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LOKALIA

24 lipca otrzyma³em 
informacjê od dzia³ko-
wców, którzy maj¹ swo-
je dzia³ki przy ha³dzie 
wêglowej, ¿e w wyniku 
rozerwania ruroci¹gu 
przesy³aj¹cego s³on¹ 
wodê z kopalñ Piast i 
Ziemowit do by³ej ko-
palni Czeczott, nast¹pi³ 
bardzo du¿y wyciek 
s³onej wody do ro-
wów bezodp³ywowych. 
Wyp³yw s³onej wody 
spowodowa³ uschniêcie 
20 dorodnych drzew, 
które tworzy³y naturalny 
ekran przeciwko py³owi 
unosz¹cemu siê z ha³dy 
wêglowej. Oprócz drzew 
usch³y tak¿e krzaki oraz 
m³ode drzewka igla-
ste posadzone przez 

mieszkañców osiedla. 
Otrzyma³em tak¿e infor-
macje o stratach dzia³-
kowców w hodowli kur, 
które poszukiwa³y po-
karmu przy rowie do któ-
rego dosta³a siê woda. 
Kury po zjedzeniu na-
sion i trawy z zalanego 
terenu pad³y. 

Uwa¿am, ¿e dyrekcja
kopalni musi odpowie-
dzieæ za wyrz¹dzone 
szkody ekologiczne.
Rozumiem, ¿e awaria 
mog³a siê zdarzyæ, ale 
nie mo¿na zachowywaæ 
siê jak struœ, który cho-
wa g³owê w piasek i uda-
je, ¿e siê nic nie sta³o, 
albo, ¿e siê nic nie wie 
o katastrofie ekologicz-
nej. Osiedle straci³o eko-

Strze¿ siê wandalu!

W ostatnim czasie nasili³y siê w naszym 
mieœcie akty wandalizmu. Malowanie po 
murach, dewastacja przystanków, t³uczenie 

lamp ulicznych, œmieci i pot³uczone butelki na gro-
bli, zniszczone przejœcie podziemne  pod ulic¹ War-
szawsk¹ – to tylko niektóre przyk³ady. 

Monitoring, policja i stra¿ miejska – nie mog¹ byæ 
wszêdzie.  Apelowanie do rozs¹dku chuliganów – 
jest zajêciem bez sensu, a tolerowaæ wandalizmu 
nie mo¿na.

W tej sytuacji – wychodz¹c na przeciw postula-
tom zg³aszanym przez radnych, burmistrz posta-
nowi³ ufundowaæ nagrodê dla osoby, której telefon 
pomo¿e uj¹æ szkodników niszcz¹cych nasze wspól-
ne dobro. 

Wystarczy zadzwoniæ z budki telefonicznej lub 
domowego telefonu stacjonarnego na bezp³atny 
numer Stra¿y Miejskiej w Bieruniu: 987 lub z tele-
fonu komórkowego 322163727.

Za cenn¹ informacjê, która przyczyni siê  do ujêcia 
sprawcy – czeka nagroda. Anonimowoœæ gwaranto-
wana. 

Strze¿ siê wandalu: jutro mo¿e ciê wsypaæ twój 
kolega lub znajomy!

logiczny ekran przed 
unosz¹cym siê py³em 
wêglowym.

Ktoœ zawini³ i ktoœ 
musi ponieœ konsekwe-
ncje. Mam nadziejê, ¿e 
w³adze miasta ze swo-
im dzia³em Ochrony 
Œrodowiska wyegzekwu-
j¹ od kopalni odszkodo-
wania, które pójd¹ na 
zadrzewienie osiedla. 
Niestety, dzisiaj posa-
dzone drzewka stan¹ siê 
prawdziwym ekranem 
dopiero za oko³o 30 lat 
a my ju¿ chyba tego nie 
do¿yjemy?  

Dla wyjaœnienia zacy-
tujê definicjê katastrofy 
ekologicznej:

„Katastrofy ekologi
-czne” s¹ to trwa³e, nie-
odwracalne, uszko-
dzenia lub zniszczenia 
œrodowiska, maj¹ce ne-
gatywny wp³yw na ¿ycie 
cz³owieka. 

Bior¹c pod uwagê, ¿e
drzewa, które zosta³y 
zalane s³on¹ wod¹ s¹
trwale i nieodwra-
calnie uszkodzone i
nie bêd¹ ju¿ chroni³y 
mieszkañców przed
py³em z ha³dy (nega-
tywny wp³yw na ¿ycie 
cz³owieka) mam prawo 
twierdziæ, ¿e dosz³o do 
katastrofy ekologicznej.

 Andrzej Bibrzycki

Aby wyjaœniæ tê sprawê na miejsce zdarzenia udali siê pracownicy 
Urzêdu Miasta: zastêpca burmistrza Jan Podleœny oraz naczelnik Referatu 
Ochrony Œrodowiska, Rolnictwa i Leœnictwa Grzegorz Plewniok. Pan Plewniok 
jest zarazem dendrologiem (znawc¹ drzew) licencjonowanym przez Urz¹d 
Wojewódzki. Po dokonanych oglêdzinach stwierdzono, ¿e drzewa faktycz-
nie straci³y liœcie, jednak jest du¿a szansa, ¿e w przysz³ym roku znów siê za-
zieleni¹. Awarie siê zdarzaj¹ – jednak, powinniœmy w interesie mieszkañców 
domagaæ siê jakiejœ ekologicznej rekompensaty – powiedzia³ Jan Podleœny.

Drzewa bez liœci
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MIEJSKIE SPRAWY

TERENY WOKÓŁ FIATA
Sprawa nie 
zakoñczona!

W kolejce po 
dotacje

Ch c i a ³ b y m 
u s p o k o i æ 
m i e s z k a ñ c ó w 

Bierunia – mówi bur-
mistrz Ludwik Jagoda  
w rozmowie z dzienni-
karzem Rodni. Decy-
zja w sprawie terenów 
wokó³ Fiata jest dla nas 
niekorzystna ale nie za-
myka sprawy. 

By³em, przekonany, ¿e 
pozytywne za³atwienie 
naszego wniosku a 
przypomnê, ¿e prowa-
dzimy procedurê od 
marca 2006 roku,  bêd¹ 
moralnym i ekonomicz-
nym rozliczeniem z nie-
fortunnymi decyzjami z 
lat siedemdziesi¹tych. 
Zadoœæuczynieniem za 
krzywdê jaka siê wów-
czas  mieszkañcom Bie-
runia dzia³a. Niestety
zawiod³em siê. W roz-
porz¹dzeniu Rady Mini-
strów numer 137 podpi-
sanym 28  lipca  przez 
premiera Donalda Tu-
ska – nie ma Bieru-
nia. To znaczy, ¿e nie 
uwzglêdniono wniosku 
Bierunia o korektê gra-
nicy z Tychami.

