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Ju¿ wkrótce, a konkret-
nie od 1 wrzeœnia do 
31 paŸdziernika 2010, 

zostanie przeprowadzony 
w ca³ym kraju Powszech-
ny Spis Rolny. W naszym 
mieœcie ju¿ powo³ano Gmin-
ne Biuro Spisowe w sk³adzie: 
Gminny Komisarz Spisowy 
– burmistrz Ludwik Jago-
da, z-ca Gminnego Komisa-
rza Spisowego – sekretarz 
gminy Jerzy Stok oraz Lider 
Gminny – Urszula Graca.

Przypominamy, ¿e pod
czas Powszechnego Spisu 
Rolnego 2010 bêd¹ zbiera
ne informacje: we d³ug sta-
nu na 30 czerwca 2010 r. 
o godz. 24.00 dotycz¹ce 
u¿ytkowania grun tów, po-
wierzchni zasiewów, po g³owia 
zwierz¹t gospodarskich, pro-
wadzenia dzia ³al noœci rolni-
czej oraz iloœci ci¹gników, 
maszyn i urz¹dzeñ rol-
niczych. Ponadto, z 12 
miesiêcy poprzedzaj¹cych 
dzieñ 30 czerwca br. spisy-
wana bêdzie struktura do-
chodów gospodarstwa do-
mowego, zu¿ycie nawozów 
mineralnych, wapniowych, 
aktywnoœæ ekonomiczna rol-
ników oraz prowadzenie 
dzia³alnoœci innej ni¿ rolni-
cza bezpoœrednio zwi¹zanej 
z gospodarstwem rolnym. 
Prosimy o zapamiêtanie lub 
zapisanie informacji o swoim 
gospodarstwie rolnym.

Spis 
rolny!
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M A G A Z Y N

Po d³ugim majowym 
weekendzie zamkniêto 
ulicê Bojszowsk¹. Wy-

konawca na zlecenie kopalni 
„Piast” przyst¹pi³ do usuniêcia 
nierównoœci, który powsta³ w 
pasie drogowym i by³ skutkiem 

dzia³alnoœci górniczej. Pojawi³y 
siê og³oszenia w jaki spo-
sób kierowcy mog¹ korzystaæ 
z objazdów. W³aœciwe roboty 
polega³y na wyprofilowaniu dro-
gi na d³ugoœci 120 metrów. 

Naprawa drogi zosta³a wyko-
nana wzorcowo. Wobec tego 
mo¿na zdaæ sobie pytanie - czy 
warto o tym pisaæ? Oczywiœcie, 
¿e warto! Ca³oœæ prac, pomimo 
wielu niedogodnoœci, które od-
czuli mieszkañcy ulicy Bojszow-

skiej i Jajost to przyk³ad dobrej 
roboty. Pocz¹wszy od dobrze 
zrobionego projektu, poprzez 
dobrze i terminowo wykonane 
prace. Równo po³o¿ony asfalt 
na solidnym pod³o¿u wraz z od-
wodnieniem, naprawiony prze-

jazd kolejowy, utwardzone po-
bocza i fragmenty dróg dojaz-
dowych. Nadwy¿ka ziemi, tak 
jak wnioskowali mieszkañcy 
na ostatnim zebraniu, zosta³a 
wykorzystana na poszerzenie 
w¹skich fragmentów drogi. W 
obecnych czasach, dobrych or-
ganizatorów i solidnych wyko-
nawców jak na lekarstwo. Nam 
siê uda³o – i za to dziêkujemy. 

Jan Knopek 

200 kilo gra mo-
w¹ bombê lot
nicz¹ z czasów 
drugiej wojny 
œwia towej znale
ziono 25 czerwca 
po po³udniu przy 
ulicy Prywatnej w 
Bieruniu. Niewy-
buch znajdowa³ 
siê na drodze do
jazdowej do 10 po
sesji w odleg³oœci 
100 metrów do to
rów kolejowych co stwarza³o 
dodatkowe zagro¿enie.

Dyrektor Zak³adu Linii Ko-
lejowych w Katowicach Karol 
Trzoñski potwierdzi³, ¿e na tej 
trasie ka¿dej doby przeje¿d¿a 
oko³o 120 poci¹gów, w tym 
oko³o 20 pasa¿erskich. Jak wie-
my w pobli¿u jest te¿ szlak ko-
lejowy prowadz¹cy do kopalni 
Piast. W sobotê rano patrol sa-
perski zabra³ niewybuch.

– Ruch zosta³ wstrzyma-
ny tylko na czas samej ope-
racji wydobywania bomby. 
Chodzi³o przede wszystkim o 
to, by wstrz¹sy, jakie wywo³uj¹ 
przeje¿d¿aj¹ce poci¹gi, nie 
doprowadzi³y do niekontrolo-
wanego wybuchu – wyjaœni³ dy-
rektor Trzoñski.  Oczywiœcie, 
ruch na szlaku kolejowym w 
Bieruñ – Oœwiêcim wróci³ ju¿ 
do normy.

Bieruñska Fundacja Inicja
tyw Gospodarczych w³¹czy³a 
siê w akcjê pomocy dla po
wodzian z terenu miasta Bie-
runia. Pomoc fundacji polega 
na zbieraniu œrodków finan
sowych przeznaczonych na 
pokrycie kosztów zwi¹zanych 
z czêœciow¹ napraw¹ kot³ów 
(np. wymiana osprzêtu, silni
ka, reduktora, wentylatora) 
u osób, które bra³y udzia³ w 
Programie Ograniczenia Ni-
skiej Emisji na terenie miasta 
Bieruñ w latach 20042009. 

Od 24 maja br. fundacja 
wys³a³a 2.035 listów do firm z 
ca³ej Polski, z proœb¹ o wspar-
cie finansowe dla osób poszko-
dowanych powodzi¹. Do dnia 
06 maja br. na konto BFIG 
wp³ynê³a kwota 106.770,00 z³.

Osoby poszkodowane przez 
powódŸ, które znajduj¹ siê na 
liœcie przekazanej do funda-
cji przez Urz¹d Miasta, czy-
li osoby, które mia³y zala-

ne kot³ownie, a jednoczeœnie 
bra³y udzia³ w Programie 
Ograniczenia Niskiej Emisji na 
terenie miasta Bierunia mog¹ 
otrzymaæ pomoc finansow¹ 
w wysokoœci do 1.000,00 
z³. Aby otrzymaæ powy¿sze 
œwiadczenie nale¿y wype³niæ 
jednostronicowy wniosek (do-
stêpny w siedzibie fundacji, lub 
na stronie www.bfig.pl) oraz 
do³¹czyæ kserokopiê faktury za 
naprawê pieca lub wymianê 
jego czêœci.

Œwiadczenia s¹ realizowa-
ne codziennie w godzinach 
10.00 – 15.00 w pokoju 44 na 
II piêtrze, w budynku Centrum 
Inicjatyw Gospodarczych, ul. 
Turystyczna 1. Pomoc finan-
sowa pochodz¹ca ze zbiórki 
pieniêdzy wyp³acana bêdzie do 
wyczerpania œrodków.

Do dnia 06 lipca br. przekaza-
no œrodki finansowe 29 osobom 
poszkodowanym w wysokoœci 
ponad 25.000,00 z³.

Dobra robota 
na Bojszowskiej
O d³u¿szego czasu kierowcy poruszaj¹cy siê po uli
cy Bojszowskiej byli nara¿enie na niebezpieczeñstwo. 
Z powodu szkód górniczych osunê³a siê ziemia w 
pobli¿u przejazdu kolejowego, tworz¹c w tym miejscu 
uskok. Poniewa¿ przejazd nie posiada szlabanu, utwo
rzony garb stanowi³ realne niebezpieczeñstwo, ¿e kie
rowca mo¿e nie wyhamowaæ przed nadje¿d¿aj¹cym 
poci¹giem. Mieszkañcy wiele razy monitowali w tej 
sprawie  i d³ugo czekali na ten remont. Nie oby³o siê 
bez interwencji na ró¿nych szczeblach. 

Pomoc dla powodzian

rów kolejowych co stwarza³o – Ruch zosta³ wstrzyma-

Po bombie
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WYDARZENIA

Wyj¹tkowa liczebnoœæ 
kandydatur zg³o szo-
nych do wyró¿nienia 

zdecydowa³a o fakcie przyzna-
nia przez Kapitu³ê a¿ trzech 
wyró¿nieñ, kieruj¹c siê w wy-
borze osób wieloletni¹ prac¹ 
spo³eczn¹ na rzecz naszego 
miasta. To zdecydowa³o o tym, 
¿e Kapitu³a wyró¿ni³a jedn¹ 
osobê zg³oszon¹ przez Sto-
warzyszenie „Por¹bek” z Bie-
runia Nowego oraz dwie oso-
by z Bierunia Starego. Jedn¹ 
osob¹ zg³oszon¹ przez Stowa-
rzyszenie „600-lecia Bierunia” 
oraz jedn¹ osobê zg³oszon¹ 
przez mieszkañców. Niefortun-
na decyzja Radnych z Bierunia 

Starego spowodowa³a, ¿e kan-
dydatura zg³oszona przez Sto-
warzyszenie „600-letniego Bie-
runia” nie uzyska³a pozytywne-
go wyniku g³osowania na sesji. 

Z przykroœci¹ trzeba stwier-
dziæ, ¿e Radni Bierunia Starego 
g³osuj¹c przeciw tej kandyda-
turze oraz wstrzymuj¹c siê od 
g³osowania, najwidoczniej za-
pomnieli ju¿ komu zawdziêczaj¹ 
fakt, ¿e dziœ mo¿emy byæ Rad-
nymi w Bieruniu. To dziêki takim 
ludziom jak Jerzy Barcik, który 
spo³ecznie pracuje na rzecz na-
szej spo³ecznoœci od po³owy lat 
70-tych ubieg³ego wieku, dziœ 
cieszymy siê samodzielnoœci¹ 
administracyjn¹ miasta. To on 

mia³ odwagê uczestniczenia w 
akcie niepos³uszeñstwa wobec 
wszechobecnej W³adzy par-
tyjnej zbieraj¹c podpisy pod 
petycj¹ do W³adz pañstwowych 
w centralnej czêœci miasta 
mimo, ¿e za tak¹ dzia³alnoœæ 
mo¿na by³o siê spodziewaæ 
nie tylko przykroœci w pracy, 
ale i osobistej represji. To ta 
osoba przez d³ugoletni¹ pracê 
w Klubie Sportowym „UNIA” 
przyczyni³a siê do tego, ¿e by³ 
to klub wielosekcyjny o znako-
mitych osi¹gniêciach sporto-
wych. Jako organizator obcho-
dów 80-lecia klubu przyczyni³ 
siê do tego, ¿e wielu lokalnych 
sportowców i dzia³aczy zosta³o 
wyró¿nionych bardzo wysokimi 
odznaczeniami pañstwowymi. 
To ten cz³owiek by³ równie¿ 
cz³onkiem sekcji organizacyj-
nej obchodów 600-letniej rocz-
nicy nadania praw miejskich 
Bieruniowi – imprezy o zasiêgu 
wojewódzkim. Cz³owiek, który 
od 1987 roku pe³ni funkcjê se-
kretarza Stowarzyszenia nie 
pobieraj¹c za to ¿adnej graty-
fikacji. To dziêki niemu, ostat-

nio pozyskaliœmy unikatow¹ 
kolekcjê medali poœwiêconych 
pontyfikatowi Jana Paw³a II-
go, któr¹ mogliœmy podziwiaæ 
na wystawie w Ratuszu z oka-
zji 5-cio letniej rocznicy œmierci 
Papie¿a. Kolekcja przeznaczo-
na, zgodnie z wol¹ darczyñcy, 
jako zbiór dla przysz³ej 
bieruñskiej jednostki muzealnej. 
Có¿, trudno zrozumieæ postawê 
tych radnych, którzy zdecydo-
wali o takim, a nie innym wer-
dykcie podczas g³osowania, 
pozostaje jednak posmak go-
ryczy i wstydu. Bowiem nic tak 
nie boli, jak brak szacunku i do-
cenienia tego, co przez wiele lat 
zrobi³o siê dla innych.

