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Program na ferie

Freedom w Gamie

Pamiętajmy 
o Janinie Kajtoch 8

9

Rodnia i SUH 
„Jednoœæ” 
stawiaj¹ 
p¹czki 

T³usty czwartek w tym 
roku przypada 11 lutego. 

Ka¿dy kto w tym dniu 
przyjdzie do sklepów SUH 
„Jednoœæ” w Bieruniu Sta
rym przy ul. Ks. Trochy 
oraz w Bieruniu Nowym 
przy ul. Warszawskiej z 
kuponem wyciêtym z na
szej gazety dostanie gra
tisowego p¹czka. Smacz
nego! 
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LOKALIA

 

JESTEM BIERUNIANKĄ.  
BARDZO PROSZĘ O POMOC. 
 
Oćwieja Zofia Magdalena 

Data urodzenia: 2008-09-24 
Schorzenie: rozszczep kręgosłupa  
na odcinku lędźwiowo-krzyżowym, stan po 
wstawieniu zastawki komorowo-otrzewnej,  
Zespół Arnold-Chiari, niedowład kończyn dolnych  

 
 

 Wpłaty prosimy kierować na konto: Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"  
nr konta:  41 1240 1037 1111 0010 1321 9362  
tytułem: darowizna na leczenie i rehabilitację Oćwieja Zofia Magdalena 
Aby pieniążki trafiły do Zosi w rocznym zeznaniu podatkowym prosimy o wpisanie: 
w pozycji „Nazwa OPP”:                    Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą „ 
w pozycji „Nr KRS”  :                         0000037904 
w pozycji „Wnioskowana kwota”     1% 
w pozycji „Cel szczegółowy”:        leczenie i rehabilitacja dla Oćwieja Zofia Magdalena 7818 
                                                                         

 

G³ównymi trasami ewa
kuacyjnymi by³y szo
sy: Oœwiêcim – Pszczy

na – Wodzis³aw Œl¹ski oraz 
Oœwiêcim – Bieruñ – Tychy – 
Miko³ów – Gliwice. Przez Bieruñ 
wyprowadzono co najmniej 14 
tys. osób. WiêŸniowie szli pie
szo, bez ¿ywnoœci, w czasie 
wielkich mrozów. Wêdrówkê 
tê nazwano póŸniej „Mar
szem Œmierci”. Podczas mar
szu uzbrojeni esesmani, któ
rzy eskortowali wiêŸniów dobi
jali tych, którzy nie mieli ju¿ si³ 
iœæ dalej, strzelano do ucieki
nierów, zabijano opóŸniaj¹cych 
konwoje. Ka¿dy kilometr drogi 
znaczony by³ trupami wiêŸniów. 
Dziœ œwiadectwem tego s¹ licz
ne  zbiorowe mogi³y. Nie by³o 
przygotowanych ani miejsc 
noclegowych ani wy¿ywienia. 
Z relacji œwiadków wynika, ¿e 
w Bieruniu mia³ miejsce postój. 
Piesza kolumna pomimo prze
nikliwego zimna zatrzyma³a siê 
na rynku, a czêœæ wiêŸniów ulo
kowano w koœciele i kinie. W 
Bieruniu zginê³o 10 osób. By³a 
to celowa egzekucja, a jej przy
czyna na zawsze pozostanie 
tajemnic¹. Dowódcy konwoju 
wybrali 10 wiêŸniów, których 

wywieŸli w okolice dawnej ce
gielni i tam dokonano egzeku
cji.  

Pami¹tkowa tablica na bra
mie towarowej Fiata zosta³a 
umieszczona w 2005 r. stara
niem w³adz Bierunia. Zbiorowa 
mogi³a 10 ofiar marszu znajdu
je na cmentarzu parafialnym 
w Bieruniu Starym w pobli¿u 

Maszerowali po œmieræ 

Wspomó¿ Stowarzyszenie 
Mi³oœników 600-letniego Bierunia

Podobnie jak w ubieg³ym roku, rozliczaj¹c siê za rok 2009 
mo¿emy przekazaæ 1% podatku nale¿nego na rzecz Organi
zacji Po¿ytku Publicznego (OPP). Stowarzyszenie Mi³oœników 
600letniego Bierunia nale¿y do najbardziej aktywnych w naszym 
mieœcie i wiele jego dokonañ znajduje uznanie mieszkañców. 

Jeœli nie chcesz aby Twoje pieni¹dze zniknê³y w skarbcu Mi
nisterstwa Finansów i wolisz by wydano je w Bieruniu wspomó¿ 
Stowarzyszenie, które Twoje pieni¹dze zagospodaruje w Two
im mieœcie, na coœ z czego i Ty bêdziesz móg³ skorzystaæ!

W PIT37 z poz.120 obliczamy 1% podatku w zaokr¹gleniu 
do pe³nych dziesi¹tek groszy w dó³ i wpisujemy w poz. 126. W 
poz. 124 wpisujemy nazwê i adres organizacji: Stowarzysze
nie Mi³oœników 600letniego Bierunia ul. Chemików 40 43150 
BIERUÑ.

W PIT36 z poz. 188 obliczamy 1% podatku w zaokr¹gleniu 
do pe³nych dziesi¹tek groszy w dó³ i wpisujemy dp poz. 307. 
W poz. 305 wpisujemy nazwê organizacji tj: Stowarzysze
nie Mi³oœników 600letniego Bierunia ul. Chemików 40 43150 
BIERUÑ.

W poz. 306 wpisujemy nr KRS 0000004674. Prosimy o 
zakreœlenie poz. 310 tj. wyra¿enie zgody na przekazanie swo
ich danych OPP.

koœcio³a œw. Walentego. To tra
giczne zdarzenie mia³o miej
sce na terenie Bierunia. Obec
nie s¹ to tereny administracyj
nie nale¿¹ce do Tychów, ale 
w³adze tego miasta albo nie 
wiedz¹ nic na temat osób tam 
rozstrzelanych, albo nie s¹ tym 
zainteresowane. Pamiêtaj¹ na
tomiast bieruniacy i równie¿ 
w tym roku przedstawiciele 

w³adz gminnych miêdzy inny
mi wiceprzewodnicz¹cy Rady 
Miejskiej S³awomir Wawrzy-
niak, radny Jan Wieczorek 
i sekretarz Jerzy Stok z³o¿yli 
w  kwiaty i zapalili znicze pod 
pami¹tkow¹ tablic¹. 

Jan Knopek 

Gdy w styczniu 1945 roku do Obozu Zag³ady w Oœwiêcimiu 
zbli¿a³a siê Armia Radziecka, Niemcy chc¹c zatrzeæ œlady 
zbrodni zaczêli likwidacjê obozu. WywieŸli czêœæ urz¹dzeñ 
i wyprowadzono grupê wiêŸniów, aby ich przewieźæ w 
g³¹b Rzeszy. Od 17 do 21 stycznia wyprowadzono z obozu 
g³ównego i jego podobozów oko³o 56 tysiêcy wiêŸniów w 
pieszych kolumnach, konwojowanych przez silnie uzbro-
jonych esesmanów.
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2010 rok, w ¿yciu samo rz¹
dowym Bierunia, to rok wa¿nych 
decyzji, maj¹cych wp³yw na roz
wój naszego miasta. Ju¿ w lutym 
Rada Miejska dokona przegl¹du 
i oceny planów miejscowych 
zagospodarowania przestrzen-
nego miasta wraz ze studium 
uwarunkowañ i kierunków za-
gospodarowania i ewentual
nych zmian, zarówno z punk
tu widzenia zg³oszonych uwag 
przez mieszkañców, jak i no
wego spojrzenia na przysz³oœæ 
i rozwój naszego miasta. Si³a i 
rozwój pañstwa, jak i poszcze
gólnych miejscowoœci, jak do
wodzi historia i codzienne na
sze ¿ycie, zale¿¹ od dobrze lub 
Ÿle sformu³owanych zasad go
spodarki przestrzennej. Naj
istotniejsze, to umiejêtnoœæ za
planowania dobrych rozwi¹zañ 
komunikacyjnych wewn¹trz miej
scowoœci, w powi¹zaniu z dro
gami krajowymi i wojewódzkimi, 
aby szybko i sprawnie wjechaæ 
i wyjechaæ z Bierunia, zarówno 
przez przedsiêbiorców i indywi
dualnych u¿ytkowników z za

pewnieniem bezpieczeñstwa 
i warunków pozwalaj¹cych na 
zamieszkanie bez nadmierne
go ha³asu i zanieczyszczeñ. Z 
powy¿szego wynika, ¿e drugim 
istotnym elementem dobrych 
planów jest okreœlenie najlep
szych miejsc pod zabudowê. 
Przewidujemy g³ównie indywi
dualn¹, w mniejszym zakre
sie mieszkalnictwo o charak
terze zbiorowym. Wszystko to, 
musi uwzglêdniaæ jak najlepsze 
rozwi¹zania w zakresie uzbro
jenia terenu, zapewniaj¹cego 
mieszkañcowi pe³ny i tani w 
eksploatacji standard technolo
giczny. Dotyczy to zaopatrze
nia w wodê, energiê elektryczn¹, 
gazow¹, ciep³ownicz¹, telefoniê 
i internet oraz inne zdobycze 
cywilizacyjne. Te plany musz¹ 
mieæ charakter dynamiczny 
i uwzglêdniæ rozwój nowych 
technologii, œrodków komuni
kacji tak, aby za kilkanaœcie lat 
przysz³e pokolenia nie musia³y 
stawaæ przed dylematem, ¿e 
trzeba wszystko poprawiaæ. W 
latach 20062010 Rada Miejska 

uchwali³a najwiêcej w ca³ej hi
storii Bierunia planów miejsco
wych. Osobiœcie przywi¹zujê do 
tego najwy¿sz¹ wagê, poniewa¿ 
jestem pewny, ¿e jest to byæ lub 
nie byæ dla dalszego w³aœciwego 
rozwoju Bierunia i dobrego ¿ycia 
jego mieszkañców. 

Z tym œciœle jest zwi¹zana 
strategia rozwoju miasta na 
lata 2010-2020, której dobre za
projektowanie a nastêpnie kon
sekwentne wykonywanie, daje 
gwarancje, ¿e Bieruñ bêdzie siê 
pomyœlnie rozwija³. Planujemy 
zakoñczenie prac w tym zakre
sie w czerwcu bie¿¹cego roku. 

Na te dwa bardzo wa¿ne 
przedsiêwziêcia, nak³ada siê 
ca³y z³o¿ony proces zwi¹zany 
z prac¹, szczególnie dla Burmi
strza, nad now¹, obowi¹zuj¹c¹ 
od pó³rocza 2010 r. koncesj¹ 
na dalsze wydobycie wêgla 
przez KWK Piast i to zgod
nie z propozycj¹ Kompani 
Wêglowej z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ 
na kilkanaœcie lat. Bez 
w³aœciwego uporz¹dkowania 
tego tematu, z zagwarantowa
niem bezpieczeñstwa dla gmi
ny w zakresie rekultywacji te
renów zagro¿onych w wyniku 

eksploatacji, naprawy szkód w 
mieniu mieszkañców nie mo¿na 
podejmowaæ decyzji o dalszym, 
jeszcze wiêkszym ni¿ dot¹d, wy
dobyciu wêgla przez kopalniê. 
Niestety, nie mamy wp³ywu na 
wszystkie rozwi¹zania, które 
gwarantuj¹ pe³ne bezpieczeñstwo 
naszego miasta i mieszkañców, a 
które s¹ zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ 
kopalni. Temu tematowi bêdzie 
poœwiêcona sesja w maju 
bie¿¹cego roku. 

Rada Miejska w Bieruniu w 
marcu podejmuje równie wa¿ki 
temat, jakim jest dalszy rozwój 
oœwiaty w naszym mieœcie. 
Trzeba pamiêtaæ, ¿e oœwiata, 
to przys³owiowe oczko w g³owie 
burmistrza i rady, poniewa¿ 
zdajemy sobie sprawê, ¿e tylko 
wysoki poziom nauczania gwa
rantuje naszym m³odym bie
runiakom dobry start w ¿yciu 
i zapewni przysz³oœæ nasze
mu miastu. Bieruñ jest zna
ny w kraju i za granic¹ z wy
sokiego poziomu nauki, a to 
poprzez dobrze wykszta³con¹ 
kadrê nauczycielsk¹, jak rów
nie¿ warunki nauki w nowocze
snych i dobrze wyposa¿onych 
szko³ach. 