Jest to tym bardziej 
przykre – mówi bur-
mistrz Jagoda,  ¿e 

dziêki moim staraniom 
by³ w naszym mieœcie 
minister Tomasz Sie-
moniak bezpoœrednio 
odpowiadaj¹cy za te 
sprawy w resorcie spraw
wewnêtrznych i admi-
nistracji. Dokonaliœmy 
wówczas objazdu tych 
spornych terenów aby  
minister móg³ zobaczyæ, 
¿e to nie jest tylko pro-
blem Fiata, lecz problem 
³adu urbanistycznego. 
Pokaza³em wtedy, ¿e  
Bieruniacy musz¹ przez 
Tychy jechaæ do swo-
ich posesji. Wskaza³em, 

¿e  jest to równie¿ pro-
blem terenów, które 
Fiat sprzeda³ a Tychy 
utworzy³y na nich  strefê 
ekonomiczn¹ i czerpi¹ 
korzyœci w centrum Bie-
runia, nam zostawiaj¹c 
uci¹¿liwoœci. Mówi³em 
równie¿, o problemach  
osiedla Homera, by³ego 
zak³adowego osiedla 
Fiata. Wymaga ono 
ogromnych nak³adów 
na infrastrukturê i do-
prowadzenie do stanu 
oczekiwanego przez
mieszkañców. 
Wspomnia³em rów-
nie¿  o racji historycz-
nej, która dla ka¿dego 
musi byæ spraw¹ oczy-
wist¹.  Swoje popar-
cie zadeklarowali nam: 
parlamentarzyœci, ludzie
czynu jak wojewoda czy 
wicewojewoda.

W tej sytuacji  de-
cyzja, która zapad³a 
jest dla mnie co naj-
mniej niezrozumia³a ale
poniewa¿ sta³o siê,  
wyst¹pi³em do Ministra  
Spraw Wewnêtrznych i 
Administracji o pisem-
ne uzasadnienie decy-
zji. Wyst¹pi³em równie¿ 
do wojewody o przeka-
zanie jego negatywnej 
opinii z maja tego roku. 
Mamy takie prawo, 
chocia¿by na podsta-
wie ustawy o dostêpie 
do informacji publicz-
nej. 18 lipca, w czasie 
mojej ostatniej wizyty 
w Ministerstwie  Spraw 
Wewnêtrznych i Admi-
nistracji okaza³o siê, ¿e 
dla premiera i ministra 
decyduj¹ce znaczenie 
ma opinia naszego wo-
jewody. Wtedy te¿ siê 
dowiedzia³em, ¿e woje-
woda w maju tego roku, 
wyda³ decyzjê nega-
tywn¹ dla Bierunia. 

Jak bêdziemy mie-
li te dwa pisma, to 
wspólnie z radnymi, 
po zasiêgniêciu opi-
nii prawnych podej-
miemy decyzjê co da-
lej. Ja uwa¿am, ¿e to 
nie jest koniec sprawy. 
Sprawiedliwoœci musi 
siê  staæ zadoœæ.

Chcê wiêc mie-
s z k a ñ c ó w 
uspokoiæ, ¿e 

przecie¿ o odzyskanie 
niepodleg³oœci od Ty-
chów te¿ walczyliœmy 
prawie 16 lat. Wszyst-
kie mo¿liwe ówcze-
sne w³adze i autorytety 
mówi³y nam: dajcie spo-
kój, nie warto,  to nie ma 
szans powodzenia. A 
jednak uda³o siê!

Tak samo bêdzie tym 
razem: dopóki mamy si³y 
i mo¿liwoœci bêdziemy  
wystêpowaæ o uznanie 
naszych racji. Na pew-
no nie bêdziemy robiæ 
ponownych referendów 
i wydawaæ pieniêdzy 
publicznych. Wiem, ¿e  
mamy poparcie miesz-
ka-ñców i to dodaje 
nam si³ do dzia³ania. 

Konkretny sposób 
postêpowania, ustali-
my po skompletowaniu 
wszystkich materia³ów. 
Najpierw, musimy 
ustaliæ czym siê kie-
rowano podejmuj¹c 
niekorzystn¹ dla 
Bierunia decyzjê. 
Chcia³bym wiêc jesz-
cze raz uspokoiæ  
mieszkañców, spra-
wa jest jeszcze nie 
zakoñczona, tym bar-
dziej, ¿e ju¿ mamy 
sygna³y z mini-
sterstwa, ¿e warto 
powtórzyæ procedurê 
w przysz³ym roku.  

Starostowie do¿ynek

Proces pozyskiwa-
nia zewnêtrznych 
œrodków finanso-

wych jest d³ugi i doœæ 
skomplikowany. Jak nas 
poinformowa³ zastêpca 
burmistrza – Jan 
Podleœny, przy œrednim 
poziomie dofinanso-
wania wynosz¹cym dla 
projektów zgłaszanych 
przez Bieruń 73,6 proc.  
staramy siê o dotacje 
w wysokoœci ponad 37 
mln z³otych. Dotyczy to 
dotacji z kilku grup, kon-
kretnie z tych w których 
konkursy zosta³y otwar-
te. S¹ to miêdzy inny-
mi: „Spo³eczeñstwo In-
formacyjne”, w ramach 
którego staramy siê  o 
pieni¹dze na dwa zda-
nia: ”Rozwój elektronicz-
nych us³ug publicznych 
w mieœcie Bieruniu” i 
„Rozwój elektronicznych 
us³ug w mieœcie Bieru-
niu”. Obydwa wnioski s¹ 
ju¿ po ocenie formalnej, 
która przebieg³a bez za-
rzutu. Teraz czekamy na 
ocenê merytoryczn¹.

Staramy siê równie¿ 
– a mo¿e nale¿a³oby 
napisaæ przede wszy-

stkim – o œrodki na
realizacjê zdań dotyczą-
cych budowy kanaliza-
cji sanitarnej: „Wzrost 
ochrony œrodowiska po-
przez regulacjê gospo-
darki wodno-œciekowej” 
czyli „IV etap kanalizacji” 
Bierunia Starego oraz w 
rejonie ulic: Koœcielna-
Wêglowa i w Czarnucho-
wicach. W ramach tego 
zadania wnioskujemy o 
dotacjê przekraczaj¹c¹ 
33 mln z³otych. Oce-
na formalna tych wnio-
sków zakończy się do 
15 sierpnia. Nasza gmi-
na do³o-¿y³a wszelkich 
starañ, aby dokumen-
ty z³o¿yæ bez uchybieñ i 
w wymaganym terminie. 
Teraz, pozostaje
tylko czekaæ na 
decyzjê.  Stawka bo-
wiem jest bardzo  wy-
soka, a staraj¹cych 
siê  wielu. Niepokój 
samorz¹dowców, nie 
tylko z naszego miasta  
budzi fakt, ¿e minê³o ju¿ 
pó³ roku,  a ocena for-
malna nie została zakoń-
czona. Miejmy nadziejê, 
¿e roz-strzygniêcia bêd¹ 
dla Bierunia korzystne.  

