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Decyzj¹ wydawcy, od 
tego numeru - Rodnia 
bêdzie siê ukazywa³a 

jeden raz w miesi¹cu, w oko-
licy 5 pi¹tego dnia miesi¹ca. 
Chcemy bowiem aby infor-
macje zamieszczane w na-
szym czasopiœmie by³y bar-
dziej aktualne, co w przy-
padku miesiêcznika nie jest 
zadaniem ³atwym.

Zapraszamy te¿ do ak-
tywniejszej wspó³pracy z re-
dakcj¹: pod adresem mailo-
wym: rodnia@gazeta.pl oraz 
na gadu-gadu pod numerem 
5244942 przyjmujemy wszel-
kie uwagi dotycz¹ce naszej 
gazety i tego co Waszym zda-
niem godne jest odnotowania 
na ³amach. Jeœli Was coœ: mar-
twi lub cieszy, z³oœci lub wpra-
wia w dumê - podyskutujmy 
o tym razem. Najciekawsze 
wypowiedzi zamieœcimy na 
³amach gazety. O odpowiedŸ 
na nurtuj¹ce Was pytania, 
dotycz¹ce wszystkiego co siê 
w naszym mieœcie dzieje - po-
prosimy kompetentnych rad-
nych, urzêdników miejskich, 
pra cowników w³aœciwych s³u¿b, 
przewodnicz¹cego Rady lub 
burmistrza.

Aby nam siê dobrze rozma-
wia³o – stawiamy ciastka. 
14 lutego w Dzieñ Zakocha-
nych, ka¿dy kto przyjdzie z 
wyciêtym z Rodni kuponem 
dostanie za darmo jed-
no ciastko „Bieruñskiego 
ca³uska”. 

Ciastka dla 
Czytelników 

Rodni!!!
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LOKALIA

Od dnia 01 stycznia 
2008 górne stawki w 
zakresie odbioru odpa-

dów komunalnych wynoszą:
• za jednokrotny odbiór od-

padów komunalnych nie-
segregowanych od właści-
cieli nieruchomości:

a) kubeł 110 l lub 120 l – 17,50 
zł brutto;

b) kubeł 240 l – 31,00 zł brutto;
c) kontener 1100 l – 66,00 zł brutto;

• za jednokrotny odbiór od-
padów komunalnych se-
gregowanych od właścicie-
li nieruchomości:

a) kubeł 110 l lub 120 l – 1,65 
zł brutto;

b) kubeł 240 l – 3,50 zł brutto;
c) kontener 1100 l – 11,00 zł 

brutto;
d) worek plastikowy 120 l – 

1,65 zł brutto;

Wzrost opłat za odbiór od-
padów komunalnych wynika 
z podwyżki o 115% cen skła-
dowania odpadów na wysypi-
skach śmieci (z 69,55 zł/tonę 
do 149,80 zł/tonę).

Przedsiębiorstwa odbierają-
ce odpady od mieszkańców 
mogą stosować niższe stawki.

W roku 2008 odpady zmiesza-
ne oraz segregowane wywożone 
będą zgodnie z harmonogra-

mem, który wraz z pełnym cenni-
kiem usług świadczonych przez 
BPIK Sp. z o.o. zamieszczony 
jest na stronie www.bpik.com.pl 

W dniu wywozu prosimy wy-
stawić pojemniki przed posesję 
lub bezpośrednio przy wyjściu      
z posesji do godziny 7.00.

Dopuszczalna waga pojem-
nika wraz z odpadami: 
• 110 litrów wynosi 60 kg,
• 240 litrów wynosi 110 kg,
• 1100 litrów wynosi 510 kg.

Opłaty za odpady komunalne w roku 2008

Urz¹d Miejski w Bieru-
niu przeprasza mie-
szkañców i w³aœcicieli 

gruntów za opóŸnienia w 
opracowaniu i wy³o¿eniu do 
publicznego wgl¹du projek-
tu Miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzen-
nego terenów po³o¿onych 
pomiêdzy lini¹ kolejow¹, uli-
cami: Bohaterów Westerplat-
te, Wawelsk¹, Równoleg³¹ 
i Mielêckiego z w³¹czeniem 
terenu po³o¿onego wzd³u¿ 
ul. Przecznica. Wynikaj¹ one 
z braku pozytywnego uzgod-
nienia projektu przez Re-
gionalny Zarz¹d Gospodar-

ki Wodnej w Gliwicach. Nie 
wyrazi³ on zgody na prze-
znaczenie czêœci objêtego 
opracowaniem terenu, pod 
budownictwo mieszkaniowe. 
Burmistrz Miasta z³o¿y³ w tej 
sprawie za¿alenie do Kra-
jowego Zarz¹du Gospodar-
ki Wodnej w Warszawie. Do 
czasu rozstrzygniêcia tych 
kwestii prace nad planem, 
w tym jego udostêpnienie do 
publicznego wgl¹du, zosta³y 
wstrzymane.

Burmistrz Miasta Bierunia
in¿. Ludwik Jagoda

Przepraszamy 
Mieszkañców

107 dni – te s³owa chyba najbar-
dziej utkwi³y w pamiêci maturzy-
stów bieruñskiego liceum z prze-
mówienia, jakie na studniówce 
wyg³osi³ Dyrektor Romuald Kubi-
ciel. Liczba ta oznacza³a bowiem 
dni oddzielaj¹ce m³odych ludzi od 
egzaminu maturalnego. 

Tegoroczny bal maturalny przej-
dzie do historii szko³y z wielu po-
wodów. Jednym z nich jest fakt 
przyjêcia zaproszenia przez Starostê 
Powiatu Bieruñsko-Lêdziñskiego 
Pana Piotra Czarnynogê, który 
nie tylko uœwietni³ imprezê swoj¹ 
obecnoœci¹, ale tak¿e zabra³ g³os, 
¿ycz¹c m.in. maturzystom dobrze 
zdanych egzaminów i w³aœciwych 
wyborów drogi ¿yciowej. 

Oj dzia³o siê... Kalendarz kibica luty, marzec
V Turniej halowej pi³ki no¿nej dla dru¿yn niezrzeszonych 

* 9-10  luty - hala sportowa G-2 Bieruñ, ul. Licealna 17a
* organizator - BOSiR, KS „PIAST”
* zapisy do dnia: 01.02.2008r.
* uczestnicy: mieszkañcy Bierunia, zawodnicy ALPN
* spotkanie organizacyjne ALPN na sezon 2008

Maraton skatowy 
* 23 luty - Kino-Teatr „Jutrzenka”
* organizator - BOSiR, KS „UNIA”
* zapisy do dnia: 18.02.2007r. - wpisowe 30 z³
* tel. kontaktowy (032) 216-40-75

VIII Turnieju halowej pi³ki no¿nej gimnazjalistów
* 23 luty - hala sportowa G-2 Bieruñ, ul. Licealna 17a
* grupy wiekowe: 1993/1994 i 1992
* zapisy do dnia: 15.02.2008r.
* organizator - BOSiR, SZS

Szczegó³owe informacje: 
Bieruñski Oœrodek Sportu i Rekreacji

tel. 032 / 324 - 24 - 27 

Sponsorem tego poczêstun-
ku, jest producent „ca³usków” 
Spó³dzielnia  Us³ugowo- Han-
dlowa „Jednoœæ” z Bierunia. 
Zapraszamy do sklepów SUH 

„Jednoœæ” w Bieruniu Nowym 
przy ulicy Warszawskiej lub w 
Bieruniu Starym przy ul. Ksiêdza 
Trochy. 

Smacznego!!! 

Ciastka dla Czytelników Rodni

Upoważnia do otrzymania 1 
„całuska” w sklepach SUH 
„JEDNOŚĆ” w Bieruniu No-

wym przy ulicy Warszaw-
skiej, lub w Bieruniu Starym 

przy ulicy ks. Trochy.
Witamy w dniu 14 lutego 

2008 r.
Zostawiając jeden kupon – 

otrzymasz za darmo jednego 
„całuska”
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WOKÓŁ NAS

Kolejne stowarzyszenie 
pojawi³o siê w naszym 
mieœcie. Otó¿ 18 grudnia 

minionego roku w S¹dzie Rejo-
nowym w Katowicach zosta³o 
wydane postanowienie o wpisa-
niu Stowarzyszenia Wspó³pracy 
Zagranicznej „Wspólna Eu-
ropa” do Krajowego Rejestru 
S¹dowego. Stowarzyszenie 
powsta³o z inicjatywy osób, 
które w maju 2007 roku na za-
proszenie w³adz przebywa³y we 
francuskim mieœcie Meung sur 
Loire. Podpisany wówczas zo-
sta³ akt partnerstwa pomiêdzy 
tym miastem i Bieruniem. W 
celu nawi¹zania nieformal-
nych kontaktów z istniej¹cym 
w Meung sur Loir stowarzysze-
niem uczestnicy wyjazdu po-
stanowili za³o¿yæ podobne sto-
warzyszenie w Bieruniu. Jako 
jego cele za³o¿yli: promowanie 
polskiej tradycji kulturalnej, w 
tym równie¿ œl¹skiej, propago-
wanie zasad tolerancji wobec 
innych kultur i narodów wœród 
mieszkañców Bierunia i innych 
zaprzyjaŸnionych polskich i 
zagranicznych miast, pozyski-
wanie, utrzymywanie i rozwi-

janie wzajemnych kontaktów 
pomiêdzy mieszkañcami Bie-
runia i z mieszkañcami innych 
miast nale¿¹cych do innych 
pañstw w tym i Polski

inicjowanie, realizacja, 
wspieranie i rozwijanie dzia³añ 
maj¹cych na celu poznanie 
kultury krajów europejskich, 
zw³aszcza wchodz¹cych w 
sk³ad Unii Europejskiej

Dnia 10.01.2008 roku odby³o 
siê Walne Zebranie Cz³onków, 
w czasie którego wybrano or-
gany stowarzyszenia. W wyni-
ku g³osowania zosta³ wy³oniony 
Zarz¹d w sk³adzie: Krysty-
na Czajowska, Jan Knopek, 
Bogus³awa Miernik, Dariusz 
Sajdok i Katarzyna Lenart.

Na zebraniu przedyskutowa-
no tak¿e program wizyty goœci 
z Francji w Bieruniu planowa-
nej od 3.07 – 7.07.2008 roku.

Stowarzyszenie Wspó³pracy 
Zagranicznej „Wspólna Eu-
ropa” zaprasza wszystkie 
chêtne osoby do w³¹czenia 
siê w prace stowarzyszenia. 