Nic tak nie boli…
Po raz pierwszy od momentu ustanowienia honorowego 
wyró¿nienia dla mieszkañców Bierunia, którzy w sposób 
wybitny przyczynili siê do promocji naszego miasta oraz 
wyró¿nili siê w s³u¿bie na rzecz spo³ecznoœci lokalnej, 
Radni Bierunia Starego zakwestionowali decyzjê Kapitu³y 
przyznaj¹cej w bie¿¹cym roku tytu³ „Zas³u¿onego dla Mia
sta Bierunia” dla Pana Jerzego Barcika.

Kulminacyjnym punk-
tem wizyty by³o spo-
tkanie z liczn¹ grup¹ 

mieszkañców w „Remizie” w 
Bieruniu Nowym, które prowa-
dzili wspólnie burmistrz Ludwik 
Jagoda oraz premier Donald 
Tusk.

– Jest kilkanaœcie miejsc 
w Polsce, które wymagaj¹ szcze-
gólnej opieki. Bieruñ nale¿y do 
takich miejsc – stwierdzi³ pre-
mier i doda³: – Mam nadziejê, ¿e 
wspólnie wyjdziemy z tego dra-
matu. 

Odpowiadaj¹c na pytania mie-
sz   kañców premier powiedzia³ 
miêdzy innymi:

Ka¿dego dnia w Polsce do-
chodzi do wielu zdarzeñ loso-
wych, w których poszkodowa-
ni nie dostaj¹ 6 tys. z³. „Ta po-
moc to s¹ pieni¹dze dla ludzi, 
którzy mówi¹: spotka³o mnie 
nieszczêœcie i nie mam z czego 
¿yæ. To jest pomoc spo³eczna” 
– mówi³ premier. 

Podkreœla³, ¿e nie mo¿na 
wprowadziæ raz na zawsze 
„mechanizmu”, ¿e ka¿dy, kto 
mia³ wodê w piwnicy, dostanie 
6 tys. z³ z pomocy spo³ecznej. 
„Raz na jakiœ czas zdarza 
siê taka powódŸ, ¿e widaæ 
wyraŸnie, ¿e ani gmina, ani lu-
dzie nie s¹ w stanie sobie po-
móc, bo wszystko jest znisz-
czone. Wtedy ruszamy z t¹ 
nadzwyczajn¹ pomoc¹, a nie, 
¿e jest pomoc dla ka¿dego, 
kogo zala³o”. 

Odpowiadaj¹c panom Wies³a-
wowi Wójcikowi oraz Sta nis³a
wowi Jaromi nowi Donald Tusk 
powiedzia³, ¿e Wczeœniej pre-
mier zapowiedzia³, ¿e rz¹dowa 
ustawa wspieraj¹ca poszko-
dowanych przedsiêbiorców, 
wejdzie w ¿ycie w lipcu. 
Przewiduje ona m.in., 

Donald Tusk u bieruñskich powodzian
Premier Donald Tusk w towarzystwie marsza³ka Województwa Œl¹skiego Bogus³awa 
Œmigielskiego oraz Ministra Spraw Spraw Wewnêtrznych i Administracji Jerzego Mil
lera – przebywa³ 23 czerwca w naszym mieœcie. Najpierw odwiedzi³ powodzian z Bija
sowic. Rozmawia³ z mieszkañcami dzielnicy, którzy samorzutnie utworzyli w jednym z 
gara¿y Komitet Powodziowy zajmuj¹cy siê dystrybucj¹ darów dla poszkodowanych (tam 
premier zjad³ kawa³ek ko³ocza i zostawi³ do kontaktu swój prywatny numer telefonu). 
Odwiedzi³ mieszkañców zalanych domów przy ul. Jagie³³y zapewniaj¹c, ¿e nie zostan¹ 
bez pomocy.

5

WypowiedŸ Rad-
nego Jana Wieczor-
ka, który jako jedyny 
z tej czêœci Bierunia 
glosowa³ za przyzna-
niem wy ró¿nienia dla 
Jerzego Barcika.
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SESJA

W dniu 24.06.2010 r. 
odby³a siê se-
sja Rady Miejskiej. 

Poœwiêcono j¹ terenom zielo-
nym i rekreacyjnym w mieœcie. 
Temat o zbli¿onej problematy-
ce Rada podjê³a kilkanaœcie lat 
temu. Powrót do tak bliskiego 
ka¿demu œrodowiska w pe³ni 
by³ potrzebny i trafny. Zgod-
nie z modelem pracy Rady 
opracowane zosta³y syntetycz-
ne materia³y przez kierownika 
Referatu Ochrony Œrodowiska 
Pana Grzegorza Plewnioka, 
dotycz¹ce zieleni w mieœcie 
oraz przez Naczelnika Wydzia³u 
£adu Przestrzennego i Go-
spodarki Nieruchomoœciami, 
Pani¹ Krystynê Trzoñsk¹, 
dotycz¹ce terenów zielonych i 
rekreacyjnych w mieœcie opar-
te o takie dokumenty przyjête 
przez Radê Miejsk¹ jak Stra-
tegia Rozwoju czy Studium 
Uwarunkowañ i Kierunków Za-
gospodarowania Przestrzen-
nego Miasta, czyli oparte o 
pryzmat czasowo przestrzen-
ny. W pierwszym opracowa-
niu zasygnalizowano ró¿ne 
dzia³ania i inicjatywy. Bieruñ 
nale¿y do gmin, gdzie lesistoœæ 
nie jest najwy¿sza. W 1998 
r. lasy zajmowa³y 15,5 % po-
wierzchni. Co roku gmina zale-
sia ok. 1 ha nieu¿ytków. Czyni 
to we wspó³pracy z zak³adami 
pracy, szko³ami i WFOŒiGW. 
Prowadzi siê równie¿ zadrze-
wienie terenów œródpolnych 
w celu stworzenia enklaw, re-
miz, ostoi dzikich zwierz¹t. Do 
zadrzewieñ stosuje siê ró¿ne 
odmiany drzew. W sposób 
czynny pomagaj¹ w tych ak-
cjach ko³a ³owieckie, pszcze-
larskie i wêdkarskie. Dziêki 
tym akcjom w wielu miej-
scach pojawi³y siê nowe gatun-
ki zwierz¹t, liczebnoœæ innych 
siê zwiêkszy³a. Od wielu lat 
akcentowane s¹ ró¿ne formy 
uaktywnienia mieszkañców, 
na przyk³ad w ramach akcji 
posadŸ swoje drzewko w ra-
mach œwiatowego „Dnia Zie-
mi”. Mieszkañcom osiedli oraz 
prywatnym posesjom przeka-
zywano przez wiele lat drzew-
ka i krzewy do nasadzeñ. W ten 
sposób rêkami mieszkañców 
wzbogacona jest zieleñ. W ra-
mach tych akcji posadzono ju¿ 
10.000 szt. drzew i 20.000 szt. 

krzewów. Efekty te s¹ coraz 
bardziej widoczne. Miasto sta-
je siê coraz piêkniejsze dziêki 
rywalizacji w ramach konkur-
su najpiêkniejsza posesja, bal-
kon, gospodarstwo rolne, tere-
ny pod blokami. Nagrodami w 
konkursie s¹ drzewa i krzewy, 
które wzbogacaj¹ szatê ziele-
ni. Niezale¿nie od wczeœniej 
wymienionych dzia³añ gmi-
na dokonuje nasadzeñ drzew, 
krzewów i bylin na skwerach 
miejskich. Drugie opracowanie 
odnosi siê do tematu zieleni i 
terenów rekreacyjnych przez 
pryzmat miejscowych aktów 
prawnych. Mo¿na stwierdziæ, 
¿e jest ono form¹ syntetycz-
nego zinwentaryzowania w 
przestrzeni terenów i funkcji. 
Niektóre z nich wymagaj¹ in-

westycji np. tzw. „Paciorkow-
ce”, teren po planowanym por-
cie, czy tzw. „Planty Karola”. 
W opracowaniu tym wskazano 
równie¿ kontynuacjê budowy 
œcie¿ek rowerowych. Podsu-
mowanie zawarte w tym opra-
cowaniu zosta³o wykorzysta-
ne do opracowania stanowi-
ska Rady. Forma ta stosowana 
jest przez Radê jako wskaza-
nie kierunków dzia³añ dla Bur-
mistrza. Stanowisko nie jest 
aktem stanowionym, który kie-
rowany jest do kontroli Woje-
wody. Rada dokonuje jednak 
okresowej analizy sposobu 
za³atwienia zawartych w sta-
nowiskach kierunków dzia³añ. 
W miarê potrzeby modyfikuje 
je lub zmienia.

Podczas sesji Rada podjê³a 
nastêpuj¹ce uchwa³y:

– w sprawie wyra¿enia zgody 
na najem lokalu u¿ytkowego 
bêd¹cego w³asnoœci¹ Gminy 
Bieruñ po³o¿onego w Bieru
niu na okres 3 lat.

Rada wyrazi³a zgodê na 
najem lokalu u¿ytkowego 
po³o¿onego przy ul. Warszaw-
skiej 396 na kolejny okres 3 lat. 

Zgoda umo¿liwia Burmistrzowi 
zawarcie umowy najmu na ko-
lejny okres.

– w sprawie wyra¿enia zgo
dy na oddanie w dzier¿awê 
w drodze bezprzetargowej 
nieruchomoœci stanowi¹cych 
w³asnoœæ gminy Bieruñ na 
okres 10 lat.

Rada postanowi³a oddaæ 
w drodze bezprzetargowej 
w dzier¿awê aa okres 10 lat 
nieruchomoœci po³o¿one przy ul. 
Granitowej 22, Wawelskiej 35, 
Chemików 37. W bie¿¹cym roku 
w ró¿nych miesi¹cach up³ynê³y 
terminy dzier¿awy obiektów ko-
munalnych, w których œwiadcz¹ 
us³ugi niepubliczne podmio-
ty medyczne. Rada wyrazi³a 
zgodê na kontynuowanie umów 

z w/w podmiotami. Dla Burmi-
strza podjêta uchwa³a jest po-
zwoleniem na zawarcie nowych 
umów i zweryfikowanie stawek 
czynszów. Dla mieszkañców 
Bierunia oznacza to zapew-
nienie ci¹g³oœci œwiadczenia 
us³ug medycznych przez te 
podmioty, które dotychczas ta-
kie us³ugi œwiadcz¹. Mo¿liwoœæ 
tak¹ przewiduj¹ obowi¹zuj¹ce 
przepisy.

– w sprawie nadania tytu³u 
„Zas³u¿ony dla Miasta Bie
runia” Panu Norbertowi Ja
rominowi

Rada przychyli³a siê do pro-
pozycji Kapitu³y, która opiniu-
je z³o¿one wnioski w sprawie 
przyznania tytu³ów zas³u¿ony, 
wzglêdnie honorowy obywa-
tel. Pan Norbert Jaromin 
jest zas³u¿onym dzia³aczem 
samorz¹dowym. Pe³ni³ funk-
cje zarówno radnego gminy 
jak i powiatu. By³ przez wie-
le lat przewodnicz¹cym Sto-
warzyszenia Mi³oœników Zie-
mi Bieruñskiej „Por¹bek”. Sze-
rzej na temat Pana Norberta 
w innym miejscu Rodni. Insy-
gnia zwi¹zane z przyznanym 
honorowym tytu³em zostan¹ 

wrêczone podczas „Dni Bieru-
nia” we wrzeœniu.

