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Odpustowe uroczystości

Jak co roku, uroczyście obchodziliśmy 
dzień św. Walentego. Już 13 lutego w 
kościele p.w. św. Bartłomieja odbyła 

się Msza św.  z okazji pięciolecia oficjalne-
go patronatu  św. Walentego nad naszym 
miastem, zakończona procesją do Walen-
cinka. O północy odbyła się msza strażac-
ka a od rana 14 lutego - uroczystości od-
pustowe  w których uczestniczyły tłumy 
wiernych z całej archidiecezji katowickiej. 
Jak zawsze, tego dnia odprawiane były 
Msze św. dla przedstawicieli różnych sta-
nów, grup zawodowych i miejscowości. W 
przerwach między nabożeństwami wierni 
na kolach przechodzili wokół głównego oł-
tarza, w którym umieszczony jest wizeru-
nek św. Walentego. 

Niestety, na tradycyjnej sumie odpusto-
wej odprawianej w kościele p.w. św. Bartło-
mieja Apostoła, po raz pierwszy od wielu lat- 
zabrakło chorego ks. kardynała Nagyiego. 
Nie mógł przybyć  również metropolita arcy-
biskup Damian Zimoń, który przysłał list do 
wiernych odczytany podczas Mszy. W asy-
ście księży dekanatu bieruńskiego z księ-
dzem dziekanem Walerianem Ogierma-
nem, sumę odprawił i kazanie wygłosił po-
przedni dziekan bieruński ks. kanonik Józef 

Przybyła. Ten wspaniały, pełen życzliwego 
humoru duchowny, tym razem niezwykle 
poważnie przypomniał  zebranym, że od 
2004 roku św. Walenty jest patronem całe-
go miasta, a mieszkańcy niedawno postawi-
li mu pomnik. - Czy jednak to się przekłada 
na życie moralne i religijne? - pytał kazno-
dzieja i zachęcał, żeby bierunianie wzorowa-

li się na swoim patronie, który nie cofnął się 
i wyznawał swą wiarę mimo prześladowań. 
Podkreślił, że każdy chrześcijanin ma ambo-
nę, z której może głosić prawdę Ewangelii - 
tą amboną jest codzienne życie.

Później mogliśmy przespacerować się 
wzdłuż straganów, których z roku na rok jest 
coraz więcej. 
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LOKALIA

Policjanci Centralnego Biura 
Śledczego i policjanci z Bie-
runia zabezpieczyli około 7,5 
kg amfetaminy i 0,5 kg mari-
huany, których czarnorynko-
wa wartość to ponad 310 tys. 
zł. Funkcjonariusze zatrzymali 
także 26-letniego mieszkańca 
Bierunia. Mężczyzna podejrze-
wany jest o wprowadzenie hur-
towych ilości narkotyków na 
rynek województw: śląskiego i 
małopolskiego. Zatrzymanemu 
grozi kara do 8 lat więzienia. 
Policjanci przewidują kolejne 
zatrzymania do tej sprawy.

Policjanci przeszukali miesz-
kanie zatrzymanego, gdzie 
znaleźli hurtowe ilości narkoty-
ków, przygotowane do sprze-
daży. Zabezpieczyli około 7,5 
kg amfetaminy i około 0,5 kg 
marihuany. Wartość czarnoryn-
kowa tych narkotyków to około 
310 tys. zł.

Przedstawiamy projekt rzeź-
by fontanny, której autorem 
jest Remigiusz Dulko tego-
roczny laureat nagrody Cle-
mensa. Jeśli uda się znaleźć 
środki unijne, fontanna ma 
szansę stanąć na placyku koło 
poczty w Bieruniu Nowym jako 
swoista promocja projektu bu-
dowy kanalizacji w Czarnucho-
wicach. 

Pracownicy spółki „Nitro-
erg” z Krupskiego Młyna boją 
się masowych zwolnień. W 
zakładzie produkującym ma-
teriały wybuchowe trwa więc 
akcja protestacyjna. Wszyst-
ko przez plan restrukturyza-
cji, który powoli jest wdrażany. 
Pierwszym krokiem było połą-
czenie zakładu ze spółką Erg 
z Bierunia. Pracownicy oba-
wiają się, że na bruku znaleźć 
może się nawet tysiąc osób 
co stanowczo dementuje za-
rząd spółki.

W tym roku powiat bie-
ruńsko-lędziński nie będzie 
przyjmował nowych wnio-
sków o dopłatę do usuwania 
groźnego dla zdrowia i życia 
azbestu z budynków miesz-
kalnych i gospodarczych. W 
ubiegłym roku było tak dużo 
zgłoszeń, że nie zdołano ich 
wszystkich zrealizować. Kasa 
publiczna dopłaca tylko do 
zdjęcia i wywiezienia azbe-
stu. Na nowe dachówki lub 
tynk trzeba wyłożyć z własnej 
kieszeni.

Franciszkanie z Rychwałdu 
na Żywiecczyźnie złapali na 
gorącym uczynku złodzieja, 
okradającego od kilku miesię-
cy skarbonki w tutejszym sank-
tuarium maryjnym. Zatrzymany 
przez policję 51-letni recydywi-
sta ma na swym koncie także 
kradzieże w innych kościołach-
między innymi w Bieruniu

W szkołach naszego miasta 
wydawanych jest 280 obia-
dów, w tym 125 w SP nr 1 w 
Bieruniu Starym, 105 w SP nr 3 
w Nowym Bieruniu i 50 w Gim-
nazjum nr 1. Każda placówka 
posiada własną kuchnię, w 
której posiłki te są przygoto-
wywane. 

Ośrodek Edukacji zapropo-
nował, aby w ramach redukcji 
kosztów - utworzyć jedną, cen-
tralną kuchnię, która powstała-
by na bazie najnowocześniej-
szej kuchni mieszczącej się do 
SP nr 3. Tam przygotowywa-
ne byłyby obiady dla wszyst-
kich trzech bieruńskich szkół. 
W pozostałych szkołach nie 
byłoby więc kuchni, ale po-
zostałyby jadalnie, w których 
uczniowie jadłyby tak jak do-
tychczas.

- W ten sposób można bę-
dzie zaoszczędzić utrzyma-
nie sześciu etatów a do tego 
ograniczyć koszty zużycia 
wody i energii - informuje bur-
mistrz Ludwik Jagoda. - Nikt 
nie straciłby pracy, ponieważ 
część osób, pracujących w 
kuchniach ma już uprawnienia 
emerytalne. Inne przeszłyby do 
przedszkola. Ośrodked Eduka-
cji, planuje wykorzystać zaosz-
czędzone środki na inne cele.

8 kilo 
narkotyków

Zakonnicy 
ujęli 
złodzieja 

Czy powstanie?
Protest w 
Nitroergu

Azbest poczeka

Powszechnie wiadomo, 
że krew ratuje życie. 

Niestety często zdarza się, że jej brakuje. Stąd zapewne coraz wię-
cej kampanii informacyjnych propagujących krwiodawstwo. Przekła-
da się to na ilość organizowanych akcji krwiodawstwa w kraju. Bieruń 
nie odstaje od tej pozytywnej tendencji. Corocznie organizowanych 
jest 6 akcji krwiodawstwa: po dwie akcje na rynku i przy KWK „Piast” 
oraz w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich i Powia-
towym Zespole szkół. Pod koniec lutego (24) właśnie w PZS odbyła 
się VII edycja krwiodawstwa, w której wzięło udział 26 uczniów. Dzięki 
przeprowadzonej akcji udało się zebrać 12 litrów krwi.

Bieruńska krew Tańsza 
ale nie 
gorsza 

Wymuszenie

Wymuszenie pierwszeństwa przejazdu, stało się przyczyną ko-
lizji drogowej, która miała miejsce 28 lutego przy ulicy Chemików. 
W wyniku zderzenia z autobusem – samochód renault Clio wylą-
dował w Potoku Stawowym.
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WOKÓŁ NAS

W Bieruniu znajduje się 9 po-
mników przyrody ożywionej tj. 
drzew. Jeden z nich jest szcze-
gólnie cenny. Jest to Dąb Szy-
pułkowy znajdujący się przy ul. 
Soleckiej. Wysokość dębu wy-
nosi 21 metrów, a obwód pnia 
5,5m. Jego wiek określa się 
na ok. 320 lat. Status pomnika 
przyrody uzyskał w 1991 roku. 
Według opracowań naukowych 
został on posadzony na cześć 
przemarszu wojsk polskich 
pod panowaniem króla Jana III 
Sobieskiego przez Górny Śląsk 
w 1683 roku. Stad jego nazwa 
„Dąb Sobieskiego”. 

Mamy się czym pochwalić 
bowiem w naszym mieście 
poważnie taktuje się proble-
my ekologiczne. Od strony 
prawnej reguluje to zatwier-
dzony przez Radę Miejską: Zin-
tegrowany Gminny Program 
Ochrony Środowiska dla Mia-
sta Bierunia.

Ponadto, nasze miasto po-
dejmuje liczne inicjatywy w 
zakresie zarządzenia zagroże-
niami ekologicznymi, wynika-
jącymi z zarządzania odpada-
mi niebezpiecznymi i innymi 
niż niebezpieczne, polegające 
na: dofinansowaniu Progra-
mu Usuwania Azbestu z tere-
nu gminy i unieszkodliwianiu 
go na wysypisku odpadów 
niebezpiecznych, opiniowaniu 
Programów Gospodarki Od-
padami Niebezpiecznymi ze 
szczególnym naciskiem na ich 
utylizację,

Przekazywaniu odpadów 
komunalnych na wysypisko 
odpadów w Tychach, usuwa-
niu dzikich wysypisk z terenu 
gminy, prowadzeniu segregacji 
odpadów oraz edukacji ekolo-
gicznej wśród młodzieży. 

Regularnie prowadzone są 
Akcje Sprzątania Świata przez 
szkoły oraz organizacje poza-
rządowe.. Jak już wspomnia-
łem Gmina opracowała Zin-
tegrowany Gminny Program 
Ochrony Środowiska dla 
Miasta Bierunia, który zawie-
ra szereg zagadnień i działań 
strategicznych związanych z: 
gospodarką wodno-ściekową, 
gospodarką odpadami, ochro-
ną powierzchni ziemi, ochroną 
powietrza, ochroną przed hała-
sem, ochroną przed promienio-
waniem niejonizującym, ochro-

ną przyrody, kryteriami określa-
nia priorytetów inwestycyjnych 
oraz miernikami ekorozwoju. 

Głównym założeniem pro-
gramu jest uzyskanie w Gmi-
nie Bieruń sukcesywnego 
ograniczenia negatywnego 
wpływu na środowisko źró-
deł zanieczyszczeń, ochronę 
i rozwój walorów środowiska 
oraz racjonalne gospodarowa-
nie, poprzez: budowę kanali-
zacji, zmniejszenie poziomu 
wytwarzania odpadów, zwięk-
szenie poziomu segregowania 
odpadów i ich odzysk, zmniej-
szenie emisji gazów i pyłów do 
atmosfery, przeciwdziałanie po-
wstawaniu terenów zdegrado-
wanych oraz obniżenie uciąż-
liwości powodowanych przez 
komunikację.