Rok wa¿nych decyzji

12
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: Panie burmistrzu, 
podczas ostatniej Sesji Rady 
Miejskiej dokonano oceny 
wykonania inwestycji i re-
montów w ubieg³ym roku. 
Us³yszeliœmy, ¿e wykonano 
je w przyzwoitym procencie. 
Co to dok³adnie oznacza?

– Zastêpca burmistrza 
Jan Podleœny: Bior¹c pod 
uwagê wydatki poniesione do 
koñca grudnia 2009 roku, wy
konano inwestycje za 11 mln 
700 tys z³otych, przy planowa
nych 13 mln 900 tys. z³. Za
nim powiem sk¹d taka ró¿nica 
pomiêdzy planem a wykona
niem, chcia³bym przypomnieæ 
najwa¿niejsze realizacje ubie
g³ego roku. Najwiêksz¹ i najbar
dziej kapita³och³onn¹ inwestycj¹ 
realizowan¹ w naszym mieœcie 
jest budowa kanalizacji sanitar
nej. Przede wszystkim, jest to 
kanalizacja sanitarna Bierunia 
Starego etap czwarty gdzie wy
danych zosta³o 7mln z³otych, w 
tym z gminnego funduszu pra
wie 1  mln 800 tys z³. Drug¹ 
pod wzglêdem kosztownoœci 
inwestycj¹, by³a budowa remizy 
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w 
Czarnuchowicach. W ubieg³ym 
roku, zosta³o wydane 2,5mln 
z³otych – tyle te¿ by³o plano
wane. Je¿eli chodzi o ten bu
dynek umowa przewiduje 
zakoñczenie prac w koñcu lip
ca 2010 roku a ca³kowity koszt 
to prawie 4 mln z³otych. Robo
ty budowlane s¹ w toku i obec
nie obiekt jest w stanie suro
wym zamkniêtym. Postêp na 
tej budowie by³ tak dobry, ¿e 
gdyby gmina posiada³a wiêcej 
wolnych œrodków finansowych 
mo¿na by roboty zakoñczyæ w 
2009 roku. 

: Wróæmy do tej 
ró¿nicy finansowej. Dlaczego 
jest taka ró¿nica miêdzy pla-
nem a wykonaniem? Czego 
nie uda³o siê zrealizowaæ? 

– J.P: Przede wszystkim, 
s¹ to te inwestycje, które mia³y 
byæ zrobione za pieni¹dze unij
ne. Przyk³adowo: z³o¿yliœmy 
wniosek do Unii Europejskiej 
odnoœnie przebudowy centrum 

przesiadkowego w Bieruniu 
Starym czyli na dworzec auto
busowy. W naszym bud¿ecie 
by³a zarezerwowana na ten cel 
kwota 320 tys z³otych. Niestety 
konkurs ten jeszcze nie zosta³ 
rozstrzygniêty, wiêc w 2009 roku 
nie rozpoczêliœmy tam ¿adnych 
robót. Nie wykonaliœmy doku
mentacji technicznej na budowê 
po³¹czenia Macierzyñskiego z 
ulic¹ Chemików, dokumenta
cji projektowej na przebudowê 
ulicy Kolejowej od ulicy Boj
szowskiej do Baryki, dokumen
tacji projektowej na rozbudowê 
budynku remizy OSP w Bieru
niu Nowym. Dokumentacje te 
bêd¹ gotowe w 2010 roku i w 
tym roku zostan¹ zap³acone. 
Czeka równie¿ rozbudowa za
plecza krytej p³ywalni przy SP 
1 w Bieruniu Starym, poniewa¿ 
zg³osiliœmy to do dofinansowa
nia z Unii Europejskiej. Podob
nie jest z remontem Domu Kul
tury „Gama”, czy dokumentacj¹ 
na budowê domu spokojnej 
staroœci.

Wszystkie te roboty projekto
we s¹ w toku, ale nie ma jesz
cze dokumentacji  czyli nie ma 
wydatku. To w³aœnie przyczyni³o 
siê do zmniejszenia wykonania 
finansowego bud¿etu.

: Skoro omówiliœmy 
z grubsza to, czego nie uda³o 
siê zrobiæ, proszê powiedzieæ 
co zosta³o zrealizowane sko-
ro mówi pan o wykonaniu in-
westycji w przyzwoitym pro-
cencie.

– Jan Podleœny: W bud¿ecie 
2009 roku gmina mia³a zapla
nowane inwestycje, które mia³y 
byæ dofinansowane z funduszy 
unijnych przede wszystkim w ra
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Œl¹skiego na lata 2007 – 2013. 
Jeœli chodzi o Bieruñ Stary, jest 
to przede wszystkim inwesty
cja pod nazw¹ „Usprawnienie 
komunikacyjne centrum Bieru
nia”. Ta inwestycja sk³ada siê z 
czterech zadañ. Pierwszym za
daniem by³a modernizacja ulic 
Macieja (³¹cznie z wymian¹ ka
nalizacji deszczowej). Zosta³o 

to zrealizowane i rozliczone w 
2007 roku. Drugim zadaniem 
by³a przebudowa mostu nad 
potokiem Stawowym w ci¹gu 
ulicy Kopcowej. Roboty zosta³y 
wykonane w 2009 roku i koszt 
wyniós³ 800 tys z³otych.

Dostaniemy refundacjê pra
wie 400tys z³otych za ten most, 
natomiast za modernizacjê uli
cy Macieja dostaniemy pra
wie 700 tys z³otych. Kolejnym, 
trzecim zadaniem w tej inwe
stycji jest przebudowa mostu 
nad rzek¹ Mleczn¹ w ci¹gu uli
cy Oœwiêcimskiej. Przetarg jest 
ju¿ w trakcie rozstrzygania, ko
misja zapozna³a siê z ofertami i 
w tym roku, ten most ma zostaæ 
ca³kowicie wykonany. Kolejnym 
zadaniem, które najbardziej 
chyba interesuje mieszkañców 
Bierunia Starego, jest przebu
dowa ulicy Krakowskiej miêdzy 
koœcio³ami, od ulicy Latochy do 
potoku Stawowego. To zada
nie równie¿ ma byæ w tym roku 
rozpoczête, wykonane a prze
targ jest w trakcie rozstrzygania. 
W ramach tego zadania, bêdzie 
zrobiona nowa nawierzchnia, 
wczeœniej kanalizacja deszczo
wa, bêdzie wykonane okablo
wanie, czyli wszystkie konsole 
i linie na powierzchni zostan¹ 
zlikwidowane. Szacujemy, ¿e 
roboty zaczn¹ siê najwczeœniej 
w marcu i wtedy droga na tym 
odcinku bêdzie zamkniêta. Ko
lejnym zadaniem wykonanym 
w ramach bud¿etu 2009 r. by³a 
modernizacja dróg w Bieruniu. 
Przede wszystkim – budowa 
ulicy Sekretnej za 250 tys z³, 
ale równie¿ bocznej ulicy War
szawskiej w Bieruniu Nowym 
za 180 tys. z³otych. Ponadto 
zosta³a wykonana dokumen
tacja projektowa przebudowy 
ulicy Koœcielnej i Majowej za 
107 tys. z³. 

Nastêpnym wa¿¹cym za
daniem, jeœli chodzi o Bieruñ 
Nowy, by³o wykonanie doku
mentacji projektowej moderni
zacji basenu przy SP 3 za kwotê 
94tys z³otych oraz dokumen
tacji projektowej na usuniêcie 
azbestu i termomodernizacjê 
budynku Przedszkola numer 

2 w Bieruniu Nowym za kwotê 
52 tys. z³otych. Wniosek o do
finansowanie termomoderniza
cji Przedszkola nr 2 zosta³ za
akceptowany i otrzymamy w 
2010 roku dofinansowanie z 
UE na jego realizacjê. Muszê 
te¿ wspomnieæ o budowie ka
nalizacji sanitarnej w rejonie uli
cy Wawelskiej za przejazdem 
kolejowym do granicy z gmin¹ 
Che³m Œl¹ski oraz w Czarnu
chowicach. Dodatkowo, je¿eli 
chodzi o kanalizacjê sanitarn¹, 
nale¿y uwzglêdniæ rozbudowê 
oczyszczalni œcieków w Bieru
niu Starym, ale za tê inwestycjê 
pod wzglêdem wykonania 
i finansowania odpowiada 
Bieruñskie Przedsiêbiorstwo 
In¿ynierii Komunalnej. Ogó³em 
na kanalizacjê sanitarn¹ w na
szym mieœcie w 2009 roku 
wydaliœmy 64,1% wszystkich 
pieniêdzy przeznaczonych na 
inwestycje.

: Mieszkañców Bie-
runia z pewnoœci¹ interesuj¹ 
te¿ podjête na ostatniej sesji 
nowe taryfy op³at za wodê, 
wywóz odpadów komunal-
nych oraz opró¿nianie zbior-
ników bezodp³ywowych.

– Zastêpca burmistrza Jan 
Podleœny: Szczegó³owo nowe 
taryfy przedstawia w innym 
miejscu tego wydania Rodni – 
Sekretarz Miasta w relacji z Se
sji. Ja chcia³bym tylko dodaæ, 
¿e 31 grudnia 2009 r. Rejonowe 
Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów 
i Kanalizacji z³o¿y³o w gminie 
wniosek o zatwierdzenie przed 
Radê Miejsk¹ w Bieruniu no
wej taryfy na wodê. Zgodnie z 
ustaw¹, gdyby w³adze Bierunia 
nie zatwierdzi³y tej taryfy albo 
w ogóle tematu nie podjê³y, 

Nie tylko o inwestycjach…
Rozmowa Rodni z zastêpc¹ burmistrza Janem Podleœnym
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to taryfa wchodzi w ci¹gu 70 
dni od wniesienia wniosku w 
wysokoœci zaproponowanej 
przez RPWIK. 

Po negocjacjach, przedsta
wicieli Rejonowego Przed
siêbiorstwa Wodoci¹gów i Ka
nalizacji z w³adzami miasta, ge
neralnie przyjêto now¹ taryfê 
op³at za wodê, jednak znacz¹co 
ni¿sz¹ ni¿ pierwsza propozycja 
RPWiK. Argumentowaliœmy, ¿e 
straty wody siêgaj¹ 41 procent, 
a ponadto – naszym zdaniem 
– wodoci¹gi nie egzekwuj¹ w 
pe³ni odszkodowania ze strony 
kopalni „Piast” za straty spowo
dowane dzia³alnoœci¹ górnicz¹. 
Dodatkowo, nale¿y wzi¹æ pod 
uwagê fakt, ¿e w Bieruniu taryfa 
jest jednocz³onowa, czyli ile kto 
zu¿yje wody, tyle p³aci. Nato
miast w innych gminach s¹ ta

ryfy wielocz³onowe, czyli oprócz 
ceny za metr szeœcienny s¹ 
te¿: op³ata sta³a, op³ata za od
czyt, op³ata za rozliczenie. Jak 
siê weŸmie to wszystko pod 
uwagê, to ceny s¹ znacznie 
wy¿sze ni¿ u nas.

: A co z op³at¹ za 
wywóz odpadów? Wpraw-
dzie o szczegó³ach równie¿ 
piszemy w relacji z Sesji, ale 
pana, panie burmistrzu 
prosi³bym o komentarz w tej 
sprawie. 

