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W Bieruniu Starym – jak 
pisze prof. Ryszard 
Kaczmarek pierw-

sze oznaki tocz¹cej siê wojny 
da³y siê zauwa¿yæ ju¿ rankiem 
1 wrzeœnia 1939 r. Od zachodu 
dochodzi³y do miasta odg³osy 
walk pod Miko³owem, Wyrami 
i Gostyni¹. Na niebie pojawi³y 
siê te¿ samoloty niemieckiej 
Luftwaffe a w mieœcie fala ucie-
kinierów ci¹gn¹cych w kierun-
ku Oœwiêcimia, z³o¿ona przede 
wszystkim z nap³ywowej 
ludnoœci. 2 wrzeœnia przez uli-
ce przetoczy³y siê pododdzia³y 
rozbitej 6 DP gen. B. Monda. 
Utraciwszy kontakt z dowódz-
twem dywizji, próbowa³y one 
jak najszybciej dojœæ do Krako-
wa, gdzie kierowa³y ich ostat-
nie rozkazy dowódcy. Po wyco-
faniu oddzia³ów polskich, wcze-

snym rankiem 3 wrzeœnia, do  
Bierunia Starego wesz³y pierw-
sze pododdzia³y rozpoznawcze 
Wehrmachtu.

W siedemdziesi¹t¹ rocznicê 
tamtych wydarzeñ – 1 wrzeœnia 
– burmistrz Ludwik Jagoda, 
radny Andrzej Baron, dyr. BOK 
Zofia £abuœ oraz kierownik Ju-
trzenki Magdalena Klyta, z³o¿yli 
kwiaty i zapalili znicze oddaj¹c 
na bieruñskim cmentarzu ho³d 
bohaterom II wojny œwiatowej.  

CZARNUCHOWICE
05.10. (poniedziałek)
godz. 17:00, Filia SP - 3, 
ul. Mielęckiego 29

BIJASOWICE
07.10. (środa)
godz. 17:00, Filia SP Nr 3,
ul. Bijasowicka 58

BIERUŃ NOWY
07.10 (piątek) godz. 17:00,  
(dla mieszkańców osiedli) 
SP Nr 3, ul. Węglowa 11

BIERUŃ NOWY
14.10. (środa)
godz. 17:00, świetlica środo-
wiskowa (dla starej części miej-
scowości) ul. Remizowa 19

ŚCIERNIE
16.10. (piątek)
godz. 17:00, filia SP Nr 3
ul. Kamienna 17

JAJOSTY
12.10. (poniedziałek)
godz. 17:00, Zajazd
ul. Bojszowska 214

BIERUŃ STARY
19.10. (poniedziałek)
godz. 17:00, Kinoteatr 
„Jutrzenka” ul. Spiżowa 4

Witaj szkoło Stypendia 
studenckie str. 11-12str. 3

Szukamy srebra
str. 2

Plon niesiemy, plon...

Ho³d bohaterom

Terminy i miejsca spotkań 
radnych, pracowników Urzę-
du Miejskiego oraz dyrekto-
rów i kierowników jedno-
stek organizacyjnych gminy 
z mieszkańcami Bierunia
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LOKALIA

Burmistrz Bierunia
In¿. Ludwik Jagoda

PODZIĘKOWANIE
Na rêce Pana Burmi-

strza pragnê z³o¿yæ po dziê-
kowanie dla ca³ego Urzêdu 
Miejskiego w Bieruniu za 
wspó³pracê ze mn¹, jako 
Przewodnicz¹c¹ Stowarzy-
szenia Mieszkañców Osie-
dli I i II przy ulicach: Grani-
towej, Warszawskiej i Wê-
glowej w Bieruniu.

Czêsto mieliœmy odmien-
ne zdanie na ró¿ne tematy, 
lecz zawsze mog³am liczyæ 
na rzeteln¹ rozmowê i za-
interesowanie siê proble-
mem z którym przysz³am. 
Niejednokrotnie dysku-
sje by³y burzliwe i ostre, 
lecz zawsze wierzy³am ¿e 
dobro mieszkañców Bie-
runia jest dla obu stron 
najwa¿niejsze.

Pozosta³ jeden pro-
blem nierozwi¹zany do 
koñca, lecz uwa¿am ¿e 
W³adze miasta dostrzeg¹ 
go i zmieni¹ swój pogl¹d, 
a co za tym idzie - zmie-
ni go równie¿ miejscowa 
ludnoœæ. Problemem jest 
traktowanie mieszkañców 
osiedli jako kogoœ obce-
go w mieœcie. Kopalnia ist-
nieje na tym terenie prawie 
35 lat i ludzie mieszkaj¹cy 
na osiedlach te¿ traktuj¹ 
Bieruñ jako swoje ukocha-
ne miasto. Najwy¿szy czas 
¿eby osiedla zosta³y za-
adoptowane do miasta i 
uzyska³y równorzêdne pra-
wa z ludnoœci¹ miejscow¹.