Kontakt: 
e-mail  wspolna-europa@wp.pl

Wspólna Europa 
w Bieruniu

Dane statystyczne podane w 
przekroju kilku lat w oparciu o 
takie same mierniki i układ in-
formacji pozwalają na wycią-
ganie różnych wniosków. Od 
kilku lat spada w Bieruniu licz-
ba mieszkańców. Na pewno 
jest kilka powodów, które mają 
na wpływ na spadek. Więcej 
osób wymeldowało się z poby-
tu stałego niż zameldowało w 
tym samym czasie. Prawdopo-
dobnie wiele osób zwłaszcza 
na osiedlach po osiągnięciu 
uprawnień do emerytury gór-
niczej pozostawia mieszkania 
swoim dzieciom, które założyły 
własne rodziny. Widoczny jest 
co roku wzrost zameldowań 
na pobyt stały. Bez wątpienia 
związany on jest ze wzrostem 
liczby domów jednorodzin-
nych, do których zaczynają 
się meldować ich właściciele, 

którymi są osoby przyjezdne. 
Nadal istotny wpływ na zmniej-
szenie się liczby mieszkańców 
ma zagraniczna emigracja za-
robkowa mimo, że w Bieruniu 
występuje bardzo niska sto-

pa bezrobocia, a istnieją uza-
sadnione przesłanki, że dalej 
winna spadać. Od kilku lat nie 
zmienia się relacja pomiędzy 
liczbą urodzeń i liczbą zgonów, 
a ściślej co roku więcej odno-
towywanych było urodzeń, jest 

to proces pozytywny. Do pozy-
tywów należy zaliczyć również 
coroczny wzrost liczby ślubów. 
Podane w tabeli informacje 
dotyczą zarówno ślubów kon-
kordatowych jak i zawartych 
w Urzędzie Stanu Cywilnego. 
Są to śluby zawarte przez co 
najmniej jednego mieszkańca 
Bierunia. Budująca jest rów-

nież relacja pomiędzy liczbą 
urodzeń, a liczbą ślubów. Duża 
część małżeństw ma potom-
stwo co oznacza, że decydując 
się na ten krok rodzice potrafią 
zapewnić byt rodzinie. Przykła-
dem wyciągania takich wnio-

sków jest między innymi brak 
wystarczającej liczby miejsc 
w przedszkolu i potrzeba jego 
rozbudowy. Prawdopodobnie 
część matek, które zajmowa-
ły się gospodarstwem domo-
wym podjęła pracę i oczekuje 
zapewnienie możliwości po-
słania dzieci do przedszkola. 
Z tabeli wynika, że nie ma du-

żych zmian w poszczególnych 
pozycjach z perspektywy kilku 
lat, co należy odczytywać jako 
zjawisko stałe. To czy wywód 
ten się potwierdzi okaże się w 
następnym roku.

(J.S)

Trochę statystyki

Pobyt stały. 
Liczba ludności na 31 grudnia

2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r.
19.992 19.902 19.828 19.716

Zameldowania na pobyt stały 212 226 280 284

Urodzenia 204 217 203 181

Wymeldowania z pobytu stałego 346 359 332 370

Wymeldowania z pobytu stałego za granicę 44 46 95 70

Zgony 131 136 153 144

Śluby 208 186 213 204

PLAN PRACY RADY MIEJSKJEJ 
W BIERUNIU NA ROK 2008

L.P. TERMIN TEMAT

1 Styczeń
Rozliczenie zadań, inwestycyjnych, remonto-
wych za 2007 r.

2 Luty
Gospodarka mieniem komunalnym: a. zaso-
by mieszkaniowe, lokale i grunty, b. obiekty 
użyteczności publicznej.

3 Marzec
Przyjęcie strategii promocji miasta w tym 
współpraca z miastami partnerskimi. 

4 Kwiecień
Ocena wykonania budżetu za 2007 r. i abso-
lutorium dla Burmistrza.

5 Maj Działalność górnictwa na terenie Gminy Bieruń

6 Czerwiec

Bezpieczeństwo na terenie Gminy: a. dzieci 
i młodzieży w szkole i w miejscu zamieszka-
nia, . b. w pozostałym zakresie w tym bezpie-
czeństwa komunikacyjnego.

7 Lipiec
Ocena zaspokajania potrzeb mieszkańców 
Gminy w zakresie opieki zdrowotnej.

8 Sierpień Przerwa wakacyjna.

9 Wrzesień Dni Bierunia - Sesja Dożynkowa.

10 Październik Studium układu komunikacyjnego Bierunia,

11 Listopad
Ocena i wnioski ze spotkań z mieszkańcami 
Bierunia. Podatki i opłaty lokalne.

12 Grudzień
Uchwalenie budżetu na 2009 r. Plan pracy 
Rady Miejskiej w Bieruniu na 2009 r.
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WYWIAD

: Wprawdzie Czytel-
nicy Rodni, zapoznaj¹ siê z 
nasz¹ rozmow¹ w lutym, jed-
nak prowadzimy j¹ w stycz-
niu, u progu Nowego Roku. 
Jaki jest Bieruñ widziany z 
fotela przewodnicz¹cego 
Rady Miasta?

Przewodnicz¹cy Rady Mia-
sta Henryk Skupieñ: Z tym fo-
telem to oczywiœcie ¿art, sie-
dzimy na zwyk³ych krzes³ach 
a wracaj¹c do pytania... Bez 
przesady mo¿na powiedzieæ, 
¿e Bieruñ rozkwita. Mo¿na by 
d³ugo opowiadaæ co zmieni³o 
siê w ostatnim czasie ale nie 
popadamy w samozachwyt 
gdy¿ ci¹gle jest sporo do zro-
bienia. Najlepszym barome-
trem s¹ nasze spotkania z 
mieszkañcami. Ich kolejna 
tura zakoñczy³a siê w listopa-
dzie. Wtedy te¿, us³yszeliœmy 
od mieszkañców wiele po-
chwa³, wiele uwag i wniosków 
oraz konkretnych propozycji 
co nale¿a³oby zrobiæ. Z uwag¹ 
ws³uchujemy siê w te glosy, 
stanowi¹ one dla Radnych 
cenn¹ informacjê o hierarchii 
zadañ, które musimy podj¹æ.   

Dlatego dobra tradycja spot-
kañ z mieszkañcami bêdzie 
kontynuowana. Chcemy jed-
nak aby odbywa³y siê one po-
nownie w paŸdzierniku (a nie 
jak ostatnio w listopadzie). 
Dziêki temu, wnioski z tych 
konsultacji bêd¹ mog³y zostaæ 
uwzglêdnione przy projektowa-
niu bud¿etu na nastêpny rok. 
Niezale¿nie od tego Radni po-
zostan¹ w sta³ym kontakcie z 
mieszkañcami poprzez swoje 
sta³e dy¿ury, gdzie ka¿dy mo¿e 
zg³osiæ zastrze¿enia, sugestie i 
petycje.

 Oczekiwania mie-
szkañców i zamierzenia rad-
nych to jedno a mo¿liwoœci 
finansowe to drugie. Jak nasz 

„bieruñski sejm” godzi te dwie 
sprawy?

H. S: W³aœnie tocz¹ siê burz-
liwe dyskusje nad wykonaniem 
ubieg³orocznego bud¿etu. O ile 
nie ma raczej w¹tpliwoœci co do 
wydatków bie¿¹cych, to deba-
ta nad inwestycjami jak zawsze 
wywo³uje gwa³towne spory. Ka¿dy 
uwa¿a ¿e najwa¿niejszy remont to 
ten, który dotyczy jego dzielnicy, 
ulicy, podwórka. I zapewne ka¿dy 
ma wiele racji. Dlatego te¿, praca 
nad wydatkami wi¹¿e siê z wielo-
ma kompromisami i trudnymi wy-
borami. Jednak jeszcze ciê¿ej jest 
potem realizowaæ to, co za³o¿ono 
na pocz¹tku roku, bowiem naj-
mniejsze odstêpstwo od planu 
- jest poddawane ostrej krytyce 
Radnych. 

: To naturalne, ¿e 
Rada Miejska jest forum dys-
kusji. Jak natomiast uk³adaj¹ 
siê wzajemne relacje orga-
nów gminy?

H. S: Pomimo wielu kontro-
wersji, w sytuacji kiedy trzeba 
rozwi¹zywaæ problemy dnia co-
dziennego, wspó³praca Rady 
Miejskiej Bierunia i Burmistrza 
jest bardzo owocna. Ka¿dy pro-
jekt uchwa³y przedstawiony przez 
Burmistrza jest szczegó³owo 
analizowany przez poszczególne 
komisje problemowe, co bardzo 
poprawia pracê Radnych pod-
czas sesji. W ka¿dej z nich toczy 
siê intensywna praca i spory a 
podczas sesji, komisje przedsta-
wiaj¹ sprawozdanie ze swoich 
posiedzeñ. 

Komisje bardzo dobrze 
wspó³pracuj¹ tak¿e z mieszkañ-
cami Bierunia, którym pomagaj¹ 
w rozwi¹zywaniu ich problemów. 
Cz³onkowie ka¿dej z nich zbie-
raj¹ siê pracuj¹ przynajmniej raz 
w miesi¹cu. W tej kadencji Radni 
maj¹ wiêcej pracy poniewa¿ licz-
ba Radnych zmniejszy³a siê z 21 
do 15. Dlatego, niektóre komisje 
- na przyk³ad finansów czy go-
spodarcza - s¹ bardzo liczne. W 
tej ostatniej, pracuje a¿ trzynastu 
Radnych, to niemal ca³y sk³ad 
Rady Miejskiej!

: Podczas ostatniej 
ubieg³orocznej sesji przyjêto 
bud¿et na rok bie¿¹cy. Proszê 
przybli¿yæ czytelnikom Rodni 
trochê szczegó³ów...

H. S.: Tegoroczny bud¿et po 
stronie dochodów i przychodów 
wraz z Gminnym Funduszem 
Ochrony Œrodowiska zamyka 
siê kwot¹ 57487086 z³. Na inwe-
stycje planujemy przeznaczyæ 
13519215 z³. W sumie, tego-
roczna kwota na inwestycje 
jest mniejsza ni¿ w latach po-
przednich ale nale¿y pamiêtaæ, 
¿e ka¿da nowopowsta³a inwe-
stycja ³¹czy siê z dodatkowymi 
wydatkami bie¿¹cymi. 

: Czyli co nas cze-
ka pod wzglêdem inwesty-
cyjnym?

H. S: Wœród najwa¿niejszych 
inwestycji zaplanowano dalsz¹ 
budowê kanalizacji sanitarnej 
w Starym i Nowym Bieruniu. W 
ci¹gu najbli¿szych 12 miesiêcy 
zakoñczona bêdzie budowa ka-
nalizacji w rejonie ulic: Koœcielnej 
i Warszawskiej. Przeprowadzony 
te¿ zostanie drugi etap budowy/
modernizacji oczyszczalni 
œcieków w Bieruniu Starym. Plan 
robót obejmie tak¿e ulice: Wa-
welsk¹, Skowronków. Plan jest 
taki aby wymieniaæ infrastrukturê 
w kierunku Czarnuchowic i po-
woli zakoñczyæ kanalizowanie 
oraz modernizacjê oczyszczalni 
w Bieruniu Nowym. Du¿o gorzej 
przedstawia siê sytuacja w Bieru-
niu Starym. Stan zaawansowania 
budowy nowej kanalizacji jest tu 
znacznie mniejszy ni¿ w czêœci 
nowobieruñskiej a zupe³nie jej 
brak w Jajostach i Œcierniach. 