Ponadto, w latach 1996-
2008 miasto uczestniczyło w 
Programie Ograniczenia Ni-
skiej Emisji, dzięki któremu 
wymieniono 1300 pieców na 
ekologiczne oraz zamontowa-
no ok. 70 kolektorów słonecz-
nych. Z kolei w latach 1994-
2005 miasto uczestniczyło w 
akcji „Posadź swoje drzewko” 
zakupując drzewka oraz w ak-
cji „Sprzątanie świata” zakupu-
jąc worki na śmieci. 

W trosce o jakość gleby, gmi-
na prowadzi selektywną zbiór-
kę odpadów komunalnych dla 
mieszkańców. Zbiórka obejmu-
je teren całej gminy. W 1998 
roku Miasto Bieruń powołało 
Bieruńskie Przedsiębiorstwo In-
żynierii Komunalnej Sp. z o.o., 
które zajmuje się m.in. zbiórką 
odpadów. Obsługuje ono ok. 

80% właścicieli nieruchomo-
ści. Przedsiębiorstwo to wraz 
z innymi firmami posiadającymi 
zezwolenia na odbiór odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, zabezpieczają 
potrzeby mieszkańców w tej 
materii w 100%. Od 2006 roku 
funkcjonuje na terenie miasta 
kompostownia odpadów bio-
degradowalnych o mocy prze-
robowej 650 ton rocznie, którą 
planuje się doposażyć. 

Także system wodno-kana-
lizacyjny Bierunia jest na bie-
żąco rozbudowywany. 100% 
mieszkańców korzysta z sieci 
wodociągowej na terenie mia-
sta. Od 1996 roku realizowana 
jest budowa kanalizacji sani-
tarnej, zmierzająca do objęcia 
swym zasięgiem całego mia-

sta. Obecnie system kanalizacji 
sanitarnej wykonany jest w ok. 
75% i obejmuje zasięgiem 2471 
przyłączy sanitarnych. 

Od 2007 roku realizowana 
jest budowa kanalizacji sa-
nitarnej w Bieruniu Starym 
– etap IV.

W 2009 roku rozpocznie się 
budowa kanalizacji sanitarnej 
w dzielnicy Czarnuchowice, 
na którą miasto otrzymało do-
finansowanie z funduszy unij-
nych. Po roku 2010 planowane 
jest rozpoczęcie budowy kana-
lizacji sanitarnej w dzielnicach: 
Ściernie i Jajosty. Po roku 2012 
planowana jest realizacja bu-
dowy kanalizacji sanitarnej w 
dzielnicy Jajosty-Kolonia.

Ścieki komunalne z terenu 
gminy, będą w 100% oczysz-

czone w 3 oczyszczalniach 
lub w systemie przydomowych 
oczyszczalni ścieków (w przy-
padkach, kiedy budowa połą-
czenia posesji z głównym ko-
lektorem ścieków będzie eko-
nomicznie nieuzasadnione). 
Już planowana jest przebudo-
wa oczyszczalni ścieków przy 
ul. Chemików (w 2009 roku) i 
ul. Soleckiej (w 2010 roku) w 
celu zwiększenia przepusto-
wości, dostosowanej do sta-
le rozbudowywanej kanalizacji 
sanitarnej. 

Raport nt. stanu środowiska 
w mieście sporządzony na po-
czątku lat 90-tych zasygnalizo-
wał, że stan powietrza atmosfe-
rycznego jest zły. W celu jego 
poprawy od 1996 roku prowa-
dzony jest Program Ogranicze-
nia Niskiej Emisji. Aktualnie ja-
kość powietrza w mieście jest 
dobra. Obszar Bierunia zakla-
syfikowany jest do strefy „A”, 
która charakteryzuje się naj-
mniejszym stężeniem zanie-
czyszczeń w powietrzu. Dlate-
go gmina Bieruń nie spełnia 
już warunków do otrzymywa-
nia preferencyjnych pożyczek 
z WFOŚ w Katowicach.

Miasto Bieruń wykorzystu-
je środki pomocowe z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska. Dość wspo-
mnieć, że tylko w ostatnich 5 
latach miasto otrzymało do-
finansowanie na: „Program 
Ograniczenia Niskiej Emisji”, 
w ramach którego zamonto-
wano ponad 1300 pieców eko-
logicznych, ok. 70 kolektorów 
słonecznych i 2 pompy ciepła, 
„Program Usuwania i Uniesz-
kodliwiania Azbestu” w ramach 
którego dotychczas usunięto 
ok. 3000m2 azbestu oraz na 
budowę kanalizacji sanitarnej 
etap III część 4 i 5.

Działania te są doceniane 
również poza gminą: w roku 
2008r. uczestniczyliśmy w pro-
gramie „Od Ciebie również za-
leży ochrona środowiska – po-
pieraj recykling”, za co gmi-
na Bieruń otrzymała Dyplom 
Uznania a wcześniej w 2003r. 
miasto otrzymało nagrodę za 
zdobycie I miejsca w ogólno-
polskim konkursie „Edukacja 
Ekologiczna”.

Opracował 
Zbignie Piksa

Ponadto, w latach 1996- sta. Obecnie system kanalizacji 

Bieruń został laureatem konkursu “Gmina bliska Środo-
wisku “ za 2008 rok. Konkurs organizowany jest przez Mini-
sterstwo Ochrony Środowiska, Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wyrużnienie zostanie 
wręczone 12 marca w Warszawie.

- W instytucjach tych szczególnie doceniono nasze do-
konania w dziedzinie ochrony wody, budowę oczyszczalni 
ścieków, ilość przyłączonych obiektów w 2008 roku - wyja-
śnia Burmistrz Ludwik Jagoda. - Nie bez znaczenia była tez 
nasza umiejętność wykorzystywania środków unijnych w 
celu ochrony powietrza, na przykład liczba zmodernizowa-
nych kotłowni węglowych. Naszą dbałość o czystość po-
wietrza czuć teraz na każdym kroku.

Nagroda z pewnością pomoże naszej gminie przy zgła-
szaniu wniosków o kolejne dotacje unijne.

Ekologiczne laury!
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GOSPODARKA

Stary dowcip powiada, że 
uczucia mieszane mamy wtedy 
kiedy teściowa wpada w prze-
paść naszym mercedesem.

Podobnie zróżnicowane od-
czucia towarzyszą gospodaro-
waniu mieszkaniami komunal-
nymi. Z jednej strony właściciel, 
czyli w tym wypadku gmina - 

cieszy się, że może zabezpie-
czyć potrzeby mieszkaniowe 
swoim mieszkańcom a przy 
okazji ma trochę grosza w ka-
sie miejskiej a z drugiej - ma 
ciągłe kłopoty ze starzejącą się 
i wymagającą remontów sub-
stancją mieszkaniową oraz nie-
ściągniętymi opłatami czynszo-
wymi. Tę dwoistość mogliśmy 
zaobserwować w czasie ostat-
niej sesji Rady Miejskiej kiedy to 
jeden z radnych  proponował by 
gmina Bieruń pozyskiwała kolej-
ne lokale i budynki,  co zresztą 
z przyczyn prawnych jest nie-
możliwe. W tym samym czasie 
inny członek rady postulował by 
wszystko sprzedać  i pozbyć się 
kłopotu a jeszcze inny  protesto-
wał przeciw sprzedaży za bez-
cen. Po to jest rada by ścierały 
się w niej opinie, stanowiska i 
poglądy.

Przyjrzyjmy się, jak wy-
gląda  gospodarka 
mieszkaniowa w Bie-

runiu. Pod koniec minionego  
roku, czyli 31 grudnia gmina 
posiadała 302 mieszkania ko-
munalne. Większość przy ulicy 
Homera – Oświęcimskiej 147 
oraz przy ulicy Chemików 75 i 
kilka w innych punktach Bieru-
nia Starego oraz 64 mieszka-
nia w części nowobieruńskiej. 
Ponadto gmina posiada 9 lo-
kali socjalnych (4 przy ul. Wa-
welskiej 55 i 5 przy ul. Borowi-
nowej 43).

Istotnym problemem w przy-
padku mieszkań komunalnych 
jest ogromne zadłużenie się-
gające miliona złotych. - To 
bardzo dużo uważa burmistrz 

Ludwik Jagoda. - Ileż by moż-
na za takie pieniądze zrobić 
dróg, chodników czy zreali-
zować innych, oczekiwanych 
przez mieszkańców inwestycji. 
Ale gdybyśmy, korzystając z za-
pisów prawa, nie doprowadzi-
li do eksmisji 11 mieszkańców 
osiedli, kwota ta byłaby dwu-
krotnie większa.  

W chwili obecnej sprawa wy-
gląda tak, że ilość zalegających 
z opłatami mieszkańców maleje 

niestety ilość nie zapłaconych 
zaległości rośnie. Ściągalność 
zaległości zasądzonych wzra-
sta  z  ponad  30 tysięcy w roku 
2005 do blisko 150 tysięcy w 
roku 2008 ale cóż to jest, wobec 
milionowego blisko zadłużenia?

Referat Zarządzania Mieniem 
podejmuje wszelkie możliwe 
działania, aby wyegzekwować 
należności z tytułu czynszów, 
między innymi wysyłane są we-
zwania do zapłaty informujące 
o stanie bieżących zaległości 
oraz informacje o zaległościach 
przekazanych do egzekucji są-
dowej, wypowiadane są umowy 
najmu, co w konsekwencji grozi 
eksmisją.

RZM przy udziale Stra-
ży Miejskiej przepro-
wadza wizje i plombu-

je lokale, do których brak jest 
tytułu prawnego i występują 
zaległości w opłatach. W ten 
sposób, ściągnięto duże jed-
norazowe kwoty. Przeprowa-
dza sie również indywidualne 
rozmowy i niejednokrotnie osią-
ga się „sukces” w regulowaniu 
opłat. Najemcy w trudnej sytu-
acji finansowej mogą spisać 
umowę na rozłożenie zadłu-
żenia na raty (okres spłaty nie 
dłuższy niż 36 miesięcy), zgod-
nie z Uchwałą ni W4/2006 Rady 
Miejskiej w Bieruniu z dnia 25 
maja 2006 r. Ponadto najem-
cy,  których dochód brutto nie 
przekracza 795,36 zł na osobę 
w rodzinie oraz spełniają inne 
wymogi zawarte w ustawie, 
mogą ubiegać się w Urzędzie 
Miejskim o dodatek mieszka-
niowy.

Z kilkunastoma osobami - 
biorąc pod uwagę ich sytuację 
finansową - po przedłożeniu wy-
maganych dokumentów spisa-
no umowy na rozłożenie zale-
głości na raty. Realizacja zawar-
tych umów analizowana jest na 
bieżąco. 