Ze wzglêdów osobistych 
musia³am zrezygnowaæ z 
Przewodniczenia Stowa-
rzyszeniu, lecz jak widaæ 
nie bêdê bierna wobec 
problemów mieszkañców. 
Dziêkuj¹c za wspó³pracê 
nie potrafi³am powstrzymaæ 
siê przed poruszeniem 
powa¿nego problemu, lecz 
znów liczê na m¹droœæ 
W³adz Miasta Bierunia.

 Zpowa¿aniem 
i szacunkiem 
Halina Ga³ka

Jak co roku, na zakoñczenie 
wakacji Stowarzyszenie 
Mieszkañców Osiedli z Bie-

runia zorganizowa³o wycieczkê 
dla dzieci ze szkó³ podstawo-
wych i gimnazjalnych. Tym ra-
zem, postanowiono zwiedziæ 
Zabytkow¹ Kopalniê Srebra i 
Sztolniê Czarnego Pstr¹ga w 
Tarnowskich Górach. 

Aby wycieczka mog³a dojœæ 
do skutku stowarzyszenie 
musia³o poszukaæ sponso-
rów. Okaza³o siê, ¿e mimo 
kryzysu s¹ firmy i osoby fi-
zyczne, które po informacji 
o celu zbiórki wyasygnowa³y 

pieni¹dze i produkty swo-
ich firm.  Za okazane ser-
ce dla dzieci chcieliœmy 
bardzo podziêkowaæ: Bur-
mistrzowi Ludwikowi Ja-
godzie, Adamowi Ducz-
malowi  dyrektorowi BO-
SiR, NSZZ Solidarnoœæ 
i Zwi¹zkowi Zawodowe-
mu Górników Do³owych z 
kopalni Piast, Zarz¹dowi 
Spó³ki „EKOTERM”, 
Zarz¹dowi Firmy CAR-
BUD, NZOZ „ESKULAP”, 
Zarz¹dowi Nadwiœlañskiej 
Spó³ki Energetycznej z 
Brzeszcz, Zarz¹dowi Fir-
my „DANONE”, Zarz¹dowi 
BPIKu, Firmy Handlo-
wej – Halina Semik, Dyrektor 
Szko³y Podstawowej nr 3 Pani 
El¿biecie Adamowskiej oraz 
Pani Gra¿ynie Kubica. Gdyby 
nie Ci sponsorzy 86 dzieci nie 
zobaczy³oby wspania³ych za-
bytków ziemi œl¹skiej. 

Aby dzieci mog³y udaæ 
siê na wycieczkê, zgod-
nie z obowi¹zuj¹cym pra-
wem na ka¿de 15 dzieci 
potrzebowaliœmy jednego opie-
kuna z uprawnieniami. Byliœmy 
bardzo mile zaskoczeni gdy Dy-
rekcja Szko³y Podstawowej nr 
3 pomog³a nam w bardzo krót-

kim czasie znaleŸæ kadrê opie-
kunek, które zadeklarowa³y siê 
sprawowaæ bezp³atnie opiekê 
nad dzieæmi. W imieniu dzieci 
serdecznie dziêkujemy opie-
kunkom: Pani Wandzie Tatar, 
Marzenie Pilarskiej, Krystynie 

Wróbel, Sabinie B³êdziñskiej, 
Beatrycze Bibrzyckiej oraz 
Agnieszce Jagoda. 

Aby wycieczka prowa-
dzona by³a profesjonalnie i 
zgodnie z przepisami BO-
SiR zagwarantowa³ uczestni-
kom wycieczki profesjonalnych 
przewodników.

Po obejrzeniu Za-
bytkowej Kopalni Sre-
bra i Sztolni Czarnego 
Pstr¹ga dzieci zosta³y za-
brane na bardzo dobry 
posi³ek do Mc Donald`s. 
Po wzmocnieniu siê dzie-
ci otrzyma³y jeszcze jedn¹ 
niespodziankê. Zosta³y 
zaproszone do kina IMAX 
w Katowicach na film 3D 
pt. „ Wieloryby i delfiny”. 

Po skoñczonej wy-
cieczce dzieci, przy wy-
siadaniu z autobusu dzie-
ci umawia³y siê z nami ju¿ 
na wycieczkê na przysz³y 
rok. Nasze Stowarzysze-
nie ma nadziejê, ¿e na 
przysz³y rok znajd¹ siê 

firmy i osoby fizyczne, które 
tak¿e wspomog¹ nas przy or-
ganizacji wycieczki dla dzieci.