Aby przyspieszyæ prace, w 
tym roku w³adze Bierunia za-
mierzaj¹ siê zwróciæ siê o pre-
ferencyjn¹ po¿yczkê do Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Œrodowiska i pozyskaæ dofinan-
sowanie z Unii Europejskiej. Gdy-
by uda³o siê pozyskaæ te œrodki 
zewnêtrze, co jest bardzo re-
alne, ca³¹ kanalizacjê mo¿na 
by wybudowaæ ju¿ do 2012 
roku. Niestety, chocia¿ wszelkie 

nak³ady na ochronê œrodowiska 
s¹ chêtnie refinansowane, dotacji 
nie mo¿na byæ pewnym, gdy¿ w 
naszym województwie realizowa-
nych jest bardzo wiele podob-
nych inwestycji i konkurencja jest 
ogromna, a ostateczn¹ decyzjê 
w drodze konkursu podejmie 
Zarz¹d Województwa Œl¹skiego z 
przewodnicz¹cym – Marsza³kiem 
Województwa. Pozostaje zdaæ siê 
na profesjonalizm autorów pro-
jektów i trzymaæ kciuki za sukces. 
Warto w tym miejscu wspomnieæ, 
¿e staramy siê o dofinansowanie 
projektu „Spo³eczeñstwo informa-
cyjne” czyli objêcia miasta syste-
mem szerokopasmowej sieci in-
ternetowej oraz budowy systemu 
³¹cznoœci elektronicznej miêdzy 
urzêdem a mieszkañcami/

: Rozumiem, ¿e ko-
lejny blok zadañ gminnych 
stanowi¹ drogi...

H. S: Oczywiœcie. Jak co 
roku, tak¿e teraz w³adze mia-
sta bêd¹ musia³y siê zmierzyæ 
z problemami zwi¹zanymi z re-
montami dróg. Jest to jedna z 
najbardziej kosztoch³onnych 
pozycji w bud¿ecie Bierunia, 
chocia¿ zaspokajanych jest za-
ledwie 25 proc. potrzeb.

: Wspó³praca pomiê-
dzy gmin¹ a kopalni¹ to kolej-
ny - niezmiernie wa¿ny rozdzia³ 
funkcjonowania w³adz miasta.

H. S: Jako gminie górniczej, 
samorz¹dowi bardzo zale¿y 
aby relacje pomiêdzy obydwo-
ma podmiotami by³y twórcze 
i bezkonfliktowe. W ubieg³ym 
roku sprawom górniczym po-
œwiêcona zosta³a specjalne se-
sja. Podobnie bêdzie w roku 
bie¿¹cym. G³ównym tematem 
sesji górniczej, któr¹ planujemy 
w maju, bêdzie problem pacior-
kowców. Jeœli górnictwo nie po-
radzi sobie z problemem zago-
spodarowania paciorkowców, 
trzeba bêdzie je zlikwidowaæ. 
Oczywiœcie omawiane te¿ bêdzie 
usuwanie szkód górniczych na 
mieniu publicznym i prywatnym.

: Dziêkujê za roz-
mowê. Mam nadziejê, ¿e o 
szczegó³ach bêdziemy infor-
mowaæ mieszkañców w ko-
lejnych wydaniach Rodni.

Zbigniew Piksa

Bud¿et 2008:  Ponad 57 mln  po stronie dochodowej! 
Ponad 13 mln na inwestycje!

Nie tylko o bud¿ecie
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Od wielu lat, a tak na-
prawdê od pocz¹tku 
dzia³alnoœci Rady po 

odzyskaniu przez Bieruñ sa-
modzielnoœci, sesje stycznio-
we poœwiêcone s¹ rozliczaniu 
zadañ inwestycyjnych i remonto-
wych za poprzedni rok. Jednym 
z celów takich sesji poza ocen¹ 
poniesionych wydatków jest re-
alizowanie zadañ w poszczegól-
nych miejscowoœciach, Rada 
ocenia wiêc tak¿e równomier-
ny rozwój miasta. W pisemnych 
sprawozdaniach ujmowane s¹ 
rozliczenia wydatków na po-
szczególne miejscowoœci oraz 
tzw. zadania wspólne. Z pisem-
nego sprawozdania realizacji in-
westycji za 2007 r. wynika, ¿e w 
momencie uchwalania bud¿etu 
przyjêto 32 zadania, a w trak-
cie roku listê t¹ powiêkszono do 
49 zadañ. Zwiêkszone zosta³y 
równie¿ œrodki na realizacjê in-
westycji. Ostatecznie za koniec 
ubieg³ego roku wydatkowano 
12.360.691 z³. Pochodzi³y one 
z bud¿etu gminy, Gminnego 
Funduszu Ochrony Œrodowiska 
i Gospodarki Wodnej, czy-
li œrodków naliczanych dla 
gmin z tytu³u op³at zak³adów, 
które wyrz¹dzaj¹ szkody w 
œrodowisku oraz œrodki unijne 
czyli Zintegrowanego Progra-
mu Operacyjnego Rozwoju Re-
gionalnego (ZPORR) £¹cznie w 
ubieg³ym roku pozyskano na 
realizacjê inwestycji 1.246.229 
z³. W podanej wy¿ej liczbie 11 
zadañ bêdzie kontynuowanych 
w 2008 r. zgodnie z zawarty-
mi umowami. Poza tym wydat-
kowano œrodki m.in. na zakup 
kardiomonitora z opcj¹ do de-
fibrylacji i pulsaksymetrii dla 
Szpitala Wojewódzkiego w Ty-
chach na kwotê 29.989 z³. W 
ubieg³ym roku na realizacjê za-
dania pod nazw¹ ograniczanie 
Ÿróde³ niskiej emisji wydatkowa-
no 1.882.600,- Œrodki te zosta³y 
przeznaczone na zamontowa-
nie 205 kot³ów wêglowych oraz 
30 kolektorów s³onecznych 
przy jednoczesnej likwidacji 218 
kot³ów wêglowych starej gene-
racji. Na inwestycje wydatko-
wane by³y równie¿ œrodki przez 

Bieruñski Oœrodek Sportu i Re-
kreacji na kwotê 112.166 z³. W 
ramach 6 zadañ remontowych 
w ubieg³ym roku przeznaczo-
no na ich realizacjê 460.000 z³. 
Œrodki te przeznaczone m.in. na 
remonty dróg i szkó³. Szeroka 
dyskusja dotycz¹ca inwestycji i 
remontów odby³a siê na posie-
dzeniach komisji. Podczas sesji 
Rada przyjê³a i zaakceptowa³a 
pisemne opracowania.

Podczas sesji Rada podjê³a 
nastêpuj¹ce uchwa³y:

- w sprawie planu dofinanso-
wania form doskonalenia za-
wodowego nauczycieli szkó³ 
prowadzonych przez Gminê 
Bieruñ oraz ustalenia maksy-
malnej kwoty dofinansowania 
op³at za kszta³cenie pobierane 
przez szko³y wy¿sze i zak³ady 
kszta³cenia nauczycieli na rok 
2008.

Zgodnie z postanowienia-
mi Karty nauczyciela Rada 
postanowi³a ustaliæ maksy-
maln¹ kwotê dofinansowa-
nia op³at za kszta³cenie po-
bierane przez szko³y wy¿sze 
i zak³ady kszta³cenia nauczy-
cieli w wysokoœci 50 % cze-
snego, jednak¿e nie wiêksz¹ 
ni¿ kwotê 500 z³ za semestr 
jednego nauczyciela. Ustali³a 
równie¿ formy kszta³cenia, na 
które przeznaczone zostan¹ 
œrodki finansowe ³¹cznie na 
dofinansowanie form doskona-
lenia zawodowego nauczycieli 
w 2008 r. przeznaczonych zo-
stanie 67.146 z³. Œrodki zosta³y 
zaplanowane w uzgodnieniu z 
dyrektorami szkó³.

- w sprawie powo³ania ko-
misji inwentaryzacyjnej

Rada powo³a³a komisjê in-
wentaryzacyjn¹ w sk³adzie:

Andrzej Baron
Przemys³aw Major
Franciszek Zawisz
Czes³aw Matyjasik
Zadaniem komisji bêdzie wspó³-

praca ze s³u¿bami Urzêdu w celu 
dokoñczenia komunalizacji grun-
tów Skarbu Pañstwa znajduj¹cych 
siê na terenie miasta.

- w sprawie dzier¿awy 
gruntów gminnych

Rada przeznaczy³a do 
dzier¿awy, czêœci wzglêdnie 
ca³e dzia³ki gminne. Decyzja 
Rady dotyczy 6 dzia³ek, które 
zostan¹ przeznaczone na pro-
wadzenie dzia³alnoœci handlo-

wej, sk³adowej oraz rolniczej. 
£¹cznie na ten cel przezna-
czono 3.102 m2. Grunty bêd¹ 
dzier¿awione na okres od 1 
roku do 3 lat.

- w sprawie przed³u¿enia 
czasu obowi¹zywania taryfy 
dla zbiorowego zaopatrze-
nia w wodê dla mieszkañców 
Gminy Bieruñ.

 Rada postanowi³a przed³u¿yæ 
czas obowi¹zywania dotych-
czasowej taryfa, dla zbioro-
wego zaopatrzenia w wodê 
mieszkañców Bierunia przez 
Rejonowe Przedsiêbiorstwo 
Wodoci¹gów i Kanalizacji w Ty-
chach na okres od 12.03.2008 r. 
do 11.03.2009 r. Rada przychyli³a 
siê do wniosku RPWiK, który 
nale¿y uznaæ za zaskakuj¹cy. Z 
regu³y bowiem wszyscy dostaw-
cy mediów chêtni podwy¿szaj¹ 
cenê œwiadczonych us³ug z 
rozpoczêciem kolejnego roku.

- w sprawie dop³aty do taryfy 
dla zbiorowego odprowadza-
nia œcieków dla Gminy Bieruñ 
na okres od 1 stycznie 2008 r. 
do dnia 2 kwietnia 2008 r.

- w sprawie zatwierdzenia 
taryfy dla zbiorowego odpro-
wadzania œcieków dla Gminy 
Bieruñ.

- w sprawie dop³aty do ta-
ryfy dla zbiorowego odpro-
wadzania œcieków dla Gmi-
ny Bieruñ na okres od dnia 
3 kwietnia 2008 r. do dnia 2 
kwietnia 2009 r.

Wymienione wy¿ej uchwa³y 
s¹ dzia³aniem prawnym na sta-
nowisko nadzoru prawnego 
Wojewody. Oznacza to, ¿e zo-
stan¹ zastosowane takie same 
rozwi¹zania i narzêdzia eko-
nomiczne jak we wczeœniej 
podjêtych uchwa³ach, do 
których zosta³y wniesio-
ne zastrze¿enia wojewody. 
Przesuniêto jednoczeœnie okre-
sy obowi¹zywania dop³at i taryf.

- w sprawie wydania opinii 
dotycz¹cej utworzenia wiel-
kopowierzchniowego obiek-
tu handlowego na terenie 
miasta Bierunia.

Zgodnie z ustaw¹ o two-
rzeniu i dzia³aniu wielkopo-
wierzchniowych obiektów 
handlowych z 11.05.2007 r. 
utworzenie takich obiektów 
wymaga uzyskania zezwolenia 

wydanego przez Burmistrza. 
Zezwolenie mo¿e byæ wyda-
ne po uzyskaniu pozytywnej 
opinii wyra¿onej przez Radê. 
Rada Miejska wydaj¹c opiniê w 
formie uchwa³y ma obowi¹zek 
j¹ uzasadniæ. W uzasadnie-
niu winny byæ uwzglêdnione 
przes³anki zawarte w ustawie. 
Zalicza siê do nich:
- kszta³towanie korzystnych 

warunków nabywania to-
warów i us³ug, poprawy 
jakoœci obs³ugi konsumen-
tów oraz poszerzenie oferty 
handlowej i us³ugowej,

- rozwój sieci handlowej i 
zachowanie równowagi 
pomiêdzy ró¿nymi formami 
handlu,

- rozwój rynku pracy,
- rozwój infrastruktury,
- ochronê œrodowiska.