– w sprawie nadania tytu³u 
„Zas³u¿ony dla Miasta Bie
runia” Pani Marii SurmaMa
zurkiewicz

Rada postanowi³a przychyliæ 
siê do propozycji Kapitu³y, któ-
ra opiniuje z³o¿one wnioski w 
sprawie przyznania tytu³ów 
zas³u¿ony dla miasta. Pani Ma
ria SurmaMazurkiewicz jest 
wieloletnim bardzo aktywnym 
dzia³aczem w mieœcie. W spo-
sób szczególny wyró¿nia siê w 
aktywizowaniu œrodowiska eme-
rytów i rencistów skupionych w 
dzia³aj¹cych w mieœcie ko³ach. 
Szerzej o cechach charakteru 
Pani Marii oraz motywach, któ-
re uwzglêdni³a Kapitu³a w in-
nym miejscu Rodni. Podobnie 
jak w przypadku Pana Norberta 
insygnia otrzyma podczas „Dni 
Bierunia” we wrzeœniu.

– w sprawie ustalenia zasad, 
sposobu i trybu umarzania, 
odraczania terminu p³atnoœci 
lub rozk³adania na raty sp³at 
nale¿noœci pieniê¿nych o 
charakterze cywilnopraw
nym przypadaj¹cych gminie 
Bieruñ oraz jej jednostkom 
organizacyjnym

Zmiana ustawy o finan-
sach publicznych i przepi-
sy wprowadzaj¹ce tê ustawê 
spowodowa³y koniecznoœæ do-
sto sowania dotychczas obo-
wi¹zuj¹cych w gminie przepisów 
reguluj¹cych tê problematykê 
do aktualnego stanu praw-
nego. Art. 59 ustawy o finan-
sach publicznych nak³ada na 
Radê obowi¹zek okreœlenia 
szczegó³owych zasad, trybu 
udzielania ulg, umarzania, od-
roczenia oraz rozk³adania na 
raty nale¿noœci pieniê¿nych 
maj¹cych charakter cywilno-
prawny, a przypadaj¹cych jed-
nostce samorz¹du terytorialne-
go lub jej jednostkom podleg³ym. 
Uchwa³a okreœla równie¿ wa-
runki dopuszczalnoœci pomo-
cy publicznej w przypadkach, 
w których ulga stanowiæ bêdzie 
pomoc publiczn¹. Ulgi bêd¹ 
udzielane dla przedsiêbiorców 
jako pomoc de mini mis.

– w sprawie wyra¿enia zgo
dy na u¿ywanie herbu Mia

Radni obradowali
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sta Bierunia przez Towarzy
stwo Turystyki Aktywnej w 
Bieruniu

Towarzystwo Turystyki Ak-
tywnej zwróci³o siê z proœb¹ o 
wyra¿enie zgody na u¿ywanie 
herbu miasta Bierunia do ce-
lów zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ 
statutow¹. Herb miasta bêdzie 
umieszczony na koszulkach 
kolarskich, nowej stronie in-
ternetowej, na drukach firmo-
wych z adnotacj¹ o wsparciu 
dzia³alnoœci Towarzystwa przez 
miasto Bieruñ. Proponowany 
sposób u¿ywania herbu bêdzie 
promocj¹ miasta.

– w sprawie zmian bud¿etu
Rada postanowi³a wprowa-

dziæ zmiany do bud¿etu, któ-
re polega³y na zwiêkszeniu 
dochodów i wydatków bud-
¿etowych. Ujête zosta³y one w 
za³¹cznikach nr 1 i 2 i dotyczy³y 
kwoty 176.718,21 z³. Ponadto 
dokona³a zmian w limitach wy-
datków na wieloletnie programy 
inwestycyjne przewidziane do 
realizacji w latach 2010 – 2013. 
Zmiany po stronie dochodów i 
wydatków zwi¹zane by³y m.in. 
z przekazanymi gminie darowi-
znami z Nadleœnictwa Kobiór, 
Nadleœnictwa Katowice, Funda-
cji Rada ZET oraz Jastrzêbskiej 
Spó³ki Wêglowej S.A., któ-
re przeznaczono na rzecz 
osób poszkodowanych przez 
powódŸ. Zmiana w Wielolet-
nim Programie Inwestycyjnym 
dotyczy³a wyst¹pienia Zarz¹du 
Miêdzygminnego Przed siê-
bior stwa Gospodarki Odpa-
dami i Energetyki Odnawial-
nej „MASTER” Sp. z o.o., która 
zwróci³a siê z proœb¹ o wprowa-
dzenie zmian w bud¿ecie mia-
sta, umo¿liwiaj¹cych wszczêcie 
procedury rozpoczêcia in-
westycji pod nazw¹ „Budo-
wa Miêdzygminnego Zak³adu 
Kompleksowego Zagospoda-
rowania Odpadów Komunal-
nych. Gmina Bieruñ jest wspól-
nikiem Spó³ki, wiêc uczestniczy 
w podejmowaniu decyzji w tym 
w zaci¹ganiu po¿yczek. Wa-
runkiem przyznania po¿yczki 
jest zabezpieczenie wk³adu 
w³asnego przez Spó³kê.

Opracowa³
Sekretarz Miasta

Jerzy Stok 
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Rz¹d RP przeznaczy³ dla 
powodzian pomoc w postaci 
zasi³ków celowych na: zaspo-
kojenie podstawowych po-
trzeb ¿yciowych w kwocie do 
6.000 z³, remont i odbudowê 
substancji mieszkaniowej 
w kwotach do 20.000 z³ i do 
100.000 z³.

W zwi¹zku z brakiem do-
precyzowania podstaw 
wyp³aty zasi³ku celowego 
do 6.000 z³, w dniu 26 maja 
2010 r. do kancelarii Preze-
sa Rady Ministrów poprzez 
Wojewodê Œl¹skiego, Gmin-
ny Zespó³ Zarz¹dzania Kry-
zysowego, wy stosowa³ pi-
smo informuj¹ce o wzroœcie 
niezadowolenia wœród powo-
dzian oraz narastaj¹cej agre-
sji na skutek konie cznoœci 
wype³niania 17 stronicowej 
ankiety z niepotrzebnymi, 
uw³a czaj¹cymi pytaniami.

Zawnioskowano o podjê-
cie dzia³añ, zmierzaj¹cych 
do uproszczenia zasad przy-
znawania w/w zasi³ku. 

Na dzieñ 10.07.2010 r. wy-
dano nastêpuj¹ce decyzje: 
dotycz¹ce zasi³ku celowego 
do 6 tys. z³ dla 193 rodzin oraz 
dotycz¹ce odmowy zasi³ku 
celowego do 6 tys. z³ dla 39 
rodzin.

Powodzianie z³o¿yli wnio-
ski o zasi³ek celowy na re-
mont lub odbudowê loka-
li mieszkalnych: wnioski do 
20.000 z³ – 138 rodzin, wnio-
ski powy¿ej 20.000 z³ do 
100.000 z³ – 101 rodzin. 

Z pierwszej grupy do 
20.000 zł – wysłano do wo-
jewody 119 wniosków na 
kwotę 1 mln 870 tysięcy zło-
tych. Z grupy 101 wniosków 
o kwotę między 20.000 zł a 
100.000 zł, zweryfikowano 
43 wnioski na łączną kwotę 
3 mln 920 tys. zł. Pozostałe 
wnioski, są w trakcie realiza-
cji tj. wykonywana jest wyce-
na szkód przez rzeczoznaw-
ców z listy wojewody, które 
po wstępnej weryfikacji zo-
staną przesłane do służb 
wojewody.

PONADTO MOPS 

– wyda³ nastêpuj¹ce decyzje: 
dotycz¹ce osuszania budyn-
ków mieszkalnych dla 44 ro-
dzin, dotycz¹ce nieodp³atnego 
drewna opa ³owego dla 7 ro-
dzin, dotycz¹ce przydzia³u 
campingu dla 10 rodzin. 

WÊGIEL

W dniach 19 – 22.05.2010 r. 
otrzymano nieodp³atnie 
z kopalni „Piast”, a sztab 
rozdysponowa³ powodzianom 
wêgiel: orzech 11 ton, mia³ 
10 ton, retopal – ekogroszek 
workowany 0,75 tony. Ponad-
to przydzielono nieodp³atnie 
przez Kompaniê Wêglow¹ dla 
powodzian z Bierunia: 32 tony 
retopalu – odbiór indywidual-
ny z kopalni „Piast” oraz 41 
ton orzecha – odbiór indywi-
dualny z kopalni „Ziemowit”.

ODKOMARZANIE

przeprowadzono na po-
wierzchni 62 ha 30 km wa³ów 
i cieków na ³¹czn¹ kwotê 
40.000 z³.

Pomoc powodzianom

Donald Tusk u bieruñskich powodzian3

¿e pracodawca prowadz¹cy 
dzia³alnoœæ gospodarcz¹, któ-
ry przejœciowo zaprzesta³ 
jej prowadzenia (lub istotnie 
j¹ ograniczy³ – w zwi¹zku z 
powodzi¹) i nie ma œrodków na 
wyp³aty bêdzie móg³ uzyskaæ 
nieoprocentowan¹ po¿yczkê 
z Funduszu Gwarantowanych 
Œwiadczeñ Pracowniczych. Fir-
my, które przez powódŸ utraci³y 
przynajmniej 15 proc. obrotów 
gospodarczych, bêd¹ mog³y 
korzystaæ z rozwi¹zañ ustawy o 
³agodzeniu skutków kryzysu go-
spodarczego.

Premier Tusk powiedzia³, 
¿e rolnicy bêd¹ równie¿ objêci 
pomoc¹: oprócz tego zasi³ku 
doraŸnego, do 6 tys., otrzymaj¹ 
rów nie¿ zasi³ek w wysokoœci 
2 tys. w przypadku upraw do 

5 ha, i 4 tys. – powy¿ej 5 ha 
ziemi.

Odnosz¹c siê do problemów 
mieszkañców bloków przy uli-
cy Hodowlanej premier mówi³ 
o ewentualnej mo¿liwoœci zbu-
dowania nowych mieszkañ dla 
36 rodzin z bloków stoj¹cych na 
bardzo czêsto zalewanych te-
renach. Zaznaczy³ równie¿, ¿e 
„jest o czym rozmawiaæ” w kwe-
stii planów zbudowania w Bie-
runiu – za ok. 10 mln z³ – zbior-
nika retencyjnego. 

Premier pochwali³ w³adze 
gminne i pracowników MOPS 
pozostaj¹cych czêsto pod presj¹, 
a zmuszonych pracowaæ w zgo-
dzie z – mo¿liwie ju¿ ostatnio 
upraszczanymi – przepisami.

Niektórzy pytali premiera, kie-
dy otrzymaj¹ od rz¹du wsparcie 
– jak mówili – obiecane przez 

niego w telewizji „wszystkim 
powodzianom”; zarzucali pre-
mierowi, ¿e jego deklaracje to 
„s³owa, s³owa”; inni sugerowa-
li, by zdefiniowaæ jakoœ termin 
„powodzianin”. Dwie osoby, 
niezadowolone z us³yszanych 
wyjaœnieñ, wysz³y z sali. 