Starostami tegorocz-
nych do¿ynek s¹ rolni-
cy z Bierunia Starego 
pañstwo: Elfryda Ko-
styra i Edward Tomala. 
31 lipca podczas sesji 

Rady Miejskiej starosto-
wie przyjêli nominacje  
z r¹k przewodnicz¹cego 
Rady Henryka Skupie-
nia i burmistrza Ludwi-
ka Jagody. Gratulujemy 
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SESJA

Kilka lat temu, a ści-
ślej na przełomie wie-
ków kiedy dokonywane 

były przekształcenia w służ-
bie zdrowia, w szczególności  
w poradniach pracujących na 
majątku gminy temat ten tra-
fiał pod obrady Rady wielo-
krotnie. Podstawowym doku-
mentem zawierającym szeroki 
wachlarz problemów służby 
zdrowia była „Diagnoza pro-
blemów zdrowotnych miesz-
kańców Bierunia”. Analizy za-
warte w tym wykonanym przez 
pracowników naukowych Uni-
wersytetu Medycznego w Ka-
towicach dokumencie opar-
ta była na ankietach. Jest to 
jedyna tak obszerna analiza 
wykonana przez fachowców 
spoza gminy. Zawarte w „Dia-
gnozie” tezy są oparte na wy-
powiedziach mieszkańców. W 
ocenie prawie 75 % mieszkań-
ców służba zdrowia funkcjonu-
je w mieście prawidłowo. Wra-
cając do początków procesu 
przekształceń przychodni pra-
cujących na majątku gminy, 
należy przypomnieć, że jesz-
cze kilka lat temu placówki 
wymagały remontów i moder-
nizacji. Do ich funkcjonowa-
nia gmina dopłacała. głośne 
były roszczenia części załóg, 
aby otrzymały zaległe 13 pen-
sje czy odprawy. W nowych re-
aliach placówki te są zadbane. 

Oferta usług obecnie w każdej 
przychodni jest szersze. Z pi-
semnych opracowań dyrekto-
rów tych placówek wynika, że 
zakupiony został nowy sprzęt i 
aparatura. W każdej przychod-
ni dokonano wymiany sprzętu 
i oprogramowania kompute-
rowego.

W sesji wzięli udział przed-
stawiciele wszystkich placó-
wek medycznych pracujących 
na majątku gminy. Dyskusja 
zakończyła się przyjęciem kil-
ku wniosków, które Rada skie-
ruje do Burmistrza w celu re-
alizacji. Najistotniejszy  wnio-
sek to podjęcie działań przy 
współudziale wszystkich przy-
chodni, aby na terenie Bie-
runia były świadczone usłu-
gi medyczne całodobowo w 
dni wolne od pracy oraz świę-

ta. Obecnie tego typu usługi 
świadczy przychodnia w Lę-
dzinach o poważniejsze przy-
padki kierowane są do Szpita-
la Wojewódzkiego w Tychach.

Podczas sesji Rada podjęła 
następujące uchwały:

- W sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu poło-
żonego w rejonie ul. Peryfe-
ryjnej i ul. Dębowej.

Obszar objęty planem obej-
muje powierzchnię 30,27 ha. 
Dla mieszkańców Jajost ozna-
cza to otwarcie możliwości do 
podjęcia inwestycji, czy też 
budownictwa mieszkaniowe-
go. Uchwała jest prawem miej-
scowym więc wejdzie w życie 
po upływie 30 dni od ogłosze-
nia jej w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Śląskiego.

- W sprawie pozbawienia do-
tychczasowej kategorii drogi 
gminnej – odcinka ul. Chemi-
ków w Bieruniu.

Rada postanowiła pozba-
wić dotychczasowej kategorii 
drogi gminnej części ul. Che-
mików na odcinku od skrzy-
żowania z drogą krajową nr 
44 ul. Turyńską do skrzyżowa-
nia z drogą powiatową ul. Kra-
kowską.

Odcinek wyżej wymienio-
nej drogi zostanie uchwałą  
Rady Powiatu włączony do 
dróg powiatowych. Tym sa-
mym ul. Chemików na ca-
łej długości stanie się drogą 
powiatową. Uchwała wejdzie 
w życie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienni-
ku Urzędowym Wojewódz-
twa Śląskiego z mocą obo-
wiązywania od 1 stycznia 
2009 roku.

- W sprawie wyrażenia zgody 
na najem lokali użytkowych 
będących własnością gminy 
Bieruń położonych w Bieru-
niu przy ul. Rynek 17 i Wawel-
ska 26 na okres 5 lat w drodze 
przetargu.

Ustawa o samorządzie gmin-
nym przewiduje, że kolejne 
przedłużenie najmu lokali wy-
maga zgody Rady. Sytuacja 
taka dotyczy w/w lokali użyt-
kowych. Rada nie upoważniła 
do podejmowania takich decy-
zji Burmistrza. Będzie on wyko-
nawcą uchwały.

- W sprawie zaciągnięcia po-
życzki z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach na usuwanie i uniesz-
kodliwianie wyrobów azbe-
stowych z budynków sta-
nowiących własność osób 
fizycznych z terenu Gminy 
Bieruń w 2008 roku.

Rada postanowiła zaciągnąć 
pożyczkę w WFOŚiGW w wy-
sokości 31.174 zł na sfinan-
sowanie Programu usuwania 
i unieszkodliwiania wyrobów 
azbestowych z budynków bę-
dących własnością osób fizycz-
nych z terenu Bierunia w 2008 r. 
Program ma celu ochronę po-
wierzchni ziemi oraz minimali-

zacji negatywnego oddziały-
wania na środowisko wyrobów 
azbestowych, poprzez bez-
pieczne ich usuwanie i składo-
wanie. Adresatem zadania są 
mieszkańcy Gminy Bieruń, któ-
rzy złożyli wniosek o dofinan-
sowanie usuwania azbestu ze 
swoich nieruchomości w roku 
2008. Zadanie będzie częścio-
wo finansowane z WFOŚiGW 
oraz w/w pożyczki, którą zacią-
gnie gmina.

- W sprawie trybu prac i pro-
cedury uchwalania budżetu 
gminy Bieruń.

Rada przyjęła nową pro-
cedurę uchwalania budże-
tu uchylając uchwałę z 2006 
r. Nowa procedura uprościła 
i uczyniła bardziej przejrzyste 
niektóre elementy procedury. 
Będzie miała zastosowanie w 
pracach nad przyszłorocznym 
budżetem.

- W sprawie zmian budżetu.