Opinia Rady nie mo¿e naruszaæ 
zasad uczciwej konkurencji w za-
kresie prowadzenia dzia³alnoœci 
handlowej. Winna uwzglêdniæ 
równie¿ w miarê mo¿liwoœci sta-
nowisko izby gospodarczej oraz 
lokalnych organizacji samorz¹du 
gospodarczego. Wydaj¹c opiniê 
Rada zapozna³a siê z opiniami 
Polskiego Zwi¹zku Emerytów i 
Rencistów oddzia³u Rejonowe-
go w Bieruniu popieraj¹cego 
inicjatywê podpisami kilkuset 
osób.

Pozytywna opinia Rady dotyczy 
utworzenia obiektu handlowego 
przy ul. Oœwiêcimskiej. Maksy-
malna powierzchnia sprzeda¿y 
wnioskowana przez zaintereso-
wanego przedsiêbiorcê wynie-
sie 800 m2. Podane uwarunko-
wania prawne dotycz¹ce opinii 
Rady zawarte w przytoczonej 
na wstêpie ustawie nie maj¹ 
rozwiniêcia w rozporz¹dzeniu 
wykonawczym, które nie zosta³o 
do tej pory wydane. Ustawa 
zosta³a zaskar¿ona do Trybuna³u 
Konstytucyjnego. Mo¿na przyj¹æ, 
¿e kiedy j¹ uchwala³ Sejm RP po-
przedniej kadencji, kierowa³ siê 
szukaniem przychylnoœci grupy 
drobnych przedsiêbiorców. Bez 
wzglêdu na zawirowania praw-
ne obiekt taki powstanie w Bie-
runiu Starym, gdy¿ jest na niego 
zapotrzebowanie. Powsta³e dwa 
obiekty handlowe w Bieruniu No-
wym Lidl i Plus nie wyeliminowa³y 
drobnych sprzedawców osiedlo-
wych, a taka by³a obawa.

SESJA

6

Radni 
obradowali
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Z RATUSZA

- w sprawie nabycia ak-
cji Katowickiej Specjal-

nej Strefy Ekonomicznej SA 
w Katowicach

Rada postanowi³a nabyæ ak-
cje po cenie emisyjnej jednej 
akcji równiej 3.580 z³ na ³¹czn¹ 
kwotê 196.900 z³. Szczegó³owe 
warunki objêcia akcji okreœli 
zawarta umowa.

- w sprawie zmian bud¿etu.
Rada postanowi³a wprowadziæ 

zmiany do bud¿etu po stronie do-
chodów i wydatków dotyczy³y one 
m.in. zwiêkszenia wydatków na 
nabycie akcji w Katowickiej Spe-
cjalnej Strefie Ekonomicznej, czy 
zwiêkszenia przychodów, które s¹ 
nadwy¿k¹ œrodków pieniê¿nych 
na rachunku bie¿¹cym bud¿etu 
jednostki samorz¹du terytorialne-
go wynikaj¹ca z rozliczeñ kredy-
tów i po¿yczek z lat ubieg³ych.

- w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej Powiato-
wi Bieruñsko-Lêdziñskiemu 
na realizacjê zadania w za-
kresie wspierania osób nie-
pe³nosprawnych, bêd¹cych 
mieszkañcami Gminy Bieruñ.

Pomoc przeznaczona jest 
na realizacjê zadania w za-
kresie wspierania osób nie-
pe³nosprawnych w formie do-
tacji celowej. Gmina z bud¿etu 
na 2008 r. przeznaczy na ten cel 
40.000 z³.

- w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej Powiatowi 
Bieruñsko-Lêdziñskiemu na 
realizacjê zadania pn. „Budo-
wa chodnika wraz z odwod-
nieniem przy ul. Krakowskiej”.

Rada postanowi³a poprzez 
pomoc finansow¹ w³¹czyæ siê 
w budowê chodnika i odwod-
nienie powiatowej drogi. Na 
ten cel przeznaczy³a w tego-
rocznym bud¿ecie 300.000 z³.

- w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej Wojewódz-
twu Œl¹skiemu na realizacjê 
zadania pn. „Budowa chodni-
ka w ci¹gu drogi wojewódz-
kiej Nr 934 w Bieruniu przy 
ul. Wawelskiej”.

Na wspó³finansowanie budowy 
chodnika Rada przeznaczy³a z te-
gorocznego bud¿etu 200.000z³.

Rada przyjê³a plany pra-
cy komisji sta³ych oraz za-
twierdzi³a plan pracy i kontroli 
Komisji Rewizyjnej.

 Sekretarz Miasta
 Jerzy Stok

5

Podczas ostatniej sesji Rady 
sporo czasu poœwiêcono 
ustaleniu stanowiska w jaki 

sposób post¹piæ, aby dobre imiê  
pracowników Urzêdu nie by³o na-
ruszane i nie zostali nara¿eni na 
utratê zaufania. Powodem d³ugiej 
dyskusji by³o pismo Pana Ema-
nuela Hybiorza, w którym u¿y³ 
sformu³owañ sugeruj¹cych 
przestêpcze postêpowanie 
urzêdników. Od wielu miesiêcy 
pisze on czêsto do Urzêdu 
adresuj¹c swe pisma na ogó³ 
do Burmistrza lub do Rady Miej-
skiej. W ka¿dym przypadku po-
daje ich treœæ do mo¿liwie du¿ej 
liczby osób. W swych pismach 
prezentuje w³asne pomys³y na 
rozwi¹zywanie ró¿nych proble-
mów bez brania pod uwagê 
uwarunkowañ ekonomicznych, 
czyli mo¿liwoœci bud¿etu gmi-

ny jak i prawnych, czyli ochro-
ny w³asnoœci prywatnej. Czêœæ 
z pism to listy pytañ z domaga-
niem siê  odpowiedzi, mimo, ¿e 
wczeœniej takie by³y udzielone. 
Zadane pytania czêsto sprowa-
dzaj¹ siê do czasoch³onnego 
przetwarzania informacji, które 
s¹ dostêpne w Urzêdzie.  Pan 
Emaunel Hybiorz w swej bogatej 
korespondencji u¿ywa w³asnej 
oceny oraz krytyki. Do tego maj¹ 
prawo wszyscy pod warunkiem, 
¿e mieœci siê to w granicach do-
puszczalnych przez prawo. Swe 
pisma koñczy oczekiwaniem od-
powiedzi pod rygorem wniesie-
nia skargi do Samorz¹dowego 
Kolegium Odwo³awczego lub 
organów œcigania. Uci¹¿liwa i 
absorbuj¹ca czas korespon-
dencja niczego nie wnios³a 
poza ci¹g³ym zaspokajaniem 

zainteresowañ autora. Stan 
taki próbowano uregulowaæ 
zapraszaj¹c go na posiedzenie 
Komisji Rady. By³o to niepotrzeb-
ne stworzenie z³udzeñ, ¿e zo-
stan¹ wypracowane prawid³owe 
relacje kontaktów. W konse-
kwencji okaza³o siê jednak, 
¿e  zainteresowany  zaostrzy³ 
ton pomawiaj¹c urzêdników, 
a to oceni s¹d. Tak po dysku-
sji ustalili radni upowa¿niaj¹c 
Burmistrza do podjêcia kro-
ków prawnych dla ochrony 
dobrego imienia w³adz mia-
sta i urzêdu. Bêdzie to pierw-
szy przypadek obrony i oczeki-
wania zadoœæuczynienia od oso-
by, która w swej korespondencji 
twierdzi³a, ¿e posiada wiedzê o 
przestêpczej dzia³alnoœci, a nie 
powiadomi³a o tym organów do 
tego powo³anych. Tym razem 
mo¿e dojœæ do klasycznej za-
miany ról.

(J.S)

Pomawianie urzêdników

dla niepublicznych zakładów 
opieki zdrowotnej oraz innych 
podmiotów świadczących 
usługi zdrowotne, wymienio-
nych w art. 35 ust. 1 ustawy o 
zakładach opieki zdrowotnej.
Przedmiotem konkursu jest 
wybór realizatora programu 
zdrowotnego dot. „udziela-
nia świadczeń zdrowotnych 
w zakresie rehabilitacji dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej z 
terenu gminy Bieruń w warun-
kach domowych”.
Szacunkowa liczba osób 
ubezpieczonych objętych 
świadczeniem - 45.
Szczegółowe warunki konkur-
su w tym wymagania stawia-
ne oferentom, projekt umo-
wy, obowiązujące formularze 
oferty, dostępne są w Urzę-
dzie Miejskim w Bieruniu , ul. 
Rynek 14 (Referat Zamówień 
Publicznych p.16), w godzi-
nach urzędowania do dnia 
18.02.2008 r.
Termin realizacji umowy: od 
dnia podpisania umowy do 
31.12.2008r. 
Oferty można składać w Urzę-
dzie Miejskim - Bieruń, ul. Rynek 

14 (kancelaria - parter ) do dnia 
19.02.2008 r. do godz. 12.45. 
Otwarcie ofert nastąpi 19.02.2008 
r. o godz.13.00 (p. 10).
Termin związania z ofertą wy-
nosi 30 dni od upływu terminu 
składania ofert.
Ocena ofert nastąpi na pod-
stawie złożonych oświadczeń 
i dokumentów.
Rozstrzygnięcia konkursu do-
kona komisja konkursowa w 

terminie 14 dni od upływu ter-

minu do składania ofert. 

W toku konkursu oferentom 

przysługuje prawo składania 

skarg i protestów na zasadach 

określonych w SWK.

Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do przesunięcia termi-

nu składania ofert oraz odwo-

łania konkursu.

Burmistrz Miasta Bierunia
Siedziba: Urząd Miejski 43-150 Bieruń, ul. Rynek 14

tel. 032/ 324 24 00, fax. 032/ 216 47 77, www.um.bierun.pl

na podstawie art. 48 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. Nr 210/04 poz. 2135 z późniejszymi zmianami)

ogłasza konkurs ofert
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- pytali ró¿ni wa¿ni, mo¿ni lu-
dzie tego œwiata o których dziœ 
ju¿ nikt nie pamiêta. Na przyk³ad 
Ryszard Pojda, swego czasu 
Przewodnicz¹cy Miejskiej Rady 
Narodowej w Tychach wypowie-
dzia³ znamienne s³owa, które w 
pe³ni uœwiadomi³y mieszkañcom, 
jaki los Bieruniowi i jego 
mieszkañcom szykuj¹ w³adze Ty-
chów: „Ja nie rozumiem, o co wy 
w³aœciwie walczycie. Do piêtnastu 
lat, w wyniku dzia³alnoœci kopalni 
«Piast» szkody górnicze tak zruj-
nuj¹ ten rynek i jego otoczenie, 
a praktycznie ca³¹ dzielnicê, ¿e 
trzeba bêdzie pomyœleæ o nowej 
lokalizacji dla mieszkañców Bierunia. Najlepiej bêdzie zbudowaæ 
nowe osiedle dla 10-20 tyœ. mieszkañców w nowym miejscu, jako 
osiedle w Tychach gdzie bêdzie pewnoœæ, ¿e nie przewiduje siê 
tam szkód górniczych wnikaj¹cych z eksploatacji kopalin.