Podjęto również działania 
w sprawie zamiany miesz-
kań głównie z osiedla Home-
ra, dostosowując do możliwo-
ści finansowych najemców, 

uwzględniając ilość osób w 
rodzinie. Referat Zarządzania 
Mieniem podejmuje na bieżąco 
działania w celu zminimalizowa-
nia wielkości odszkodowań, ja-
kie gmina musi ponosić za brak 
lokali socjalnych. Na bieżąco 
kontrolowana jest ilość osób za-
meldowanych w danym lokalu, 
analizowane jest zużycie wody, 
a w konsekwencji jej rozliczenie. 
Na bieżąco prowadzona jest ko-
respondencja z NSM z siedzibą 
w Brzeszczach dotycząca od-
cięcia co i c.w.u w lokalach, za 
które płaci gmina.

Kolejny,  ostateczny sposób- 
to działania eksmisyjne. Do 31 
grudnia 2007 r. eksmitowano 
7 rodzin z ul. Chemików a w 
roku 2008 kolejne 4 rodziny.

Miasto postanowiło więc 
nadal stosować taką 
taktykę, żeby szczegól-

nie restrykcyjnie traktować tych 
niepłacących mieszkańców, 
których stać na regulowanie 
opłat. Żeby uwiarygodnić swo-
ją politykę, gmina niebawem 
zacznie budować mieszkania 
na bazie kontenerów, lub inne o 
bardzo ograniczonym standar-
dzie. Ich powierzchnia będzie 
wynosić około 15 m kw. Oso-
by uchylające się od płacenia 
czynszu, będą tam kierowane, 
a pełnowartościowe mieszkania 
z wygodami, za które nie chcie-
li płacić, trafią do oczekujących 
na nie rodzin. W tej chwili tych 
ostatnich jest około 60.

Zdaniem Burmistrza mieszka-
nia socjalne można będzie rów-
nież utworzyć w pomieszcze-
niach, które dziś zajmuje MOPS 

przy ulicy Wawelskiej. Ośrodek, 
po wybudowaniu nowej siedzi-
by starostwa  ma się przenieść 
do Triady a jego dotychczaso-
we pomieszczenia można bę-
dzie zaadoptować na pokoje 
mieszkalne ze wspólną ubikacją 
na korytarzu. 

 Do dnia dzisiejszego gmina 
zobowiązana jest do dostar-
czenia 80 lokali socjalnych, 
zgodnie z wyrokami eksmisyj-
nymi. Wysokość wypłaconych 

w 2008 r. odszkodowań wynio-
sła  blisko 300 tysięcy złotych. Z 
uwagi na rosnące koszty zwią-
zane z  wypłatą odszkodowań 
za brak lokali socjalnych oraz 
rosnące zadłużenie czynszowe 
należy zabezpieczyć lokale so-
cjalne dla około 80 rodzin a na 
wybudowanie takich od pod-
staw należy zaplanować kwotę 
około 2 600 000,00 zł.

W 2003 r. gmina roz-
poczęła sprzedaż 
mieszkań i na dzień 

31.12.2007 r. sprzedano 115 
mieszkań za łączną kwotę 215 
952,16 zł. W 2008 r. nie sprze-
dawano mieszkań z uwagi na 
niejasne zapisy w ustawie. Gmi-
na podejmie działania, aby ze 
środków uzyskanych ze sprze-
daży nieruchomości zakupić 
kontenery socjalne dla rodzin 
z wyrokami eksmisyjnymi.Nie-
którzy zarzucają gminie, że po-
zbywa się istniejących mieszkań 
za bezcen. Tymczasem - to nie 
tak - wyjaśnia burmistrz Jago-
da. - Pomijając osiedla Home-
ra i Chemików miasto posiada 
głównie stare budynki skomu-
nalizowane w czasach powojen-
nych. Są to budynki bez wygód, 
zlokalizowane w okolicach cen-
trum Bierunia Starego. Mieszka-
nia te wymagają ogromnych na-
kładów. Lepiej przekazać je było 
za 10 procent wartości, mając 
gwarancję że nowy właściciel 
o nie zadba, niż bezustanne w 
nie inwestować. To nie jest roz-
dawnictwo, tylko przekazanie 
komuś. kto przez wiele lat tam 
mieszkał i inwestował.

Zadłużenia czynszowe sięgają 
miliona złotych!

Mieszkaniowe 
dylematy
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Radni podjęli uchwałę w 
sprawie podwyżki opłat za od-
prowadzenie ścieków. Szcze-
góły prezentujemy w relacji z 
sesji  ale nie ma co ukrywać: 
będzie drożej.

Mimo, to jak wynika z tabeli 
opracowanej dla całego po-
wiatu w Urzędzie Miasta Lę-
dziny, to Bieruń ma najniż-
sze w całym powiecie staw-
ki za wodę i odprowadzenie 
ścieków. Proszę spojrzeć na 
tabele obok.

Czyli nie jest najgorzej, dro-
żeje ale w dalszym ciągu jest 
najtaniej. Poza tym gmina nie-
co dopłaca. Co prawda bie-
ruńskie dopłaty są niewielkie, 
ale są. Niektóre gminy dotują 
więcej, ale w takim przypad-
ku muszą oszczędzać w in-
nych obszarach. Tak więc nie 
przeznaczają pieniędzy na 
inne, bardzo ważne cele. Tak 
jest na przykład w Lędzinach. 

W lutym zakończona zosta-
ła modernizacja budynków 
Urzędu, czyli starego i nowe-
go Magistratu . W Bieruniu od 
zawsze staramy się łączyć wy-
zwania nowoczesności z dba-
łością o tradycję  - mówi bur-
mistrz Ludwik Jagoda. Dlate-
go w dawnej sali obrad Rady 
Miejskiej, stworzono miejsce, 
w którym możemy pracować 
w czasie licznych narad i spo-
tkań a jednocześnie przyjmo-
wać znamienitych gości  od-
wiedzających nasze miasto. 

Tu właśnie znalazły się  
portrety honorowych 
obywateli Bierunia: por-

tret pierwszego w nowej Pol-
sce Wojewody Śląskiego - 
Wojciecha Czecha, który w 
1991 roku podpisał decyzję 
o ustanowieniu Bierunia, por-
tret profesora Wernera Ryn-
skiego uhonorowanego tym 
tytułem za zasługi w budowa-
niu współpracy między Bieru-
niem a niemieckim Gundelfin-
gen  oraz wizerunek  ks. prof. 

Tam dopłaty  są pięciokrotnie 
większe niż w Bieruniu, jed-
nak zdaniem burmistrza Lu-
dwika Jagody jest to zwykłe 
marnotrawstwo.

- Nie wyobrażam sobie jak 
gmina może być tak rozrzutna 
- dziwi się burmistrz. - Prze-
cież taka dopłata pochłania 
miliony w skali roku. Bur-
mistrz zwraca uwagę na fakt, 
że pomimo niewielkiej dopła-
ty ze strony miasta, opłaty za 
wodę i odprowadzenie ście-
ków mamy najniższe w po-
wiecie. Jego zdaniem powo-
dem może być to, że w Bieru-
niu za gospodarkę ściekami 
odpowiada spółka z o.o., w 
której panują zasady prawa 
handlowego. Spółka ta dba o 
zysk, ma nową siedzibę i jest 
wyposażona w najnowocze-
śniejszy sprzęt a do tego jest 
jednym z inwestorów na bu-
dowie oczyszczalni ścieków.

Stanisława Nagiego, jedyne-
go jak dotąd kardynała wy-
wodzącego się z ziemi bie-
ruńskiej.

Dwa z tych obrazów są au-
torstwa Czesława Ślosarczy-
ka pochodzącego z Bojszów 
a trzeci obraz namalowany 
został przez Romana Nygę. - 
Tymi portretami, oddajemy tym 
zacnym osobom hołd i chce-
my, aby zawsze o nich pamię-
tano - wyjaśnia burmistrz Lu-
dwik Jagoda.

Na przeciwległej ścianie 
znajduje się odnowiony fresk.  
Każdy, kto zna Urząd, z pew-
nością pamięta  fresk znajdu-
jący się w dawnej sali narad, 
z panoramą Bierunia z 1948 
roku  - przypomina burmistrz. 
Widać na niej zabudowania, 
których już nie ma. Ta  war-
tościowa praca została  wy-
konana przez ojca pana Ro-
mana Nygi a on wspólnie ze 
swoim synem, dokonali reno-
wacji tego historycznego ma-
lowidła. 

Drożej 
ale wciąż najtaniej!

Sala reprezentacyjna
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g w sprawie zatwierdzenia 
taryfy dla zbiorowego odpro-
wadzania ścieków dla gminy 
Bieruń

Rada zatwierdziła taryfę dla 
zbiorowego odprowadzania 
ścieków dla gminy ustaloną 
przez Bieruńskie Przedsiębior-
stwo Inżynierii Komunalnej Sp. z 
o.o. na okres od 3.04.2009 r. do 
dnia 2 kwietnia 2010 r. Zatwier-
dzona taryfa będzie ogłoszona 
w Rodni. Taryfa adresowana jest 
do odbiorców indywidualnych 
i podmiotów gospodarczych. 
Dla obu w/w podmiotów zosta-
ła ustalona jednakowa cena za 1 
m3 odprowadzenia ścieków do 
sieci kanalizacyjnej i ich oczysz-
czania. Od 3 kwietnia będzie wy-
nosił 5,25 zł/m3 brutto, czyli z 7 
% podatkiem VAT, który wyniesie 
0,34 zł/m3. Rozliczenia za zbio-
rowe odprowadzenie i oczysz-
czenie ścieków prowadzone 
będą zgodnie z przepisami roz-
porządzenia Ministra Budow-
nictwa z 28.06.2006r. w sprawie  
określenia taryf, wzoru wniosku 
o zatwierdzenie taryf oraz wa-
runków rozliczeń za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzenie ścieków. Ustala-
jąc taryfę brano pod uwagę lo-
kalne uwarunkowania w zakre-
sie zbiorowego odprowadzania 
ścieków.

Ilość odprowadzanych ście-
ków z nieruchomości wyposa-
żonych w urządzenia pomiaro-
we ustalona będzie zgodnie ze 
wskazaniami urządzeń. Jeżeli 
nieruchomość nie jest wyposa-
żona w urządzenia pomiarowe, 
strony czyli podmiot oraz świad-
czący usługi czyli BPIK przyjmą, 
że ilość odprowadzonych ście-
ków ustalona będzie jako równa 
ilości pobranej wody.