Rada wprowadziła zmia-
ny po stronie dochodów i wy-
datków budżetowych. Uję-
te zostały one w czterech za-
łącznikach. Zmiany obejmują 
również limity wydatków na 
wieloletnie programy inwesty-
cyjne przewidziane do realiza-
cji w latach 2008 – 2011.

W bloku informacyjnym Bur-
mistrz poinformował, że w roz-
porządzeniu Rady Ministrów w 
sprawie zmian granic nadania 
miejscowościom statusu mia-
sta nie ujęto wnioskowanej 
zmiany granic pomiędzy Bieru-
niem i Tychami. Oznacza to, że 
Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji negatyw-
nie zaopiniowało wniosek i nie 
rekomendowało zmian Radzie 
Ministrów. Szerzej o temacie w 
innym miejscu „Rodni”.

Rada określa również termi-
ny i miejsca spotkań z miesz-
kańcami w bieżącym roku. Tak 
jak od wielu lat odbędą się one 
w październiku. Wyjątek stano-
wił ubiegły rok. Miejsca i termi-
ny spotkań podajemy w na-
stępnym numerze.

Opracował:
Sekretarz Miasta

Jerzy Stok 

Radni obradowali

W dniu 31.07.br. odbyła się sesja Rady Miejskiej. Tema-
tem wiodącym sesji było zaspokajanie potrzeb miesz-
kańców w dziedzinie opieki medycznej. Po raz ostatni 
sprawami opieki medycznej Rada zajmowała się w 2004 
r., a komisja problemowa w ubiegłym roku. 

W ocenie prawie 
75 % mieszkańców 

służba zdrowia 
funkcjonuje w mie-

ście prawidłowo
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KULTURA

Za rok kolejna „noc” WAKACYJNY KONKURS 
PLASTYCZNO-PRZESTRZENNY

Walne Zebranie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Bieruńskiej „Po-
rąbek” w dniu 07 maja 2008 r. podjęło uchwałę o przeprowadzeniu kon-
kursu na przedstawienie projektu zagospodarowania terenu przy Wiśle 
w Bieruniu-Zabrzegu

Tytuł konkursu:

„Nowobieruńskie tereny Wisły”

Honorowy patronat sprawuje:
Starosta Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego – Piotr Czarnynoga 

oraz Burmistrz Miasta Bierunia – Ludwik Jagoda

REGULAMIN KONKURSU 
1. Konkurs ma charakter otwarty i będzie przebiegał w dwóch kate-
goriach wiekowych: dzieci do lat 12 oraz młodzież szkoły gimnazjal-
nej i ponad gimnazjalnej. Konkurs adresowany jest przede wszystkim 
do uczniów i młodzieży - Szkoły Podstawowej nr 1 i 3, Gimnazjum nr 
1 i 2 oraz Liceum Ogólnokształcącego i Powiatowego Zespołu Szkół w 
Bieruniu.
2. Każdy autor może nadesłać najwyżej dwie prace, które uwzględniać 
będą następujące elementy

• Powitania gości na granicy 
° województw – małopolskiego i śląskiego
° powiatu oświęcimskiego i bieruńsko-lędzińskiego
° miasta Oświęcimia i Bierunia

• miejsca historyczne
° szlak solny w kotlinie oświęcimsko- morawskiej
° urząd celny 
° strażnica graniczna austriacko - pruska podczas zaborów
° miejsce związane z postacią generała Charles’a de Gaulle
° kolej żelazna z mostem kolejowym
° przystań wodna

• walory przyrodnicze, kulturalne i rekreacyjne - bulwary, miejsca do 
ekspozycji i wystaw, plenery artystyczne punkty sprzedaży ścieżki: 
° rowerowe
° spacerowe
° zdrowia
° coroczne organizowanie w tym miejscu „Nocy Świętojańskiej”, 

i innych imprez
3. Prace mogą być wykonane techniką: 

° płaską przy pomocy kredki, ołówka, farby, komputera itp.
° przestrzenną –makieta
° prezentacja komputerowa

4. Oczekiwany wymiar prac: A-3 dla prac wykonanych techniką płaską; 
dla prac przestrzennych formatach: A-2 ; dla prezentacji komputerowej 
przewidywany czas do 5 min..
5. Każda praca powinna być opisana i zawierać następujące informacje:
a) imię i nazwisko, data urodzenia, adres, tel. kontaktowy
b) nazwę szkoły
c) imię i nazwisko opiekuna - nauczyciela prowadzącego
6. Prace należy dostarczyć w terminie do 30 września 2008 r do sekreta-
riatu Gimnazjum Nr 1 w Bieruniu ul. Warszawska 294 ( siedziby Stowa-
rzyszenia „Porabek” )
7. Powołane w tym celu jury, dokona oceny prac i wybierze najlep-
sze prace w każdej z dwóch kategorii wiekowych uwzględniając rodza-
je technik 
8. Rozstrzygnięcie konkursu, połączone z wręczeniem nagród oraz wy-
stawą prac, nastąpi po zakończeniu prac jury.
O dokładnym terminie i miejscu jego rozstrzygnięcia, uczestnicy zosta-
ną powiadomieni. 
9. Laureaci konkursu otrzymają cenne nagrody i wyróżnienia ufundowa-
ne są przez Starostę powiatu bieruńsko - lędzińskiego, Burmistrza Miasta 
Bierunia oraz przez Stowarzyszenie „Porąbek”
10. Prace najciekawsze, która uzyskały I miejsce mogą być podstawą do 
opracowania profesjonalnego projektu bramy powitalnej, oraz projektu 
zagospodarowania przyległego terenu. 
11. Prawa autorskie: Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznacz-
ne z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich na rzecz Organizato-
ra oraz zgodą na nieodpłatne prezentowanie prac na wystawach, w dru-
ku oraz w Internecie. 
12. Ochrona danych osobowych: Dane osobowe uczestników konkur-
su będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowanym 
Konkursem, przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz 883).
13. Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatora konkursu z 
ramienia Stowarzyszenia „Porąbek” pani dr Anny Początek pod telefo-
nem kom. 602 58 75 41

 Zarząd Stowarzyszenia 
 Miłośników Ziemi Bieruńskiej 
 „Porąbek”

Przyznam siê, ¿e z 
niecierpliwoœci¹ i 
obaw¹ czeka³em 

na tegoroczn¹ „Noc 
Œwiêtojañsk¹” nad Wis³¹
na Zabrzegu. 
Pierwsze pytanie jakie 
przychodzi³o mi na myœl 
to czy w ogóle siê im-
preza siê odbêdzie, da-
lej czy program bêdzie 
atrakcyjny i w koñcu czy 
po dwóch latach prze-
rwy nasi mieszkañcy i 
goœcie dopisz¹ i przyjd¹ 
nad Wis³ê. Nie spraw-
dzony te¿ by³ nowy 
uk³ad komunikacyjny 
ul. Warszawskiej w trak-
cie takiej imprezy ma-
sowej.