Czy dzisiaj, ktoœ pamiêta: kto to jest, (by³?) Ryszard Pojda? 
W szeœæset letniej historii naszego miasta – niewiele znacz¹ca 
postaæ, a wówczas groŸny epizod. 

Niezmordowany Komitet 600 lecia Bierunia wyda³ kolejny 48 ju¿  
„Zeszyt Bieruñski” pod redakcj¹ dr Jana Czempasa, któremu ser-
decznie dziêkujê za udostêpnienie tej publikacji.

Twórc¹ tego Zeszytu jest Jan Wieczorek autor publikacji 
„O zawi³ych zmaganiach przywracania samodzielnoœci 
Bierunia”. Pan Jan – jak aposto³ Œwiêty Juda Tadeusz - jest 
orêdownikiem spraw beznadziejnych. Wszyscy wiedz¹, ¿e 

KULTURA

Po co wam ten Bieruñ...

8
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czegoœ siê nie da zrobiæ, 
nie warto siê o to staraæ, 
jest to niebezpieczne 

albo przynajmniej g³upie. Pan 
Jan te¿ to wie. Ale podejmu-
je starania. Realizuje to, co 
wydawa³oby siê niemo¿liwe 
a po latach nawet oponenci 
przyznaj¹ mu racjê. Jest przy 
tym cz³owiekiem skromnym i 
w swej publikacji pisze o set-
kach osób, które walczy³y o 

to by Bieruñ wróci³ na mapy. 
Piêædziesi¹t dwie  kartki z któ-
rych dwanaœcie to opis a reszta 
– suche dokumenty. Ka¿dy, kto 
lubi czytaæ z pewnoœci¹ siêgnie 
po tê ksi¹¿eczkê a jeœli ktoœ nie 
lubi czytania - to niech prze-
czyta chocia¿ tê ksi¹¿eczkê. 
Jest w niej coœ „i do p³aczu i do 
œmiechu”. Zw³aszcza m³odzi 
powinni dowiedzieæ siê: „jak to 
by³o, gdy Bierunia nie by³o”.

Œwiêta Bo¿ego Narodze-
nia przesz³y ju¿ do hi-
storii ale tak du¿e wyda-

rzenie godne jest odnotowania. 
Otó¿,  9 stycznia w wype³nionej 
do ostatniego miejsca sali „Ju-
trzenki” mogliœmy obejrzeæ 
historiê, któr¹ czcimy ju¿ od po-
nad dwóch tysiêcy lat.  

To ju¿ tradycja Gimnazjum nr 
2. Tym razem „Jase³ka” przygo-
towali uczniowie klasy teatralnej 
pod opiek¹ pani Anny Sowady. 
M³odzi aktorzy spisali siê na me-
dal, w³o¿yli w spektakl wiele trudu 
i serca. Wyj¹tkowe kreacje stwo-
rzyli Micha³ Swoboda (w roli 
¯yda) oraz Robert Rosowski (w 

roli pasterza). Gdy ¯yd z paste-
rzem  przekomarzali siê, widow-
nia pok³ada³a siê ze œmiechu. 
Ale gra aktorska to nie wszystko. 
Splendoru doda³a przedstawie-
niu wspania³a oprawa muzyczna. 
„Jase³ka” zainicjowa³ trzecioklasi-
sta Kamil Kubica, wykonuj¹c na 
saksofonie utwór „White Christ-
mas”, a akcja spektaklu przepla-
tana by³a anielsko brzmi¹cymi 
kolêdami w wykonaniu zespo³u 
„Adeamus”, nad którym pieczê 
sprawuje pani Agata Parysz-
Urbaœ. Spektakl odniós³ suk-
ces – brawom nie by³o koñca a 
uroczyste spotkanie zakoñczy³o 
wspólne œpiewanie kolêd.

KULTURA

Ju¿ po raz drugi Bieruñski 
Oœrodek Kultury zorgani-
zowa³ Regionalny Przegl¹d 

Kolêd i Pastora³ek. Pod Dom 
Kultury „Gama” podje¿d¿a³y 
kolejne autobusy a nas scenie 
prezentowali siê m³odzi soliœci 
i zespo³y z Brzeszcz, Kaczyc, 

Zebrzydowic, Rybni-
ka, Tychów, Lêdzin i 
Bojszów. Zabrak³o je-
dynie przedstawicieli 
Bierunia ale ci – choæ 
dostali zaproszenie – 
mieli przecie¿ najdalej. 
Honorów domu, broni³ 

jedynie wystêpuj¹cy poza kon-
kursem - dzia³aj¹cy w BOK ze-
spó³ ”Freedom”. Przegl¹d mia³ 
charakter konkursowy a iloœæ 
uczestników œwiadczy o tym, ¿e 
impreza zyskuje spor¹ rangê. 

Jury II Regionalnego 
Przegl¹du Kolêd i Pastora³ek 
w sk³adzie: Jolanta Grzeœlak, 
Joanna Laurentowska, Aga-
ta Parysz-Urbaœ, Zofia £abuœ, 
przyzna³o nastêpuj¹ce na-
grody: w kategorii „Soliœci”: 
1 miejsce Anna Buczkowska 

(Katowice), 2 miejsce Igor 
Bajczuk (Brzeszcze) i miejsce 
3 - Daria Hanuœ (Zebrzydo-
wice). Wyró¿nienie: Barbara 
Parysz (Bojszowy). W katego-
rii „Zespo³y”: 1 miejsce Zespó³ 
„Kaczoki” z Zebrzydowic oraz 
zespó³ „Iskierki” z Brzeszcz 
- Nagroda Starosty Powiatu 
Bieruñsko–Lêdziñskiego (dwa 
równorzêdne pierwsze miej-
sca), 2 miejsca nie przyznano 
a miejsce 3 zaj¹³ zespó³ „Koni-
czynki” z Lêdzin.

Kolêdy i pastora³ki

W œwi¹tecznym nastroju

7

Po co wam ten Bieruñ?

Kapitu³a Nagrody Starosty 
Bieruñsko-Lêdziñskiego 
w Dziedzinie Kultury za 

rok 2007 wy³oni³a spoœród no-
minowanych nastêpuj¹cych 
laureatów:

- w kategorii Clemens Pro 
Arte - za osi¹gniêcia w twórczoœci 
artystycznej - nagrodê otrzyma³a 
Maria B³otko-Kiszka z Che³mu 
Œl¹skiego; absolwentka Aka-
demii Sztuk Piêknych w Krako-
wie (1959 rok), uprawia tkaninê 
artystyczn¹, malarstwo olejne i 
akwarelowe. 

- w kategorii Clemens Pro 
Cultura - za upowszechnianie 

kultury – Ilona Cuber-Cebula 
z Lêdzin; animatorka kultury, dy-
rektor Miejskiego Przedszkola, 
wspó³za³o¿ycielka Towarzystwa 
Kulturalnego im. Anielina Fabe-
ry, któremu prezesuje od 1997 r.

- w kategorii Clemens Pro 
Publico Bono - za wspieranie 
inicjatyw na rzecz kultury i ochro-
ny jej dóbr – Joachim Pinocy 
z Lêdzin, dzia³acz spo³eczny, 
mecenas i animator kultury, 
cz³onek stowarzyszeñ i orga-
nizacji spo³eczno-kulturalnych, 
przedsiêbiorca. W kadencji 
2002-2006 by³ przewodnicz¹cym 
Rady Powiatu Bieruñsko-
Lêdziñskiego. 

Clemensy 2007
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Trochê œwi¹teczno – 
op³atkowe, trochê nowo-
roczne a po czêœci z oka-

zji Dnia Babci i Dziadka... W 
ka¿dym razie, mi³e i serdeczne 
spotkanie przy kawie i ciastku 
zorganizowano 17 stycznia dla 
naszych seniorów w Jutrzence.  
Œwi¹teczny nastrój przywo³a³y 

niezawodne Bierunianki, które 
nie tylko zaœpiewa³y przygo-
towany repertuar ale równie¿ 
spe³nia³y kolêdowe ¿yczenia 
goœci. A publicznoœæ by³a bar-

dzo wymagaj¹ca, bo seniorzy  
sami potrafi¹ œpiewaæ nie tylko 
po dwie zwrotki z ka¿dej kolêdy 
ale doskonale pamiêtaj¹, rów-
nie¿ te dalsze – rzadziej wyko-
nywane. Bierunianki wykaza³y 
siê zawodowstwem a ¿yczenia 
sk³adane sobie wzajem zda³y 
siê nie mieæ koñca. Wœród 

³ami¹cych siê op³atkiem byli: 
burmistrz Ludwik Jagoda, 
dyrektor BOK – Zofia £abuœ i 
przewodnicz¹ca PZERiI Maria 
Mazurkiewicz. 

KULTURA

Kawiarenka muzyczna w 
Domu Kultury „Gama” przy 
ulicy Chemików ma swoich 

sta³ych bywalców. Zró¿nicowane 

stylistycznie koncerty gromadz¹ 
od 50 do 100 s³uchaczy przy 
czym w ogromnej wiêkszoœci, 
jest to wyrobione muzycznie, 
sta³e grono poznaj¹cych siê na-
wzajem i pozdrawiaj¹cych siê lu-
dzi. Mo¿na powiedzieæ, ¿e dziêki 
staraniom kierownika „Gamy” - 
Krzysztofa Myalskiego, tworzy 
siê bieruñskie œrodowisko mu-
zyczne. 

Pi¹tego stycznia, w ramach 
„Muzycznych wêdrówek” mie-
liœmy koncert jazzowy. Nie lubiê 
jazzu ale tego wieczoru by³em 
w mniejszoœci. Publicznoœæ 
reagowa³a ¿ywio³owo, ba... do-

maga³a siê bisów a muzycy 
wznieœli siê na wy¿yny.   

Bohaterem wieczoru by³ ze-
spó³: „Stanis³aw Sroka Trio” - to 

graj¹cy na gitarze lider zespo³u 
Stanis³aw Sroka, basista An-
drzej Rusek i perkusista £ukasz 
Kurek. Wszyscy muzycy, pomi-
mo, ¿e Trio istnieje od niedaw-
na, maj¹ du¿e doœwiadczenie, 
a oprócz formacji jazzowych 
wspó³pracuj¹ równie¿ z grupami 
graj¹cymi ró¿ne odmiany mu-
zyki. Tê ró¿norodnoœæ wp³ywów 
i inspiracji mo¿na us³yszeæ na 
pierwszej p³ycie zespo³u – „He-
art Attack”.

Ja ten atak serca jakoœ prze-
¿y³em, publicznoœæ wo³a³a: 
„jeszcze, jeszcze”. Oczywiœcie, 
kardiolog nie by³ potrzebny. 

Atak serca w Gamie Spotkanie seniorów

W œwiêto Trzech Króli, 
na zaproszenie w³adz 
Morawsky‘ego Be-

rouna, do Czech wyjecha³o 
71 mieszkañców Bierunia z 
zastêpc¹ burmistrza Janem 
Podleœnym na czele. 

Dwa zespo³y dzia³aj¹ce w 
ramach BOK: „Harmonia” i 
Œciernianeczki” da³y koncert pol-

skich i czeskich kolêd 
najpierw w tamtejszym 
koœciele parafialnym a 
póŸniej w oœrodku 
kultury. Wystêpy na-
szych zespo³ów 
spotka³y siê z sympa-
tycznym przyjêciem 
Czechów zarówno 
mieszkañców jak i 

przedstawicieli w³adz repre-
zentowanych przez starostê 
pana Tomasza Feranec oraz 
wicestarostê pani¹ Vere Mato-
uskov¹. Wizyta zosta³a ¿yczli-
wie odnotowana przez moraw-
sko-berounsk¹ gazetê o swoj-
skiej nazwie „Radnice”. 