– Jan Podleœny: W³adze 
miasta otrzyma³y wnioski 
firm wywozowych dotycz¹ce 
okreœlenia górnych stawek op³at 
ponoszonych przez w³aœcicieli 
nieruchomoœci za us³ugi w za
kresie odbierania odpadów ko
munalnych oraz opró¿niania 

zbiorników bezodp³ywowych 
na terenie gminy Bieruñ. 
Zatwierdzaj¹c górne staw
ki op³at, których wysokoœæ nie 
mo¿e byæ przekroczona przez 
przedsiêbiorstwa œwiadcz¹ce 
us³ugi odbioru odpadów na tere
nie gminy Bieruñ, w³adze wziê³y 
pod uwagê nastêpuj¹ce czyn
niki: od 1 stycznia 2010 roku 
wzros³a op³ata marsza³kowska 
ze 100 z³ za tonê do 104,20, 
czyli o 4,2%, po drugie wzros³a 
op³ata œrodowiskowa ze 170 
na 175z³ za tonê, czyli wzros³o 
2,9%, po trzecie wziêto pod 
uwagê przewidywany wzrost 
ceny oleju napêdowego o 
0,20z³/litr czyli o 5% i przewi
dywany wzrost ceny energii 
elektrycznej. Wziêto równie¿ 
pod uwagê fakt, ¿e w latach 
poprzednich za jedn¹ tonê od

padów segregowanych BPIK 
otrzymywa³ 100 z³. Aktualnie 
zaœ, za jedn¹ tonê szk³a trzy
muje siê 60 z³, natomiast za 
jedn¹ tonê pozosta³ych odpa
dów posegregowanych otrzy
muje siê 1 z³. Tak jak do tej pory, 
mieszkañcy oddaj¹cy odpady 
posegregowane otrzymaj¹ wor
ki za darmo. Dotyczy to rów
nie¿ worków na trawê i liœcie. 
Odbiór odpadów biodegrado
walnych w 2010 roku nadal 
bêdzie nieodp³atny. Pragnê 
równie¿ poinformowaæ, ¿e wzo
rem lat ubieg³ych, w naszym 
mieœcie, odbêdzie siê zbiórka 
odpadów wielkogabarytowych. 
Jednoczeœnie informujê, ¿e jed
norazowo, w maju odbêdzie siê 
nieodp³atna zbiórka odpadów 
AGD, RTV itp. 

Rozmawia³: Zbigniew Piksa
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Gmina Bieruń w latach 
1998 – 2009 realizowała 
kilka programów ogra

niczenia niskiej emisji, polega
jących na zmianie systemów 
grzewczych w obiektach, naj
częściej mieszkalnych, na tere
nie Bierunia. W tym czasie każ
dy zainteresowany mieszkaniec 
mógł skorzystać z jakiejś formy 
dotacji do wymiany przestarza
łego źródła ciepła na nowocze
sne – węglowe, gazowe, olejo
we, biopaliwa lub pompy ciepła, 
a także do montażu kolektorów 
słonecznych. Dotacją w począt
kowej fazie nie wszyscy byli za

interesowani, w miarę realiza
cji chętnych przybywało. W la
tach 1998 – 2006 i w 2009 r. 
zrealizowano tzw. małe progra
my bez udziału środków Woje
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod
nej (WFOŚiGW) przez Bieruń
ską Fundację Inicjatyw Gospo
darczych (BFIG). W latach 2004 
– 2009 realizowane były tzw. 
duże programy z udziałem środ
ków WFOŚiGW. Koszt realiza
cji programów i efekt rzeczowy 
przedstawia poniższa tabela.

Dzięki działaniom określonym 
liczbowo w tabeli powyżej, uzy

skaliśmy sumaryczny efekt eko
logiczny w postaci ograniczenia 
emisji gazów i pyłów do atmos
fery w ilościach określonych w 
poniższej tabeli (w kg/rok)

Rodzaj 
zanieczyszczeń

Sumarycznie po realizacji 
programów w latach 2004 – 2009

Pył  627 480,0

Dwutlenek siarki  136 597,0

Tlenki azotu  8 921,0

Tlenek węgla  436 306,0

Dwutlenek węgla 18 110 248,0

Benzo – a – piren  130,5

Sadza  2 423,0

Żużle  2 730 000,0

Razem 22 327 549,5

Realizacja naszych progra
mów oraz podobnych progra
mów w innych ościennych gmi
nach spowodowała, obniżenie 
niskiej emisji do takiego stop
nia, że znaleźliśmy się w stre
fie A pod względem zanie
czyszczenia powietrza prawie 
we wszystkich składnikach za
nieczyszczeń oprócz benzo – a 
– piranu, którego norma nadal 
jest wielokrotnie przekraczana. 

Ten dobry efekt realizacji pro
gramów oznaczał jednak, iż nie 
mogliśmy już pozyskać środ
ków zewnętrznych na realizację 
wciąż wpływających wniosków 

mieszkańców chcących uzy
skać dotacje do modernizacji 
kotłowni i montażu kolektorów 
słonecznych i stał się głównym 
powodem zaniechania konty
nuacji tych programów w naj
bliższych latach. W przyszłości, 
kiedy znów powstaną sprzyjają
ce warunki finansowe do reali
zacji takich programów, przewi
duje się, że Gmina Bieruń wróci 
do tematu.

Niska emisja – podsumowanie

Źródła finansowania 2004 – 2009 BFIG * Razem

Mieszkańcy w zł 5 299 352 3 860 000 9 159 352

Gmina i WFOSiGW w zł 9 509 408 1 220 000 10 729 408

Razem w zł 14 808 760 5 080 000 19 888 760

Montaż nowocz. kotłów 
węglowych w szt.

931 470 1 401

Montaż kotłów 
gazowych i olejowych 
w szt.

123 52 75

Montaż kolektorów 
słonecznych w szt.

92 – 92

Montaż pomp ciepła 3 – 3

Likwidacja pieców 16 – 16

Likwidacja starych 
kotłów

1 045 522 1 567
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NASZE SPRAWY

W dniu 15 stycznia br. 
Burmistrz Ludwik 
Jagoda spotka³ siê z 

przedstawicielami najwiêkszych 
stowarzyszeñ funkcjonuj¹cych 

w mieœcie. Na spotkanie przy
byli wszyscy zaproszeni oraz 
przedstawiciele lokalnej pra
sy. Obecnych poinformowano 
o aktualnym stanie prawnym 
sporu o zmianê granic admini
stracyjnych z Tychami. Poka
zano równie¿ nagranie wyko
nane przez TV3 Katowice, czyli 
telewizjê publiczn¹ oraz nagra
nie wykonane przez przedsta
wicieli stowarzyszenia „M³odzi 
aktywni”. Burmistrz zwróci³ siê o 
poparcie, które otrzyma³ w spo
sób nie budz¹cy w¹tpliwoœci. 
Przedstawiciele stowarzyszeñ 
zapewnili, ¿e pomog¹ w rozpro
wadzeniu wœród mieszkañców 
ankiet. Tak¹ formê konsulta
cji z mieszkañcami przyjê³a 
Rada. Zgodnie z zapowiedzia
mi w „Rodni” oraz poprzez pa
rafie zorganizowano trzy spo
tkania z mieszkañcami. Jed
no w Bieruniu Starym i dwa 
w Bieruniu Nowym. Wziê³o 
w nich udzia³ ³¹cznie ok. 100 
osób. Porównuj¹c frekwencjê 
z frekwencj¹ ze spotkañ je
siennych mo¿na stwierdziæ, ¿e 
by³a niewielka. Bior¹cy udzia³ 
w spotkaniu mieszkañcy popar
li dzia³anie w³adz miasta i zade
klarowali w³¹czenie siê w rozpro
wadzenie ankiet we w³asnych 
œrodowiskach. Dziêki tej for
mie aktywnoœci spo³ecznej do 

r¹k mieszkañców dotar³o bli
sko tysi¹c ankiet. Ostro¿ny 
nak³ad 3000 ankiet wyczerpa³ 
siê w mgnieniu oka. Zasz³a po
trzeba dodruku kolejnych par

tii 2200 szt., która dotrze do r¹k 
mieszkañców w podobny spo
sób. Pomoc w rozprowadze
niu ankiet zadeklarowali rów
nie¿ dyrektorzy wszystkich szkó³ 
bieruñskich. Ankiety dotr¹ do do
mów za poœrednictwem uczniów. 
Do rodziców mamy proœbê, aby 
podpisane ankiety zwrócili do 
szkó³, sk¹d zostan¹ odebra
ne. Pragniemy przypomnieæ, ¿e 
konsultacje z mieszkañcami w 
sprawie zmiany granic prowa
dzone bêd¹ od 1.02. do 10.03.
br. apelujemy o zwrot ankiet i 
wyra¿one poparcie poprzez wy
bór w³aœciwej opcji i podpisa
nie druku. Do Urzêdu zaczynaj¹ 
sp³ywaæ ankiety rozprowadzo
ne podczas spotkañ, o których 
mowa wy¿ej oraz dorêczone 
mieszkañcom póŸniej. Mimo, ¿e 
przepisy nic nie mówi¹ o wymo
gach co do wyniku czy frekwen

cji, poparcie bêdzie dowodem, 
¿e kontynuowanie postêpowania 
w s³usznej sprawie jest koniecz
ne. W ostatnim numerze „Rodni” 
poinformowaliœmy, ¿e uchwa³y 
Rady przes³ano prezydento
wi Tychów oraz Staroœcie po
wiatu bieruñskolêdziñskiego. 
Prezydent Tychów rozpocz¹³ 
korespondencjê z Burmi
strzem, w której wyra¿a zdzi
wienie oraz sugeruje, ¿e plano
wane s¹ dzia³ania maj¹ce na 
celu ograniczenie zagro¿enia i 
uci¹¿liwoœci na drogach wokó³ 
Fiata. Swe pogl¹dy podaje rów
nie¿ do wiadomoœci Wojewody. 
Rozpocz¹³ równie¿ nag³aœnianie 

tematu za poœrednictwem 
œrodków masowego przekazu. 
Temat ten niestety podawany 
jest w sposób schematyczny jako 
spór o miedzê, chciwoœæ wnio
skodawcy i skok na kasê tysk¹. 
Dla dziennikarzy to gigantycz
ne pieni¹dze i problemowi temu 
poœwiêcaj¹ ca³¹ uwagê. Nikt nie 
kwestionuje aspektu ekonomicz
nego sporu. O jak¹ kwotê cho

dzi, tego nie wiemy, gdy¿ podat
ki ze spornego terenu s¹ docho
dami Tychów. Przewijaj¹ siê w 
mediach ró¿ne kwoty m.in. 12 
milionów z³otych. Po rozbudowie 
fabryki na terenach Urbanowic i 
Jaroszowic, czyli pó³nocnej i za
chodniej czêœci zak³adu zmia
nie uleg³a wielkoœæ wp³ywów z 
tego terenu. Aktualnie znacz
nie wiêksza czêœæ fabryki Fia
ta po³o¿ona jest po stronie tzw. 
gruntów tyskich. Dla zobrazowa
nie skali aspektu ekonomiczne
go sporu nale¿y odnieœæ dochód 
najczêœciej podawany przez Pre
zydenta Tychów, czyli 12 mln z³, 
z czego prognozowana dla Bie
runia kwota winna wynieœæ ok. 5 
mln do uchwalonych tegorocz
nych bud¿etów obu miast. Tychy 
uchwali³y dochody bud¿etowe na 
kwotê 513.920.142 z³, a Bieruñ 
na 64.851.854 z³ co oznacza, 
¿e „astronomiczna” kwota jak¹ 
mog¹ straciæ Tychy, to 0,97 
% tegorocznych uchwalonych 
dochodów, a dla Bierunia to 
7,70 %. Jak widaæ, ani to astro
nomiczna, ani gigantyczna kwo
ta. Prezydent Tychów nag³oœni³ 
spór. Publicznie poinformowa³, 
¿e na przeprowadzenie konsul
tacji musi przeznaczyæ 100 tys. 
z³. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi 
przepisami nie musi wydaæ 
ani grosza. Je¿eli w ci¹gu 3 

miesiêcy od daty powiadomie
nia, czyli od 23 grudnia ubr. Ty
chy nie przeprowadz¹ konsulta
cji, to przyjmuje siê rozwi¹zanie 
prawne uznaj¹c, ¿e konsultacje 
przeprowadzono. Skoro przed
miot sporu jest taki sam, to jest 
to najrozs¹dniejsze rozwi¹zanie. 
Proponowana zmiana granic 
poci¹gnie zmianê granic powia
tów. W takiej sytuacji wymaga

W s³usznej sprawie, czyli dalszy 
ci¹g sporu o zmianê granic

tii 2200 szt., która dotrze do r¹k 
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Zapraszamy na Ferie
Oœrodek Edukacji w Bieruniu w okresie ferii zimowych organi
zuje pó³kolonie w Szkole Podstawowej z Oddzia³ami Integracyj
nymi Nr 1 i w Szkole Podstawowej Nr 3. Odp³atnoœæ 22 z³. Za
pisy w sekretariatach szkó³.
Czynny bêdzie basen dla dzieci i m³odzie¿y przy Szkole Pod
stawowej Nr 3 w godz. od 12.00  15.00.