W przypadku braku wodomie-
rza ilość pobranej wody ustala 
się zgodnie z przepisami doty-

czącymi przeciętnych norm zu-
życia wody. W rozliczeniach ilo-
ści odprowadzanych ścieków 
ilość bezpowrotnie zużytej wody 
uwzględnia się wyłącznie w przy-
padkach, gdy wielkość jej zuży-
cia na ten cel ustalona została 
na podstawie dodatkowego wo-
domierza zainstalowanego wg 
uzyskanych warunków technicz-
nych na koszt odbiorcy usług. 
Usługodawca zapewnia rów-
nież standardy jakościowe, które 
obejmują między innymi:

– zapewnienie ciągłości odbio-
ru ścieków

– przyjmowanie przez całą 
dobę zgłoszeń i reklamacji 
dotyczących odbioru ście-
ków

– bezzwłoczne usuwanie za-
kłóceń w odbiorze ścieków

– nieodpłatne udzielanie in-
formacji w sprawie rozliczeń 
oraz stosowanych taryf

– wykonywanie przeglądów 
okresowych sieci kanaliza-
cyjnej kamerą inspekcyjną

– wydawanie warunków tech-
nicznych przyłączenia do 
sieci itd.

g w sprawie dopłaty do taryfy 
dla zbiorowego odprowadza-
nia ścieków dla gminy Bieruń 
na okres od 3 kwietnia 2009 r. 
do dnia 2 kwietnia 2010 r.

Rada postanowiła ustalić do-
płatę do 1 m3 ścieków do ta-
ryfy ustalonej przez Bieruńskie 
Przedsiębiorstwo Inżynierii Ko-
munalnej zatwierdzonej uchwa-
łą Rady odnosząc ją do grupy 
odbiorców indywidualnych z te-
renu gminy w wysokości 0,70 zł 
brutto za okres wymieniony na 
wstępie. W tym celu będą za-

bezpieczone środki w budże-
cie miasta. Dopłata będzie mie-
sięcznie przekazywana do BPIK 
na podstawie miesięcznego ze-
stawienia ilości odprowadza-
nych ścieków przez odbiorców 
indywidualnych. Dopłaty stosu-
ją inne gminy, w tym z naszego 
powiatu. Różna jest ich wyso-
kość oraz koszt odbioru ście-
ków od mieszkańców. Szerzej o 
tym problemie w innym miejscu 
„Rodni”.

g w sprawie dzierżawy grun-
tów gminnych

Zgodnie z wymogami ustawy 
o samorządzie gminnym zawar-
cie umów na te same nierucho-
mości na kolejne okresy wyma-
ga uchwały Rady. Dzierżawione 
grunty przeznaczone są na cele 
rolnicze. W omawianej uchwale 
Rada postanowiła wyrazić zgo-
dę w odniesieniu do 16 działek 
położonych w całym mieście. 
Łączna powierzchnia tych dzia-
łek to 81.500 m2.

g w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenów 
położonych pomiędzy linią ko-
lejową ulicami; Bohaterów We-
sterplatte, Wawelską Równole-
głą i Mielęckiego z włączeniem 
terenu położonego wzdłuż ul. 
Przecznica

Projekt planu zgodnie z obo-
wiązującą procedurą posiada 
wymagane uzgodnienia oraz 
poddany został konsultacji spo-
łecznej w wyniku, której zgło-
szono siedem uwag. Dotyczyły 
one przeznaczenia terenu. Pięć 
z nich zostało uwzględnionych 

przez Burmistrza. Tereny objęte 
planem położone są w Czarnu-
chowicach.

g w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenu 
położonego pomiędzy ul. Wa-
welską, linią kolejową, rzeką 
Wisłą i ul. Warszawską

Projekt planu posiada wyma-
gane uzgodnienia. Poddano go 
konsultacji społecznej, w wyniku 
której nie zgłoszono uwag. Tere-
ny objęte planem położne są w 
Bieruniu Nowym.

g w sprawie miejscowe-
go planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu poło-
żonego pomiędzy ulicami Mar-
cina, Łysinową, linią kolejową 
relacji Tychy – Lędziny, rzeką 
Mleczną i ulicą Oświęcimską

Plan obejmuje powierzch-
nię 28,34 ha. Do projektu pla-
nu zgłoszono pięć uwag, któ-
re dotyczyły przeznaczenia 
terenu oraz projektowanego 
układu komunikacyjnego. Bur-
mistrz postanowił je odrzu-
cić. Projekt posiada wymaga-
ne uzgodnienia. Tereny objęte 
planem położone są w Bieru-
niu Starym.

g w sprawie zmiany miej-
scowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenu 
położonego w rejonie ul. Tu-
ryńskiej

Uchwała obejmuje obszar o 
powierzchni 19,6 ha. Projekt po-
siada wymagane uzgodnienia. 
Poddano go konsultacjom spo-
łecznym w wyniku, których nie 
zgłoszono uwag.

g w sprawie zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenu po-
łożonego w rejonie ul. Liceal-

Radni obradowali

W dniu 26.02.2009 r. odbyła się sesja Rady Miejskiej w Bieruniu. Tematem wiodącym sesji była polityka gminy w zakresie 
zasobów mieszkaniowych z uwzględnieniem mieszkań socjalnych.
Problemy związane z gospodarowaniem zasobami gminnymi mieszkań były rozpatrywane kilka razy w czasie kadencji 

Rady. Należą do istotnych zagadnień wymagających wielokierunkowych działań. Radni zgodnie z wypracowanym modelem pracy 
szczegółowo omówili sprawy towarzyszące zasobom mieszkaniowym miasta na posiedzeniach komisji. Korzystali z pisemnego 
syntetycznego opracowania. Szerzej o gospodarce mieszkaniowej w innym miejscu Rodni.
Wynikiem obrad podczas sesji nad tym tematem jest stanowisko Rady zawarte w dwóch punktach:
– Rada postanowiła kontynuować sprzedaż mieszkań komunalnych i lokali użytkowych poprzez: opracowanie regulaminu i wyty-
powanie mieszkań komunalnych i lokali użytkowych  do sprzedaży
– Rada postanowiła podjąć działania inwestycyjne związane z powstaniem nowej substancji co najmniej 10-ciu lokali socjalnych z 
przewidywaną lokalizacją m.in. na ul. Wita i ul. Jagiełły (za dworem).
Podczas sesji Rada podjęła następujące uchwały:
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Urząd Miejski w Bieruniu ogłasza konkurs 

na hasło-logo Dnia Św. Walentego.
Celem konkursu jest wyłonienie prac, które w najciekawszy spo-

sób będą promować i propagować wydarzenia związane z ob-
chodami Dnia św. Walentego – Patrona Miasta Bierunia.
• Konkurs jest skierowany do wszystkich chętnych niezależnie 

od wieku.
• Prace powinny składać się z wyrazów albo rysunków lub z 

kombinacji wyrazów i rysunków w dowolnej technice graficz-
nej na kartach formatu A4.

• Jeden uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 prace. 
• Każda praca na odwrocie ma zawierać następujące informa-

cje:  Imię i nazwisko uczestnika, pełny adres, nr telefonu.
• Termin dostarczania prac – do 31 marca 2009r.
• Prace należy dostarczać w zaklejonej kopercie do Punktu Ob-

sługi Mieszkańców, znajdującego się na parterze Urzędu Miej-
skiego w Bieruniu, lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Bie-
runiu, 43-150 Bieruń, ul. Rynek 14, z dopiskiem: konkurs - św. 
Walenty.

• Nadesłane prace nie będą zwracane.
•  Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne w wysoko-

ści:
o 1 miejsce – 500 zł
o 2 miejsce – 300 zł
o 3 miejsce – 200 zł.

• Rozdanie nagród odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Bieru-
niu. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o dokładnej 
godzinie i miejscu wręczenia nagród.

• Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.bie-
run.pl

nej, Słowackiego, Kopcowej i 
rzeki Mlecznej

Plan obejmuje powierzchnię 
1,52 ha.

Do projektu, który poddano 
konsultacji społecznej zgłoszo-
no jedną uwagę. Dotyczyła ona 
projektowanego układu komuni-
kacyjnego. Burmistrz postanowił 
ją odrzucić.

We wszystkich uchwałach za-
równo dotyczących uchwale-
nie planów jak i wprowadzenia 
zmian do planów uchwalonych 
wcześniej głos stanowiący mia-
ła Rada. Prace nad planem to 
czasochłonny i długotrwały pro-
ces. Wszystkie teksty są  pra-
wem miejscowym, więc będą 
one opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Ślą-
skiego. Teksty uchwał poza ma-
pami i segregatorami załączni-
ków to wielostronicowe broszury 
precyzujące różne zagadnienia. 
Uchwalone plany zwiększają 
przestrzeń miasta, na której już 
funkcjonują plany. Oznacza to 
stworzenie możliwości dla zain-
teresowanych osób jak i pod-
miotów prawnych do działań 
dotyczących m.in. prowadzenie, 
czy też rozszerzenie działalności 
gospodarczej względnie budo-
wy budynków mieszkalnych.

g w sprawie wniosku pana 
Emanuela Hybiorza z dnia 20 
stycznia 2009 r. powiązanego 
z wnioskiem z dnia 2 lutego 
2009 r. oraz wnioskiem z dnia 
16.02.2009 r. wniesionymi rów-
nież przez Pana Emanuela Hy-
biorza

Rada postanowiła oddalić 
wnioski Pana Emanuela Hybio-
rza w sprawie podjęcia inicjatywy 
uchwałodawczej przez upraw-
nione do tego podmioty wymie-
nione w statucie gminy, dotyczą-
cej zmiany siedziby władz mia-
sta powiązanego z wnioskiem z 
dnia 2 lutego 2009 r. o przepro-
wadzone w tej sprawie głosowa-
nia imiennego oraz wnioskiem 
z dnia 16.02.2009 r. o przepro-
wadzenie w tej sprawie referen-
dum wśród mieszkańców Bieru-
nia. Inicjatywa uchwałodawcza 
tym razem należała do Komisji 
Finansów Promocji i Rozwoju. 
Komisja zwróciła uwagę na fakt, 
że zmodernizowany Urząd speł-
nia wszystkie wymogi. Budynek 
Centrum Administracji  i Komer-

cji w Ścierniach, który wskazał 
Pan. E. Hybiorz na nową siedzibę 
wybudowano w innych celach, a 
zerwanie umów z prestiżowymi 
podmiotami byłoby nieuzasad-
nione. Odrzucając wnioski zain-
teresowanego Rada kierowała 
się względami ekonomicznymi, 
organizacyjnymi i prawnymi.

g w sprawie wystąpienia do 
Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji za pośrednic-
twem Wojewody Śląskiego o 
ponowne rozpatrzenie wniosku 
gminy Bieruń dotyczącego do-
konania zmiany granic admini-
stracyjnych pomiędzy gminami 
Bieruń i Tychy

Ponowne wystąpienie Rada 
uzasadnia tym, że wniosek Bieru-
nia został zaopiniowany w odnie-
sieniu tylko do jednego z pięciu 
elementów i to szczątkowo, czyli 
w odniesieniu  do fabryki. Opinię 
Wojewody oparto na niepraw-
dziwych, nie wymaganych przez 
obowiązujące przepisy doku-
mentach. Poza tym przytoczone 
będą w przesłanym za pośred-
nictwem Wojewody do Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji nowe okoliczności i fakty 
wymagające podjęcia decyzji. 
Rada prześle do zaopiniowania 
i rozstrzygnięcia za pośrednic-
twem Burmistrza wniosek w ta-
kim samym brzmieniu i z tymi sa-
mymi załącznikami. Biorąc pod 
uwagę te fakty w ocenie Rady nie 
są wymagane ponowne konsul-
tacje z mieszkańcami w tej spra-
wie. Krótko mówiąc spór będzie 
się dalej toczył.

g w sprawie wprowadzenia 
zmian budżetu

Rada postanowiła zwiększyć 
dochody i zwiększyć wydatki o 
kwotę 105.951 zł. Zgodnie z usta-
wą o finansach  publicznych do-
konano zmiany pomiędzy działa-
mi klasyfikacji budżetowej,  które 
należą do wyłącznej kompetencji 
Rady Miejskiej. Zmiany oparto na 
piśmie Ministra Finansów, który 
zmniejszył udziały w podatku do-
chodowym od osób fizycznych 
na 2009 r. dla gminy przy jed-
noczesnym zwiększeniu części 
oświatowej subwencji ogólnej o 
taką samą kwotę.