Burmistrz Podleœny w 
koœciele z³o¿y³ wszystkim 
¿yczenia œwi¹teczne, zapa-
lono metrow¹ œwiecê ufun-
dowan¹ przez Piotra Dryjê a 

wychodz¹cy ze œwi¹tyni otrzy-
mali pami¹tkowe gwiazdki ze 
szk³a witra¿owego wykona-
ne przez bieruñskiego artystê 
Krzysztofa Gryksê.

Natomiast w czasie kon-
certu w oœrodku kultury u 
czêstowano siê ko³aczem przy-
wiezionym z Polski, upieczo-
nym przez pana Stanis³awa 
Klimczoka, w piekarni przy ul. 
Hejna³owej w Bieruniu.

Ryszard Piskorek

Z kolêd¹ u przyjació³
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KULTURA

BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY 
ZAPRASZA W LUTYM

Kino – Teatr „Jutrzenka” Bieruń ul. Spiżowa 4
12 lutego godz. 18.00 – Otwarcie wystawy fotograficznej foto-
klubu „Pozytyw” pt. „Blisko… coraz bli¿ej”- kawiarnia „Odjazd” 
w Bieruniu Starym (DH „Spectra”, przy g³ównym dworcu auto-
busowym) - wystawa czynna do 29 lutego

19 lutego godz. 10.00 – Szkolenie dla rolników – Agencja 
Rynku Rolnego

23 lutego godz. 8.00-20.00 – Turniej  Skatowy „Maraton 2008”

28 lutego godz. 12.00 – Konferencja nauczycieli - Oœrodek Edukacji

29 lutego godz. 10.00 – Rozstrzygniêcie IV Powiatowego Kon-
kursu Poetyckiego pt. „Wyzwolenie z przeciêtnoœci”. Wyk³ad 
redaktora Radia Katowice Macieja Szczawiñskiego „Czy w po-
ezji wszystko nam wolno?”

Świetlica Środowiskowa, ul. Remizowa 19
14 lutego godz. 17.00 – Walentynkowy Recital pani Jadwigi 
Wyrwalec pt. „Mi³oœæ niejedno ma imiê” wstêp wolny

19 lutego godz. 14.00 – Spotkanie PZERiI

Dom Kultury „Gama” ul. Chemików 45
9 lutego godz. 19.00 – Z cyklu „Muzyczne prezentacje” - kon-
cert operetkowy „Wiedeñ miasto moich marzeñ”. Wyst¹pi¹ 
artyœci sceny bytomskiej oraz agencji koncertowej „Alex” z Ka-
towic – wstêp wolny

11 lutego godz. 10.00 – Kiermasz odzie¿owy

25 lutego godz. 10.00 – Kiermasz odzie¿owy
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Jeden procent naszego podatku zamiast trafić do 
fiskusa, może pomóc potrzebującym. Za pośrednictwem Rodni dwie 
bieruńskie organizacje pożytku publicznego apelują do Czytelników 

o wsparcie: „Jeżeli 
Państwo nie rozli-
czyliście się jesz-
cze z urzędem 
skarbowym za 
rok 2007 a chcie-
libyście wspomóc 
nasze działania, to 
prosimy o przeka-
zanie 1% podatku 
na nasze stowa-
rzyszenie”

Na ten bal czeka siê od pierwszej klasy - 12 stycznia 2008 maturzyœci 
Powiatowego Zespo³u Szkó³ bawili siê na studniówce w restaura-
cji Hellada. Dla wielu to pierwszy bal w ¿yciu, dla wszystkich ten 

najwa¿niejszy. Kilka tygodni przygotowañ spêdzonych na poszukiwaniu 
kreacji, organizowaniu orkiestry, zaproszeñ czy kotylionów i…

Zaczê³o siê bardzo uroczyœcie, ka¿da z czterech klas maturalnych 
odtañczy³a swoj¹ wersjê poloneza, w choreografii opracowanej przy pomo-
cy nauczycieli wychowania fizycznego Violetty Binek i Marka Pociennika. 

MAGAZYN SZKOLNY

Jak co roku Samorz¹d 
Szkolny w³¹czy³ siê w 
ogólnopolsk¹ akcjê Wiel-

kiej Orkiestry Œwi¹tecznej Po-
mocy. 11 stycznia na terenie 
gimnazjum odby³a siê zbiór-
ka pieniêdzy. Uczennice Ka-
mila Jakimiec, Paulina Pa-
nek i Klaudia Konieczny nie 
wypuszcza³y orkiestrowych 
puszek z rak. Darczyñców nie 
brakowa³o. Nasza m³odzie¿ po 
raz kolejny ju¿ udowodni³a, i¿ 
nie brak jej wra¿liwoœci. Jesz-
cze nie tak dawno Samorz¹d 
Szkolony przeprowadzi³ sprze-
da¿ cegie³ek dla Fundacji na 
Rzecz Osób Niewidomych i 
Niepe³nosprawnych „Pomó¿ 
i Ty” (w akcjê zaanga¿owali 
siê przede wszystkim Weroni-
ka Tomala, Katarzyna Szwe-
da oraz Adam Natkaniec). 

Wziêliœmy równie¿, jak co roku, 
udzia³ w akcji Góra Grosza pod 
patronatem Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej  organizowa-
nej przez Towarzystwo Nasz 
Dom. Œrodki pieniê¿ne prze-
znaczono na pomoc dzie-
ciom wychowuj¹cym siê poza 
w³asn¹ rodzin¹. Warto równie¿ 
przypomnieæ, i¿ ju¿ od siedmiu 
lat nasi gimnazjaliœci finansuj¹ 
edukacjê dzieci afrykañskich w 
ramach akcji „Mój przyjaciel z 
Afryki”.

Sporo tego, a przed nami 
ca³y rok 2008. Oby i w tym 
nowym roku serca naszych 
uczniów i ich rodziców by³y 
otwarte na innych. Za okazanie 
wra¿liwoœci i niesienie pomocy 
potrzebuj¹cym wszystkim ser-
decznie dziêkujemy.

   BNN

Gor¹ce serca 
gimnazjalistów

Dyrektor Gimnazjum nr 2 
w Bieruniu mgr Gra¿yna 
Kubica oraz Grono Pe-

dagogiczne wraz z m³odzie¿¹ 
sk³adaj¹ podziêkowania za spon-
sorowanie Wigilii charytatywnej 
dla uczniów z rodzin ubogich.

Wœród tych, którym sk³adamy 
szczególne podziêkowania 
znaleŸli siê:

Rada Rodziców przy Gim-
nazjum nr 2 w Bieruniu, Pa-
rafia Œw. Bart³omieja w Bieru-
niu, Rados³aw Hachu³a, Woj-
ciech Tu³aczko IPLAN S.C., 
Otylia i Piotr Szostek Cukier-
nia „U Szostka”, Ewa Saj-
dok Sklep Rybny, Krzysztof 
Ficek Dyrektor NZOZ „Ga-
len”, Ireneusz Œliwiñski Sklep 
Ogólnospo¿ywczy, El¿bieta 

Chrobok FHU PER£A II, Euge-
niusz Wróbel Mechanika Pojaz-
dowa, Robert Wrzesieñ Restau-
racja „Stylowa”, Wies³awa Bo-
rzyk „Juwi” Motel Leœny, PPU 
GEO, Józef Dyjeciñski Zak³ad 
Us³ugowo-Handlowy, Andrzej 
Czempas PHUP „Cam”, Grze-
gorz Nowak Prezes NEW-ART 
Centrum Komputerowe, AP 
Auto Partner Czêœci do samo-
chodów, Anna Balon i Berna-
deta Milaniak A. i B. Kwiaciarnia 
Jan Janik ENERGO-HANDEX, 
Apteka „Malwa” Wodarz Irena, 
Jagsz Antoni Mistrz Kominiar-
ski, Drozdek Jan Blacharstwo, 
mechanika pojazdowa, Jacek 
Kucharewicz Sklep „U Tade-
usza”, Maria, Piotr B³a¿ek Bar 
„Leœna”. 

Poloneza czas zacz¹æ 

Dziêkujemy!

Po raz siódmy w dwuna-
stoletniej historii turnie-
ju, „Grand Prix Bierunia 

w szachach” zdoby³ Krzysztof 
Wilk. Zawodnik ten by³ równie¿ 
tryumfatorem XII memoria³u 
im. Henryka Dobieliñskiego, 
VII Mistrzostwa Bierunia P-5 
oraz turnieju VIII Wigilia 2007. 

W rozgrywkach wigilijnych 
uczestniczy³o równie¿ 5 za-
wodników z Moravskiego Be-
rouna: Bologh Milan, Meres 
Iri, Verovec Lukas, Lon Mirek 
i Meres Filip. Najlepiej z goœci 
wypad³ Milan Bologh, który ze 
strat¹ pó³ punktu do lidera zaj¹³ 
trzecie miejsce. 

Brawa dla Krzysztofa

Radni Rady Miejskiej zapraszaj¹ mieszkañców na swoje dy¿ury:
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Henryk Skupieñ: Urz¹d Miejski w 
Bieruniu Biuro Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej, w poniedzia³ki i 
czwartki: godziny proszê umawiaæ telefonicznie: 3242419
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej S³awomir Wawrzyniak: Urz¹d 
Miejski w Bieruniu Biuro Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej, we wtor-
ki, œrody i pi¹tki: godziny proszê umawiaæ telefonicznie: 3242419
Radny Andrzej Baron – ka¿dy pierwszy poniedzia³ek miesi¹ca w 
Domu Kultury „Gama” przy ulicy Chemików w godzinach 17.00-18.00
Radny Andrzej Bibrzycki: w ka¿dy poniedzia³ek w Szkole Podsta-
wowej nr 3 w godzinach 16.00-18.00 ( z wyj¹tkiem wakacji i ferii)
Radny Jerzy Juda – 7 maja godz.17.00 w Gimnazjum nr 1
Przemys³aw Major: Filia Szko³y Podstawowej w Œcierniach - Sala 
na poddaszu
Ka¿dy I czwartek miesi¹ca 17.00-18.00 (Dy¿ury w 2008 roku: 07.02; 
06.03; 03.04; 08.05; 05.06.) oraz Urz¹d Miejski w Bieruniu Biuro 
Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Ka¿da I œroda miesi¹ca 16.00-
17.00, Dy¿ury w 2008 roku: 06.02; 05.03; 02.04; 07.05; 04.04. 
Radny Józef Penczek: 5 marca w Gimnazjum nr 1 od godziny 17.30
Radni cz³onkowie Stowarzyszenia Mi³oœników Ziemi Bieruñskiej 
„Por¹bek” – ka¿da pierwsza œroda miesi¹ca, w œwietlicy Gimna-
zjum nr 1 od godziny 17.30

Dy¿ury radnych

Stowarzyszenie Miłośników 
600 - letniego Bierunia
Numer konta:
77 8435 0004 0000 0000 1788 0001
KRS - 0000004674

STOWARZYSZENIE NA RZECZ 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

„RADOŚĆ ŻYCIA”Numer konta:
03 8435 0004 0000 0000 3779 0001
KRS - 0000052476
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Dzieci zaprezentowa³y obycza-
je œwi¹teczne z kilku krajów UE 
w tym oczywiœcie Polski.