MBP nr 1 ul. Chemików 45 
16.02 (wtorek) godz. 9.00 „Bia³a Królowa” – g³oœne czytanie 
baœni dla przedszkolaków
18.02 (czwartek) godz. 9.00 „To i owo na zimowo” – konkurs 
dla przedszkolaków
25.02 (czwartek) godz. 9.00 „Œnie¿ka i inne” – konkurs ze 
znajomoœci baœni braci Grimm dla dzieci m³odszych Szko³y 
Podstawowej

MBP nr 2 ul. Jagie³³y 1
18.02 (czwartek) godz.10.00 Zajêcia biblioterapeutyczne dla 
dzieci przedszkolnych ph. „Zima z Muminkiem”
25.02 (czwartek) godz. 10.00 „Jaka to bajka” – konkurs dla 
dzieci m³odszych Szko³y Podstawowej

Styczniowy koncert
W styczniowe, mroŸne popo³udnie w MBP nr 2 w Bieruniu No
wym odby³ siê recital Jadwigi Wyrwalec, bierunianki która 
sama pisze teksty i uk³ada do nich muzykê na gitarê. Przybyli na 
recital goœcie to aktywni i d³ugoletni czytelnicy biblioteki w Bieru
niu Nowym, mieszkañcy Bierunia i okolicznych dzielnic (Bijaso
wic, Czarnuchowic) a tak¿e Che³mu Œl¹skiego.
Graj¹c na gitarze i œpiewaj¹c swoje teksty, które s¹ odzwier
ciedleniem ¿yciowych sytuacji i refleksji, pani Jadwiga g³êboko 
zapad³a w sercach s³uchaczy. 
Panie bibliotekarki dziêkuj¹ wszystkim za przybycie, za 
serdeczn¹ atmosferê i przyjazny klimat tego spotkania.

ne jest przeprowadzenie kon
sultacji z mieszkañcami powia
tu. Konsultacja prawna zawarta 
w ustawie o samorz¹dzie po
wiatowym jest taka sama jak w 
ustawie o samorz¹dzie gmin
nym. Rada Powiatu nie musi 
lecz mo¿e przeprowadziæ kon
sultacje, o których mowa wy¿ej. 
Tym razem Rada Powiatu 
BieruñskoLêdziñskiego podjê³a 
uchwa³ê w sprawie przeprowa
dzenia konsultacji. Zostan¹ one 
przeprowadzone w dniach od 
1.02 do 28.02.br., czyli nieco 
krócej ni¿ w Bieruniu. Rada Po
wiatu adresuje konsultacje do 
mieszkañców powiatu z Bieru
nia. Przyjêto wzorem w³adz Bie
runia system ankietowy. Ozna
cza to, ¿e do mieszkañców dotr¹ 
wolontariusze wzglêdnie bêd¹ 
oni mogli wyraziæ swoje popar
cie podpisuj¹c dwie ankiety bar
dzo do siebie podobne. Ankie
ta powiatowa zawiera trzy opcje 
wyra¿ania woli, o jedn¹ wiêcej 
od gminnej. Z kolei zawiera 
mniej oœwiadczeñ. Wiêcej trzeba 
podaæ w niej danych, bo: imiê, 
nazwisko, adres i podpis. Obie 
maj¹ znaczenie prawne. Zgod
nie z obowi¹zuj¹cymi przepisami 
konsultacje przez w³adze Bieru
nia maj¹ charakter obligatoryjny. 
Brak ich spowoduje, ¿e wnio
skowi nie zostanie nadany bieg 
prawny. Skoro tak du¿o powie
dziano o pieni¹dzach, to nale¿y 
dopowiedzieæ o kosztach po 
stronie bieruñskiej do koñca. Wy
drukowanie ponad piêciu tysiêcy 
kart kosztowa³o nieco ponad 4 
tys. z³otych. Inne wydatki takie 
jak zakup map, praca geodety 
na pewno ³¹cznie nie przekrocz¹ 
kilku tysiêcy z³otych. S¹ to wy
datki, które trzeba ponieœæ, gdy¿ 
ka¿da nawet niewielka zmia

na stanu prawnego gruntów 
mo¿e byæ pretekstem do wyty
kania proceduralnych uchybieñ. 
Pamiêtaæ nale¿y, ¿e têgie g³owy 
zajmowa³y siê wyszukiwa
niem uchybieñ, a nie rozpatry
waniem bieruñskiego wniosku. 
Inne prace zwi¹zane ze skom
pletowaniem dokumentów wy
maganych procedur¹ biegn¹. 
Wp³ynê³o równie¿ zapewnienie z 
MSWiA, ¿e do Urzêdu zostanie 
wys³ana odpowiedŸ na pytania, 
które mia³y na celu rozwianie 
w¹tpliwoœci prawnych takich jak 
kompleksowe traktowanie wnio
sku, czyli opiniowanie ca³oœci. 
Po raz kolejny pragniemy wiêc 
przypomnieæ, ¿e administra
cja rz¹dowa, czyli Wojewoda i 
MSWiA koncentruj¹c siê na te
macie czêœci Fiata zapomnie
li o reszcie przedmiotu wnio
sku. Ta reszta to: czêœæ ulicy 
Oœwiêcimskiej, która ca³ym pa
sem drogi le¿y w Tychach. Ja
kiekolwiek skomunikowanie ok. 
100 ha gruntów budowlanych 
oraz budowlanous³ugowych 
po³o¿onych pomiêdzy ul. 
Oœwiêcimsk¹ i torem prób Fia
ta, wymaga zgody Prezyden
ta Tychów. Ponadto przedmio
tem wniosku s¹: blok miesz
kalny przy ul. Oœwiêcimskiej 
435, zamieszka³y przez ok. 50 
osób, teren Górnoœl¹skiego 
Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów 
oraz teren by³ego zaplecza pro
inwestycyjnego, na którym wy
budowane zosta³y hale Voestal
pine i Polplastik. We wszystkich 
wymienionych przypadkach te
reny te nie maj¹ce nic wspólne
go z Fiatem. O dalszych pracach 
towarzysz¹cych opracowaniu 
wniosku oraz przebiegu i wyni
kach konsultacji bêdziemy infor
mowali. (J.S)

O G Ł O S Z E N I E 
 

Spółdzielnia Usługowo–Handlowa „Jedność” 
ul. Ks. P. Macierzynskiego 11 

43-150 Bieruń 
 

posiada do wynajęcia : 
 

pomieszczenia magazynowe, usługowe, biurowe  
na terenie Bierunia i Lędzin 

 
oraz 

zatrudni pracownika na stanowisko  
piekarza wykwalifikowanego. 

 
Szczegółowych informacji można uzyskać  

pod telefonem  691 230 477  
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Prezentowana ksi¹¿ka, w 
trzech rozdzia³ach opisu
je bardzo burzliwe, cieka

we i pe³ne poœwiêcenia dzieje 
Janiny Kajtoch, mieszkaj¹cej w 
Babicach, a przez ca³e doros³e 
¿ycie mocno zwi¹zanej z Bieru
niem. Kobieta, która tak mocno 
wpisa³a siê w bieruñskie dzie
je, powoli dla kolejnych pokoleñ 
stawa³a siê ju¿ kimœ nieznanym. 
Dlatego cieszyæ siê nale¿y, ¿e 
„Por¹bek” przypomnia³ na tê 
wspania³¹ postaæ. G³ówna bo
haterka opracowania, z po
zoru zwyk³a nauczycielka, 
poœwiêci³a swoje ¿ycie, naucza
niu patriotyzmu, dzia³alnoœci 
spo³ecznej i pomocy innym lu
dziom. Czêsto nara¿a³a w³asne 
¿ycie ratuj¹c innych. Spo³eczn¹ 
dzia³alnoœæ rozpoczê³a w la
tach m³odoœci. W okresie 
miêdzywojennym prowadzi³a 
Organizacjê Towarzystwa M³o
dych Polek. Nastêpnie pod
czas okupacji prowadzi³a sta³e 

akcje do¿ywiania wiêŸniów 
oœwiêcimskich, mobilizuj¹c 
do pomocy wielu ludzi. Dziêki 
jej pomocy wielu wiêŸniom 
uda³o siê uciec z obozu. Ska
la jej aktywnoœci za czasów 
okupacji spowodowa³a, ¿e 
znalaz³a siê w œmiertelnym 
niebezpieczeñstwie, przez co 
musia³a emigrowaæ. Po woj
nie, nie czekaj¹c na wspar
cie rozpoczê³a nauczanie 

m³odzie¿y, k³ad¹c mocny na
cisk na tradycje regionalne. Jej 
najznamienitszym dzie³em, do
cenianym nie tylko w kraju, ale 
równie¿ za granic¹, by³o wy
stawienie regionalnego wido
wiska „Wesele pszczyñskie”. 
Wspomniana dzia³alnoœæ, to 
tylko ma³a czêœæ ogromne
go zaanga¿owania dla lokal

nej spo³ecznoœci. To wszystko 
zmotywowa³o Stowarzyszenie 
„Por¹bek” do w³¹czenia siê w 
wydanie ksi¹¿kowe pracy na
ukowej autorstwa Iwony Rup-
Staroñ pod przewodnictwem 
prof. dr hab. Jana Kantyki. 
Ogromny udzia³ w tworzeniu 
ksi¹¿ki, zbieraniu materia³ów i 
fotografii, mia³a pani Ingrid Bio-
lik, która by³a uczennic¹ pani 
Kajtoch. Jej zaanga¿owanie 

by³o widoczne tak¿e podczas 
œrodowej prezentacji ksi¹¿ki, 
na której przedstawi³a ¿ycie 
g³ównej bohaterki. Ca³oœæ 
uzupe³nia³a prezentacja multi
medialna oraz wystawa, przed
stawiaj¹ca fotografie i zapiski z 
¿ycia bohaterki. Autorka ksi¹¿ki 
czerpa³a tak¿e informacje od 
Marii Gawron, rodziny Kajtoch 
oraz w³asnorêcznych zapisków 
Pani Janiny Kajtoch.

Na uroczystej prezenta
cji ksi¹¿ki obecni byli przed
stawiciele w³adz miasta Bieru
nia, starostwa powiato wego, 
cz³onkowie stowarzyszenia 
„Por¹bek”, zespo³u folklory
stycznego „Nowobierunian
ki” oraz mieszkañcy. W wielu 
wyst¹pieniach podkreœlano, ¿e 
postawa osób takich jak Pani 
Janina, to przyk³ad heroicznoœci 
i poœwiêcenia, który nie mo¿e 
zostaæ zapomniany. Tym bar
dziej, ¿e dobro które czyni³a, by³o 
ofiarowane na bieruñskiej ziemi. 
Takich „postaci niezwyk³ych”, 
nie ma wielu wœród nas.