Opracował:
Sekretarz Miasta

Jerzy Stok

2 marca Burmistrz Bierunia 
Ludwik Jagoda wraz z Prze-
wodniczącym Rady Miejskiej 
Henrykiem Skupieniem i 
Zastępcą Kierownika Urzę-
du Stanu Cywilnego Sylwią 
Orocz, złożyli wizyty dwóm 
bieruńskim solenizantkom, 
obchodzącym 90. rocznicę 
urodzin. Kwiaty, kosze koktaj-
lowe i listy gratulacyjne wrę-
czono paniom: Cecylii Siup-

ko i Helenie Miśkiewicz. 
Cecylia Siupko ma 5 synów. 
Mieszka z najstarszym z nich 
– Romanem. Doczekała się 
11 wnuków i 3 prawnuków. 
Od 20 lat jest wdową. Cieszy 
się dobrym zdrowiem. Helena 
Miśkiewicz ma jednego syna 
Ryszarda. Mieszka sama na 
rynku. Doczekała się 3 wnu-
ków i 2 prawnuków.

Niech żyją nam…

24 lutego odbyło się spotka-
nie organizacyjne Amatorskiej 
Ligi Piłki Nożnej. Podczas spo-
tkania ustalono zasady organi-
zacyjne ligi na sezon 2009.Po-
niżej publikujemy podstawowe 
ustalenia:
* organizacją ligi z ramienia 

BOSiR zajmuje się kierow-
nik hali G-1, Waldemar Ma-
łecki,

* zgłoszenie drużyny, opłaty i 
listy zawodników składamy 
u kierownika hali G-1, 

* opłata startowa za cały se-
zon: 600zł, możliwość opła-
ty w dwóch ratach

*  zgłoszenie drużyny do roz-
grywek ALPN wraz z opłatą 
do dnia: 13 marca

* termin złożenia kompletnej 
listy zawodników oraz kart 
zawodników: 31 marca

* spotkanie organizacyjne:
16marca godz. 16.00, hala 
G-1 ul. Warszawska 294

* wszelkie pytania:
(32)329-62-66. 

Startuje ALPN
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Dama od Maxima”, “Be-
same Mucho”, “O mia 
bella Napoli” - to tylko 

niektóre z melodii, jakie usły-
szeli widzowie spektaklu “Ko-

lorowy Świat Rewii” zaprezen-
towanego 8 lutego w Domu 
Kultury „Gama”.

Był to już kolejny w naszym 
mieście spektakl w wykonaniu 
artystów z agencji artystycznej 
„ALEX” z Katowic, na który za-
prosił nas Bieruński Ośrodek 

Kultury. Kolejny spektakl, go-
rąco oklaskiwany przez licznie 
zgromadzoną publiczność.  

Akcja rewii rozgrywa się na 
początku XX stulecia w Pary-
żu w teatrze „Zielona Pauga”. 
Feeria barw i świateł, rozśpie-
wane i roztańczone piękne 
dziewczęta w ognistych ryt-
mach rumby i tanga. Pióra, 
szampan, zabawa i humor - 
czegóż chcieć więcej? Jeśli do 
tego dodamy: zawiłe intrygi i 

niespodziewane zwroty akcji 
– mamy przepis na udany wie-
czór.  Mistrzowskie wykonanie 
arii operetkowych oraz wspa-
niały akompaniament w wyko-
naniu pianistki Haliny Teligowej 
sprawił, iż trwający dwie godzi-
ny,  koncert z cyklu „Muzycz-
ne wędrówki”, zakończył się 
gromkimi brawami oraz bisem. 

Rewia w Gamie!

W Bieruńskim Ośrod-
ku Kultury , w kinote-
atrze “Jutrzenka” 27 

lutego  odbył się I Powiatowy 
Konkurs Wiedzy o Kulturze, Li-
teraturze i Obyczajach Krajów 
Anglojęzycznych. 

W imprezie uczestniczyło 
osiem szkół. Były to:  Gimna-
zjum im. Powstańców Śląskich 
w Imielinie, Gimnazjum nr 2 w 
Bieruniu, Gminne Gimnazjum z 
Oddziałami Integracyjnymi im. 
Roku Jubileuszowego w Boj-
szowach, Gimnazjum nr1 im. J. 
Korczaka w Lędzinach, Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Chełmie Śląskim, Zespół Szkół 
w Lędzinach, Powiatowy Ze-
spół Szkół w Bieruniu oraz Li-
ceum Ogólnokształcące im. 
Powstańców Śląskich w Bie-
runiu

Pierwsze miejsce zdobyło 
męskie trio reprezentujące Po-
wiatowy Zespół Szkół w Bieru-
niu. Tuż za nimi uplasowała się 
grupa z Gimnazjum nr 1 im. J. 
Korczaka w Lędzinach, a na 
najniższym stopniu podium 
stanęła drużyna z Gimnazjum 
nr 2 w Bieruniu. Miłym zasko-
czeniem było przyznanie przez 
jury wyróżnienia za najwyżej 
ocenioną prezentację. Nagro-
dę otrzymały uczennice  Li-
ceum Ogólnokształcącego w 
Bieruniu:  Aleksandra Łasut, 
Sylwia Janik i Anna Bartec-
ka. Konkurs okazał się nie tyl-
ko okazją do rywalizacji, ale 
przede  wszystkim świetną za-
bawą.

Sylwia Janik 

Jutrzenka po angielsku
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Jeszcze tylko przez kilka dni - do 13 marca, można obejrzeć 
prace Zofii Łabuś w Galerii Polskiego Radia w Katowicach przy 
ul. Ligonia 29. Trudno pisać o artystce, którą wszyscy znamy: wia-
domo – sąsiadka, kiedyś nauczycielka a obecnie dyrektor Bieruń-
skiego Ośrodka Kultury. Pełniąc różne życiowe i społeczne role 
Zofia Łabuś przez cały czas jest jednocześnie artystką – malarką. 

Maciej Szczawiński, publicysta kulturalny i literacki Radia Ka-
towice otwierając wystawę jej prac powiedział: Zofia Łabuś jest 
artystką z Bierunia, której prace doskonale mieszczą się w tym 
co najlepsze w malarstwie. Szczególnie sugestywny efekt uzysku-
je artystka w aktach. Ciało kobiece zyskuje niesłychanie bogate i 
różnorodne ujęcia, od erotyzmu, zmysłowej kolorystyki i giętkości 
linii po śmiałe przekształcenie, kiedy zawsze kontrolowana i ele-
gancka deformacja zbliża się już do granicy abstrakcji. Zofia Ła-
buś podejmuje również zawsze trudny malarsko dialog z pięknem 
oczywistym np. kwiaty, które trzeba definiować na nowo, wyłuskać 
z utrwalonych ujęć. Tu w sukurs jej ambicjom przychodzi właśnie 
kolor, kładziony odważnie, zdecydowanie, mocnymi akcentami. 
Jakby artystka świadoma nieuchwytności i niewyrażalności nie-
zliczonych niuansów decydowała się bardziej na znak, umowny 
błysk niż kolejne zgłębianie tajemnicy. Jest to także malarstwo 
bardzo świadome. Zofia Łabuś często redukuje skalę środków, 
zaledwie “napomyka” o czymś, po to żeby ta dostrzegalna rezy-
gnacja wybrzmiała nastrojem łagodnej melancholii i wyciszenia.W 
Bieruniu mieszka i pracuje na rzecz kultury tego miasta. Natomiast 

jej twórczość, ma charakter uniwersalny i zawiera pierwiastek mi-
strzów holenderskich i włoskich. 

Przypomnijmy, że prestiżowa Galeria “Na żywo” to przedsię-
wzięcie mające na celu prezentacje najwybitniejszych autorów 
rzeźb, grafik, obrazów i instalacji. Polskie Radio Katowice promuje 
i popularyzuje współczesną sztukę również poprzez audycje ra-
diowe. Dotychczas w Galerii „Na żywo” swoje prace prezentowali 
tacy uznani twórcy jak: Urszula Broll, Andrzej Urbanowicz, Je-
rzy Duda Gracz, Witold Pałka, Jerzy Handermander, Tadeusz 
Michał Siara, Stanisław Mazuś, Olgierd Bierwiaczonek.

13 lutego w Polskim Radiu Katowice w galerii “Na Żywo” od-
był się wernisaż malarstwa  Zofii Łabuś, która powiedziała: to dla 
mnie bardzo ważny dzień i dlatego serdecznie dziękuję wszystkim, 
którzy mimo śnieżnej zadymki, przybyli do tej galerii na wystawę 
moich prac. Wybierając obrazy na tę wystawę musiałam dokonać 
pewnego wyboru i dlatego są tu prace z różnych okresów mojej 
twórczości, o zróżnicowanej tematyce i charakterze. Mam nadzie-
ję, że moja twórczość, przypadnie państwu do gustu.

Słowa te kierowane były do licznie przybyłych gości szczelnie 
wypełniających radiową galerię, wśród których obecni byli: przed-
stawiciele władz miasta i powiatu, rodzina i przyjaciele artystki, 
znajomi z Bierunia i nie tylko oraz wielu artystów między innymi: 
m.in. prof. Jerzy Handermander i Roman Nyga.

Zofia Łabuś 
w KATOWICKIEJ GALERII „NA ŻYWO”



10 RODNIA · MARZEC · 2009 r. 11RODNIA · MARZEC · 2009 r.

Clemensy!
Nagrody Kulturalne Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego w Dziedzinie Kul-
tury za 2008 rok otrzymało artystyczne rodzeństwo Kalina i Remigiusz 
Dulkowie (Clemens Pro Arte) oraz Józef Wadas (Clemens Pro Cultu-
ra). Kapituła nie przyznała nagrody w kategorii Pro Publico Bono.