Podczas spotkania w re-
mizie burmistrz Ludwik Ja-
goda przekaza³ premierowi 
pami¹tkow¹ monografiê Bie-
runia oraz miniaturê figury œw. 
Walentego.

Wizytê – bez udzia³u lokal-
nych w³adz i dziennikarzy – 
zakoñczy³o prywatne spotka-
nie ze stra¿akami ochotnikami, 
z którymi premier obejrza³ frag-
ment transmitowanego w tele-
wizji meczu pi³ki no¿nej z Mi-
strzostw Œwiata.
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Gimnazjum nr 1

W grupie uczniów o najwy¿szej 
œredniej oraz szczególnych 
osi¹gniêciach lista uczniów z 
najwy¿szymi œrednimi w nauce 
oraz osi¹gniêciami w roku szkol-
nym 2009/2010 znaleŸli siê Ni-
kolina Urbañska œrednia ocen 
4,94, Aleksandra Nyga 5,19 - 
II miejsce w III Edycji Regional-
nego Konkursu Poezji i Prozy w 
Jêzyku Angielskim „Szekspiria-
da” 2010 w kategorii Gimnazja i 
Szko³y Ponadgimnazjalne, Mar-
cin Adrian 4,94, Przemys³aw 
Magiera i £ukasz Dzidek lau-
reaci wielu turniejów strzelec-
kich, Jakub Sufa, Micha³ Sku-
bisz, Jakub Wielgus, Mate-
usz Kluba, Mateusz Pardyga³, 
Robert Sieradzki, Krzysz-
tof Makarañski, Pawe³ Wilk, 
Konrad Ciesielski, Robert 
KaŸmierski i Micha³ Mach-
nik – wszyscy uzyskali wysok¹ 
œredni¹ oraz s¹ zdobywcami III 
miejsca w Rejonie Wojewódzkim 
w Pi³ce Rêcznej Ch³opców. £azi-
ska Górne 2010r. Micha³ Mach-
nik dodatkowa jest zdobywc¹ 
najwy¿szej œredniej ocen w kla-
sach trzecich. W grupie nagro-
dzonych uczniów Gimnazjum 
nr 1 znaleŸli równie¿ Karolina 
£asut 4,94 - Wyró¿nienie w VIII 
Rejonowym Konkursie Literac-
kim organizowanym przez Sto-
warzyszenie Nauczycieli Polo-
nistów Oddzia³ w Tychach, Sa-
bina Gorgoñ 4,94, Aleksandra 
Krzykawska 5,0, Dawid Buka³a 
zdobywca drugiego miejsca w 
Mistrzostwach Œl¹ska w Biegach 
Prze³ajowych, Bartosz Sobczyk 
i Marcin Œwierczek utytu³owani 
zawodnicy w Formach Sztuk 
Walki, Szymon Fonfara zdo-
bywca I miejsca w IV Wojewódz-

kim Konkursie Twórczoœci Fo-
tograficznej i Marta Tubacka 
- II miejsce w Rejonowej olim-
piadzie Promocji Zdrowego Sty-
lu ¯ycia.

Absolutn¹ gwiazd¹ w tym 
gronie jest Aleksandra Toma-
la 5,37 - Laureatka Wojewódz-
kiego Konkursu Przedmiotowe-
go z Biologii 2010r, zdobywca 
najwy¿szej œrednia z egzaminu 
gimnazjalnego (z czêœci huma-
nistycznej i matematyczno- przy-
rodniczej) – 93 pkt. 

Gimnazjum nr 2

Równie¿ w tej szkole, minio-
ny rok przyniós³ efekty w po-
staci zwyciêstw w wielu kon-
kursach przedmiotowych, arty-
stycznych i sportowych, o czym 
informowaliœmy na bie¿¹co 
na ³amach gazety. Nie spo-
sób nie przypomnieæ naszych 
najwy¿szych osi¹gniêæ w Kon-
kursach Przedmiotowych orga-
nizowanych przez Kuratorium 
Oœwiaty. Dwoje uczniów zosta³o 
podwójnymi laureatami olimpiad: 
Grzegorz Malina – z matematy-
ki i chemii (w ubieg³ym roku rów-
nie¿ z historii) oraz Adam Frank 
z matematyki i fizyki. Mieliœmy 
równie¿ finalistów. Weronika 
Urbaœ – potrójna finalistka, z 
jêzyka polskiego, chemii i biolo-
gii oraz Mateusz Nita – finalista 
z geografii. Ch³opcy, Grzegorz i 
Mateusz, zdobyli te¿ bardzo wy-
sokie lokaty w Miêdzynarodowym 
Konkursie „Kangur matematycz-
ny”, a Adam Frank zdoby³ tytu³ 
„Hiperon?”, zajmuj¹c III miejsce 
w kraju w Polsko-Ukraiñskim 
Konkursie Fizycznym „Lwi¹tko 
2010” (nad uczniem pieczê 
sprawowa³a pani Marzena 
Œleziona. I kolejny sukces – 

nasze gimnazjum zosta³o lau-
reatem konkursu „EkoAktywni 
2010” kierowanego do organiza-
cji spo³ecznych prowadz¹cych 
dzia³alnoœæ proekologiczn¹ na 
terenie województwa œl¹skiego. 
Koordynatorkami przedsiêwziêæ 
ekologicznych by³y panie: Joan-
na Gawor oraz Maria Wawrzy-
czek. Wysoki poziom naucza-
nia w naszej szkole rokrocz-
nie potwierdzaj¹ jak najlepsze 
wyniki w koñcowym egzaminie 
gimnazjalnym, przewy¿szaj¹ce 
du¿o œredni¹ kraju i wojewódz-
twa. W czêœci humanistycznej 
nasi uczniowie uzyskali œredni¹ 
punktów 33,07, w czêœci mate-
matyczno-przyrodniczej – 25,68, 
a w czêœci jêzykowej 30,23 
punktów. 

Burmistrz Ludwik Jagoda 
wrêczy³ ufundowane przez siebie 
nagrody dwojgu uczniom, któ-
rym przyznano w roku szkolnym 
2009/2010 tytu³y: Sportowca i 
Sportsmenki Roku. Zwyciêzcy: 
Patrycja Ko³aciak i Bartosz 
Kostyra odebrali z r¹k samego 
burmistrza gratulacje. Przyzna-
wanie tych tytu³ów wesz³o ju¿ 
do tradycji naszej szko³y, podob-
nie jak rokroczne przyznawanie 
przez dyrektora, pani¹ Gra¿ynê 
Kubicê, honorowych tytu³ów 
Nauczyciela Roku, Absolwentki 
Roku i Absolwenta Roku. I tak te-
gorocznym Nauczycielem Roku 
zosta³a pani Bo¿ena Durkalec 
– nauczycielka religii, tytu³em 
Absolwentki Roku zosta³a na-
grodzona Weronika Urbaœ. 
Natomiast po raz pierwszy w 
dziejach naszej szko³y dyrektor 
Gra¿yna Kubica przyzna³a a¿ 
dwa równoleg³e tytu³y Absolwen-
ta Roku, dla Grzegorza Maliny 
oraz dla Adama Franka.

Tradycyjnie na uroczystoœci 
zakoñczenia roku szkolne-
go gimnazjalistom, którzy 
osi¹gnêli najwy¿sze wyniki w 
nauce, wrêczono œwiadectwa z 
wyró¿nieniem, a ich rodzicom 
listy gratulacyjne. Najwy¿sz¹ 
œredni¹ ocen na œwiadectwie 
ukoñczenia gimnazjum – 5,56 
uzyska³a Weronika Urbaœ. Wie-
lu trzeciogimnazjalistów uzyska³o 
œredni¹ 5 i powy¿ej: Monika Saj-
dok, Marta Bainka, Jagoda 
Jaworska, Grzegorz Malina, 
Monika Ja³ocha, Ewelina Bo-
bak, Barbara B³a¿ek, Patrycja 
Ko³aciak, Aleksander Hajdas, 

Ewelina £ukawska, Magdalena 
Czarnecka, Adam Frank, Woj-
ciech Penczek, Anna Kêdzior, 
Dawid Kowal, Ma³gorzata Jan-
kowska. Równie wielu uczniów 
klas trzecich uzyska³o œredni¹ 
4,75 a poni¿ej 5. Byli to: Dawid 
Wilk, Ewelina Majkut, Joan-
na Namiel, Daria Anio³, Ewe-
lina Piecha, Patrycja Borodin, 
Mateusz Karwat, Joanna Fi-
cek, £ukasz Waliczek, Karo-
lina Kluska, Katarzyna Król, 
Dawid Balura, Klaudia Matu-
sik, Joanna Jarczyk, Juliusz 
Lorenc, Mateusz Wanot, An-
gelika Oleœ, Anna Lysko oraz 
Kamil Osoba. Spoœród uczniów 
klas drugich najwy¿sze wyniki 
– 5 i powy¿ej oraz wzorowe lub 
bardzo dobre zachowanie uzy-
skali: Karolina Ciep³y, Klaudia 
Drobny, Kinga Latocha, Mar-
cin Noras, Katarzyna Krzysz-
kowska, Zofia Ró¿ok, Sara 
Bajura, Adam Sosna, Maury-
cy Koæwin, Katarzyna Bula, 
Linda Zyga, Anna Adam-
czyk, Mateusz Nita oraz Mag-
dalena Kiecoñ. Nie zabrak³o 
równie¿ tak wysokich œrednich 
na œwiadectwach pierwszo-
klasistów. Najlepsi z nich to: 
Anna Œcierska, Paulina Bo-
bak, Krzysztof £owiec, Jakub 
£asicki i Aneta Mikulska.

Uroczystoœæ zakoñczenia 
roku szkolnego w Gimnazjum nr 
2 w Bieruniu to nie tylko nadanie 
honorowych tytu³ów i wrêczenie 
œwiadectw tym najlepszym oraz 
gratulacji i podziêkowañ rodzi-
com naszych uczniów. To tak¿e 
po¿egnanie uczniów klas trze-
cich. W tym roku przedstawiciele 
nowo wybranego na przysz³y rok 
szkolny Samorz¹du Szkolne-
go: Karolina £apka, Rados³aw 
Zaj¹c i Anna Œcierska wy-
powiedzieli na œrodku s³owa 
po¿egnania starszych kole-
gów. Ka¿dy trzeciogimnazjali-
sta otrzyma³ pami¹tkowy dyplom 
absolwenta naszej szko³y. Nato-
miast Juliusz Lorenc – tegorocz-
ny przewodnicz¹cy Samorz¹du 
Uczniowskiego i Marta Bainka 
wyg³osili przemówienie w imie-
niu klas trzecich. Równie¿ przed-
stawiciel rodziców uczniów klas 
trzecich – pani Karina Latocha-
Osoba – wypowiedzia³a ciep³e 
s³owa podziêkowania pod adre-
sem naszej rady pedagogicznej, 
a trzecioklasiœci obdarowali swo-

Parada szkolnych gwiazd
Kolejny ju¿ rok szkolny dobieg³ koñca. By³ to rok pracowity dla  
uczniów, nauczycieli i rodziców. Koñcówka edukacyjnych zmagañ 
toczy³a siê w cieniu powodzi. Dlatego teraz, kiedy uczniowie s¹ 
ju¿ na wakacjach, warto odnotowaæ ich wspania³e sukcesy. 
Tradycyjnie ju¿ w Domu Kultury „Gama”, odby³o siê po¿egnanie 
tych absolwentów naszych gimnazjów, którzy osi¹gnêli ponad
przeciêtne wyniki w nauce oraz licznych konkursach, turniejach, 
olimpiadach i zawodach sportowych. 24 czerwca  odebrali oni z 
r¹k burmistrza Ludwik Jagody  nagrody ksi¹¿kowe a ich rodzice – 
pami¹tkowe listy gratulacyjne i kwiaty. Na stronie 8 prezentujemy 
zdjêcia naszych prymusów, cieszymy siê z ich sukcesów i ¿yczy-
my mi³ego wakacyjnego wypoczynku.
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ich nauczycieli koszami kwiatów, 
tym mi³ym gestem ¿egnaj¹c pe-
dagogów. 