KULTURA

Tradycyjne, noworocz
ne spotkanie chórów i 
zespo³ów dzia³aj¹cych w 

Bieruñskim Oœrodku Kultury, 
mia³o dwie ods³ony. Pierwsz¹ 
stanowi³ wieczór kolêdowy w 
wykonaniu naszych zespo³ów 
folklorystycznych. Wczeœniej 
zespo³y wyst¹pi³y na Przegl¹dzie 
Kolêdowym w Bojszowach, 
przez okres œwi¹teczny œpiewa³y 
w koœcio³ach, nic wiêc dziwne

go, ¿e 23 stycznia w Remizie 
zaprezentowa³y siê w mniej zna
nym repertuarze. „Bierunian
ki” przedstawi³y „Bo¿e narodze
nie”, „Noc grudniow¹” i „Ciem
no ju¿ wszêdy”. „Œciernianeczki” 
wybra³y „Jakaœ œwiat³oœæ nad 
Betlejem”, „Œwieæ gwiazdecz
ko” i „Œliczna gwiazda”. Nato
miast „Nowobierunianki” zapre
zentowa³y: „Anio³ów chór”, „W 
Betlejem przy drodze” oraz „Dzie

cino s³odka”. Chórzyœci z „Polo
nii” i „Harmonii” tym razem jedy
nie przys³uchiwali siê wystêpom 
kole¿anek i kolegów. Wœród 
goœci s³uchaj¹cych koncertu 
obecni byli burmistrz Ludwik 
Jagoda oraz przewodnicz¹cy 
Rady Miejskiej Henryk Skupieñ 
i zastêpca burmistrza Jan 
Podleœny z ma³¿onkami. Ho

nory gospodyni wieczoru pe³ni³a 
dyr. Bieruñskiego Oœrodka Kul
tury Zofia £abuœ.

Drug¹ czêœæ wieczoru 
wype³ni³a noworoczna zabawa 
taneczna w czasie której urodzi
nowe „Sto lat” odœpiewano pani 
Irenie Głos z zespo³ów „Nowo
bierunianki” i „Harmonia”.

RODNIA · LUTY 2010

Tradycyjne, noworocz go, ¿e 23 stycznia w Remizie 

m³odzie¿y, k³ad¹c mocny na

Pamiêtajmy o Janinie Kajtoch
Stowarzyszenie Mi³oœników Ziemi Bieruñskiej „Por¹bek”, 
wœród wielu swoich zadañ szczególnie mocno akcentu-
je dba³oœæ o nasz¹ tradycjê i kulturê. Czas p³ynie, ludzie 
odchodz¹, zacieraj¹ siê wspomnienia. Dlatego cenne s¹ 
wszelkiego rodzaju dzia³ania maj¹ce na utrwalenie tego co 
przemija. Niedawno – 27 stycznia w Œwietlicy Œrodowiskowej 
„Remiza” odby³a siê prezentacja ksi¹¿ki „Janina Kajtoch 
postaæ niezwyk³a” autorstwa Iwony Rup-Staroñ. To ju¿ kolej-
na pozycja wydana przez Stowarzyszenie Mi³oœników Ziemi 
Bieruñskiej „Por¹bek”, które by³o gospodarzem spotkania.

Udany wieczór
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Pasja, jak¹ kieruj¹ 
siê cz³onkowie 
obu zespo³ów 

da³a siê us³yszeæ w 
wyj¹tkowych interpre
tacjach tradycyjnych 
kolêd i pastora³ek. 
Choæ zespo³y nie maj¹ 
d³ugiego sta¿u scenicz
nego, zaprezentowa³y 
wysoki – profesjo
nalny po ziom. Ty
ski Chór powsta³ na 
pocz¹tku 2008 r. We
dle swej nazwy: szyb
ko i œpiewnie, zespó³ 
œpiewa melodyjne i 
rytmiczne pieœni, któ
re aran¿uje dyrygent – 
pani Dominika Kolar. 
Z kolei zespó³ „Fre
edom” prowadzony 
jest przez pani¹ Agatê 
Parysz-Urbaœ, któ
ra tak¿e dba o ca³oœæ 
aran¿acji. M³ode dzie
w czyny, które tworz¹ 
zespó³, zosta³y do
cenione miêdzy in
nymi na Przegl¹dzie 
Twórczoœci Chrzeœci

jañskiej w Lêdzinach 
w 2009 r. Zespó³ zo
sta³ nagrodzony wyró
¿nieniem specjalnym. 
W „Gamie” zespó³ 
wyst¹pi³ w sk³adzie: 
Daria Czempas (stu
dentka), Weronika 
Kupka i Monika Nik-
sa (licealistki) oraz We-
ronika Urbaœ, Daria 
Anio³, Joanna Ficek 
i Karolina Okoñ (gim
nazjalistki). Jak widaæ, 
zespó³ tworz¹ m³odze 
dziewczyny w ró¿nym 
wieku ale grupa jest 
ci¹gle otwarta na 
wszystkich chc¹cych 
œpiewaæ, wystarczy 
przyjœæ w dowolny 
poniedzia³ek o godz. 
18.00 na próbê do 
DK „Gama” a kto wie? 
Warto spróbowaæ gdy¿ 
zespó³ ma w swym re
pertuarze nie tylko 
kolêdy i pastora³ki ale 
równie¿ miêdzy inny
mi standardy jazzowe, 
muzykê gospel i pop. 

Anio³, Joanna Ficek 
i Karolina Okoñ
nazjalistki). Jak widaæ, 
zespó³ tworz¹ m³odze 
dziewczyny w ró¿nym 
wieku ale grupa jest 
ci¹gle otwarta na 
wszystkich chc¹cych 
œpiewaæ, wystarczy 
przyjœæ w dowolny 
poniedzia³ek o godz. 
18.00 na próbê do 
DK „Gama” a kto wie? 
Warto spróbowaæ gdy¿ 
zespó³ ma w swym re
pertuarze nie tylko 
kolêdy i pastora³ki ale 
równie¿ miêdzy inny
mi standardy jazzowe, 
muzykê gospel i pop. 

Freedom w Gamie
Chyba tylko wyj¹tkowo mroŸna pogoda 24 stycznia przeszkodzi³a wielu 
mieszkañcom w wyjœciu do DK „Gama”. Tego dnia odbywa³ siê tam noworocz-
ny koncert kolêd i pastora³ek w wykonaniu ciekawego duetu: bieruñskiego 
zespo³u wokalnego „Freedom” oraz chóru mieszanego „Presto Cantabile” z 
Tychów. Z ¿alem wypada stwierdziæ, ¿e mimo wyj¹tkowego kunsztu wyko-
nawczego na scenie by³o wiêcej osób ni¿ na widowni. Szkoda.
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KULTURA

BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY 
ZAPRASZA W LUTYM

Kinoteatr „Jutrzenka” Bieruń ul. Spiżowa 4
4 lutego godz. 18.30 – Spotkanie Koła Rolniczego – Bieruń Stary

4 lutego godz. 11.30-12.30 – Spotkanie dla młodzieży szkolnej w 

wykonaniu Agencji „Joanna” – „Opowieść o Świętoszku”

11 lutego godz. 18.00 – Wieczorek taneczny dla PZERiI

13 lutego godz. 16.00 – „Maraton filmowy dla zakochanych i nie 

tylko...” – film

18 lutego godz. 11.00 – „Pinokio” – przedstawienie teatralne w 

wykonaniu aktorów teatru „ArtRe” z Krakowa – wstęp wolny

20 lutego godz. 15.30 – Spotkanie gołębiarzy

21 lutego godz. 16.00 – „Królowa śniegu” – przedstawienie dla 

dzieci w wykonaniu aktorów teatru „Fabryka marzeń” – wstęp wolny

21 lutego godz. 18.00 – „Dom zły” – film prod. polskiej – wstęp wolny

27 lutego – SKAT maraton

Świetlica Środowiskowa, ul. Remizowa 19
12 lutego godz. 14.00 – Spotkanie klubowe PZERiI

6 lutego godz.19.00 – Zabawa karnawałowa KGW – Bijasowice

18 lutego godz. 9.30 – „Stoliczku nakryj się” – teatrzyk dla dzieci 

w wykonaniu aktorów teatru „ArtRe” z Krakowa – wstęp wolny

26 lutego godz. 10.00 – „Królowa śniegu” – przedstawienie dla 

dzieci w wykonaniu aktorów teatru „Fabryka marzeń” – wstęp wolny

6 marca godz. 19.00 – „Babski Comber” – impreza biletowana 

(70 zł/osoba)

Dom Kultury „Gama” ul. Chemików 45
1 lutego godz. 8.00-14.00 – Cykl spotkań dla Gimnazjum nr 2 w 

wyk. Katolickiego Teatru Edukacji z Krakowa

4 lutego godz. 11.00 – Przedstawienie teatralne dla Gimnazjum nr 2 

7 lutego godz. 17.00 – Koncert zespołu „Big Gilson” z zespołem 

Łukasza Gorczycy – wstęp wolny

8 lutego godz. 9.00 – Kiermasz odzieżowy

9 lutego godz. 17.00 – Dyskoteka dla Gimnazjum nr 2

RODNIA · LUTY 2010 r.
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Sesja styczniowa zgod
nie z wieloletni¹ tradycj¹ 
poœwiêcona by³a rozli

czeniu inwestycji i remontów za 
ubieg³y rok. Zgodnie z uchwa³¹ 
bud¿etow¹ w planie inwesty
cji ujêto 18 zadañ. Po zmia
nach liczba ta wzros³a do 24, 
a ³¹czny koszt to 13.875.000 
z³. Œrodki na inwestycje 
pochodzi³y z trzech Ÿróde³: 
œrodków w³asnych gminy, 
Gminnego Funduszu Ochrony 
Œrodowiska i Gospodarki Wod
nej oraz zewnêtrznych. Z poda
nej ³¹cznej liczby zakoñczono 
jedenaœcie zadañ, w toku jest 
dziewiêæ zadañ i nie rozpoczêto 
trzech. Rozpoczêcie realizacji 
tych trzech zadañ uzale¿nione 
by³o od otrzymania œrodków 
zewnêtrznych. Zadania inwe
stycyjne realizowa³ równie¿ 
Wydzia³ Gospodarki Komunal
nej. W ubieg³ym roku zrealizo
wanych zosta³o 6 takich zadañ. 
Szerzej o realizacji zadañ in
westycyjnych i remontowych w 
innym miejscu. Sprawozdanie 
dotycz¹ce tematu wiod¹cego 
szczegó³owo zosta³y omówio
ne na posiedzeniach komisji. 
Podczas sesji Rada przyjê³a je 
do wiadomoœci. Podczas se
sji Rada podjê³a nastêpuj¹ce 
uchwa³y:
– w sprawie zmiany miejsco-
wego planu zagospodaro-
wania przestrzennego tere-
nu po³o¿onego w rejonie ul. 
Turyñskiej

Plan obejmuje powierzchniê 
2,16 ha.
– w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu w re-
jonie ul. Okrê¿nej i ul. Szy-
bowej

Plan obejmuje powierzchniê 
6,68 ha.

Obie uchwa³y s¹ prawem 
miejscowym, wiêc podlegaj¹ 
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo
wym Województwa Œl¹skiego.
– w sprawie planu dofinan-
sowania form doskonale-
nia zawodowego nauczycie-
li szkó³ prowadzonych przez 
gminê Bieruñ oraz ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinan-
sowania op³at za kszta³cenie 
pobierane przez szko³y 

wy¿sze i zak³ady kszta³cenia 
nauczycieli na rok 2010

Uchwalenie planu dofinan
sowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli oraz 
ustalenie maksymalnej kwoty 
dofinansowania reguluje Kar
ta Nauczyciela nak³adaj¹c taki 
obowi¹zek na prowadz¹cego 
szko³y. Plan dofinansowania 
okreœla œrodki finansowe w 
wysokoœci 1 % planowanych 
rocznych œrodków przeznaczo
nych na wynagrodzenia oso
bowe nauczycieli w rozbiciu na 
organizacjê szkoleñ, semina
riów itp. W bud¿ecie zaplano
wano na szkolenia 58.290 z³, 
a na op³aty za kszta³cenie po
bierane przez szko³y wy¿sze 
kwotê 13.300 z³. Wysokoœæ 
dofinansowania bêdzie na po
ziomie z ubieg³ego roku. Rada 
ustali³a maksymaln¹ kwotê do
finansowania za kszta³cenie 
pobierane przez szko³y wy¿sze 
w wysokoœci 50 % czesnego, 
jednak¿e nie wiêksz¹ ni¿ kwotê 
700 z³ za semestr dla jedne
go nauczyciela. Rada ustali³a 
nastêpuj¹ce specjalnoœci, na 
które przeznaczone jest do
finansowanie: jêzyki obce, 
oligofrenopedagogika oraz 
nastêpuj¹ce formy kszta³cenia: 
studia wy¿sze zawodowe (li
cencjat), studia magisterskie 
uzupe³niaj¹ce, studia podyplo
mowe, kursy kwalifikacyjne, 
kursy doskonal¹ce.
– w sprawie zatwierdzenia ta-
ryfy dla zbiorowego zaopatrze-
nia w wodê dla mieszkañców 
Gminy Bieruñ, ustalonej przez 
Rejonowe Przedsiêbiorstwo 
Wodoci¹gów i kanalizacji w 
Tychach S.A. na okres od 
12.03.2010 r. do 11.03.2011 r.

Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi 
przepisami taryf¹ na zbioro
we zaopatrzenie w wodê usta
la siê na okres 12 miesiêcy. 
W 2009 r. z wa¿noœci¹ do 
11.03.2010 r. podniesiono 
cenê wody z 5,16 z³ na 5,44 
z³ netto. Z dniem 1.01.2010 r. 
Górnoœl¹skie Przedsiêbiorstwo 
zmienia cenê wody z 1,77 z³ na 
1,83 z³, co stanowi oko³o 3,4 %. 
Rejonowe Przedsiêbiorstwo 
zaproponowa³o, czy œciœlej 
zwróci³o siê o zatwierdzenie 

podwy¿ki ceny wody z 5,44 z³ 
na 5,77 z³, czyli o 0,33 z³ za 
1 m3 (6,07 %) uzasadniaj¹c 
wzrost ceny wzrostem cen 
energii elektrycznej oraz mate
ria³ów budowlanych. Podane 
ceny s¹ cenami netto, do któ
rych doliczony bêdzie VAT w 
wysokoœci 7 %, czyli cena jed
nostkowa m3 bêdzie wynosi³a 
6,17. Cena bêdzie taka sama 
dla gospodarstwa domowego 
jak i pozosta³ych dostawców. 
W taryfie uregulowano rów
nie¿ inne problemy m.in. op³atê 
za przy³¹czenie do urz¹dzeñ 
wodoci¹gowych, warunki 
rozli czeñ z uwzglêdnieniem 
wyposa¿enia nieruchomoœci 
w przyrz¹dy i urz¹dzenia po
miarowe standardy jakoœciowe 
obs³ugi odbiorców us³ug itd.
– w sprawie okreœlenia gór-
nych stawek op³at pono-
szonych przez w³aœcicieli 
nieruchomoœci za us³ugi w za-
kresie odbierania odpadów ko-
munalnych oraz o opró¿niania 
zbiorników bezodp³ywowych 
na terenie Gminy Bieruñ.

Rada ustali³a górne stawki op³at 
ponoszonych przez w³aœcicieli 
nieruchomoœci za us³ugi w za
kresie odbierania odpadów ko
munalnych, opró¿niania zbior
ników bezodp³ywowych i trans
portu nieczystoœci ciek³ych 
odpowiednio:
1) jednokrotny odbiór odpa

dów komunalnych segre
gowanych od w³aœcicieli 
nieruchomoœci:
a) kube³ 110 l lub 120 l – 

21,00 z³ netto (22,47 z³ 
brutto),

b) kube³ 240 l – 36,47 z³ net
to (39,02 z³ brutto),

c) kontener 1100 l – 75,00 z³ 
netto (80,25 z³ brutto);

2) jednokrotny odbiór odpa
dów komunalnych segre
gowanych od w³aœcicieli 
nieruchomoœci:
a) kube³ 110 l lub 120 l – 2,06 

z³ netto (2,20 z³ brutto),
b) kube³ 240 l – 4,00 z³ netto 

(4,28 z³ brutto),
c) kontener 1100 l – 12,72 z³ 

netto (13,61 z³ brutto),
d) worek plastikowy 120 l – 

2,06 z³ netto (2,20 z³ brut
to);

3) jednokrotne opró¿nianie 
zbiorników bezodp³ywowych 
i transport nieczystoœci 

ciek³ych w wysokoœci – 
20,00 z³/m3 netto (21,40 z³ 
brutto).

Uchwa³a jest prawem miej
scowym i wejdzie w ¿ycie po 
up³ywie 14 dni od og³oszenia 
w Dzienniku Urzêdowym Wo
jewództwa Œl¹skiego. Zmiana 
uchwa³y nastêpuje w zwi¹zku 
z wejœciem w ¿ycie z dniem 
1.01.2010 r. obwieszczenia 
Ministra Œrodowiska z dnia 18 
sierpnia 2009 r. w sprawie op³at 
za korzystanie ze œrodowiska 
(M.P. Nr 57, poz. 780 z 2009 r.
– w sprawie wprowadze-
nia zmiany do uchwa³y Nr 
X/20/2002 Rady Miejskiej w 
Bieruniu z dnia 12 grudnia 
2002 r.

Wprowadzona zmiana polega 
na obni¿eniu o 0,1 % wskaŸnika 
przeliczeniowego dla ustalenia 
wysokoœci miesiêcznych diet 
dla Wiceprzewodnicz¹cego 
Rady Miejskiej w Bieruniu 
z 1,6 do 1,5. Decyzja Rady 
oznacza obni¿enie diety dla 
Wiceprzewodnicz¹cego Rady.
– w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej Powiato-
wi Bieruñsko-Lêdziñskiemu 
na realizacjê zadania w za-
kresie wspierania osób nie-
pe³nosprawnych, bêd¹ cych 
mieszkañcami Gminy Bieruñ

Rada postanowi³a ze œrodków 
bud¿etu gminy udzieliæ pomocy 
finansowej w formie dotacji ce
lowej na 2010 r. w wysokoœci 
40.000 z³ powiatowi. Wspiera
nie osób niepe³nosprawnych 
jest zadaniem w³asnym po
wiatu. Pomoc dla osób nie
pe³nosprawnych z terenu naszej 
gminy mo¿e nast¹piæ jedynie 
poprzez dotacjê do Starostwa. 
Œrodki te wykorzystywane s¹ na 
pokrycie kosztów zwi¹zanych z 
prowadzeniem œwietlicy terapeu
tycznej, rehabilitacji leczniczej, 
hydroterapii, organizacjê imprez 
sportoworekreacyjnych, kultu
ralnych i okolicznoœciowych oraz 
spotkañ integracyjnych. Realiza
cja w/w zadañ jest adresowana 
do cz³onków Stowarzyszenia na 
rzecz osób niepe³nosprawnych 
„Radoœæ ¯ycia”.
– w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej Wojewódz-
twu Œl¹skiemu na utrzyma-
nie zwierzêcia w Œl¹skim 
Ogrodzie Zoologicznym 
w Chorzowie.

SESJA

14

Radni obradowali
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Z RATUSZA

Mennica £ebska wraz z Urzêdem Miejskim w Bieruniu, 
wyemitowa³a pieni¹dz lokalny „FUNT BIERUÑSKI”. Funty 

dostêpne bêd¹ w wyznaczonych punktach oraz w Urzêdzie 
Miejskim w Punkcie Informacji i Obs³ugi Mieszkañca 
znajduj¹cym siê na parterze. Szczegó³y na plakacie.

 

PIENIĄDZE LOKALNE 

Bieruń 1 Funt
Na terenie Bierunia obowiązuje jako waluta lokalna  

od dnia 10.02.2010r   do dnia 10.03.2010r  
 

   
 

Kurs wymiany: 1 Funt Bieruński = 10 złotych  
  

1 Funt Bieruński to bon towarowy w formie Ŝetonu.  
 
 

    Nakład:  2500 szt. monet obiegowych - bimetalicznych 
              200 szt. wersji kolekcjonerskiej srebrzonej z tampondrukiem  

  
   

Nie zastępują prawnych środków płatniczych, a ich przyjmowanie jest dobrowolne.  Pełny regulamin znajdziesz u organizatora, 

na stronie www.funt-bierunski.pl i w punktach honorujących. 
  

Organizator akcji promocyjnej, producent i emitent:  MENNICA ŁEBSKA: www.mennicalebska.pl tel. 0799 066 001 
 

PATRONAT HONOROWY URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU 
1 Funt Bieruński to pierwsza moneta z mini serii Bieruńskiej 

 

Od stycznia 2010 r. 
obowi¹zuje nowa usta
wa o zmianie ustawy  

o og³aszaniu aktów normatyw
nych i niektórych innych aktów 
prawnych, której zasadniczym 
celem jest wprowadzenie do ob
rotu prawnego elektronicznych 
dzienników (Dziennika Ustaw 
i Monitora Polskiego) prezen
towanych na stronach interne
towych Rz¹dowego Centrum 
Legislacji jako powszechnie 
dostêpnej wersji autentycznej, 
stanowi¹cej Ÿród³o prawa. Przy
toczone wy¿ej przepisy na³o¿y³y 
na urzêdy organów samorz¹du 
terytorialnego oraz urzêdy te
renowych organów administra
cji rz¹dowej obowi¹zek tech
nicznego umo¿liwienia takiego 

dostêpu na urzêdowych stro
nach internetowych.

W zwi¹zku z powy¿szym, 
ka¿dy zainteresowany ma 
dostêp do w/w aktów prawnych 
poprzez stronê internetow¹ 
Urzêdu Miejskiego www.bie
run.pl, w zak³adkach: „Dziennik 
Ustaw” oraz „Monitor Polski.” 
Zak³adki te s¹ odnoœnikiem do 
stron Rz¹dowego Centrum Le
gislacji. Dostêp do aktów praw
nych jest mo¿liwy równie¿ 
bezpoœrednio w Urzêdzie Miej
skim, na specjalne przygoto
wanym stanowisku kompute
rowym. Stanowisko to znajduje 
siê na parterze i jest dostêpne 
w godzinach pracy Urzêdu. 

Adam Kondla

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
dzia³aj¹c na podstawie art. 35  ust. 1 ustawy o gospodarce 
nieruchomoœciami z dnia 21 sierpnia 1997r., informuje, ¿e na ta
blicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim w Bieruniu zosta³ wywieszo
ny wykaz, w którym opisano nieruchomoœæ z przeznaczeniem 
do: sprzeda¿y w drodze ograniczonego przetargu ustnego tj.:
– dzia³ka nr 2310/69 o powierzchni 292 m2, po³o¿ona w Bieru

niu przy ul. Marcina.

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
dzia³aj¹c na podstawie art. 35  ust. 1 ustawy o gospodarce 
nieruchomoœciami z dnia 21 sierpnia 1997r. informuje, ¿e na 
tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim w Bieruniu zosta³ wywie
szony wykaz, w którym opisano nieruchomoœæ po³o¿on¹ w Bie
runiu przy ul. Oœwiêcimskiej z przeznaczeniem do:  sprzeda¿y 
w drodze nieograniczonego przetargu ustnego tj.:
– dzia³ka nr 18 o powierzchni 3030 m2,
– dzia³ka nr 19 o powierzchni 6530 m2 ,
– dzia³ka nr 369/20 o powierzchni 14527 m2.

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce 
nieruchomoœciami z dnia 21 sierpnia 1997r. informuje, ¿e na 
okres 21 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Bieruniu 
zosta³ wywieszony wykaz nieruchomoœci bêd¹cej w³asnoœci¹ 
Gminy Bieruñ, a: przeznaczon¹ do dzier¿awy rolniczej na okres 
3 lat , tj.:
– dzia³ka nr 79/8 o pow. 7661 m2 po³o¿ona przy ul. 

Bogus³awskiego.

Akty prawne bardziej 
dostêpne

Rok wa¿nych decyzji3

Wszystkie te tematy zamykaj¹ 
siê swoist¹ klamr¹ rozwo
ju Bierunia poprzez w³aœciw¹ 
organizacjê i rozwój prze
strzenno terytorialny miasta, w 
œcis³ym powi¹zaniu z warun
kami ¿ycia w tym dla m³odych 
mieszkañców, gwarantuj¹c 
w sumie prawid³owy rozwój 
i dobr¹ przysz³oœæ naszemu 
miastu. Oby tylko sprostaliœmy 
temu zadaniu. Dlatego 
chcia³bym zachêciæ wszyst
kich do czynnego udzia³u w 
tych pracach. To zreszt¹ ju¿ 
ma miejsce, poniewa¿ prace w 

tych tematach trwaj¹, najpierw 
na spotkaniach roboczych 
grup, podzespo³ów z udzia³em 
burmistrza, radnych, pracow
ników Urzêdu i konsultantów 
oraz czêsto z udzia³em osób 
reprezentuj¹cych bieruñskie 
orga nizacje pozarz¹dowe, na
stêpnie na w³aœciwych komi
sjach Rady Miejskiej, które 
wypracowuj¹ wnioski i wreszcie 
na samej sesji Rady Miejskiej w 
Bieruniu, która formu³uje osta
teczne rozstrzygniêcia.