Kalina i Remigiusz Dulkowie
Kapituła doceniła niepowtarzalny charakter oraz znaczenie dorobku 
artystycznego Rodzeństwa. 
Józef Wadas
Kapituła przyznała nagrodę za dorobek twórczy oraz całokształt dzia-
łalności związany z upowszechnianiem kultury w powiecie bieruń-
sko-lędzińskim. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości w 
bieruńskiej „Jutrzence” 19 marca br.

KULTURA

BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY 
ZAPRASZA W MARCU

Kinoteatr „Jutrzenka” ul. Spiżowa 4
13 marca godz. 10.00
V Powiatowy Konkurs Poetycki „Wyzwolenie z Przeciętności”. 
Wykład redaktora Macieja Szczawińskiego „Szymborska 
wczoraj i dziś z okazji wydania nowego tomu poezji Tutaj”
19 marca godz. 16.00
Uroczystość wręczenia Nagród Starosty Powiatu Bieruńsko-
Lędzińskiego w dziedzinie kultury za rok 2008
23 marca godz. 10.00
Powiatowy Konkurs Teatralny
28 marca godz. 18.00
Występ teatru „Epidemia” z przedstawieniem „Zniewolenie” i 
grupy „Fabryka marzeń” ze spektaklem „Alicja w”
31 marca godz. 9.00
Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego - LO

Świetlica Środowiskowa, ul. Remizowa 19
10 marca godz. 14.00
Dzień Kobiet dla PZERiI 
12 marca godz. 15.00
Dzień Kobiet  dla KGW
14 marca godz. 15.00
Walne zebranie OSP – Bieruń Nowy
24 marca godz. 14.00
Spotkanie klubowe PZERiI

Dom Kultury „Gama” ul. Chemików 45
15 marca godz. 18.30
Koncert muzyki sakralnej w wykonaniu „Zespołu Wielkiej 
Nocy” (wstęp wolny)
19 marca godz. 10.00
Pokaz reklamowo-handlowy firmy „Perfect Live”
20 marca godz. 10.00
Pokaz reklamowo-handlowy firmy „Perfect Live”
22 marca godz. 18.30
Przedstawienie teatralne (w gwarze śląskiej) pt. „K jak 
Krasnoludek” oraz „Świniobicie” w  wykonaniu amatorskiej 
grupy „Naumiony” ( wstęp wolny)

Dni Teatru
27 marca godz. 17.00
Przedstawienie teatralne pt. „Odlot” na podstawie powieści 
Inki Dowlasz  w wykonaniu grupy „Fantom” (wstęp wolny)
29 marca godz. 18.00
Przedstawienie teatralne „Szalone nożyczki” w wyk. aktorów 
Teatru Polskiego z Bielska Białej – (bilety w cenie 12 zł. do 
nabycia w placówkach BOK-u)

Konkurs na ekslibris Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Bieruniu
1. Celem konkursu jest wyłonienie pracy propagującej i promu-

jącej Książnicę Bieruńską  

2. Organizatorem konkursu jest Miejska Bibliotek Publiczna w 

Bieruniu.

3. Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych 

niezależnie od wieku.

4. Konkurs trwa w dniach 23.02 – 30.04. 2009 roku

5. Każdy uczestnik może dostarczyć 5 prac wykonanych w do-

wolnej technice graficznej (w trzech egzemplarzach autor-

skich sygnowanych godłem)

6. Prace powinny być związane tematycznie z książką, Bibliote-

ką lub miejscami charakterystycznymi dla miasta

7. Każda z prac powinna zawierać:

 - formułę łacińską: EX LIBRIS

 - nazwę: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BIERUNIU

8. Wymiary prac: nieprzekraczające formatu A6  105x148 mm

9. Prace nie powinny być wcześniej publikowane lub kierowa-

ne do udziału w innych konkursach

10. Prace opatrzone godłem warz z dołączoną kopertą oznaczo-

ną godłem zawierającą informacje o autorze: imię, nazwisko, 

adres, telefon, należy przesłać lub złożyć w siedzibie Biblio-

teki nr 1 przy ul. Chemików 45 lub Bibliotece nr 2 przy ul. Ja-

giełły 1, do dnia 30.04.2009 roku włącznie.

11. Wyboru najlepszego projektu dokona komisja konkursowa. 

Komisja zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia kon-

kursu. Nie ma odwołań od decyzji komisji. 

12. Rozstrzygnięcie konkursu 7.05.2009 roku. Wręczenie na-

gród nastąpi podczas obchodów 60-lecia Miejskiej Biblioteki 

Publicznej we wrześniu 2009 roku. Wyniki ogłoszone zosta-

ną w gazecie lokalnej „Rodni” oraz umieszczone na stronie 

internetowej BOK

13. Zwycięzca otrzyma nagrodę rzeczową

14. Zgłoszone prace stają się własnością organizatora konkur-

su. Zastrzega się prawo bezpłatnego wykorzystania ekslibri-

su w celach popularyzatorskich i promocyjnych.
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W hali przy Liceum Ogólno-
kształcącym w Bieruniu 17 lu-
tego odbyły się Mistrzostwa 
Powiatu w Piłce Siatkowej 
Chłopców Szkół Ponadgimna-
zjalnych. Głównym organiza-
torem imprezy była mgr Irena 
Iskra- nauczyciel wychowania 
fizycznego. Zwyciężyli gospo-
darze pokonując w dwu setach 
PZS Bieruń oraz 2;1 drużynę 
PZS Lędziny. Skład reprezen-
tacji :M. Michna, R. Musiał, M. 
Kraczla, W. Ficek, M. Sroka, 
D. Orocz, Ł. Drobik, D. Kost-
ka, A. Rozmysłowski, P. Sto-
lecki, G. Kulski, M. Mietliński, 
A. Chuchacz, P. Dwojakow-
ski, D. Kokoszka, M. Bizacki.

Pan Emanuel Hybiorz nad-
zwyczaj szczodrze korzysta ze 
swych obywatelskich upraw-
nień, bombardując radnych 
i pracowników Urzędu nie-
ustannymi pytaniami. Wysyła 
on także pisma bezpośrednio 
do burmistrza. Problem w tym, 
że nie zawsze jego uwagi są 
dokładnie przemyślane, więc 
często za nie przeprasza, a 
potem... pisze kolejne. I tak w 
kółko. Chociaż zaczyna to być 
męczące, pan Hybiorz ma do 
tego prawo, bo żyjemy w kra-
ju demokratycznym. Ostatnio, 
sprawa jego pretensji otarła 
się o sąd. Pan Hybiorz bowiem 
wystosował do NSA w Gliwi-
cach pozew przeciwko burmi-
strzowi, zarzucając mu bez-
czynność. Chodziło głównie o 
to, że burmistrz nie odpowiada 
na wszystkie jego liczne pisma, 
zawierające jeszcze liczniejsze 
pytania.

Sąd jednak, decyzją z 19 
grudnia ubr. postanowił od-
rzucić skargę pana Hybiorza, 
nie dopatrując się uchybień 
ze strony burmistrza. Teraz 
kolejny ruch należy do nasze-
go krewkiego współobywatela: 
spasuje czy rozpocznie kolejną 
krucjatę? 

Skarga 
Hybiorza 
oddalona

Siatkarze z 
LO tryumfują

Ewelina Liszka uczennica 
Liceum Ogólnokształcącego 
im. Powstańców Śląskich w 
Bieruniu zwyciężyła w XVIII Re-
gionalnym Konkursie Recytacji 
w Gwarze Śląskiej – Śląska Oj-
czyzna Polszczyzna, który 5 
marca odbył się w Chorzowie. 
Jury składające się z pracow-
ników naukowych Wydziału Fi-
lologicznego Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach , które-
mu przewodniczyła znawczyni 
gwary śląskiej prof. Helena Sy-
nowiec wybrało Ewelinę spo-
śród 33 uczestników z całego 
regionu Górnego Śląska m.in. 
Rybnika, Wodzisławia, Rudy 
Śląskiej, Chorzowa, Bytomia, 
Istebnej a także wielu innych 
miast. Zwyciężczynię do kon-
kursu przygotowała polonistka 
liceum mgr Dagmara Kupczyk. 
Jurorzy podkreślali , że o zwy-
cięstwie Eweliny zadecydowa-
ła umiejętność zaprezentowa-
nia tekstu,  poprawny akcent, 
wręcz  idealnie dobrany frag-
ment tekstu i swobodna acz 
dopracowana recytacja. 

Tegoroczny Konkurs odbył 
się po raz pierwszy w ramach 
I  Chorzowskiego Festiwalu 
Nauki, którego głównym or-
ganizatorem był wiceprezy-
dent Chorzowa dr inż. Joachim 
Otte.

Stąd laureatkę czeka-
ła podwójna niespodzian-
ka, oprócz nagród rzeczo-
wych została także zaproszo-
na wraz z opiekunką na galę 
naukową , jaka odbyła się 7 
marca w Chorzowskim Cen-
trum Kultury, gdzie od Prezy-
denta Miasta Chorzowa do-
stała statuetkę oraz szczegól-
ne podziękowania. 

Ewelina jest uczennicą dru-
giej klasy o profilu humani-
stycznym. Jak sama przyzna-
je przygotowania do konkursu 
nie sprawiły jej szczególnych 
trudności. Choć w dniu wy-
stępu była chora i do ostat-
niej chwili ważyły się losy jej 
wyjazdu. Bardzo cieszyła się, 
że może wystąpić w stroju 
śląskim. „ Ewelina narzekała, 
że wybrałam jej tekst sędziwej 
starki a nie panienki , gdyż nie 
mgła ubrać strojnej spódnicy 
i wianka. Jak się okazało jed-

nak ten tekst zapewnił jej zwy-
cięstwo” – powiedziała przy-
gotowująca ją do konkursu 
Dagmara Kupczyk.

Poziom imprezy był wyso-
ki. Wieloletni organizator mgr 
Grzegorz Zarzycki zadbał, by 
oprócz walorów estetycznych 
i kulturalnych były i te ...sma-
kowe. Dlatego podczas prze-

rwy można było zjeść praw-
dziwą wodzionkę, smażone-
go krupnioka, chleb z tłustym 
i kiszone ogórki zaś do kawy 
serwowano kołocz. 

Sukces Eweliny to tak-
że sukces miasta Bierunia, z   
którego pochodzi. Jak sama 
mówi jest w końcu szczęśli-
wą posiadaczką aktu urodze-
nia nr 1 już w samorządnym 
Bieruniu.

Nojlepszo w godaniu...



12 RODNIA · MARZEC · 2009 r. 13RODNIA · MARZEC · 2009 r.

SPOŁECZEŃSTWO

Wspomóż 
Podobnie jak w ubiegłym roku, również rozliczając się za rok 2008 możemy przekazać 1% podat-

ku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Stowarzyszenie Miłośników 600 let-
niego Bierunia należy do grupy bardziej aktywnych w naszym mieście i wiele jego działań znajduje 
uznanie mieszkańców.  