Szko³a Podstawowa nr 1 

W pi¹tek, 25 czerwca, po raz 
ostatni zadŸwiêcza³ dzwonek 
dla 97 uczniów klas szóstych. 
Tê jedyn¹ w swoim rodzaju 
uroczystoœæ, któr¹ ka¿dy uczeñ 
koñcz¹cy szko³ê podstawow¹ 
bêdzie pamiêta³ ca³e ¿ycie, 
przygotowa³y klasy 5c i 5d wraz 
ze swoimi wychowawczyniami 
pani¹ Klementyn¹ Ficek i pani¹ 
Katarzyn¹ Lenart. Na akademii 
zaprezentowa³ siê zespó³ tanecz-

ny „Zielone ¿abki” pod kierow-
nictwem pani Renaty Sobanik a 
tak¿e chór szkolny przygotowa-
ny pani¹ Agatê ParyszUrbaœ. 
W uroczystoœci po¿egnania ab-
solwentów brali udzia³ zaprosze-
ni goœcie, dyrekcja, grono peda-
gogiczne, uczniowie klas szó-
stych i ich rodzice. 

Po wprowadzeniu sztandaru 
rozpoczê³a siê czêœæ oficjalna, w 
czasie której absolwenci z³o¿yli 
œlubowanie, przekazany zosta³ 
sztandar szko³y uczniom z kla-
sy 5, wrêczono œwiadectwa, dy-
plomy i nagrody ksi¹¿kowe naj-
lepszym absolwentom. A¿ 30 
uczniów otrzyma³o œwiadectwa 
z wyró¿nieniem za bardzo do-
bre wyniki w nauce. Najlepsze 
œrednie w szkole powy¿ej 5,0 
osi¹gnêli: Julia Biaduñ (5,6), 
Karolina Deska (5,5), Mateusz 
Dumalski (5,5) Aleksandra Ja-
necka (5,4), Dominika Jagoda 
(5,3), Ewa Chrapan (5,2), Kor-

nelia Hycz (5,2), Katarzyna 
Kusaj (5,2), Pawe³ Porwit (5,2), 
Mateusz Bulanda (5,1), Mate
usz Myalski (5,1), Martyna Kul
ska (5,1), Damian £ukawski 
(5,1), Arkadiusz Ogaza (5,1), 
Sebastian Tomczok (5,1). 

Najlepszymi sportowcami roku 
szkolnego 2009/2010 zostali Do-
minika Jagoda i £ukasz No
wak z klasy 6d, którzy otrzymali 
nagrody Burmistrza Miasta Bie-
runia. Tegoroczne klasy 6 wie-
lokrotnie reprezentowa³y szko³ê 
w konkursach i zawodach spor-
towych osi¹gaj¹c bardzo dobre 
wyniki i zajmuj¹c wysokie miej-
sca. 

Po czêœci oficjalnej rozpo-
czê³a siê czêœæ artystyczna, 
uczniowie przygotowali pro-
gram pod tytu³em „Wakacje 
tu¿, tu¿…”. Zaprezentowali w 
nim sposoby spêdzania waka-
cyjnych dni i przedstawili scen-
ki z ¿ycia szko³y. ¯yczyli tak¿e 
swoim starszym kolegom uda-
nych wakacji i sukcesów w gim-
nazjum. To by³a niezapomnia-
na uroczystoœæ podobnie jak 
niezapomniane by³y klasy szó-
ste. Wielka szkoda, ¿e w tym 
sk³adzie mo¿emy je ogl¹daæ ju¿ 
tylko na pami¹tkowych zdjêciach 
z zakoñczenia roku szkolnego.

Szko³a Podstawowa nr 3 

25 czerwca w SP nr 3 na uro-
czystej akademii zakończyliśmy 
i podsumowaliśmy rok szkolny 
2009/2010. Wśród zaproszonych 
gości znaleźli się pan v-ce bur-
mistrz Jan Podleśny, prezes Sto-

warzyszenia Mieszkańców Osie-
dla – pan Andrzej Bibrzycki, 
przewodnicząca Rady Rodziców 
– pani Cecylia Domańska. Było 
wiele podziękowań i gratulacji. 

Swoją sumienną pracą, wzo-
rowym zachowaniem i najwyż-
szą średnią na poziomie po-
szczególnych klas zasłużyli na 
szczególne wyróżnienie: w kla-
sach 4: Aleksandra Biolik z kla-
sy 4b ze średnią 5,55, w klasach 
5: Aleksandra Łopatka, Aga
ta Pociennik i Szymon Kantor 
– wszyscy uczniowie z klasy 5a 
ze średnią 5,3 oraz w klasach 6: 
Michalina Gembołysz z kl. 6d z 
imponującą średnią 5,91. 

Michalina Gembołysz jest 
zdobywczynią czołowych miejsc 
w ogólnopolskich konkursach 
„Kangur” „OLIMPUS”, „MULTI-
TEST”, Powiatowym Konkursie 
Przyrodniczym „Świat Przyrody” 
Jest uczennicą z największym 
dorobkiem i osiągnięciami w na-
szej szkole, dlatego też otrzymała 
z rąk v-ce burmistrza Jana Pod-
leśnego nagrodę dla najlepsze-
go absolwenta. Trzeba przypo-
mnieć, że pan burmistrz od wielu 
lat jest fundatorem tej nagrody, w 
ten sposób przyczynia się do pro-
mocji młodych talentów.

Nagrodę dla najlepszych spor-
towców w tym roku szkolnym 
otrzymali Justyna Wilkosz – 
uczennica kl.6c i Grzegorz Tara-
sek – uczeń kl.6a . Nagrody za 
stuprocentową frekwencję otrzy-
mali: Bartłomiej Woś, Beata 
Matyja, Paulina Biegun, Bar
tosz Jarnot, Dariusz Zub.

Natomiast Sonia Nowak i 
Sylwia Saternus – uczennice 
kl. 6a zostały nagrodzone za ak-
tywną pracę i pomoc w bibliotece 
szkolnej.

Pani dyrektor Elżbieta Ada
mowska podsumowała cały rok 
szkolny, który obfitował w wiele 
sukcesów i radosnych uroczy-
stości w życiu szkoły, ale nie za-
brakło też chwili zadumy i reflek-
sji nad bolesnymi wydarzeniami, 
które były udziałem społeczności 
uczniów i mieszkańców Bierunia. 

 Nie obyło się bez podzięko-
wań dla tych wszystkich rodzi-
ców, którzy służyli pomocą w 
organizacji święta poświęcenia 
sztandaru szkoły i tym samym 
przyczynili się do jego sukcesu, a 
także dla wszystkich tych, którzy 
pracowali na rzecz klasy i szko-
ły. Do nich niewątpliwie należą 
państwo: Jolanta i Zygmunt 
Piekacz, Anna Buczek, Izabe-
la Cwalina, Wiesław Zagnań
ski, Wioletta Bogucka, Dorota 
Wojnar i Krzysztof Kała.

Szczególnie gorąco pani dy-
rektor Elżbieta Adamowska 
podziękowała przewodniczącej 
Rady Rodziców pani Cecylii Do-
mańskiej.

Pożegnaliśmy też z łezką w 
oku wieloletnią nauczycielkę 
naszej szkoły panią Małgorza
tę Jarnot, która odeszła na za-
służoną emeryturę. Serdecznie 
dziękujemy jej za wspaniałą pra-
cę, za dzielenie się swoją wie-
dzą i doświadczeniem, za ciepło 
i serdeczność.

zdobywczynią czołowych miejsc 
w ogólnopolskich konkursach 
„Kangur” „OLIMPUS”, „MULTI-
TEST”, Powiatowym Konkursie 
Przyrodniczym „Świat Przyrody” 
Jest uczennicą z największym 
dorobkiem i osiągnięciami w na-
szej szkole, dlatego też otrzymała 
z rąk v-ce burmistrza 
leśnego
go absolwenta. Trzeba przypo-
mnieć, że pan burmistrz od wielu 
lat jest fundatorem tej nagrody, w 
ten sposób przyczynia się do pro-
mocji młodych talentów.

towców w tym roku szkolnym 
otrzymali 
uczennica kl.6c i 
sek 

Mi³o nam poinformowaæ, 
¿e z okazji Jubileuszu 25 le-
cia Szko³y Podstawowej nr 3 
w Bieruniu, w paŸdzierniku, 
uka¿e siê publikacja autor-
stwa Ryszarda Piskorka – 
pierwszego dyrektora tej pla-
cówki. Ksi¹¿ka zawiera cie-
kawe informacje na temat 
historii powstania, realiów 
ówczesnego okresu oraz 
osi¹gniêæ szko³y w ci¹gu mi-
nionego æwieræwiecza. 

Wielu by³ych uczniów, 
czytaj¹c o sukcesach szko³y, 
odnajdzie w tej publikacji  
swoje nazwiska. Praca za-

wiera równie¿ wspomnienia 
by³ych pracowników i absol-
wentów, zaœ zwieñczeniem 
ksi¹¿ki jest imienny wykaz 
wszystkich absolwentów z 
lat 1986-1991 zawieraj¹cy 
³¹cznie 520 nazwisk.

Treœæ publikacji wzboga-
caj¹ liczne fotografie, na któ-
rych dziesi¹tki by³ych uczniów 
z ³atwoœci¹ siê odnajdzie. 
Ksi¹¿kê, która bêdzie do na-
bycia w sekretariacie szko³y,  
warto mieæ wœród domowych 
zbiorów, gdy¿ z pewnoœci¹ 
bêdzie to cenna pami¹tka.

Uwaga absolwenci Trójki



8 RODNIA · LIPIEC 2010

Gimnazjum Nr 1

Gimnazjum Nr 2

Gimnazjalni prymusi
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KULTURA

Przez całe wakacje 
biblioteka zaprasza  
do wypożyczania  
i czytania książek! 

biblioteką 

 

Wycieczki: 
15 lipca (zapisy do 9 lipca przyjmują biblioteki) 

Wyjazd do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu. 
W programie zwiedzanie Muzeum Myślistwa i Łowiectwa, przejście 
ścieżką edukacyjną, na końcu której zobaczymy pokazy lotów sów  
i ptaków drapieżnych, ruchome ekspozycje bajek. 

Wyjazd: godz. 9.00 (Bieruń Stary), godz. 9.20 (Bieruń Nowy)  
Koszt wycieczki: dorośli - 31 zł. dzieci - 26 zł. 

12 sierpnia (zapisy do 6 sierpnia przyjmują biblioteki) 
Wyjazd do Parku Zamków Jurajskich w Miniaturze  
- Ogrodzieniec 
W programie zwiedzanie parku miniatur, oraz maszyny wojenne,  
wieża oblężnicza, wieża strażnicza, most zwodzony. 

Wyjazd: godz. 8.45 (Bieruń Stary), godz. 8.30 (Bieruń Nowy)  
Koszt wycieczki: dorośli - 31 zł. dzieci - 27 zł. 
 