Henryk Skupieñ

Wydawca: BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY; ISSN 12334987
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Poglądy wyrażane na łamach Rodni są opiniami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają punkt widzenia redakcji.

Za treść ogłoszeń, redakcja nie odpowiada. Niezamówionych materiałaów redakcja nie zwraca. Zastrzega też 
sobie prawo do skrótów i redakcyjnego opracowania tekstów.
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MAGAZYN SZKOLNY

Doroczn¹ wystawê gimna
zjalistów z Bierunia No
wego otwarto 19. stycz

nia br. w hali sportowej przy 
Gimnazjum nr 1 im. Karola 
Wierzgonia w Bieruniu, tym ra
zem pod has³em „Szko³a lino
rytu”. W ten sposób nawi¹zano 
do dzia³alnoœci patrona szko³y, 
Karola Wierzgonia. Pe³ni³ on bo
wiem nie tylko funkcjê kierow
nika podstawówki, w której mu
rach, od dziesiêciu lat, ucz¹ siê 
gimnazjaliœci. Tak¿e nauczycie
la plastyki i techniki oraz cha
ryzmatycznego animatora kul
tury. To on w m³odych ludziach 
zaszczepi³ mi³oœæ do sztuki, a na 
zajêcia plastyczne wprowadzi³ 
linoryt – jedn¹ z technik dru
ku wypuk³ego. Tak powsta³a 
„Nowobieruñska szko³a lino
rytu”, której dokonania podzi
wiano nie tylko w kraju, ale i za 
granic¹.

Na wystawie znalaz³o siê 156 
linorytów 52 uczniów, w tym ab
solwentów z ostatnich siedmiu 
lat. Zaprezentowano ró¿norodn¹ 
stylistykê i tematykê: sportow¹, 

okolicznoœciow¹, re gionaln¹, 
przedstawiaj¹c¹ œwiat natu
ry oraz wyobraŸni – fantastycz
ne zwierzêta czy niebanaln¹ 
architekturê. W oczach 
zwiedzaj¹cych uznanie znalaz³y 
m.in. odbitki graficzne Aleksan-
dry Gulki, Aleksandry Plew-
niok, Ewy Gawlik, Eweliny 
Kremzy, Kingi Dzidek.

Linoryty gimnazjalistów do
ceniono. Dlatego ilustruj¹ 
ksi¹¿kê „Nowobieruñskie We
sele pszczyñskie” wydan¹ przez 
Stowarzyszenie Mi³o œników Zie
mi Bieruñskiej „Por¹bek”. Tak¿e 
odnosz¹ sukcesy w konkursach, 
np. kartka bo¿onarodzeniowa 
Sebastiana Ryszki zajê³a drugie 
miejsce w konkursie wojewódz
kim.

Podczas wernisa¿u na
grodzono za pasjê twórcz¹ i 
spo³ecznikowsk¹ Kingê Dzi-
dek z 2a oraz Bogdana Matyjê 
z 2c.

Grzegorz Bizacki, dyrek
tor gimnazjum, podkreœli³, i¿ 
uczniowie tej placówki odnosz¹ 
wiele plastycznych sukce

sów. Przypomnia³, ¿e Sznu
pek – s³ynna maskotka policji 
œl¹skiej, to „dziecko” uczenni
cy w³aœnie tej szko³y – Jolanty 
Okrzesik. Wœród ostatnich suk
cesów wymieni³ konkurs polsko
francuski na logo stowarzysze
nia miast partnerskich, którego 
laureatk¹ zosta³a Alicja Kowa-
lik (realizacja pracy).

Wœród wernisa¿owych 
goœci znaleŸli siê, m.in. Kry-
styna Czajowska, dyrektor 
bieruñskiego Oœrodka Eduka
cji, cz³onkowie „Por¹bka”, w tym 
jego prezes, Norbert Jaromin. 
Tak¿e artyœci plastycy, nauczy
ciele, gimnazjaliœci, ich rodzice 
i rodzeñstwo. Wszyscy zgod

nie uznali, i¿ obecni ucznio
wie z powodzeniem kontynuuj¹ 
najwartoœciowsze tradycje 
szko³y.

Oprawê muzyczn¹ przygo
to wa³ pan Marek Regu³a, na
uczyciel muzyki. Wyst¹pi³y, 
m.in.: Aleksandra Nyga, Moni-
ka Stêpniewska, Kinga Plew-
niok, Izabela Kula.

Wystawê przygotowa³o wie
lu uczniów, w szczególnoœci.: 
Bogdan Matyja, Alicja Kowa-
lik, Maciej Urbañczyk Malwi-
na Wietrzycka, Marta Tubac-
ka, Aleksandra Tomala, Kinga 
Dzidek.

Organizator wystawy: Danuta 
Kurdziel, nauczycielka plastyki.

W stronê tradycji

Jesienne zdjêcia obozu Au
schwitz okaza³y siê zda

niem jury, najlepsze spoœród 
kilkudziesiêciu prac, kryterium 
oceny by³ poziom artystycz
ny, profesjonalizm i si³ê prze
kazu. – To naprawdê ogromne 
wyró¿nienie, daje motywacjê 
do pracy – mówi laureat – foto-
grafowanie jest moj¹ pasj¹ od 
dwóch lat, chcia³bym tê pasjê 
po³¹czyæ z prac¹ zawodow¹. 
Mateusz uczêszcza do kla
sy pierwszej wielozawodowej, 
uczy siê w zawodzie fotografa, 
w czasie imprez szkolnych robi 
zdjêcia do kroniki i na stronê 
internetow¹ szko³y. Od niedaw
na siê równie¿ fotografowa

niem uroczystoœci religijnych w 
koœciele pod wezwaniem Œw. 
Barbary w Bieruniu. 

I nagroda dla 
Mateusza Kamiñskiego „Zaczarowany ksi¹¿ê” spek-

takl w jêzyku rosyjskim przy-
gotowany przez bieruñskich 
licealistów zdoby³ II nagrodê 
w Wojewódzkim Przegl¹dzie 
Teatralno-Muzycznym Mish 
Mash, jaki odby³ siê 2 lutego 
w tyskim DK Têcza. Organi-
zatorem ósmej ju¿ edycji tego 
presti¿owego konkursu by³o 
III LO im. S. Wyspiañskiego w 
Tychach. 

Licealiœci z Bierunia pod kie
runkiem prof. Joanny Tla³ki od 
wielu lat zdobywaj¹ najwy¿sze 

laury, w tym kilka razy zwyciê¿ali 
w/w konkursie.

W spektaklu wyst¹pili ucznio
wie klasy drugiej humanistycz
nej. Rolê tytu³ow¹, za któr¹ zosta³ 
zreszt¹ uhonorowany tytu³em 
Najlepszego Aktora Mish Mash 
2010 odegra³ Dawid Jankowski. 
W pozosta³ych rolach wyst¹pili: 
Karolina Chrószcz, Justyna 
Gniza, Patrycja Hadryjan, Klau-
dia Kiczmal, Patrycja Ocha³ek, 
Marta Patola, Krzysztof Badoñ, 
Bart³omiej Klekot i Aleksander 
Rutkowski.

RODNIA · LUTY 2010 r.

Mateusz Kamiñski z Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Bie-
runiu zdoby³ pierwsz¹ nagrodê w kategorii szkó³ podna-
gimnazjalnych w II Ogólnopolskim Konkursie Fotograficz-
nym pod has³em „Pozosta³ po nich œlad” organizowanym 
przez Towarzystwo Opieki nad Oœwiêcimiem. 

Licealiœci na podium
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ROZMAITOŚCI

Rada postanowi³a udzieliæ 
pomocy w formie dotacji ce
lowej na 2010 r. w wysokoœci 
10.000,00 z³ Województwu 
Œl¹skiemu z przeznaczeniem 
na utrzymanie zwierzêcia w 
Œl¹skim Ogrodzie Zoologicz
nym w Chorzowie.

Rada podjê³a tak¹ sam¹ 
decyzjê jak w ubieg³ym roku. 
Wzorem innym gmin pomoc 
ma na celu utrzymanie Ogro
du, który jest jednym z elemen
tów infrastruktury WPKiW. Park 
to wartoœæ i wizytówka ca³ej 
spo³ecznoœci województwa. 
Przekazuj¹c pomoc w ubieg³ym 
roku Rada nie wskaza³a 
zwierzêcia traktuj¹c j¹ jako 
wk³ad w ratowanie ca³ego mie
nia Ogrodu. Dyrekcja wskaza³a 

dla Bierunia opiekê nad 
nosoro¿cem. Pomiêdzy du¿ymi 
miastami Katowicami i Gliwica
mi toczy³ siê w ubr. bój o opiekê 
nad lwem. Oba miasta d¹¿y³y, 
aby pomoc dla Ogrodu by³a wy
korzystywana równie¿ w celach 
promocyjnych.
– w sprawie zmian bud¿etu

Zmiany zawarto w 4 
za³¹cznikach. W zwi¹zku z li
kwidacji z dniem 31.12.2009 r. 
Gminnego Funduszu Ochro
ny Œrodowiska i Gospo
darki Wodnej zaplanowa
ne œrodki na 2010 r. przenie
siono do bud¿etu. Zmiana ta 
spowodowa³a zwiêkszenie do
chodów na kwotê 3.068.500z³ 
oraz zwiêkszenie wydatków 
bie¿¹cych o kwotê 648.500 

z³ i wydatków maj¹tkowych o 
kwotê 2.420.000 z³. Do bud¿etu 
wprowadzono kwotê 50.000 z³ 
zwiêkszaj¹c dochody. Gmina 
otrzyma³a w 2009 r. nagrodê 
z WFOŒiGW, któr¹ nale¿a³o 
przeznaczyæ na opracowanie 
programów efektywnoœci ener
getycznej z wykorzystania od
nawialnych Ÿróde³ energii. Ta
kie opracowanie jest zlecone do 
wykonania w 2010 r. Ponadto 
zmiany polega³y na zwiêkszeniu 
wydatków maj¹tkowych o kwotê 
250.000 na zadanie pod nazw¹ 
termomodernizacja hali spor
towej przy Gimnazjum nr 2. W 
œlad za tym wskazano pokry
cie w dochodach na tê kwotê. 
Zmiany bud¿etu dotyczy³ rów
nie¿ Bieruñskiego Oœrodka 
Sportu i Rekreacji.

Jako ciekawostkê nale¿y 
podaæ narzucony przez Woje

wo dê sposób przesy³ania 
uchwa³ bêd¹cych prawom miej
scowym. Podczas sesji Rada 
podjê³a trzy uchwa³y zaliczane 
do prawa miejscowego. By³y 
to dwie uchwa³y dotycz¹ce 
gospodarki przestrzenne
go oraz jedna dotycz¹ca gór
nych op³at ponoszonych przez 
w³aœcicieli nieruchomoœci za 
us³ugi w zakresie odbiera
nia odpadów komunalnych. 
Uchwa³y te przes³ano do re
dakcji Dziennika Urzêdowego 
Województwa Œl¹skiego. Tek
sty uchwa³ podpisa³ bezpiecz
nym podpisem elektronicznym 
Przewodnicz¹cy Rady, a takim 
samym podpisem uczyni³ to 
Burmistrz, sk³adaj¹c wniosek o 
ich publikacjê.