Jeśli nie chcesz aby Twoje pieniądze zniknęły w skarbcu Ministerstwa Finansów i wolisz by wyda-
no je w Bieruniu wspomóż Stowarzyszenie, które Twoje pieniądze zagospodaruje w Twoim mieście, 
na coś z czego i Ty będziesz mógł skorzystać! 

W PIT-37 z poz. 120 obliczamy 1% podatku w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek grosz w dół i 
wpisujemy w poz. 126. W poz. 124 wpisujemy nazwę i adres organizacji: Stowarzyszenie Miłośników 
600-letniego Bierunia ul. Chemików 40 43-150 BIERUŃ.

W poz. 125 wpisujemy nr KRS 0000004674
Prosimy o zakreślenie poz. 129 tj. wyrażenie zgody na przekazanie swoich danych OPP.
W PIT-36 z poz. 188 obliczamy 1% podatku w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół i 

wpisujemy do poz. 137. W poz. 305 wpisujemy nazwę  i adres organizacji tj:  Stowarzyszenie Miło-
śników 600-letniego Bierunia ul. Chemików 40 43-150 BIERUŃ 

W poz. 306 wpisujemy nr KRS 0000004674
Prosimy o zakreślenie poz. 310 tj. wyrażenie zgody na przekazanie swoich 
danych OPP.

Stowarzyszenie Miłośników 
600 - letniego Bierunia

Kilka dni temu pojawiła się 
nowa oficjalna strona interne-
towa Bierunia. „Renowacji” 
Uległ także Biuletyn Informacji 
Publicznej www.bip.bierun.pl 
do którego odnośnik znajduje 
się na w/w stronie której adres 
brzmi: www.um.bierun.pl. Nowa 
strona jest całkowicie odmienna 
od poprzedniej, zarówno pod 
względem graficznym jak i or-
ganizacyjnym. Przejrzysty sza-
blon strony oraz menu ułatwia 
dostępność do dużego zasobu 
informacji. Zastosowano wiele 
nowych, ciekawych rozwiązań. 
Jednym z nich jest „kalendarium 
wydarzeń: umieszczone u dołu 
strony. Przechodząc przez kolej-
ne dni miesięcy, możemy dowie-
dzieć się o wydarzeniach kultu-
ralnych, sportowych, szkolnych, 
a także o spotkaniach poszcze-
gólnych komisji Rady Miejskiej. 
Wydarzenia, które będą mia-
ły miejsce za mniej niż tydzień 
czasu, automatycznie pojawiają 
się jako zapowiedzi wydarzeń 
„Najbliższe wydarzenia”. Głów-
ne menu zostało podzielone na 
trzy części. Zakładka „miasto” 
zawiera szereg aktualnych in-
formacji o mieście, historii, sym-
bolach, najciekawszych zabyt-
kach i atrakcjach, honorowych 
obywatelach i zasłużonych dla 
miasta itp. Wszystko uzupełnia 
galeria fotografii zarówno dzi-
siejszych jak i z czasów odle-
głych. W zakładce „Urząd miej-
ski” znajdziemy informacje na 
temat: wydziałów Urzędu i ich 
dokładnych lokalizacji, godzin 
otwarcia Urzędu, kontaktu. Mo-
żemy znaleźć konkretnego pra-
cownika wraz z jego nr. tel., 
schemat organizacyjny Urzędu, 
dowiedzieć się o przeprowadza-
nych przetargach czy jak zała-
twić daną sprawę. Trzecia za-
kładka przybliża osoby sprawu-
jące władzę (Burmistrza i Radę 
Miejską) oraz godziny dyżurów 
i przyjmowania przez nich skarg 
i wniosków. W centralnej części 
strony znajdują się aktualności 
z wyszczególnieniem tych naj-
ważniejszych oraz (nad nimi) 
przycisków dostępu do: mapy 
miasta i wirtualnej wycieczki po 
Bieruniu. Prawa część strony 
(oprócz wspomnianego już ka-
lendarium) przeznaczona jest 

na informacje dodatkowe, jak 
np. „informacje pozarządowe”, 
„rozkład jazdy autobusów” czy 
„sonda”. Są także odnośniki 
do stron Bieruńskiego Ośrodka 
Kultury i Bieruńskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. Nie wyklucza 
się drobnych zmian dla popra-
wienia i poszerzenia dostępno-
ści informacji. Pojawią się także 
kolejne zakładki. W niedalekiej 
przyszłości pojawią się wersje 
językowe: francuska, niemiecka, 
angielska, ukraińska i czeska.

Warto wspomnieć, że nowa 
strona miejska nie jest jedyną, 
prezentującą bieruńskie instytu-
cje. Niedawno powstała nowa 
strona internetowa Bieruńskiego 
Ośrodka Kultury: www.bok.bie-
run.pl  , Bieruńskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji:  www.bo-
sir.bierun.pl  oraz Ośrodka Edu-
kacji: www.oebierun.org . 
Od dłuższego czasu funkcjonu-
ją strony szkół: 

www.sp1.bierun.pl/    
www.gimnazjum1.bierun.pl/ 
www.gimnazjum2.bierun.pl/      
www.lobierun.edu.pl/
www.pzs.bierun.pl/
Parafii: 

Św. Bartłomieja 
www.bart-apostol.katowice.opo
ka.org.pl 
Najświętszego Serca Pana Je-
zusa 

www.bierun-nspj.katowice.opoka.org.pl
Św. Barbary 
www.bierun.wiara.org.pl

Innych: 
Basenu 
www.basenbierun.pl
Sekcji Szachowej 
www.uniabierun-szach.ovh.org/menu.php?go=11
Klubu Sportowego Unia 
www.uniabierun.futbolowo.pl/uniabierun

Organizacji Pozarządowych:
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych “Radość Ży-
cia” niepelnosprawnibierun@interia.pl 
Stowarzyszenie Miłośników 600-letniego Bierunia 
www.600lat.bierun.pl/index.php?go=cele
Big Budo Polska 
www.bigbudopolska.bierun.pl 
Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych 
www.bfig.pl

Nowa strona internetowa
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BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na:

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z 
własnością budynku położonej w Bieruniu przy ul. Chemików za-
pisanej w księdze wieczystej nr 41525 Sądu Rejonowego w Ty-
chach, jako własność Skarbu Państwa, użytkownik wieczysty 

Lp. Oznaczenie 
nieruchomości

Powierzchnia 
w m2

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Cena wywoławcza 
nieruchomości w zł

Wadium 
w zł

1. nr działki 1263/116 
obręb Bieruń Stary, karta 

mapy 6 KW 41525 SR 
Tychy

1150 Tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną:
Przeznaczenie towarzyszące:
1. Pod usługi nieuciążliwe w układzie wolno stojącym oraz wydzielone w 

części parterowej budynku mieszkalnego, z wykluczeniem: usług zwią-
zanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów, handlu hurtowego, 
warsztatów samochodowych i myjni samochodowych;

2. Pod obiekty i budynki gospodarcze;
3. Pod obiekty małej architektury;
4. Pod obiekty i budowle hydrotechniczne;
5. Pod wewnętrzne ulice dojazdowe, miejsca postojowe i garaże, w tym wie-

lopoziomowe;
6. Pod sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
7. Pod zieleń urządzoną.
Nieruchomość objęta jest obowiązującym planem zagospodarowania prze-

strzennego.
Działka zabudowana 3- kondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym wieloro-
dzinnym, o pow. zabudowy 296m2 , słabo zagospodarowana, uzbrojona, z do-
stępem do drogi publicznej ul. Chemików.
Działka o regularnym kształcie, płaska.
Budynek mieszkalny wymaga przeprowadzenia generalnego remontu.

451.300,00 zł
w tym:
363.400,00 zł 
wartość budynku
87.900,00zł
wartość prawa użyt-
kowania wieczystego 
gruntu

45.130,00 zł

Gmina Bieruń. Zgodnie z obowiązującym zapisem miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w 
rejonie ul. Chemików (Dz. U. Woj. Śląskiego Nr 81, poz. 1741 z 
dnia 5 maja 2008r.) działki przeznaczone są pod zabudowę miesz-
kaniową wielorodzinną. 

Obciążenia nieruchomości: wpisy dotycząc użytkowania wie-
czystego i własności budynku stanowiącego odrębną nierucho-
mość

1. Przetarg odbędzie się w dniu 16 czerwca 2009r. o godz. 
1000 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14 
(Segm. B, pok. nr 23).

2. W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium 
nie później niż do dnia 9 czerwca 2008r. do godz. 1430 w ka-
sie Urzędu Miejskiego lub w formie przelewu bankowego na 
konto: Bank Spółdzielczy Tychy 26 8435 0004 0000 0000 6158 
0001.

3. Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu przedkłada 
komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i następujące 
dokumenty:

– w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty,
– w przypadku osób upoważnionych do reprezentowania uczest-

nika – oryginał pełnomocnictwa do działania na każdym 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 zło-
tych.

8. Wylicytowaną cenę za nieruchomość 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 zezwolenie 
wynikające z przepisów tej ustawy.

10. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Ładu 
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14 (II piętro, pokój nr 17 
– segm.A), 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 gospo-
darce nieruchomościami dnia 21 sierpnia 1997r. in-
formuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Bieruniu został wywieszony  na okres 21 dni wy-

kaz nieruchomości będących własnością Gminy Bie-
ruń, przeznaczonych do dzierżawy w 2009r. i w latach 

2009-2011r.
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W okresie ferii zimo-
wych  na terenie 
szkoły odbywały się 

zajęcia w ramach zimowiska. 
W dwóch turnusach uczestni-
czyło 215 dzieci z klas 1 – 6.   
Dzieci brały udział w konkur-
sach: plastycznym, muzycz-
nym, bajkowym i turniejach 
sportowych. Uczestnicy ko-
rzystali z zajęć na basenie, 
sali gimnastycznej i hali spor-
towej. Największym powodze-
niem cieszył się salon piękno-
ści, tenis stołowy i dyskoteka, 
uczennice klasy 3a mozolnie 
lepiły przez kilka dni figurki z 
masy solnej. 

Choć karnawał już za nami, 
wielu najmłodszych bierunia-
ków, do dziś wspomina bal, 
który odbył się w Przedszkolu 
nr 1 dzieci nie uczęszczających 
do przedszkola. Na bal zgłosiło 
się wiele chętnych dzieci, które 
przebrane we wspaniałe stroje 

karnawałowe, przybyły w to-
warzystwie rodziców. Zabawa 
była  prowadzona był przez 
trzy wspaniale przebrane na-
uczycielki z grona pedagogicz-
nego placówki. 