A jak by³o ?
Ca³y wysi³ek organi-

zacyjny wzi¹³ na siebie 
Bieruñski Oœrodek Kul-
tury a czêœæ obrzêdow¹ 
odegra³y „Nowobieru-
nianki” – rola „Por¹bka” 
inicjatora tej imprezy 
przed laty, sprowadzi³a 
siê do bacznego obser-
wowania przygotowañ 
do imprezy i samego jej 
przebiegu. Czy to do-
brze?

Mieszkañcy dopisa-
li – zarówno poprzez 
swój liczny udzia³ jak i 
porz¹dne zachowanie.

Program – skrojony na 
miarê.

Pogoda, zazwyczaj
kapryœna o tej porze 

roku, dopisa³a jak ma³o 
kiedy. Aura chcia³a 
wspomóc organizato-
rów w udanym powro-
cie do Bierunia „Nocy 
Œwiêtojañskiej” 

B i e r u ñ s k i e m u 
Oœrodkowi Kultury za 
ogromny wysi³ek or-
ganizacyjny, nale¿¹ siê
podziêkowania.
Sk³adam je imieniu 
„Por¹bka” a przede 
wszystkim w imieniu 
mieszkañców Bierunia. 
Dziêkujemy za tê Noc.

Kto jednak uwa¿a ¿e 
wszystko by³o idealnie i 
nie nale¿y nic zmieniæ, 
jest w b³êdzie. Organi-
zatorzy, w tym „Por¹bek” 
chêtnie ju¿ przyjm¹ 
uwagi i propozycje co 
do zmian, a przede 
wszystkim propozycje 
wspó³udzia³u w orga-
nizowaniu tej zabawy. 
Niech to bêdzie wspólna 
zabawa mi³oœników zie-
mi bieruñskiej – nie tyl-
ko tych z nazwy, ale te¿ 
mi³oœników œpiewania, 
tañczenia, mi³oœników 
gotowania i jedzenia, 
mi³oœników go³êbi, 
pszczó³, rybek, samo-
chodów i wielu innych 
rzeczy.

Ju¿ o¿ywiliœmy to 
bieruñskie miejsce przy 
Wiœle - wa¿ny punkt na 
mapie Polski, o nieoce-

nionym znaczeniu histo-
rycznym dla Bierunia. 

Abyœmy mogli siê 
nim pochwaliæ, trzeba 
w tym miejscu tro-chê 
„posprz¹taæ”.
Przygotowaæ miejsce
pod imprezy, lepiej 
zagospodarowaæ ca³y 
teren, wyczyœciæ kory-
to Wis³y pod mostami. 
Wa¿nym elementem jest 
nowy, aktualny „witacz” 
– brama, kolumna czy 
inny obiekt, na którym 
umieszczone bêd¹ na-
pisy, symbole zwi¹zane 
z granic¹ miasta Bieru-
nia, powiatu bieruñsko-
lêdziñskiego oraz woje-
wództwa œl¹skiego.

Liczymy na pomys³y 
mieszkañców – uczniów 
naszych szkó³. Tych 
pomys³ów ma dostarczyæ 
konkurs og³oszony przez
S t o w a r z y s z e n i e 
„Por¹bek” którego regu-
lamin zamieszczamy w 
tym numerze „Rodni” 

Burmistrz Bierunia 
Ludwik Jagoda, oraz 
Starosta Bieruñsko-
Lêdziñski Piotr Czarny-
noga przyklasnêli tej ini-
cjatywie, obejmuj¹c pa-
tronat i deklaruj¹c cenne 
nagrody w konkursie, a 
najciekawsze propozy-
cje bêd¹ wykorzystane 
przy opracowaniu profe-
sjonalnego projektu wy-
konawczego a potem re-
alizacji.

 Norbert Jaromin 

Niech ¿yje nam
Piêknego jubile-

uszu 90 lecia urodzin 
doczeka³a w zdro-
wiu pani Maria Nie-
syto. Dostojna Jubilat-
ka urodzi³a siê 24 lipca 
1918 roku i w³aœnie 24 
lipca odwiedzi³a j¹ de-
legacja w³adz miejskich 
z przewodnicz¹cym 
Rady Miejskiej - Henry-
kiem Skupieniem, bur-
mistrzem – Ludwikiem 
Jagod¹ oraz naczelni-
kiem Wydzia³u Spraw 
Obywatelskich – Sylwi¹ 
Orocz. Pani Maria po-
chodzi z d³ugowiecznej 
rodziny Norków a jej 

brat równie¿ przekro-
czy³ dziewiêædziesi¹tkê. 
Jest matk¹ trzech có-
rek, babci¹ oœmiu wnu-
ków i prababci¹ 11 pra-
wnuków. Otoczona tro-
skliw¹ i kochaj¹ca ro-
dzin¹ mieszka u wnu-

ka Aleksandra razem z 
jego najbli¿szymi przy 
ulicy Bojszowskiej. Ca³e 
swoje ¿ycie poœwiêci³a 
rodzinie i prowadzeniu 
domu. Do ¿yczeñ od 
najbli¿szych, oraz w³adz 
samorz¹dowych najlep-
sze ¿yczenia do³¹cza re-
dakcja Rodni. Du¿o zdro-
wia Droga Jubliatko. 
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To by³ 
jubileusz!

Rok 2008, to jubileusz 1000-
lecia pierwszej udokumento-
wanej wzmianki o Gundelfin-
gen – niemieckim mieœcie part-
nerskim Bierunia. Kulminacj¹ 
ca³orocznych obchodów by³y 
Dni Partnerstwa 19 i 20 lipca. 
Na uroczystoœci zosta³y zapro-
szone delegacje z miast part-
nerskich Gundelfingen: Meung 
sur Loire z Francji, Scheiben-

berga z Niemiec, Bierunia oraz 
bratniego miasta Gundelfingen 
nad Dunajem. 

Podczas wspomnianych 
dni, na g³ównej ulicy mia-
sta rozstawione by³y kramy, 
czêsto stylizowane na cza-
sy œredniowieczne, z ró¿nymi 
pami¹tkami, jedzeniem i na-
pojami. Umiejscowiono tam 
tak¿e trzy sceny, na których 
wystêpowa³y liczne zespo³y. 
Ulice miasta zape³ni³y siê 
miejscowymi i przyjezdnymi 
ludŸmi, przebranymi w histo-
ryczne stroje. 

Delegacja bieruñska re-
prezentowana by³a przez 
zastêpcê burmistrza Jana 
Podleœnego. W jej sk³ad 
wchodzi³a piêcioosobowa gru-
pa cz³onków Rady Miejskiej 
z przewodnicz¹cym Henry-
kiem Skupieniem na cze-
le, przedstawiciele Urzêdu 
Miejskiego, Akcji Katolickiej 
oraz zespó³ folklorystyczny 
„Œciernianeczki”.