Konkursy  
„Czy znasz wiersze Jana Brzechwy” - 29 lipca i 5 sierpnia 
Miejska Biblioteka Publiczna nr 1 ul. Chemików 45 tel. 216-47-24  
Miejska Biblioteka publiczna nr 2 ul. Jagiełły 1 tel. 216-37-29 

RODNIA · LIPIEC 2010

OGŁOSZENIE 
OŚRODEK EDUKACJI ZAPRASZA DZIECI 

NA PÓŁKOLONIE LETNIE 
do filii Szkoły Podstawowej nr 3 

w Bijasowicach , Czarnuchowicach  
i Ścierniach 

w terminach  
od 26.07.2010 r. do 30.07.2010 r. 

oraz 
od 02.08.2010 r. do 06.08.2010 r.  

w godzinach od 900 do 1300 

 
W czasie trwania półkolonii 

 czeka na Was wiele atrakcji: 
wspólne gry i zabawy, wycieczka, zawody sportowe 

oraz zajęcia plastyczne, zapraszamy! 
 
 

Zapisy w Ośrodku Edukacji 43-150 Bieruń ul. Chemików 39  
tel. 32 216 16 35 

lub w dniu 26.07.2010 r. w filiach Szkoły Podstawowej Nr 3 

9RODNIA · LIPIEC 2010RODNIA · LIPIEC 2010
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KULTURA

BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY 
ZAPRASZA W LIPCU

Kinoteatr „Jutrzenka” Bieruń ul. Spiżowa 4
2 lipca godz. 17.00 – Z cyklu „Magiczny piątek” 

– „Pirackie opowieści” w wykonaniu teatru „Fabryka marzeń”

9 lipca godz. 19.00 – „Różyczka” – film produkcji polskiej 

– wstęp wolny

10 lipca godz. 17.00 – FESTYN – plac na ul. Marcina

16 lipca godz. 19.00 – „Twój na zawsze” – film produkcji USA 

– wstęp wolny

23 lipca godz. 19.00 – „Benek” – film produkcji polskiej – wstęp 

wolny

30 lipca godz. 19.00 – „Kwiat pustyni” – film produkcji austriacko-

niemieckiej – wstęp wolny

Świetlica Środowiskowa, ul. Remizowa 19
6 lipca godz. 14.00 – Spotkanie klubowe PZERiI

20 lipca godz. 14.00 – Spotkanie klubowe PZERIiI

Miejska Biblioteka Publiczna w Bieruniu
15 lipca – Wyjazd do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu

RODNIA · LIPIEC 2010 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA 
MIASTA BIERUNIA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu za
gospodarowania przestrzennego terenu położonego w re
jonie ulic: Żywicznej, Lipcowej i Bijasowickiej wraz z pro

gnozą oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz 
art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 
199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w 
Bieruniu Uchwały nr II/11/2010 z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenu położonego w rejonie ulic: Żywicznej, Lipcowej i Bijasowickiej 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego miejsco-
wego planui prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski do planu należy składać na piśmie na adres Urzędu Miejskiego 
w Bieruniu przy ulicy Rynek 14, 43-150 Bieruń, w terminie 21 dni od daty 
ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 9 lipca 2010r.

Wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszo-
ne w formie:
– pisemnej na adres: Urząd Miejski w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bie-

ruń Wydział Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami;
– ustnie do protokołu w Wydział Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieru-

chomościami Urząd Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń;
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: 

urzad@um.bierun.pl
Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodaw-

cy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (załącznik graficzny 
- mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki), której dotyczy.

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA: inż. Ludwik JAGODA

Po pierwsze mam na myœli 
tzw. „Pospolite Ruszenie” wœród 
szkaciorzy aby masowo wziêli 
udzia³ w tym turnieju (planowa-
ne uczestnictwo 500-600 osób). 
Sam ju¿ do tej pory poczyni³em 
kroki w pozyskaniu sponsorów i 
na dzieñ dzisiejszy mam zapew-
nienia co do kilkunastu tysiêcy 
z³otych na pulê nagród.

Je¿eli pula sponsoringu 
osi¹gnê³a by 20 tysiêcy z³otych 
mo¿na by wtedy ca³oœæ wpiso-
wego oraz tzw. wpadki przezna-
czy na szczytny cel.

Mam na myœli pomoc powo-
dzianom Powiatu Bieruñsko-
Lêdziñskiego bo to ten Powiat 
ucierpia³ najbardziej w powodzi 
w naszym województwie. Turniej 
zostanie rozegrany w hali spor-
towej Fundacji Rozwoju Sportu 
i Turystyki w Lêdzinach syste-
mem 2 serie po 48 rozdañ. Pa-
tronat medialny obejmie Telewi-
zja Regionalna Katowice oraz 
Trybuna Górnicza. 

Do grona sponsorów do³¹czy³ 
te¿ Zarz¹d ISPA WORLD 
funduj¹c pakiet A na Mistrzostwa 
Europy we Francji w 2011 roku. 
Ca³oœæ koordynowa³ bêdzie 
Zarz¹d PZSKat. 

Apelujê do ludzi któ-
rzy prowadz¹ jak¹kolwiek 
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i chc¹ 
wzi¹æ udzia³ w zasponsorowa-
niu nagród i np. sami je wrêczyæ 
w tym turnieju o kontakt ze mn¹ 
pod numerem 502 660 970.

Ka¿da osoba która siê zg³osi i 
pomo¿e zostanie wymieniona w 
gronie sponsorów. Nie zamykaj-
my siê tylko w swoim œrodowisku 
lecz zróbmy coœ od siebie dla in-
nych a wtedy na pewno poczuje-
my siê lepiej i bêdziemy przychyl-
niej postrzegani w przysz³oœci 
jako Zwi¹zek przez potencjal-
nych sponsorów na wielkie im-
prezy PZSkat.

Z powa¿aniem 
Krzysztof Ko³odziejczyk

Cz³onek Zarz¹du PZSkat.

Szkaciorze apeluj¹
W zwi¹zku z planowan¹ organizacj¹ w dniu 25 lipca  Cha
rytatywnego Otwartego Turnieju dla Powodzian apelujê do 
ludzi o dobrym sercu o pomoc w organizacji tego turnieju.
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KOMUNIKATY

RODNIA · LIPIEC 2010 r.

Data 25.06.2010r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA 
MIASTA BIERUNIA

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projek
tu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne
go terenu położonego w rejonie ulic: Łysinowej, Polnej i 
Świerczynieckiej oraz zbiornika Łysinawraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 
poz. 717 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu 
nr X/4/2007 z dnia 25.10.2007r., a także stosownie do art. 39, 
54 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), zawiadamiam o ponownym 
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejo-
nie ulic: Łysinowej, Polnej i Świerczynieckiej oraz zbiornika Ły-
sina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 
od 2 lipca 2010r. do 2 sierpnia 2010r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń, (segment 
A, piętro II, pokój nr 17), w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miej-
scowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 lipca 2010r. 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu (segment B, piętro II, 
pok. Nr 23) o godz. 16:00.

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

Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Burmi-
strza Miasta Bierunia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 
sierpnia 2010r.

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

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

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

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres 
email: urzad@um.bierun.pl 

w terminie do dnia 24 sierpnia 2010r.

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

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
inż. Ludwik JAGODA

OGŁOSZENIE BURMISTRZA 
MIASTA BIERUNIA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Bieruńskiego 
Centrum Administracji i Komercji w Ścierniach wraz z 

prognozą oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 
oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miej-
ską w Bieruniu Uchwały nr II/4/2010 z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Bieruńskiego Centrum Administracji i Komercji w Ścier-
niach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany 
miejscowego planui prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski do zmiany planu należy składać na piśmie na adres Urzędu 
Miejskiego w Bieruniu przy ulicy Rynek 14, 43-150 Bieruń, w terminie 21 
dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 9 lipca 2010r.

Wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszo-
ne w formie:
– pisemnej na adres: Urząd Miejski w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bie-

ruń Wydział Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
– ustnie do protokołu w Wydział Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nie-

ruchomościami Urząd Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bie-
ruń

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: 
urzad@um.bierun.pl

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

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA: inż. Ludwik JAGODA
ZATWIERDZONO OSTATECZNIE: Krystyna Trzońska
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA 
MIASTA BIERUNIA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu za
gospodarowania przestrzennego terenu położonego w re
jonie ulic: Krupniczej i Bijasowickiej wraz z prognozą od

działywania na środowisko.
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz 
art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 
poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Bieru-
niu Uchwały nr II/12/2010 z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
położonego w rejonie ulic: Krupniczej i Bijasowickiej wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego miejsco-
wego planui prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski do planu należy składać na piśmie na adres Urzędu Miejskiego w 
Bieruniu przy ulicy Rynek 14, 43-150 Bieruń, w terminie 21 dni od daty ukaza-
nia się niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 9 lipca 2010r.

Wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone 
w formie:
– pisemnej na adres: Urząd Miejski w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń 

Wydział Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
– ustnie do protokołu w Wydział Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieru-

chomościami Urząd Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: 

urzad@um.bierun.pl
Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodaw-

cy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (załącznik graficzny - 
mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki), której dotyczy.

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA: inż. Ludwik JAGODA
ZATWIERDZONO OSTATECZNIE: Krystyna Trzońsk
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WYBORY

W dniu 20 czerwca zo-
sta³y przeprowadzo-
ne wybory Prezydenta 

RP oraz wybory uzupe³niaj¹ce 
do Senatu RP. W obu przy-
padkach zwi¹zane by³y z 
tragiczn¹ katastrof¹ lotnicz¹ pod 
Smoleñskiem. Wybory Prezy-
denta RP, gdyby nie katastro-
fa, to przeprowadzone zosta³y 
by w terminie ustawowym, Tra-
giczna œmieræ senator Krysty-
ny Bochenek spowodowa³a, 
¿e przeprowadzono wybory 
uzupe³niaj¹ce w okrêgu, w któ-
rym uzyska³a mandat, czyli rów-
nie¿ w Bieruniu wchodz¹cym 
w sk³ad okrêgu katowickie-
go. Wyniki wyborów Prezy-

denta RP przedstawia tabela. 
Widaæ z niej, ¿e ¿aden z kan-
dydatów nie uzyska³ wymaga-
nej liczby g³osów pozwalaj¹cych 
na rozstrzygniêcie w I turze. W 
Bieruniu i powiecie bieruñsko-
lêdziñskim zwyciê¿y³ Jaros³aw 
Kaczyñski, który uzyska³ 
43,7 % wa¿nych g³osów. Dru-
gie miejsce uzyska³ Bronis³aw 
Komorowski 34,2 % wa¿nych 
g³osów. Na trzecim miejscu 
uplacowa³ siê Grzegorz Na-
pieralski, który uzyska³ 14.2 %. 
Wyniki wyborów ró¿ni¹ siê od 
wyników jakie kandydaci uzy-
skali w naszym województwie 
oraz w kraju. Zarówno w woje-
wództwie jak i kraju kolejnoœæ 

by³a odwrotna w odniesieniu 
do dwóch pierwszych kandyda-
tów, którzy uzyskali najwiêcej 
g³osów. Stocz¹ oni decyduj¹c¹ 
potyczkê 4 lipca. Zwyciê¿y wów-
czas ten kandydat, który uzyska 
najwiêcej wa¿nych g³osów. Fre-
kwencja wyborcza by³a w Bieru-
niu porównywaln¹ do frekwencji 
w województwie, czy kraju, bo 
wynios³a 54,24 %. W niektórych 
lokalach OKW przewy¿sza³a 
nawet te wielkoœci, gdy¿ z pra-
wa wyborczego skorzysta³o 
w nich ponad 58 % uprawnio-
nych. Wyborcy oddali tylko 44 
g³osy niewa¿ne. W Bieruniu z 
prawa do g³osowania w opar-
ciu o zaœwiadczenie skorzysta³o 
44 wyborców. Jest to nowoœæ, 
któr¹ odrêbnie ewidencjonowa³y 
komisje. System wyborczy w 
obecnym kszta³cie prawnym 

obowi¹zuje od kilkunastu lat. 
Nadal zdarzaj¹ siê przypad-
ki, ¿e osoba chc¹ca g³osowaæ 
nie by³a ujêta w spisie wybor-
ców, gdy¿ np. albo nie wpisa³y 
siê do niego na w³asny wniosek, 
albo znalaz³y siê w tym cza-
sie w szpitalu i tam zosta³y wpi-
sane na listê. Od lat nie korzy-
sta siê z mo¿liwoœci sprawdze-
nia, czy jest siê ujêtym w spisie 
lub czyni siê to za póŸno. Now¹ 
instytucj¹ zastosowan¹ po raz 
pierwszy by³o g³osowanie za 
poœrednictwem pe³nomocnika. Z 
takiego prawa w wyborach Pre-
zydenta, bo instytucja ta ma na 
razie zastosowanie do tych wy-
borów, skorzysta³o 2 wyborców. 