Goœcie zostali w³¹czeni w poczet 
honorowych cz³onków klubu o 
obdarowani pami¹tkowymi upo-
minkami. PóŸniej wszyscy zasie-

dli do sto³u wigilij-
nego, na którym 
znajdowa³y siê po-
trawy i smako³yki 
z ró¿nych krajów 
p r z y g o t o w a n e 
przez cz³onków 
klubu i ich rodzi-
ców.
Goœcie dokonali 
wpisu do kroniki, 
a wszyscy wys³u-
chali ¿yczeñ, które 
telefonicznie prze-
kaza³a pose³ Gra-
bowska, która z 
przyczyn pogodo-
wych nie zd¹¿y³a 
na spotkanie.

W naszej szkole odby³a 
czwarta edycja po-
wiatowego konkur-

su religijnego dla dzieci klas 
1 – 3. Konkurs odby³ siê pod 
has³em „Tajemnice ró¿añcowe 
w Piœmie Œwiêtym”, bra³o w 
nim udzia³ 18 dzieci z 6 szkó³ 
naszego powiatu. Poziom kon-
kursu by³ wyrównany. Dzieci 
bardzo dobrze radzi³y sobie 
z rozwi¹zywaniem zadañ. Ry-
walizacja przebiega³a miêdzy 
trzyosobowymi dru¿ynami. 

Jednym z zadañ by³o za-
prezentowanie pantomimy 
przedstawiaj¹cej jedn¹ wy-

bran¹ przez siebie tajemnicê 
ró¿añca. Organizatorkami 
konkursu by³y katechetki ze 
Szko³y Podstawowej Nr 1 w 
Bieruniu pani Bogumi³a Bain-
ka i El¿bieta Kusak. Wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzyma-
li poczêstunek i zostali nagro-
dzeni. Dzieci by³y szczêœliwe, 
wyrazi³y tak¿e chêæ udzia³u w 
innych tego typu konkursach.

MAGAZYN SZKOLNY

Szko³a Podstawowa Nr 
1 w Bieruniu ma ko-
lejny raz powód do 

radoœci, bowiem otrzyma³a 
profesjonalne wyposa¿enie 
pracowni logopedycznej. Za-
kup wspó³finansowany by³ ze 
œrodków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Fundu-
szu spo³ecznego. Nowy kom-
puter z pe³nym oprogramowa-
niem logopedycznym, mikro-
fon, drukarka, liczne programy 

komputerowe wspomagaj¹ce 
prawid³owy rozwój mowy 
dziecka to tylko niektóre ele-
menty tego wyposa¿enia.

Praca nad prawid³ow¹ wymo-
wa dziecka przebiega teraz jesz-

cze bardziej efektywnie. Dziecko 
ucz¹c siê wymawiaæ zaburzon¹ 
g³oskê ma mo¿liwoœæ nagrania 
siê oraz ods³uchania w³asnej 
mowy  i dokonania stosownych 
korekt. Kolejnym ciekawym 
urz¹dzeniem otrzymanym z EFS 
jest cyfrowy oraz komputerowy 
echokorektor do pracy z dziec-
kiem j¹kaj¹cym siê.

Dziêki naszym staraniom 
mamy tak¿e mo¿liwoœæ prze-
prowadzenia wœród dzieci 

przesiewowych badañ s³uchu, 
mowy i wzroku. Badania takie 
umo¿liwiaj¹ wczesne wykrycie 
zaburzeñ i podjêcie odpowied-
nich dzia³añ zmierzaj¹cych do 
harmonijnego rozwoju dziecka. 

Nowe wyposa¿enieKonkurs religijny

Klub Europej-
ski „Woja¿er” 
dzia³aj¹cy w SP 

nr 3 zorganizowa³, jak 
co roku „Wigiliê Euro-
pejsk¹”. Tym razem 
mia³a ona szczególnie 
uroczysty charakter, po-
niewa¿ zaproszeni zosta-
li goœcie: prof. Genowe-
fa Grabowska – pose³ 
do Parlamentu Europej-
skiego, dyr. Oœrodka 
Edukacji Krystyna Cza-
jowska, Anna Pocz¹tek 
– przedstawiciel tereno-
wego biura poselskiego 
pose³ G. Grabowskiej 
oraz dyr. SP 3 – El¿bieta 
Adamowska.

Wigilia Europejska

Cz³onkowie KE „Woja¿er” wraz z opiekunkami S. Krella i I. Panfil
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W ostatni¹ sobotê 
stycznia odby³ siê XI 
Grand Prix Bierunia 

o Puchar  Burmistrza Miasta 
Bieruñ w Formach Sztuk Wal-
ki. W imprezie uczestniczy³o 
156 zawodników. Zawody roz-
grywane by³y z podzia³em na 
kategorie wagowe (walki semi 
- kontakt) i wiekowe w konku-
rencjach: kata, kata z broni¹, 
kata synchroniczne. Po prze-
prowadzonych walkach, przy-
znano tytu³y: najlepszego za-
wodnika i zawodniczki w po-
szczególnych kategoriach 
wiekowych. 

Puchar i tytu³ najlepszej za-
wodniczki zdoby³y: w katego-
rii wiekowej do 8 lat - Sabi-
na Palka (2 z³ote medale), w 
kategorii wiekowej do 10 lat 
– Katarzyna Sikora (2 z³ote 
medale), w kategorii wieko-
wej do 16 lat – Hanna Cmiel 

(1 z³oty medal, 1 srebrny me-
dal) oraz w kategorii wieko-
wej Kobiet – Angelika Bigos 
(2 z³ote medale). Natomiast w 
walce o Puchar i tytu³ najlep-
szego zawodnika tryumfowali:  
w kategorii wiekowej do 8 lat - 
Kacper Mendoñ (2 z³ote meda-
le),  w kategorii wiekowej do 10 
lat – ex aequo S³awomir Palka 
(1 z³oty medal, 1 srebrny me-
dal), Kamil Kozio³ (1 z³oty me-
dal, 1 srebrny medal), w kate-
gorii wiekowej do 16 lat – Kry-
stian Czarnynoga (2 z³ote 
medale, 1 br¹zowy medal) i  w 
kategorii wiekowej Mê¿czyzn – 
Dawid Kisiel (2 z³ote medale).

To jednak nie wszystko. W 
tych presti¿owych zawodach 
Puchar najlepszego techni-
ka w walkach semi-contact 
dziewczyn zdoby³y: w katego-
rii juniorów do lat 15 – Zuzan-
na Koz³owska a w kategorii 

s e n i o r e k 
- Szilvia 
H e g y m e -
gi (Wêgry) 
natomiast 
Puchar naj-
l e p s z e g o 
t e c h n i k a 
w walkach 
semi-contact 
mê¿czyzn 
zdobyli: w 
k a t e g o r i i 
juniorów do 
lat 15 – Ka-
mil Niewia-
domski a w kategorii senio-
rów – Zbigniew Wyszyñski. 
Sêdzi¹ g³ównym zawodów 
by³ Franciszek Kamiñski. 
Uczestnicy turnieju na sa-
mym pocz¹tku zawodów mi-
nut¹ ciszy uczcili pamiêæ tra-
gicznie zmar³ych 20 polskich 
lotników. 

Prezes Stowarzyszenia Big 
Budo Polska Wies³aw Bigos 
(9 Dan) dziêkuje za pomoc 
w zorganizowaniu w/w im-
prezy sponsorom wœród któ-
rych znaleŸli siê: Urz¹d Miasta 
Bieruñ, Starostwo Bieruñsko – 
Lêdziñskie oraz Trofea Sporto-
we POKALE.
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Noworoczny turniej sztuk walki

XII Miêdzynarodowy 
Turniej Halowej Pi³ki 
No¿nej Oldbojów 

o Puchar Burmistrza Miasta 
Bierunia rozegrano 19 stycz-
nia. Turniej staje siê ju¿ tra-
dycj¹ wœród wydarzeñ sporto-
wych w Bieruniu. Tegoroczn¹ 

edycje rozegrano w hali spor-
towej przy Gimnazjum nr1 
im Karola Wierzgonia w Bie-
runiu przy ul. Warszawskiej 
294. Organizatorem imprezy 
by³ Bieruñski Oœrodek Spor-
tu i Rekreacji. W zawodach 
uczestniczy³o 6 dru¿yn, w tym 

dwie ze S³owacji: Future Jan-
kowice, Old Boy’s Bieruñ,  Pe-
trowice (S³owacja),  Dinozaury 
Bojszowy,  Piast Bieruñ Nowy i  
Puchov (S³owacja).

Rozgrywki przeprowadzono 
systemem „ka¿dy z ka¿dym”. 
Pierwsze miejsce zajê³y 
„Dinozaury Bojszowy”. Na 
drugim miejscu uplasowa³ 
siê s³owacki zespó³ „Pu-

chov”, a na trzecim „Piast 
Bieruñ Nowy”. Kolejne miej-
sca zajê³y: „Petrowice”, „Fu-
ture Jankowice” i „Old Boy’s 
Bieruñ”. Oprócz zwyciêskiej 
dru¿yny, wy³oniono tak¿e kró-
la strzelców. Zosta³ nim Jacek 
Pachulin. Puchary, statuetki 
oraz dyplomy dla uczestników 
wrêczy³ Burmistrz Miasta Bie-
runia Ludwik Jagoda.

Dinozaury gór¹
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Ogłasza II publiczny nieograniczony przetarg ustny na:
Sprzedaż nieruchomości położonej w Bieruniu przy ul. Krakow-
skiej - Baryki zapisanej w księdze wieczystej nr 2689 Sądu Re-
jonowego w Tychach, jako własność Gminy Bieruń. Zgodnie z 
obowiązującym zapisem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów położonych pomiędzy ul. Chemików, ul. 
Turyńską i linia kolejową relacji Tychy – Lędziny (Dz. U. Woj. Ślą-
skiego Nr 137, poz. 3883 z dnia 28 listopada 2006r.) działka prze-
znaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

Oznaczenie 
nieruchomości

Powierzchnia 
w m2

Cena wywo-
ławcza nieru-

chomości
w zł

Wadium
 w zł

nr działki 925/8
obręb Bieruń 
Stary, karta 

mapy 9
KW 2689 SR 

Tychy

590 41.300,00 zł
+22% VAT

4.000,00 zł

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
1. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
1) przeznaczenie podstawowe:

a) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
2) przeznaczenie towarzyszące:
b) pod usługi nieuciążliwe wydzielone w części parterowej 

budynku mieszkalnego, z wykluczeniem: usług związa-
nych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów, han-
dlu hurtowego, warsztatów samochodowych i myjni samo-
chodowych;

c) pod obiekty i budynki gospodarcze;
d) pod obiekty małej architektury;
e) pod sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
f) pod zieleń urządzoną.