Uroczystoœci by³y okazj¹ 
do wrêczenia podarunków 
przez poszczególne miasta. 
Darem Bierunia by³a rzeŸba 

przedstawiaj¹ca mitologicz-
ne „Porwanie Europy”, czyli 
byka (Zeusa), na którym sie-
dzi kobieta o imieniu Europa. 
RzeŸba, któr¹ zaprojektowa³ i 
wykona³ znany artysta Remi-
giusz Dulko, prawdopodobnie 
zostanie umieszczona na sta-
rówce miasta. 

W sobotê w hali sportowej 
dosz³o te¿ do podpisania od-
nowionych aktów partnerskich 
zaprzyjaŸnionych miast. W 
imieniu Bierunia, swój podpis 
z³o¿y³ zastêpca burmistrza Jan 
Podleœny. 

Najwa¿niejsza czêœci¹ 
uroczystoœci by³ niedzielny ko-
rowód sk³adaj¹cy siê z grup 
reprezentuj¹cych okoliczne i 
odleg³e miejscowoœci. W su-
mie w pochodzie wziê³o udzia³ 
ponad 3500 osób, przebra-
nych w ludowe i historyczne 
stroje a ca³y przemarsz trwa³ 
kilka godzin. Wœród 107 grup 
prezentuj¹cych siê zabytko-
wych strojach nie zabrak³o ak-
centu bieruñskiego. 

W naszym korowodzie 
znalaz³a siê grupa folklory-
styczna „Œciernianeczki” oraz 
osoby przebrane za: górni-
ków, szlachciców i krakowia-
ka. Szczególnie entuzjastycz-
nie przyjmowany by³ zespó³ 
Œciernianeczki”, który mia³ 
tak¿e okazjê zaprezentowaæ 
swoje talenty wokalno in-
strumentalne podczas popo-
³udniowego koncertu w sali wi-
dowiskowej. ¯ywio³owe œpiewy 
naszych artystów sprawi³y, ¿e 
miêdzynarodowa publicznoœæ 

wymachiwa³a bieruñskim 
chor¹giewkami. 

Niedzielne uroczystoœci po-
przedzone zosta³y plenerowym 
nabo¿eñstwem ekumenicznym 
z udzia³em ksiêdza pra³ata Je-
rzego Nygi z Bierunia. Mia³o to 
szczególn¹ wymowê, bowiem 
ksi¹dz Nyga to jeden z inicja-
torów - wspólnie z choruj¹cym 
profesorem Wernerem Ryn-
skim - partnerstwa pomiêdzy 
Bieruniem i Gundlefingen. 
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Lato seniorów
Piknikiem w Leœnej, 26 czerwca rozpoczêli wakacyjny sezon 

emeryci – cz³onkowie bieruñskiego oddzia³u PZERI. Wakacyjny 
sezon przebiega w Polskim Zwi¹zku Emerytów i Rencistów nie-
zwykle bogato. I nie chodzi tu bynajmniej o pieni¹dze, których 
w emeryckim portfelu nie ma zbyt wiele ale o bogactwo imprez. 
S¹ pikniki, wycieczki, pielgrzymki, blisko i daleko, trochê taniej 
i trochê dro¿ej. Zawsze jednak jest wspania³a atmosfera a to 
gwarantuje udan¹ zabawê. 
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Œlady naszej przesz³oœci
Bieruñ Nowy

Historia Bierunia Nowego 
(dawniej Neu Berun - Nowy 
Bieruñ) jest nied³uga bo li-
czy zaledwie 180 lat. Rodo-
wód miejscowoœci uznaæ 
mo¿emy za doœæ specyficz-
ny. Powsta³a ona na terenie 
ju¿ istniej¹cych gmin: Zabrze-
ga, czêœci Kopciowic, a przede 
wszystkim Por¹bka, który w 
1894r. ca³kowicie znikn¹³ ze 
wspó³czesnej mapy. Nowy 
Bieruñ w porównaniu z Bie-
runiem Starym, Biasowicami, 
Czarnuchowicami, Por¹bkiem, 
Œcierniami, czy Zabrzegiem 
pojawia siê zatem doœæ póŸno. 
Jego powstanie wi¹¿e siê œciœle 
ze zbudowaniem przez Prusy 
pierwszej na Górnym Œl¹sku 
szosy miêdzypañstwowej 
prowadz¹cej z Wroc³awia 
przez Opole, Gliwice, Miko³ów, 
Bieruñ Stary do ówczesnej 
granicy nad Wis³¹ i dalej do 
Oœwiêcimia i Krakowa.

Ju¿ w wiekach œrednich 
wiod³y nieopodal obecnego 
Bierunia Nowego dwa szlaki 
handlowe o wa¿nym znaczeniu 
dla rozwoju pobliskich ziem. 
Pierwszym, pamiêtaj¹cym 
czasy Kazimierza wielkiego i 
wczeœniejsze, by³ tzw. trakt wol-
ski. £¹czy³ on sto³eczny Kra-
ków z Prag¹. Prowadzi³ przez 
Skawinê, Zator, Oœwiêcim, 
Brzeszcze i Harmê¿e na most 
wiœlany „pod wie¿¹”, a da-
lej przez Wolê, Pszczynê do 
Cieszyna lub Raciborza. Na 
pruskiej mapie wojskowej z 
1885r., na rzece Wiœle zazna-
czono 5 brodów. Zapewne, 
zanim zbudowano tutaj pierw-
szy most, rzekê przechodzo-
no w bród. Drugi trakt, zwa-
ny zabrzeskim, zaczyna³ siê 
pod zamkiem w Oœwiêcimiu i 
osi¹gn¹wszy pod Zabrzegiem 
Wis³ê skrêca³ w lewo do Biaso-
wic, Dalej bieg³ przez lasy Ko-
bieli, Che³meczki, zabagnio-
na dolinê rzeki Mlecznej pod 
Bieruniem, przez Miko³ów, Gli-
wice a¿ do Odry. Po wojnie 
napoleoñskiej rz¹d pruski prze-
budowa³ szosê od strony Gli-
wic i Wroc³awia, a w roku 1824 
doprowadzi³ j¹ do Zabrzega. 
Wczeœniej g³ówny szlak han-
dlowy z Wroc³awia do Krakowa 
przechodzi³ przez granicê na 

Przemszy pod Dzieækowicami. 
W nied³ugim czasie po do-
prowadzeniu w 1824r. szosy 
z Wroc³awia do granicy pod 
Zabrzegiem, w³adze pruskie 
wybudowa³y tutaj urz¹dzenia 
celne i pocztowe oraz zabudo-
wania zwi¹zane z funkcjonowa-
niem przejœcia granicznego.