Wyniki wyborów uzupe³niaj¹-
cych do Senatu RP przed-
stawia druga tabela. W Bie-
runiu i w okrêgu katowickim 

Pierwsza tura wyborów

Wyniki wyborów uzupełniających do Senatu RP

Lp.
Nazwisko i imię  

Komitet wyborczy
OKW1 

LO
OKW2 

LO
OKW3 

Ściernie
OKW4 
SP1

OKW5 
SP1

OKW6 
PZS

OKW7 
PZS

OKW8 
SP3

OKW9 
SP3

OKW10 
G1

OKW11 
G1

Razem

1.
Piechota Leszek 
Marian KW PO

417 240 141 563 392 275 331 248 214 516 395 3732

2.
Stach Adam 

KW PSL
201 177 85 352 195 135 150 106 109 276 305 2091

3.
Zdónek  

Zbigniew Arkadiusz  
KW PPP Sierpień 80

219 194 69 339 218 143 199 107 65 235 252 2040

Razem 837 611 295 1254 805 553 680 461 388 1027 952 7863

Wyniki wyborów Prezydenta RP – I tura

Lp.
Nazwisko i imię 

kandydata
OKW1 

LO
OKW2 

LO
OKW3 

Ściernie
OKW4 
SP1

OKW5 
SP1

OKW6 
PZS

OKW7 
PZS

OKW8 
SP3

OKW9 
SP3

OKW10 
G1

OKW11 
G1

Razem

1. Jurek Marek 27 5 13 30 23 5 10 14 8 19 22 176

2.
Kaczyński Jarosław 

Aleksander
415 296 168 696 415 212 279 172 157 474 444 3728

3.
Komorowski  

Bronisław Maria
293 183 92 453 316 202 242 192 192 422 328 2915

4. 
Korwin Mikke  

Janusz Ryszard
22 24 4 30 21 9 29 12 7 18 32 208

5.
Lepper  

Andrzej Zbigniew
8 9 6 5 7 2 0 3 5 8 7 60

6.
Morawiecki  

Kornel Andrzej
2 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 7

7.
Napieralski  

Grzegorz Bernard
84 129 30 121 104 113 147 94 108 145 135 1210

8.
Olechowski  

Andrzej Marian
20 6 1 12 5 9 11 12 9 18 14 117

9. Pawlak Waldemar 8 11 7 6 2 2 5 4 2 9 12 68

10. 
Ziętek  

Bogusław Zbigniew
6 4 0 4 3 2 1 2 0 3 3 28

Razem 885 667 321 1357 896 557 725 505 488 1119 997 8517

13
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WYBORY

W dniu 4 lipca odby³a siê 
II tura wyborów Prezy-
denta RP. Dane staty-

styczne przedstawione zosta³y 
w tabeli. W Bieruniu najwiêcej 
g³osów otrzyma³ Jaros³aw 
Kaczyñski. We wszystkich 11 
OKW otrzyma³ ³¹cznie 4721 
g³osów, co stanowi 56,24 % 
wa¿nych g³osów. Bronis³aw 
Komorowski otrzy ma³ 3672 
g³osy, co stanowi 43,76 % 
wa¿nych g³osów. W porówna-
niu do pierwszej tury obaj kan-
dydaci otrzymali wiêcej g³osów. 

Zdecydowanie wiêkszy przyrost 
odnotowa³ Jaros³aw Kaczyñski, 
który zwyciê¿y³ zarówno w I jak 
i II turze. Wynik ten ró¿ni siê od 
wyniku uzyskanego w naszym 
województwie i kraju. Z infor-
macji Pañstwowej Komisji Wy-
borczej wynika, ¿e najwiêcej 
wa¿nych g³osów w kraju uzyska³ 
Bronis³aw Komorowski – 
53,01 %, a Jaros³aw Kaczyñski 
– 46,99 %. Frekwencja w Bieru-
niu by³a nieco wy¿sza ni¿ w I tu-
rze. Wy¿sz¹ frekwencjê odnoto-
wano równie¿ w skali wojewódz-

twa i kraju. Druga tura wyborów 
odbywa³a si¹ nietypowo, gdy¿ 
w okresie wakacji. W dodatku 
pogoda dopisywa³a. Rekordo-
wa liczba wyborców skorzysta³a 
z mo¿liwoœci g³osowania w 
oparciu o zaœwiadczenie, czy-
li w innym miejscu. Z takiej 
mo¿liwoœci skorzysta³o rów-
nie¿ 226 mieszkañców – wy-
borców z Bierunia. Warto rów-
nie¿ zapamiêtaæ dane sta-
tystyczne dotycz¹ce nowej 
formy g³osowania poprzez 
pe³nomocnika. W Bieruniu z ta-
kiej mo¿liwoœci skorzysta³o w 
I turze dwóch wyborców, a w 
II turze 6, czyli ³¹cznie 8 osób. 

Taka mo¿liwoœæ na razie doty-
czy wyborów Prezydenta RP 
lecz mo¿na odnieœæ wra¿enie, 
¿e zostanie rozszerzona na 
inne wybory. Jednym z jej ce-
lów jest zapewnienie frekwen-
cji. Przy równej rywalizacji bez 
wzglêdu na rodzaj wyborów, 
ka¿dy g³os siê liczy. Mimo, ¿e 
druga tura wyborów Prezydenta 
RP by³a prostsza bo g³osowano 
na jednego   z dwóch kandyda-
tów, to nadal oddawano g³osy 
niewa¿ne. W skali miasta odno-
towano 79 g³osów niewa¿nych. 
Wydaje siê, ¿e to zdecydowanie 
za du¿o. Wp³yw na to maj¹ jed-
nak wy³¹cznie wybory.

U nas wygra³ Kaczyñski

Wyniki wyborów Prezydenta RP – II tura

Lp.

Nazwisko i imię 
kandydata 

liczba ważnie od
danych głosów

OKW1 
LO

OKW2 
LO

OKW3 
Ściernie

OKW4 
SP1

OKW5 
SP1

OKW6 
PZS

OKW7 
PZS

OKW8 
SP3

OKW9 
SP3

OKW10 
G1

OKW11 
G1

Razem
% 

ważnych 
głosów

1.
Kaczyński Jarosław 

Aleksander
488 412 233 842 479 294 381 216 217 563 596 4721

2.
Komorowski 

Bronisław Maria
377 259 93 515 369 261 353 265 236 511 433 3672

Razem 865 671 326 1357 848 555 734 481 453 1074 1029 8393

najwiêcej g³osów otrzyma³ Le-
szek Piechota. Po z³o¿eniu 

œlubowania otrzyma man-
dat Senatora. O mandat ten 
ubiega³o siê tylko trzech kan-
dydatów. Podobnie jak w przy-
padku wyborów prezydenckich, 
g³osowano na konkretnych kan-
dydatów. Niezrozumia³a jest 
wiêc tak du¿a liczba g³osów 
niewa¿nych. W skali miasta 477 
g³osów niewa¿nych, to ponad 3 
% uprawnionych. Jest to wiêcej 
g³osów ni¿ oddano na niektó-
rych kandydatów ³¹cznie w nie-
których OKW. O takiej sytuacji 
mówi siê, ¿e to g³osy zmarnowa-
ne. Skoro ktoœ bierze udzia³ w 
wyborach z w³asnej nieprzymu-
szonej woli, to nale¿y oczekiwaæ 
skutecznego oddania g³osu. 
Wielu wyborców nie uto¿samia 
siê z Senatem. Zdarza³y siê 
przypadki odmowy wziêcia kar-
ty. W przesz³oœci w wyborach 
uzupe³niaj¹cych do Senatu 
RP uczestniczy³o kilka procent 
uprawnionych. Obecnie w zbie-
gu z wyborami prezydenckimi 
frekwencjê wynosz¹c¹ 50,40 % 
nale¿y uznaæ j¹ za wysok¹. 

W biwaku tradycyjnie uczest-
niczyli cz³onkowie i pod opieczni 
Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób Niepe³ no sprawnych 
„Radoœæ ¯ycia” w Bieru-
niu oraz cz³onkowie podob-
nych stowarzyszeñ z Che³mu 
Œl¹skiego, Imielina, Lêdzin i 
Oœwiêcimia. Wszyscy konku-
rowali ze sob¹ w zawodach 

Niepe³nosprawni pod ¿aglami

„Pi¹ty jubileuszowy Inte
gracyjny Biwak ¯eglarski 
uwa¿am za otwarty!”  tymi 
s³owami Komandor Yacht 
Clubu „Opty”, Janusz Szla
chetko, dokona³ oficjal-
nej inauguracji corocznej 
imprezy skierowanej do 
niepe³nosprawnych i ich 
rodzin z powiatu bieruñsko
lêdziñskiego, która odby³a 
siê w dniach 14–16 czerw
ca, na terenie YC „Opty” 
w Che³mie Œl¹skim.

12

sportowych, malowali obrazy 
na p³ótnie i na twarzach, lepi-
li morskie potwory z ciastoliny, 
skakali przez wielk¹ skakankê 
szczudlarzy z dzia³aj¹cej w 
Bieruñskim Oœrodku Kultu-

ry Fabryki Marzeñ, ³apali bañki 
mydlane i tañczyli do wieczo-
ra. Codziennie ¿eglarze klu-
bu „Opty” zabierali wszystkich 
chêtnych na ¿aglówki, na rejsy 
po Zalewie Dzieækowickim. 