2. Ustala się nast. warunki:
1) dopuszczenie lokalizowania jednego budynku zabudowy 

mieszkaniowej na jednej działce budowlanej;
2) zachowanie istniejącej zabudowy wielorodzinnej na obszarze 

działek, na których taka zabudowa już istnieje;
3) dopuszczenie wydzielenia jedynie w części parterowej budyn-

ków mieszkalnych lokali usługowych, o powierzchni całkowi-
tej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;

4) dopuszczenie zachowania budynków oraz lokali usługowych 
nie spełniających warunku ustalonego w ust. 2 pkt 3 na ob-
szarze działek, na których takie budynki i lokale już istnieją;

5) zakaz wydzielania lokali usługowych o powierzchni sprzedaży 
pow. 400m2 ; 

6) wysokość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, liczoną 
od poziomu terenu do jej najwyższego elementu konstrukcyj-
nego na: maksymalnie 3 kondygnacje naziemne wraz z pod-
daszem i nie więcej niż 12m;

7) wysokość zabudowy gospodarczej i garażowej liczoną od po-
ziomu terenu do jej najwyższego elementu konstrukcyjnego 
na: maksymalnie 1 kondygnację naziemną wraz z podda-
szem i nie więcej niż 5 m;

8) intensywność zabudowy na działkach przewidzianych pod za-
budowę na maksymalnie: 0,5;

9) udział w powierzchni biologicznie czynnej na działkach prze-
widzianych pod zabudowę na minimalnie: 40%;

10) stosowanie dachów dwuspadowych oraz wielospadowych o 
symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu w za-
kresie 250 -450;

11) zakaz sprowadzenia połaci dachowych do poziomu terenu;
12) zakaz budowy garaży w poziomie piwnic.

Obciążenia nieruchomości: brak. 
Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczo-
ny podatek VAT w wysokości 22%.
1. Przetarg odbędzie się w dniu 20.02.2008r. o godz. 1100 w 

Sali Narad Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14.
2. W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium 

nie później niż do dnia 14 lutego 2008r. do godz. 1430 w kasie 
Urzędu Miejskiego lub w formie przelewu bankowego na kon-
to: Bank Spółdzielczy Tychy 26 8435 0004 0000 0000 6158 
0001.

3. Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu przedkłada 
komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i następują-
ce dokumenty:
– w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty,
– w przypadku osób upoważnionych do reprezentowania 

uczestnika - oryginał pełnomocnictwa do działania na każ-
dym etapie postępowania przetargowego. 

4. Wadium należy wnosić w pieniądzu, obligacjach Skarbu Pań-
stwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu 
publicznego.

5. Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika, który prze-
targ wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomo-
ści. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, pod-
lega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie 
nabycia nieruchomości. Natomiast pozostałym uczestnikom 
przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od 
daty przetargu, bez odsetek.

6. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, 
który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży nieru-
chomości.

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

8. Wylicytowaną cenę za nieruchomość wraz z podatkiem VAT 
należy uiścić w całości przed zawarciem umowy sprzedaży 
nieruchomości.

9. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziem-
cem w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 
2004r. nr 167, poz. 1758) wymagane jest stosowne zezwole-
nie wynikające z przepisów tej ustawy.

10 Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Ładu Prze-
strzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskie-
go w Bieruniu, ul. Rynek 14 (II piętro, pokój nr 18), tel.: (032) 
324-24-28. Adres internetowy: http://www.um.bierun.pl

11 Burmistrz Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z uzasad-
nionej przyczyny.

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r., informuje, że na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bieruniu został wy-
wieszony wykaz, w którym opisano nieruchomość z prze-

znaczeniem do:

• sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu 
ustnego tj.:

– działka nr 2028/58 o powierzchni 854 m2, położona 
w Bieruniu przy ul. Bojszowskiej.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

http://www.um.bierun.pl
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W Lêdzinach w pawilonie przy ulicy Lêdziñskiej 74a (naprze-
ciw pomnika) mieœci siê firma Nefryt, w której znajduj¹ siê 
najnowoczeœniejsze i jedyne na Œl¹sku ³ó¿ka samomasuj¹ce 
firmy DWZONE. Takie ³ó¿ko daje cudowny relaks ale przede 
wszystkim jest wspania³ym 
urz¹dzeniem medycznym po-
mocnym przy wielu schorzeniach. 
Urz¹dzenie to ma ró¿norodne 
dzia³anie nie tylko masuj¹ce. 
W trakcie 40 minut masa¿u mam 
do czynienia z akupresur¹, chiro-
terapi¹, refleksologi¹ a ponadto 
lampy z nefrytowymi kamienia-
mi emituj¹ podczerwieñ dobrze 
dzia³aj¹c¹ na wiele schorzeñ. 
Poza tym ³ó¿ko posiada nawil¿acz 
i jonizator dziêki czemu mamy aro-
materapiê z odpowiednim olej-
kiem, który oczyszcza drogi odde-
chowe i dotlenia organizm. A jak 
wiadomo, lepiej dotleniony orga-
nizm jest zdrowszy. 

List chorób na które ³ó¿ko pomaga jest naprawdê du¿a: ból 
krêgos³upa, choroby uk³adu oddechowego, choroby uk³adu 
kr¹¿enia, choroby skóry, problemy z pêcherzem, prostat¹, bóle 
stawów, zwyrodnienia, bóle g³owy, zatok, migreny, reguluje 

ciœnienie, likwiduje stres, oczysz-
cza organizm z toksyn, obni¿a 
cholesterol. 
Niektórzy s¹ wprawdzie rozcza-
rowani spodziewaj¹c siê nie wia-
domo jakich efektów po jednym 
czy dwóch zabiegach. Po pierw-
szej wizycie, odczuwa siê czasa-
mi ból jak zwykle po pierwszym 
porz¹dnym masa¿u. Pozytywne 
efekty pojawiaj¹ siê dopiero po 
dziesiêciu, dwudziestu masa¿ach. 
Z tego powodu wprowadzi³yœmy 
system karnetów. 
Do masa¿u nie trzeba siê rozbieraæ, 
zdejmujemy tylko obuwie. 
Prosimy o wczeœniejsze telefo-
niczne umówienie wizyty.

£Ó¯KA KTÓRE CZYNI¥ CUDA

MASAŻE KRĘGOSŁUPA NA ŁÓŻKACH SAMOMASUJĄCYCH, 
ZAPRASZAMY NA DNI OTWARTE W DNIACH 7-8 .02 , MASAŻE GRATIS.

STUDIO NEFRYT, tel (32) 326 77 89, www.studionefryt.pl

Zapraszamy serdecznie

W zwi¹zku ze 
zbli¿aj¹cymi siê 

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego w rejonie 
ul. Majowej, ul. Porąbek i ul. Jagiełły. 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o plano-
waniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Bieru-
niu nr VII/6/2006 z dnia 27.07.2006r. zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie 
ul. Majowej, ul. Porąbek i ul. Jagiełły wraz z prognozą oddziały-
wania na środowisko, w dniach od 04.02.2008r. do 05.03.2008r. 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14, 
43-150 Bieruń, pokój nr 13 i 15, w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejsco-
wego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.02.2008r. w sali 
narad nr 10 Urzędu Miejskiego w Bieruniu o godz. 16.00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Bierunia 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyj-
nej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.03. 2008r. 

Burmistrz Miasta Bierunia
inż. Ludwik Jagoda

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego tere-
nu położonego pomiędzy ulicą Wawelską, linią kole-

jową, rzeką Wisłą i ulicą Warszawską

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej 
w Bieruniu nr VII/7/2006 z dnia 27.07.2006r. zawiadamiam o 
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu położone-
go pomiędzy ulicą Wawelską, linią kolejową, rzeką Wisłą i 
ulicą Warszawską wraz z prognozą oddziaływania na środo-
wisko, w dniach od 04.02.2008r. do 05.03.2008r. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń, po-
kój nr 13 i 15, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejsco-
wego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.02.2008r. w sali 
narad nr 10 Urzędu Miejskiego w Bieruniu o godz. 14.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Bieru-
nia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organiza-
cyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga doty-
czy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.03. 2008r. 

Burmistrz Miasta Bierunia
inż. Ludwik Jagoda



ANGIELSKI 4X SZYBCIEJ
Metod¹ Callana Tm

SZKO£A JÊZYKAANGIELSKIEGO
www.angloman.edu.pl

ZAPISY TELEFONICZNIE
604 497 813

Szkola Podstawowa Nr 3
ul. Wêglowa 11, Bieruñ Nowy

AJ CZ Ê U¯ DIA J O
T OLU GE

Ju¿ po raz 16 zagra³a Wiel-
ka Orkiestra Œwi¹tecznej 
Pomocy. Tym razem w 

ca³ej Polsce kwestowa³a rekor-
dowa armia 120.000 wolonta-
riuszy, którzy zbierali na dzieci 
z problemami laryngologiczny-
mi. Wolontariuszy nie zabrak³o 
tak¿e w Bieruniu. W tym roku 
by³o ich 100. Sztab Wielkiej Or-
kiestry w Bieruniu funkcjono-

wa³ od po³owy listopada 2007 
roku. Na jego czele sta³a Lu-
cyna Kondla, natomiast or-
ganizacj¹ koordynuj¹c¹ by³o 
Stowarzyszenie Gospodarczo-
Ekologiczne „Nasz Region”. 

Jak co roku, organizatorzy 
przygotowali masê atrakcji i im-
prez. Dziêki temu bie ruñski 

sztab zanotowa³ kolejny wy-
soki wynik finansowy – 32.192 
z³ote, potwierdzaj¹c swoj¹ sku-
te cznoœæ. Przez siedem lat dzia-
³ania sztabu bie ruñskiego zebra-
no grubo ponad 250.000 z³otych, 
co w przypadku miejscowoœci 
takich jak Bieruñ, stanowi rewe-
lacyjny wynik. Powo³uj¹c siê na 
wyniki z tygodnika „Echo” z 16 
stycznia 2008 roku, w Bieruniu 

zebrano najwiêcej w przelicze-
niu na jednego mieszkañca, 
bo 1,35 z³ (doliczaj¹c po³owê 
mieszkañców Imielina gdy¿ 
zbiera³o tam 3 wolontariu-
szy). W Tychach wynik wyniós³ 
0,52 z³, Miko³owie 1,11 z³ a w 
MiedŸnej Woli 0,97 z³. 
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Orkiestra 
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Zespo³y: „Bierunian-
ki”, „No wobierunianki” 
i „Œciernianeczki” oraz 

chóry: „Polonia”, Harmonia” i 
„Gaudeamus” s¹ ozdob¹ wielu 
imprez i uroczystoœci w naszym 
mieœcie. Jest jednak taki dzieñ 
w roku, kiedy nasze zespo³y nie 
stoj¹ na scenie tylko siedz¹ na 
widowni. Tak dzieje siê w cza-
sie noworocznego spotkania 
chórów i zespo³ów, które tra-

dycyjnie dla swych artystów 
organizuje Bieruñski Oœrodek 
Kultury. Tym razem by³o skrom-
niej, ni¿ zazwyczaj, bowiem im-

preza wypad³a w czasie ¿a³oby. 
Uczestnicy uczcili wiêc minut¹ 
ciszy pamiêæ poleg³ych lotników 
a póŸniej wys³uchali koncertu w 
wykonaniu wokalistki operetko-
wej Ireny Staniek. By³y równie¿ 
¿yczenia, wspólne ³amanie siê 
op³atkiem, kolêdowanie. Kie-
rownicy poszczególnych grup 
dostali pami¹tkowe wydawnic-
two: „Bieruñ. Monografia histo-
ryczna”. Wœród sk³adaj¹cych 

¿yczenia cz³onkom chórów i 
zespo³ów byli burmistrz Ludwik 
Jagoda i zastêpca burmistrza 
Jan Podleœny. 

Spotkanie 
zespo³ów