W odleg³oœci oko³o kilo-
metra od tamtej wsi wybudo-
wano du¿y jak na owe czasy 
gmach, w którym w roku 1830 
umieszczono królewsko-pru-
ski G³ówny Urz¹d Celny oraz 
zakwaterowano zatrudnionych 
urzêdników. Budynek ten, tzw. 
hamrowizna, stoi do dzisiaj 
obok poczty. Nazwa ma³ej osa-
dy - Zabrzeg niewiele mówi³a 
podró¿nym, dlatego w pierw-
szym okresie istnienia nowego 
przejœcia granicznego nazywa-
no je Bieruniem. Nowa osada 
powsta³a na gruntach Zabrze-
ga, Por¹bka i czêœci Kopcio-
wic, w roku 1830 otrzyma³a ofi-
cjaln¹ nazwê Bieruñ Zabrzeg 
(Berun Zabrzeg), a od 1833r. 
zmieniono j¹ na Nowy Bieruñ 
(Neu Berun, Neuberun). Zasto-
sowanie przymiotnika „nowy” 
spowodowa³o, ¿e dawniejszy 
Bieruñ zaczêto nazywaæ „Sta-
rym”.

Mimo d³ugoletniego penetro-
wania ró¿nych Ÿróde³ i litera-
tury nie trafiono na dokument 

dok³adnie okreœlaj¹cy powsta-
nie nowej miejscowoœci. Wyda-
je siê jednak historycznie uza-
sadnionym okreœlenie narodzin 
Nowego Bierunia na rok 1824. 
Oprócz G³ównego Urzêdu cel-
nego w owym czasie znajdo-
wa³ siê te¿  Urz¹d Pocztowy (w 
Zabrzegu) oraz s¹d z prawem 
s¹dzenia przestêpstw krymi-
nalnych.

Dekretem z 11 sierp-
nia 1834r. rz¹d pruski udzie-
li³ Spó³ce Akcyjnej „Kolej 
Górnoœl¹ska” zezwolenia na 
budowê jednotorowej linii kole-
jowej Mys³owice - Nowy Bieruñ. 
Budowê rozpoczêto w 1857r., a 
ukoñczono 25 czerwca 1859r. 
Drugi tor tej linii dobudowano 
w latach 1911 - 1915. Jednoto-
rowe po³¹czenie kolejowe pru-
skiego Nowego Bierunia z gali-
cyjskim Oœwiêcimiem nast¹pi³o 
16 marca 1863r. By³ to ostatni 
odcinek berliñskiej linii kolejo-
wej. Niestety, ju¿ w roku 1866 
podczas wojny austriacko-pru-
skiej  most kolejowy na Wiœle 
zosta³ wysadzony w powietrze.

Po zbudowaniu kolei 
górnoœl¹skiej oraz w³¹czeniu 
Rzeczpospolitej Krakow-
skiej do Austrii (1846) szo-
sa nowobieruñska utraci³a 
swe dotychczasowe znacze-
nie komunikacyjne. G³ówny 
Urz¹d Celny przeniesiono do 

Mys³owic, a na miejscu pozo-
stawiono tylko zwyk³y urz¹d 
celny. Nie przeszkodzi³o to jed-
nak w niczym rozwojowi osa-
dy.

W roku 1860 w Nowym Bie-
runiu znajdowa³y siê, podob-
nie jak 30 lat wczeœniej, m.in. 
urzêdy: pocztowy i policyj-
ny, stacja kolejowa, szko³a 
i dwie karczmy. ¯y³o tu 
426osób - g³ównie celników, 
urzêdników pocztowych i kole-
jarzy. Wyró¿nia³a Nowy Bieruñ 
spoœród innych miejscowoœci 
powiatu pszczyñskiego lo-
kalizacja a¿ 11 budynków 
urzêdowych.

W pierwszym okresie Nowy 
Bieruñ nie by³ samodzieln¹ 
gmin¹, ale traktowano go jako 
przysió³ek gminy wiejskiej Za-
brzeg, do której by³ admini-
stracyjnie przyporz¹dkowany. 
Tote¿ w roku 1870 utworzo-
no samodzieln¹ gminê Nowy 
Bieruñ, do której w³¹czono Za-
brzeg. Obszar dworski w Za-
brzegu pozosta³ przy obszarze 
dworskim Kopciowice.

Po przejêciu w dniu 29 
czerwca 1922r. przez Polskê 
zwierzchnoœci nad Ziemi¹ 
Pszczyñsk¹, starosta powia-
tu pszczyñskiego Dr Lerch 
rozporz¹dzeniem z dnia 12 li-
stopada 1922r. ustanowi³ Bieruñ 
Nowy jako „jedyn¹ i urzêdow¹ 
nazwê miejscowoœci”.

Gerard Miœ
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Ciekawsza 
i ³atwiejsza 
nauka

Maria Montessori jest 
zaliczana do grupy 
wielkich reformato-

rów szko³y tradycyjnej. Teoria 
Montessori, stosowana w pra-
cy z dzieæmi o prawid³owym 
rozwoju intelektualnym, rów-
nie dobrze sprawdza siê w 
pracy z dzieæmi opóŸnionymi 
w rozwoju. Zaletami metody w 
tym wypadku jest troskliwoœæ, 
z jak¹ montessoriañski na-
uczyciel odnosi siê do dziec-
ka, proponuj¹c mu zajêcie 
siê pomocami dydaktyczny-
mi. Montessoriañskie pomo-

ce dydaktyczne s¹ atrakcyjne 
i zachêcaj¹ do wytrwa³oœci w 
pracy, przez co daj¹ maksi-
mum prawdopodobieñstwa 
osi¹gniêcia sukcesu.

W ramach  projektu 
Europejskiego Funduszu Spo-
³ecznego, Szko³a Podstawo-
wa nr 1 w Bieruniu zosta³a 
wyposa¿ona w materia³y dy-
daktyczne do zajêæ prowadzo-
nych metod¹ Montessori. W 
ich sk³ad wchodz¹: materia³y 
praktycznego dnia, materia³y 
sensoryczne, materia³y do 
mowy, materia³y do matema-
tyki oraz do wychowania ko-
smicznego.

Metoda M. Montessori roz-
wija ca³¹ osobowoœæ dziec-
ka, zarówno psychikê, jak i 
intelekt. Stwarza nauczycie-
lowi mo¿liwoœæ traktowania 
ka¿dego dziecka indywidual-

nie, wyklucza ducha rywaliza-
cji, daje szansê do okazywania 
sobie wzajemnej pomocy, a 
satysfakcja z dobrze wykona-
nej pracy jest nagrod¹. Dziêki 

pozyskanym pomocom dydak-
tycznym proces edukacyjny 
w naszej szkole jest bogatszy 
a nauka sta³a siê dla uczniów 
ciekawsza i ³atwiejsza.
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W dniach od 
29.06.2008r do 
06.07.2008r odby³ 

siê obóz szkoleniowy 
WMAA-ROC w £odygowi-
cach pod przewodnictwem 
Wielkiego Mistrza Toni Fin-
ken Schaffrath – 10 Dan

Obóz mia³ na celu udosko-
naliæ techniki Goshin Jutsu, 
kickboxing oraz wprowadziæ 

techniki walki miecza oraz 
techniki krótkiego kija.