14 RODNIA · LIPIEC 2010 r.

WSTĘP WOLNY NA OBIEKTY SPORTOWE W OKRESIE 28.06 – 31.08 

Boiska przy G1
Boiska przy SP1

Hala Sportowa przy G2
(płyta boiska)

W godz. 12:00 – 17:00 
(Poniedziałek – Piątek)

W godz. 9:00 – 13:30 
(Poniedziałek – Piątek)

Wstęp wolny pod warunkiem wcześniejszej rezerwacji
Wstęp tylko i wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej 

– 1 opiekun na jedną grupę

Wstęp na korty tenisowe przy SP-1 od godz. 13:00

Hala Sportowa przy G2 – godziny ogólnodostępne od godz. 16:00
Hala Sportowa przy G1 – zamknięta 
Basen przy SP1 – godziny ogólnodostępne od 12:00 
(wtorek + czwartek od 11:00)
Boiska przy SP1 – godziny ogólnodostępne od 17:00

KURS TENISA ZIEMNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Terminy zajęć 5-16.07 19-30.07 2-13.08 16-27.08

Klub sportowy „PIAST”

Zapisy do dnia: 2.07
Grupa I: 8:30-10:00

Grupa II: 10.00-11.30
Grupa III: 11:30-13:00

Zapisy do dnia: 30.07
Grupa I: 8:30-10:00

Grupa II: 10.00-11.30
Grupa III: 11:30-13:00

Boiska przy SP-1

Zapisy do dnia: 16.07
Grupa I: 8:30-10:00

Grupa II: 10.00-11.30
Grupa III: 11:30-13:00

Zapisy do dnia: 13.08
Grupa I: 8:30-10:00

Grupa II: 10.00-11.30
Grupa III: 11:30-13:00

Koszt kursu – 30 zł (cena obejmuje 10 zajęć po 90 minut poniedziałek-piątek, ubezpieczenie, opłatę instruktora)
Grupy – max 4 osób, ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność przy zapisie

WAKACJE Z BIERUŃSKIM OŚRODKIEM SPORTU i REKREACJI 

Promocyjne ceny na 
pływalnię przy SP1

od 28 czerwca do 31 sierpnia

Promocyjne ceny na 
Halę sportową przy G2
od 1 lipca do 31 sierpnia

w godzinach 1200 - 15 00
oświetlenie 
płyty boiska

50% 100%

bilet ulgowy 
(uczniowie 

szkół)
1 zł cała płyta 15 zł 20 zł

bilet 
normalny

3 zł połowa płyty 5 zł 10 zł

ZAJĘCIA BADMINTONA 
OD 1 LIPCA DO 31 SIERPNIA HALA SPORTOWA PRZY G-2

Poniedziałek – godz. 16.30-18.00. Środa – godz. 17.30-19.00. 
Piątek – godz. 16.30-18.00
koszt zajęć 20zł za miesiąc (płatne na hali sportowej)

„LATO Z LOK” NA STRZELNICY SPORTOWEJ 
(OBOK SKATEPARKU) – OD 1 LIPCA DO 26 SIERPNIA

Zajęcia nieodpłatne (środa i piątek w godz. 11.00-14.00) 
Zajęcia obejmują: strzelanie z broni pneumatycznej (szkoły podsta-
wowe) oraz karabinu sportowego (szkoły ponadpodstawowe)

KURS SAMOOBRONY – OD 6 LIPCA DO 26 SIERPNIA
Koszt kursu – 30 zł (cena obejmuje 8 zajęć po 90 minut, ubezpie-
czenie, opłatę instruktora). 
Zajęcia: wtorek i czwartek w godz. 9.30-11.00 
6 – 29 lipiec: Szkoła Podstawowa nr 1 Bieruń Stary
3 – 31 sierpień: Szkoła Podstawowa nr 3 Bieruń Nowy
WYCIECZKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY: AQUAPARK
14.07 – Tarnowskie góry, 28.07 – dąbrowa górnicza, 11.08 – buko-
wina tatrzańska, 25.08 - kraków

Osoby do ukończenia szkoły średniej za darmo. Pozostałe osoby 
+ opiekunowie 10zł
Osoby do ukończenia szkoły podstawowej pod opieką osoby peł-
noletniej.
Zapewniamy: przewóz + ubezpieczanie NNW. Bilet wstępu we wła-
snym zakresie.

ZAWODY SPORTOWO-REKREACYJNE
TURNIEJ PIŁKARZYKI – 25 sierpień., hala sportowa przy G-2, za-
pisy: BOSiR ul. Rynek 14 (pokój nr 6 – parter obok windy). Zapisy 
do dnia 20.08
TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO – 27 sierpień, korty przy KS 
„PIAST”, zapisy w dniu imprezy w godz. 8.30-9.00, start zawodów 
godz. 9.00
TURNIEJ STRZELECKI - 30 sierpień, dla osób biorących udział w 
akcji „LATO Z LOK”. 

Zapisy: Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Rynek 14 (pokój nr 6 – parter obok windy)
Zapraszamy na naszą stronę: www.bosir.bierun.pl, sport@bosir.bierun.pl, tel. 32 324 – 24 – 27
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Elektryczne instalacje 

nowe, remonty, przeglądy, 
pomiary elektryczne. 

Systemy alarmowe, domofony. 

Dla powodzian 
ceny preferencyjne. 

Tel kom. 600920970
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XI  EDYCJA RODZINNEGO  RAJDU ROWEROWEGO – 1  SIERPIEŃ  XI  EDYCJA RODZINNEGO  RAJDU ROWEROWEGO – 1  SIERPIEŃ  
• start rajdu o godz. 13.00 – KS „PIAST” w Bieruniu Nowym • start rajdu o godz. 13.00 – KS „PIAST” w Bieruniu Nowym 
• zakończenie rajdu ok. godziny 18.00 • zakończenie rajdu ok. godziny 18.00 
• trasa: Bieruń Nowy K.S. „PIAST” – Bieruń Stary Hala Sportowa przy G-2 • trasa: Bieruń Nowy K.S. „PIAST” – Bieruń Stary Hala Sportowa przy G-2 
• odpłatność: 5zł – ulgowy, 10zł – normalny (dla mieszkańców Bierunia), pozostali 10zł • odpłatność: 5zł – ulgowy, 10zł – normalny (dla mieszkańców Bierunia), pozostali 10zł 
• wydawanie koszulek w dniu imprezy od godz. 9.00 - 12.00 • wydawanie koszulek w dniu imprezy od godz. 9.00 - 12.00 
• zapisy w Bieruńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji do 25.07• zapisy w Bieruńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji do 25.07 
       -    Hala Sportowa w Bieruniu Nowym, ul. Warszawska 294 (w godzinach funkcjonowania) 

− Urząd Miasta w Bieruniu Starym, ul. Rynek 14 (parter, pok. nr 6, obok windy, w godzinach funkcjonowania) 
− Pływalnia Kryta w Bieruniu Starym, ul. Krakowska 28 (w godzinach funkcjonowania) 

 

ZORGANIZOWANE KĄPIELISKO  NA „ŁYSINIE” - 26 CZERWIEC – 31 SIERPIEŃ   
czynne codziennie w godz. 10:00 – 18:00 
 
 
ZAWODY „SIŁACZE 2010” NA KĄPIELISKU „ŁYSINA” – 8 SIERPIEŃ 
• Dla osób które ukończyły 18 rok życia 
• Zapisy do 1 sierpnia przyjmują ratownicy WOPR na kąpielisku !!! 

 
 
TURNIEJ SKATOWY o „PUCHAR LATA 2010” 
• cykl 10  turniejów w Cafe Leśna w Bieruniu ul. Za Kopcem 
• rozgrywki w każdy czwartek (od 10 czerwca do 12 sierpnia ) od godziny 1600 
• tel. kontaktowy (32) 216-40-75 Franciszek Mrzyk 
• organizator – BOSiR, Sekcja Szachowa KS „UNIA” 

 
 
WYCIECZKI  TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE 
• 27.06 Tatry Polskie – Dolina Kościeliska 
• 3.07 Czechy – Ołomuniec 
• 10.07 Tatry Słowackie – Żdziar  
• 17.07 Czechy – Drakońskie Pogórze 
• 25.07 Tatry Polskie – Palenica Białczańska 
• 14.08 Tatry Słowackie – Stary Smokowiec 
• 15.08 Czechy – Góry Choczańskie 
• 29.08 Tatry Słowackie – Dolina Żarska 
 

KURS TENISA ZIEMNEGO DLA DOROSŁYCH 
• Koszt kursu za miesiąc: 30zł mieszkańcy Bierunia, pozostali 40zł  
• Rozpoczęcie zajęć: I kurs od 3 lipca, II kurs od 1 sierpnia. Grupy max. 4 osobowe 
• Zajęcia: sobota – niedziela w godz. gr. I-8:30-10:00, gr. II -10:00-11:30, gr. III-11:30-13:00.  
• Korty w Bieruniu Starym obok Pływalni (ul. Krakowska 28)  
 
 
 
Szczegóły na stronie  www.bosir.bierun.pl, sport@bosir.bierun.pl, tel. 32 324-24-27 
Zapisy oraz dodatkowe informacje: BOSiR ul. Rynek 14 (pokój nr 6 – parter obok windy)  



W czasie uroczystoœci 
przedstawiciele ro-
dziców, którzy s¹ fun-

datorami sztandaru, zwróci-
li siê do arcybiskupa Zimonia 
aby dokona³ aktu poœwiêcenia 
tego najważniejszego symbolu 
szkoły. Wœród goœci obecni byli 
przedstawiciele duchowieñstwa 

z ks. Dziekanem Walerianem 
Ogiermanem, ks. Probosz-
czem parafii NSPJ – Janem 
D¹bkiem oraz gospodarzem 
ks. Proboszczem parafii œw. 
Barbary Andrzejem Bartosz-
kiem, w³adze miasta z burmi-
strzem Ludwikiem Jagod¹ i 
przewodnicz¹cym Rady Miej-
skiej Henrykiem Skupieniem, 
radni, przyjaciele szko³y. 

Podczas Mszy burmistrz Ja-
goda oraz dyrektor Szko³y Pod-
stawowej nr 3 El¿bieta Ada
mowska wrêczyli ksiêdzu ar-
cybiskupowi kwiaty i drobne 
upominki z Bierunia. 

W czasie nabo¿eñstwa i 
bezpoœrednio po nim wyst¹pi³ bli-
sko dziewiêædziesiêcioosobowy 
chór Gimnazjum nr 3 im. Jana 
Paw³a II w Tychach. Jest to 
zespó³ rekrutuj¹cy siê z uczen-
nic gimnazjum i absolwentek tej 
szko³y w przedziale wiekowym 
13 – 18 lat. Zespó³ w obecnym 

sk³adzie istnieje od paŸdziernika 
2001 r., a za³o¿ony zosta³ w 
roku 2000 r. przez dyrygenta 
chóru, Izabelê Dawidowsk¹
Nowak. 

Po mszy św. burmistrz Lu-
dwik Jagoda pojechał z arcybi-
skupem Damianem Zimoniem 
obejrzeć tereny powodziowe 
aby bezpośrednio pokazać 
duszpasterzowi ogrom szkód.

Druga czêœæ uroczystoœci czy-
li nadanie szkole nowego imie-
nia odbêdzie siê 9 paŸdziernika.

z ks. Dziekanem Walerianem sk³adzie istnieje od paŸdziernika 

Poœwiêcenie sztandaru SP–3

W upalne popo³udnie, 11 czerwca o godzinie 16.00 
w koœciele p.w. œw. Barbary – JE Ks. Arcybiskup Damian 
Zimoñ, odprawi³ uroczyst¹ Mszê Œwiêt¹ sprawowan¹ 
z okazji XXV lecia Szko³y Podstawowej nr 3 w Bieruniu.

 WG Nieruchomości „Wersja-Dom” Bożena Fijoł 43-143 Lędziny, 
Lędzińska 28, tel.032/326-66-18 tel./fax 032/219-04-04  

        
Niniejszym informuję, że w miesiącach letnich 2010 wznowiona zostanie 
budowa Osiedla domków jednorodzinnych położonego w Lędzinach przy  
ul. Oficerskiej/Kopalnianej. Domy będą budowane w tzw. technologii 
suchej tj. będzie można w nich zamieszkać bezpośrednio po wybudowaniu  
(nie wymagają sezonowania). Domy będą wyposażone w nowoczesny 
system grzewczy, energooszczędne, a co za tym idzie przyjazne 
środowisku.  
Zapraszam do współpracy. 

       Z poważaniem mgr Bożena Fijoł 
    


