irena Plewniok, Franciszek i 
Irena Radola, Alojzy i Helena Sitko, Jan i Barbara Swobo-
da, Jan i Helena Targiel oraz Stanis³aw i Ma³gorzata Wójcik. 
Œlub w 1960 roku w Bieruniu zawarli równie¿ Ma³gorzata i Zyg-
munt Markiefka, którzy nie mogli uczestniczyæ w uroczystoœci.

Z przyczyn technicznych, w poprzednim numerze Rodni 
zamieœciliœmy fotografiê prezentuj¹ca jedynie czêœæ Dostojnych 
Jubilatów. Dzisiaj publikujemy kolejnych nagrodzonych. Wszyst-
kich zainteresowanych przepraszamy z opóŸnienie i ¿yczymy 
kolejnych wspania³ych jubileuszy.

Z³ote Gody

Kolêdowo noworoczne 
spotkanie cz³onków 
Polskiego Zwi¹zku 

Eme rytów Rencistów i Inwali-
dów doby³o siê 13 stycznia w 
Jutrzence. Wspóln¹ modlitwê 
poprowadzi³ ks. dziekan Wa-
lerian Ogierman. Z ¿ycze-
niami dla seniorów i bukie-

tem kwiatów na rêce prezes 
Marii Mazurkiewicz przyby-
li burmistrz Bernard Pustel-
nik i przewodnicz¹cy Rady 
Miejskiej Przemys³aw Ma-
jor. Œwi¹teczny poczêstunek 
poprzedzi³o wzajemne sk³a-
danie sobie ¿yczeñ oraz ³a-
manie siê op³atkiem. 

Opłatek seniorów

W czêœci arty sty-
cznej wyst¹pi³ ze-
spó³ Bierunianki, któ-
ry nie tylko zaœpiewa³ 
kolêdy ale równie¿ 
poprowadzi³ œpiewy 
kolêdowe ca³ej sali. 

W uroczystoœci wzi¹³ 
udzia³ by³y burmistrz 
Ludwik Jagoda, który 
otrzyma³ od Zarz¹du 
Miejskiego PZERiI 
kosz kwiatów wraz z 
po dziêkowaniami za 
pomoc i wsparcie oka-
zywane seniorom w 
czasie sprawowania 
Urzêdu.