Opracowa³
Sekretarz Miasta

Jerzy Stok

Radni obradowali11

10 stycznia odby³ siê 18
sty fina³ Wielkiej Or

kiestry Œwi¹tecznej Pomocy. 
W Bieruniu Orkiestra zagra³a 
9ty raz. Zebrano ponad 
39,1 tys. z³. Kwota ta potwier
dza hojnoœæ mieszkañców 
Bierunia. Podczas dotychcza
sowych 9 fina³ów zebrano pra
wie 360 tyœ. z³otych. Œrednio 
co roku na konto orkiestry w 
Bieruniu wp³ywa prawie 40 
tysiêcy, co w przeliczeniu na 
jednego mieszkañca wyno
si ok. 2 z³. To bardzo dobry 
wynik. Sk³ada siê na niego 
praca wielu ludzi. Oprócz 80 
wolontariuszy, którzy zbierali 
pieni¹dze na ulicach, prowa

dzone by³y kwesty w szko³ach. 
Zebrano w nich 10 tys. z³, a 
szko³y podstawowe pobi³y re
kord. Dziêki konkursom, lo
teriom i innym dzia³aniom 
zebra³y po 3,5 tys. z³. 

Ponadto organizatorzy ze 
Stowarzyszeniem Gospodar
czoEkologicznym „Nasz Re
gion” zorganizowali bal do
broczynny, który odby³ siê 9 
stycznia w Domu Zbornym. 
Licytacje dzie³ sztuki lokal
nych artystów, które przepro
wadzono podczas tej imprezy 
przynios³y prawie 10 tys. z³.

Du¿ym zainteresowaniem 
cieszy³y siê niedzielne impre
zy w kinoteatrze „Jutrzenka”. 

W Szkole Podstawowej nr 1 
odby³ siê fina³ Powiatowe-
go Konkursu Gazetek Szkol-
nych. Celem konkursu by³o 
wy³onienie najlepszego pi-
semka szkolnego oraz popu-
laryzacja dzia³alnoœci dzien-
nikarskiej wœród m³odzie¿y 
szkó³ podstawowych powia-
tu bieruñsko-lêdziñskiego. 
Warunkiem przyst¹pienia do 
konkursu by³o nades³anie 
trzech numerów wydawa-
nych gazetek szkolnych.

Do konkursu przyst¹pi³y 
zespo³y redakcyjne ze Szko³y 
Podstawowej z Oddzia³ami In
tegracyjnymi Nr 1 w Bieruniu, 
Szko³y Podstawowej Nr 3 w Bie
runiu i Szko³y Podstawowej im. 
Wilhelma Gawlikowicza w Boj
szowach.

Jury, w sk³adzie: Anna Kno-
pek – dyrektor SP 1 w Bieru
niu, Urszula Stolorz – wicedy
rektor SP 1 w Bieruniu, Gabrie-
la Rozmus – nauczycielka SP 

w Bojszowach, Renata Piku³a 
– nauczycielka SP 3 w Bieru
niu, przyzna³o: I miejsce dla ga
zetki „Jedyneczka” redagowa
nej w Szkole Podstawowej z 
Oddzia³ami Integracyjnymi Nr 
1 w Bieruniu, II miejsce dla ga
zetki „Forumek” redagowanej 
w Szkole Podstawowej im. Wil
helma Gawlikowicza w Bojszo
wach oraz III miejsce dla gazet
ki „Gazetka ma³olata” redago
wanej w Szkole Podstawowej 
Nr 3 w Bieruniu.

Zespo³y redakcyjne otrzyma³y 
pami¹tkowe dyplomy i nagrody 
ksi¹¿kowe, a dziennikarze indy
widualne nagrody w postaci przy
borów szkolnych i maskotek.

W trakcie spotkania odby³y 
siê warsztaty dziennikarskie na 
temat: Jak redagowaæ gazetkê 
szkoln¹? Przygotowa³a je or
ganizatorka konkursu – Alina 
Czerwiñska – w postaci pre
zentacji multimedialnej. 

Roœnie nam konkurencja

Dziêkujemy 

Zg³oszenia w formie wniosku 
o nadanie tytu³ów: Honoro
wy Obywatel Miasta Bieru

nia  oraz Zas³u¿ony dla Miasta 
Bierunia, z uzasadnieniem i pod
pisami uprawnionych osób, mog¹ 
sk³adaæ miêdzy innymi: organiza
cje spo³eczne, stowarzyszenia 
oraz co najmniej 30 mieszkañców 
Bierunia posiadaj¹cych czynne 
prawo wyborcze.

Zg³oszenia prosimy sk³adaæ 
do 31 marca ka¿dego roku do 

biura Rady Miejskiej w Bieruniu, 
na zasadach okreœlonych regu
laminem (uchwa³a nr VI/4/2009 
Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 
25.06.2009 r. W sprawie za
sad nadawania tytu³u Honorowy 
Obywatel Miasta Bierunia oraz 
tytu³u Zas³u¿ony dla Miasta Bie
runia).

Szczegó³y w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 

Zapraszamy.  

Czekamy na zg³oszenia!
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SPORT

W drugim dniu Halowych 
Mistrzostw Polski Ju
niorów i Juniorów 

M³odszych odbywaj¹cych siê w 
Oœrodku Przygotowañ Olimpij
skich w Spale (21 – 24.01.10 r.) 
jako pierwsi popo³udniow¹ rundê 
fina³ow¹ rozpoczêli chodziarze. 
Zawodniczki i 
zawodnicy wy
startowali od
powiednio na 
dystansach 3 i 
5 km.

W katego
rii juniorów 
m³odszych ak
tualny kadro
wicz (zawodnik 
UKS „Maraton 
– Korzeniow
ski.pl w Bieru
niu) Krzysz-
tof RzeŸnik 
wywalczy³ tytu³ 
wicemistrzow
ski na 5 km 

(wynik 23:52.10 – rekord ¿ycio
wy w hali – podopieczny tre
nerki Katarzyny Œleziony). 
Krzysiek kolejny raz udowodni³ 
swoj¹ niesamowit¹ walecznoœæ i 
ambicjê w d¹¿eniu do jak najlep
szych wyników. Serdecznie mu 
za to dziêkujemy i gratulujemy. 

Krzysiek halowym 
wicemistrzem Polski!

Ju¿ XIII Grand Prix Bierunia 
o Puchar Burmistrza Miasta 
Bieruñ w Formach Sztuk 

Walki odby³o siê 30 stycznia. 
W poszczególnych konkuren
cjach wystartowa³o 170 zawod
ników. Zawody rozgrywane by³y 
z podzia³em na kategorie wago
we (walki semi  kontakt) i wieko
we w konkurencjach: kata, kata z 
broni¹, kata synchroniczne oraz 
kata synchroniczne z broni¹. 
Przyznano tytu³y: najlepszego 
zawodnika i zawodniczki w kon
kurencjach kata, kata z broni¹, 
kata synchroniczne, walki semi
contact w poszczególnych kate
goriach wiekowych. 

Puchar i tytu³ najlepszej za
wodniczki: – w kategorii wie
kowej do 8 lat – Paulina Kula, 
– w kategorii wiekowej do 10 lat 
– Weronika Szwedo, – w kate
gorii wiekowej do 16 lat – Karoli-
na Kula i – w kategorii wiekowej 
Kobiet – Hanna Æmiel. Puchar 

i tytu³ najlepszego zawodnika: – 
w kategorii wiekowej do 8 lat – 
Pawe³ Kachniarz,  w kategorii 
wiekowej do 10 lat – Mateusz Sa
ternus, – w kategorii wiekowej do 
16 lat – Martin Œmi³owski oraz – 
w kategorii wiekowej Mê¿czyzn – 
Tadeusz Tarnowski.

Ponadto Puchar dla najlepsze
go technika w walkach semi kon
takt w kategorii juniorów zdoby³: 
– Jakub Urbañski natomiast Pu
char dla najlepszego technika w 
walkach semi kontakt w katego
rii seniorów zdobyli: – Rados³aw 
Albrecht (Mê¿czyzni) i – Ilo-
na Rafalik (Kobiety). Sêdzi¹ 
g³ównym zawodów by³ Euge-
niusz Nawrot.

Prezes Stowarzyszenia Big 
Budo Polska Wies³aw Bigos (9 
Dan) dziêkuje za pomoc w zor
ganizowaniu w/w imprezy spon
sorom: Urz¹d Miasta Bieruñ, Sta
rostwo Bieruñsko – Lêdziñskie i 
Trofea Sportowe POKALE.
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SERDECZNIE ZAPRASZA SZKACIORZY 

NA OTWARTY CYKLICZNY TURNIEJ SKATA 
BIERUŃ 

 

 
W dniu 27.02.2010r. (Sobota) godz. 10.00               3x48 

W „Kino Jutrzenka” ul. Spiżowa 4 w Bieruniu 
Wpisowe 30 złotych w terminie do 24.02.2010 w tym: posiłek, nagrody 

żywnościowe i rzeczowe, chleb ze smalcem i inne łakocie 
500

TRADYCYJNIE GRAMY O: WIEPRZKA „KITY TYLNE  
Turniej sponsorowany – przewidziane NIESPODZIANKI 

Gramy wg regulaminu PZ SKAT 

 
Telefony kontaktowe: 32/ 216-40-75, kom.:798 878 594 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA 

Zmagania licznie zebranych 
uczestników (2 kobiety i 14 

mê¿czyzn) rozpoczê³y siê krót
ko po godzinie 9. OpóŸnienie 
czasowe wynika³o z potrzeby 
zwo³ania krótkiego zebrania or
ganizacyjnego.

Uczestnicy walczyli w  czte
rech konkurencjach: dwóch 
p³ywackich i dwóch ratowni
czych. Walka jak zwykle by³a 
zaciêta i wyrównana. IV edy
cja ligi znacznie ró¿ni siê od 
poprzednich. G³ówne zmiany 
wi¹¿¹ siê ze zmian¹ na stanowi
sku sêdziego g³ównego, nowym 
systemem prowadzenia rozgry
wek sportowych, zmianami w 
systemie punktowania oraz po
zyskaniem wspó³organizatora, 
którym jest Bieruñski Oœrodek 
Sportu i Rekreacji.

W tym roku do naszych 
zmagañ do³¹czyli nowi zawodni
cy z Oœwiêcimia i Woli. 
Serdecznie ich witamy. 
Jeœli ktoœ jest zaintere
sowany szczegó³ami 
zmian w naszej lidze 
proszê o dog³êbne za
poznanie siê z regula
minem, który jest za
mieszczony na naszej 
stronie internatowej.  
Zachêcamy wszystkich 
zapisanych do spor
towej rywalizacji, któ
ra w tym roku mo¿e 
przynieœæ korzyœci 
dziêki sponsorom oraz 
sk³adkom startowym, 
które zostan¹ przezna
czone na nagrodzenie 
najlepszych.

Walczono na hali

Liga Ratowniczo-P³ywacka 
W dniu 24 stycznia 2010r. na basenie w Bieru-
niu odby³y siê pierwsze zawody IV edycji Ligi 
Ratowniczo-P³ywackiej Dru¿yny WOPR Bieruñ.



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu                        
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego                            

Województwa Śląskiego na lata 2007 ‐ 2013” 

 
Urząd Miejski w Bieruniu 

otrzymał dofinansowanie  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

na realizację projektu 

 

„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE  
UL. WAWELSKIEJ I UL. SKOWRONKÓW ORAZ DZIELNICY 

CZARNUCHOWICE” 

 
Urząd Miejski w Bieruniu podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Śląskiego dotyczącą dofinansowania projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej  

w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice”. Projekt ten 

został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata  

2007 – 2013, Priorytet 5 „Środowisko”, Działanie 5.1 „Gospodarka wodno - ściekowa”. 

Kwota dofinansowania wynosi 8 048 876,84 zł, co stanowi 74,61% kosztów 

kwalifikowanych całej inwestycji. Rzeczowa realizacja projektu rozpoczęła  się w grudniu 

2009 roku, wykonano wówczas prace za ponad 400 000 zł. Projekt, którego zakończenie 

planuje się w IV kwartale 2011 roku, ma na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej 

w mieście, swoim zakresem obejmuje budowę 24,71 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz 

z uzgodnionymi z mieszkańcami 282 przyłączami do budynków oraz budowę  

7 przepompowni. Ścieki będą odprowadzane do istniejącej sieci eksploatowanej przez 

Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej w Bieruniu i dalej do oczyszczalni 

przy ul. Soleckiej. 