Treningi trwa³y od ponie-
dzia³ku do pi¹tku po 4 go-
dziny dziennie.

Zajêcia Qi Gong rozpo-
czyna³y trening pod okiem 
Mistrza Armina Pesch. 

Mieliœmy mo¿liwoœæ po 
raz pierwszy poznaæ tech-
niki walki miecza, któ-

re prowadzone by³y przez 
Mistrzów Frank Jost oraz 
H.P.Streeg.

Wielki Mistrz Toni Finken 
Schaffrath doskonali³ nas 
w technikach Goshin Jut-
su, kickboxingu oraz tech-
nik walki z krótkim kijem i 
no¿em.

Du¿e podziêkowania dla 
Zenona Poros, który prze-

kazywa³ nam w jêzyku pol-
skim wszystkie techniki 
oraz wiadomoœci dotycz¹ce 
sztuk walki i nie tylko.

Chcielibyœmy jeszcze raz 
serdecznie podziêkowaæ 
Wielkiemu Mistrzowi Toni 
Finken Schaffrath oraz ca³ej 
ekipie Mistrzów Niemiec 
za wspania³¹ atmosferê na 
obozie szkoleniowym.

Pod okiem mistrzów
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GOSPODARKA

INFORMACJA DLA 
PRZEDSĘBIORCÓW

Urząd Miejski w Bieru-
niu-Wydział Gospodarki 
Komunalnej informuje, 
że od 1.01.2008r weszły 
w życie nowe przepi-
sy w zakresie rejestracji 
działalności gospodar-
czej przez osoby fizycz-
ne. Zgodnie z ustawą 
z dnia 24.12.2007r. w 
sprawie Polskiej Klasyfi-
kacji Działalności (PKD) 
Dz.U. nr 251, poz.1885 i 
1886 wprowadza się do 
stosowania w statysty-
ce i ewidencji działalno-
ści gospodarczej nową 
klasyfikację działalności 
zwaną „ PKD 2007”.

W związku z powyż-
szym: 

wzywa się
wszystkie podmioty 

prowadzące działalność 
gospodarczą, zgłoszo-
ną w ewidencji działal-
ności gospodarczej pro-
wadzonej przez Burmi-
strza Miasta Bierunia 
do złożenia wniosku na 
zmianę we wpisie w ter-
minie do dnia 31 grud-
nia 2009r. w celu uzu-
pełnienia wpisów zgod-
nie z nowymi kodami 
PKD 2007R.

Wniosek o zmianę 
we wpisie do ewiden-
cji działalności gospo-
darczej można pobrać 
ze strony internetowej 

Urzędu Miejskiego w 
Bieruniu (www.um.bie-
run.pl) lub w punkcie ob-
sługi klientów Urzędu 
Miejskiego w Bieruniu 
przy ul. Rynek 14. 

 Katalogi Polskiej Kla-
syfikacji Działalności – 
PKD 2007, klucze powią-
zań pomiędzy PKD 2004 
i PKD 2007 oraz wyja-
śnienia do klasyfikacji 
PKD 2007 są udostęp-
nione  na stronie inter-
netowej www.stat.gov.pl 
lub w Kancelarii Urzędu 
Miejskiego w Bieruniu, 
lub w Wydziale Gospo-
darki Komunalnej Urzę-
du Miejskiego w Bieru-
niu ( pok. 19 II piętro).

Wnioski złożone w ter-
minie do dnia 31 grud-
nia 2009r dotyczące tyl-
ko zmiany przekwalifi-

kowania na nowe kody 
PKD 2007 są zwolnione 
z opłat.

 Informacji w zakre-
sie dokonywania zmian 
we wpisie do ewidencji 
działalności gospodar-
czej można uzyskać w 
Wydziale Gospodar-
ki Komunalnej Urzędu 
Miejskiego w Bieruniu 
(pok.19, II piętro) lub 
pod numerem telefo-
nu: 3242404.

 Informacji w zakresie 
stosowania PKD 2007 
oraz wszelkich wyja-
śnień i wskazówek moż-
na uzyskać Urzędzie 
Statystycznym w Kato-
wicach ul. Owocowa 3 
, nr telefonu: 7791229, 
7791250 lub pod e-mail: 
pkd2007.katowice@stat.
gov.pl

http://www.um.bierun.pl
http://www.um.bierun.pl
mailto:pkd2007.katowice@stat.gov.pl
mailto:pkd2007.katowice@stat.gov.pl
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SPORT



Ju¿ po raz dziewi¹ty odby³ 
siê Rodzinny Rajd Rowero-
wy, który staje siê jedn¹ z bar-
dziej popularnych imprez or-
ganizowanych przez Bieruñski 
Oœrodek Sportu i Rekreacji. 
Na starcie ko³o skateparku 
w Bieruniu Nowym stanê³o 
265 uczestników i tyle samo 
dotar³o do mety na stadionie 
KS Unia przy ulicy Chemików. 
Rozpoczêto doœæ ostro – od 
turnieju strzeleckiego a póŸniej 
ju¿ by³o ca³kiem ³agodnie, 
czêœæ uczestników ¿ali³a siê, ¿e 
trasa by³a zbyt krótka. Jednak 

emocji nie zabrak³o do koñca. 
Poczynaj¹c od rodzinnego tur-
nieju w rzucie moherowym be-
retem na odleg³oœæ w którym 
bezapelacyjnie zwyciê¿y³a ro-
dzina Bajura, do loterii fanto-
wej w której zwyciêzcami by³o 
a¿ 120 osób gdy¿ tyle nagród 
dziêki szczodrobliwoœci spon-
sorów –przygotowali organiza-
torzy. Emocje siêgnê³y zenitu, 
kiedy dyrektor BOSiR-u Adam 
Duczmal zaprosi³ zastêpcê 
burmistrza Jana Podleœnego 
do losowania nagrody g³ównej 
w tegorocznej imprezie. Trady-

cyjnie by³ to wysokiej klasy  ro-
wer ufundowany przez w³adze 
gminne. Burmistrz Podleœny 
odwróci³ g³owê aby unikn¹æ 
wszelkich podejrzeñ, zanurzy³ 
d³oñ w pude³ku z losami i.... 
jest! Okaza³o siê, ¿e tym razem 
szczêœcie uœmiechnê³o siê do 
18 letniego Tadeusza Goj – 
posiadacza losu numer 22 i 
to w³aœnie Tadek przyjecha³ 
na rajd na jednym rowerze a 
wróci³ do domu z dwoma. 

Gratulujemy!

Rodziny na kołach