Impreza rozpoczęła się od 
wspólnych zabaw integracyj-

Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali nagrody za udział w kon-
kursach. Słodycze zostały za-
kupione z funduszy sponsora, 
również firma Danone prze-
kazała swoje produkty dla 
uczestników zimowiska.

Ferie w szkole to jedyna 
okazja, gdzie dzieci mogły 
wybierać zajęcia, w których 
chciały uczestniczyć, nawet 
same je planowały i może dla-
tego o godzinie 13 - tej nie 
bardzo chciały iść do domu. 
Następne ferie w szkole do-
piero za rok.  

Fotografia uczestników zi-
mowiska na stronie 16. 

Zimowisko w Jedynce

nych, które pomogły małym 
gościom poczuć się swobod-
nie, i pozwoliły na całkowi-
te poświęcenie się zabawie. 
Prócz zabaw integrujących, 
dzieci świetnie bawiły się przy 
zabawach tanecznych, na-
śladowczych, a także dydak-
tycznych. Wspaniała atmos-
fera towarzyszyła dzieciom 
nie tylko w tańcu i przy swo-
bodnej ekspresji ruchowej, 
ale także przy zabawach dy-
daktycznych, które sprzyjały 
rozwijaniu wiedzy muzycznej 
oraz plastycznej dzieci. Każ-
dy z przebierańców wykazał 
się swoimi zdolnościami pla-
stycznymi, wykonując kolo-
rowe kokardy, które dodawa-
ły wszystkim jeszcze więcej 
radości. Po wyczerpującej 
zabawie dzieci i ich rodzicie 
mieli chwile odpoczynku i re-
generacji sił przed kolejnymi 
atrakcjami. 

To był bal… Po przerwie, przyszedł czas 
na szaleńczą zabawę na przy-
gotowanym wcześniej torze 
przeszkód. Tor składał się z 
wielu niespodzianek, tj.: zjeż-
dżalni, tuneli, mostów, oraz 
wielu innych sprzętów sporto-
wych, które pozwoliły na swo-
bodną zabawę pod czujnym 
okiem rodziców i nauczycieli.

Na zakończenie wspania-
le przeżytego dnia, dzieci 
otrzymały z rąk Barbary Niec-
karz – dyrektora Przedszko-
la nr 1 pamiątkowe dyplomy 
i prezenty za przybycie oraz  
wspaniały udział w zabawie. 
I tak nasz bal dobiegł końca, 
choć nie wszystkim milusiń-
skim spodobała się ta nowi-
na, ale nie martwcie się tym, 
na pocieszenie dodam, że na 
naszym balu spotkamy się 
znów za rok. Do zobaczenia!

Karolina Kostka (alea)
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W Gimnazjum nr 2 ma swoją 
renomę, więc choć od jego za-
kończenia minęło trochę czasu, 
warto przyjrzeć się jak to wyglą-
dało tym razem.

Jak co roku, nauczyciele 
przedmiotów humanistycznych 
organizowali dla uczniów sze-
reg konkursów związanych z 
umiejętnościami literackimi, hi-
storycznymi, a nawet wokalny-
mi i plastycznymi. Nad całością 
wielodniowej imprezy czuwała 
pani Katarzyna Ćwiękała. W ra-
mach Tygodnia zorganizowano 
również projekcję filmu, warsz-
taty „Bliżej nas, bliżej świata” 
oraz pokaz spektaklu teatru 
wrocławskiego „Balladyna” 

Nad siatką
Dwa mecze, po dwa sety wy-

grane przez siatkarki z Powia-
towego Zespołu Szkół w Bie-
runiu potrzebne były by zwy-
ciężyć w Powiatowym Turnieju 
Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Piłce Siatkowej Dziewcząt. 16 
lutego w hali sportowej bieruń-
skiego PZS-u oprócz gospoda-
rzy spotkały się drużyny PZS 
Lędziny oraz Liceum Ogólno-
kształcącego w Bieruniu. Me-
cze sędziował licencjonowany 
sędzia Polskiego Związku Piłki 
Siatkowej Leszek Słaby. 

 Publiczność miała okazję 
oglądać siatkówkę na wysokim 
poziomie,  emocjonujące akcje 
pod siatką, długie wymiany pi-
łek i ogromne zaangażowanie 
dziewcząt dobrze rokujące na 
przyszłość. 

połączonego z warsztatami te-
atralnymi.

Największą popularnością cie-
szył się konkurs ortograficzny 
składający się z dwóch etapów. 
Wzięli w nim udział uczniowie 
oraz nauczyciele. Wśród uczniów 
wybitnymi umiejętnościami or-
tograficznymi wykazał się Jakub 
Borkowski, drugie miejsce przy-
padło w udziale  Patrycji Kuli, a 
trzecie wywalczyła Marta Orocz. 
Wśród nauczycieli tytuł Mistrza 
Polskiej Ortografii zdobyła pani 
Ewa Bober. 

Kto nie posiadał zdolności or-
tograficznych, za to chętnie wy-
stępuje publicznie, mógł wziąć 
udział w konkursach: recytator-

Tydzień Humanistyczny…

skim, gwarowym „Godać warto” 
oraz w Konkursie Poezji Śpiewa-
nej. W konkursie recytatorskim 
pierwsze miejsce zajęła Sylwia 
Osuch, również I miejsce, poza 
kategorią, przyznano Robertowi 
Bindzie. Liderem konkursu gwa-
rowego został Bartłomiej Gniza, 
a w Konkursie Poezji Śpiewanej 
wyróżnienie przyznano Paulinie 
Noras. Uczniowie mieli również 
możliwość popróbować swoich 
sił w poezji – zadanie polegało na 
ułożeniu limeryku. Najlepszym 
warsztatem poetyckim wykazała 
się Paulina Jochemczyk, miejsce 
II zajął Robert Binda, a wyróżnie-
nie wywalczyła Patrycja Ciepły.  
Dla uzdolnionych plastycznie 

zorganizowano dwa konkursy: 
„Kolorowa historia” oraz konkurs 
związany tematycznie z prawami 
człowieka. W pierwszym najbar-
dziej spodobała się praca Ewe-
liny Piechy, II miejsce przyznano 
Monice Jałocha, a III – Joannie 
Jarczyk oraz Ewelinie Majkut. W 
drugim z konkursów wyróżnio-
no pracę Eweliny Piechy. Warsz-
tatom „Bliżej nas, bliżej świata” 
również towarzyszył konkurs, w 
którym I miejsce wywalczył Ja-
kub Borkowski, a II - Katarzyna 
Słotwińska. Oczywiście nie mo-
gło zabraknąć konkursu towa-
rzyszącego lekcjom religii. Lau-
reatami „Biblijnych spotkań ze 
Świętym Łukaszem” zostali We-
ronika Tomala i Bartosz Trzopek. 
II miejsce przyznano Jakubo-
wi Łopuszyńskiemu i Danielowi 
Grześlakowi. Natomiast Maury-
cy Koćwin i Adam Sosna zajęli 
miejsce III.   

Tradycyjnie, jako podsumowa-
nie Tygodnia Humanistycznego, 
został zorganizowany „Huma-
nistyczny Omnibus”. W zmaga-
niach brało udział sześć trzyoso-
bowych drużyn wytypowanych 
spośród uczniów klas drugich. 
Uczniowie sprawdzali swoją 
wiedzę i umiejętności z różnych 
dziedzin: język polski, gwara, hi-
storia, religia. Miejsce pierwsze 
wywalczyli przedstawiciele klasy 
II a – Monika Jałocha, Patrycja 
Kula oraz Klaudia Matusik.  

(BNN)

- Od siedmiu lat gram w siat-
kówkę, to moja pasja - mówi 
Ewelina Seweryn, zdobywczy-
ni największej ilości punktów 
dla drużyny PZS Bieruń  - dzi-
siaj nie było łatwo, zwłaszcza 
z dziewczynami z Liceum, ale 
najważniejsze że wygrałyśmy, 
teraz myślimy już o zawodach 
rejonowych w przyszłym tygo-
dniu - dodaje. 

II miejsce zajęły dziewczęta 
z Liceum Ogólnokształcące-
go, trzecie Powiatowy Zespół 
Szkół w Lędzinach. 

Na zdjęciu wykonanym przez 
Annę Jakimiec Zwycięska dru-
żyna siatkarek z PZS w Bieru-
niu w składzie: Ewelina Sewe-
ryn, Karolina Solarz, Beata 
Sprawka, Sonia Pruś, Moni-
ka Wójcik, Joanna Waliczek, 
Monika Strzelecka, Barbara 

Poerschke, Beata Kozioł. Z 
prawej sędzia licencjonowany 
PSPS Leszek Słaby

Z lewej trener i opiekun druży-
ny pan Marek Pociennik ( wuefi-
sta i wicedyrektor naszej szkoły). 



 15 maraton skatowy, rozegrany 28 lute-
go w kinoteatrze „Jutrzenka”, jak co roku 
cieszył się dużym zainteresowaniem. Do 
karcianej walki stanęło aż 112 zawodników 
z: Lublińca, Gogolina, Kończyc, Rybnika, 
Cieszyna, Lędzin, Pszczyny, Imielina, Boj-
szów, Międzyrzecza, Tychów oraz Brzeźni-
cy. 2 zawodników przyjechało z Niemiec. 
Warto zauważyć, że tak męskim gronie cał-
kiem udanie wystąpiła jedyna zawodniczka 
pani Beata Burzyńska, która w pokona-
nym polu pozostawiła aż 34 mężczyzn.

Tak duże zainteresowanie zawodami zor-
ganizowanymi przez Sekcję Skatową KS 
„Unia” oraz Bieruński Ośrodek Sportu i Re-
kreacji świadczy o ich wysokiej randze. Ma-
raton wygrał Bogumił Pora z Kończyc, 
zdobywając 4443 punkty. Kolejne miejsca 

zajęli: II - Ignacy Smolarek z Pszczyny, III - 
Aleksander Korzonek z Pszczyny. 

Walka była bardzo zacięta, o czym świad-
czy fakt, że w trzech kolejnych seriach roz-
grywek za każdym razem inaczej wyglądała 
pierwsza trójka. Można powiedzieć emocje 
sięgały zenitu a  sędziowie Gerard Przypa-
liński i Franciszek Mrzyk mieli sporo ro-
boty. Podobnie jak panie z sekretariatu za-
wodów: Anna i Justyna Hernas, które na 
bieżąco skrupulatnie liczyły punkty bo wia-
domo, że w wyrównanej stawce - liczył się 
będzie każdy punkt.

Laureaci otrzymali cenne nagrody oraz 
Puchary i dyplomy z rąk Burmistrza Bieru-
nia Ludwika Jagody i wiceburmistrza Jana 
Podleśnego. 

Następny maraton za rok a my już dziś 
zapraszamy na turniej wielkanocny, który 
odbędzie się w niedzielę palmową. Szcze-
gółowych informacji udziela sekcja skatowa 
KS ”Unia” Bieruń Stary.

Jubileuszowy Maraton Skatowy

Zimowisko w Jedynce