W imieniu zarz¹du 
Stowarzyszenia 

Andrzej Bibrzycki 
i Zbigniew Jencza³a

bytkowej Kopalni Sre-
bra i Sztolni Czarnego 
Pstr¹ga dzieci zosta³y za-
brane na bardzo dobry 
posi³ek do Mc Donald`s. 
Po wzmocnieniu siê dzie-
ci otrzyma³y jeszcze jedn¹ 
niespodziankê. Zosta³y 
zaproszone do kina IMAX 
w Katowicach na film 3D 
pt. „ Wieloryby i delfiny”. 

cieczce dzieci, przy wy-
siadaniu z autobusu dzie-
ci umawia³y siê z nami ju¿ 
na wycieczkê na przysz³y 
rok. Nasze Stowarzysze-
nie ma nadziejê, ¿e na 
przysz³y rok znajd¹ siê 

Szukamy srebra 
– ³owimy pstr¹gi
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SPOŁECZEŃSTWO

Stypendium przyznawane jest studentom:
• zameldowanym w Bieruniu,
• studiuj¹cym na wy¿szych uczelniach prowadzonych w syste-

mie dziennym, wieczorowym i zaocznym do ukoñczenia 25 
roku ¿ycia,

• których dochód na jednego cz³onka w rodzinie nie jest wy¿szy od 
80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracê, pomniejszo-
nego o koszty uzyskania przychodu i sk³adki ZUS, okreœlonego 
w ustawie z dnia 10 paŸdziernika 2002 r. o minimalnym wyna-
grodzeniu za pracê,

• którzy przedstawiaj¹ zaœwiadczenie uczelni potwierdzaj¹ce 
wpis na dany rok i kierunek studiów,

• którzy przedstawiaj¹ œwiadectwo ukoñczenia szko³y œredniej 
z wynikiem œredniej ocen 4,75 i wy¿ej, a ubiegaj¹ siê o przyzna-
nie stypendium po raz pierwszy,

• którzy przedstawiaj¹ œredni¹ ocen 4,0 i wy¿ej za kolejny – ostat-
ni ukoñczony rok akademicki, w postaci zaœwiadczenia uczelni 
lub innego dokumentu potwierdzaj¹cego œredni¹ ocen

• tylko z tytu³u studiowania na jednym kierunku i jednej uczelni.
Kwota stypendium bêdzie zró¿nicowana w zale¿noœci od dochodu 
na cz³onka w rodzinie odpowiednio:
• 150 z³. dla osób, których dochód w rodzinie wynosi do 804,04 z³. 

miesiêcznie na osobê
• 200 z³. dla osób, których dochód w rodzinie wynosi do 703,54 z³. 

miesiêcznie na osobê
• 300 z³. dla osób, których dochód w rodzinie wynosi do 603,03 z³. 

miesiêcznie na osobê
• 400 z³. dla osób, których dochód w rodzinie wynosi do 502,53 z³. 

miesiêcznie na osobê
Lista osób spe³niaj¹cych wymogi Uchwa³y Nr VIII/15/2005 

Rady Miejskiej z dn. 28.07.2005r., zostanie podana do publicznej 
wiadomoœci w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w gazecie lo-
kalnej „Rodnia”. Warunkiem przyznania stypendium bêdzie zawar-
cie umowy z Burmistrzem. Druki wniosków oraz uchwa³a Rady s¹ 
dostêpne w BIP oraz w Referacie Administracji, pok. nr 3.

Stypendia dla studentów
Przypominamy, ¿e do 20 paŸdziernika br. 
mo¿na sk³adaæ w Punkcie Informacji i Obs³ugi 
Mieszkañców Urzêdu Miejskiego w Bieruniu wnio-
ski o przyznanie stypendium dla studentów.

Ju¿ po raz piêtnasty, tra-
dycyjnie – na dziedziñcu 
piastowskiego zam-

ku w Toszku niedaleko Gli-
wic – odby³a siê (05-09-2009) 
doroczna Gala Regionalnej 
Izby Przemys³owo-Handlowej 
w Gliwicach. Uroczystoœæ 
jak zwykle by³a okazj¹ do 
spotkañ ludzi biznesu z woj. 
œl¹skiego, polityków regio-
nalnych i przedstawicieli ad-
ministracji lokalnej.

Krajowa Izba Gospodarcza 
w Warszawie og³osi³a rok 2009 
„Rokiem samorz¹du gospodar-
czego”. Jest to zwi¹zane z 
faktem powstania 200 lat 
temu w Królestwie War-
szawskim pierwszych Rad 
Handlowych daj¹cych 
pocz¹tek samorz¹dowi go-
spodarczemu na ziemiach 
polskich. Regionalna Izba 
Przemys³owo-Handlowa 
w Gliwicach w³¹czy³a 
siê do tych obchodów, 
œwiêtuj¹c równoczeœnie 
150 rocznicê powsta-
nia pierwszej izby prze-
mys³owo-handlowej na zie-
mi gliwickiej. Dla cz³onków 
Bieruñsko-Lêdziñskiej Izby 
Prze mys³owo-Handlowej 
ta Gala by³a szczegól-
nie wa¿na poniewa¿ tam 

obchodziliœmy 10-lecie powsta-
nia naszego oddzia³u.

Pozwoli³o nam to zapre-
zen towaæ naszych przedsiê-
biorców a tak¿e nasze mia-
sto i powiat przed przedsta-
wicielami najwy¿szych w³adz 
pañstwowych, korpusem dy-
plomatycznym, senatorami 
i pos³ami, przedstawicielami 
w³adz terytorialnych, goœæmi z 
zagranicy i licznie przyby³ymi 
przedsiêbiorcami z ca³ego 
Œl¹ska.

W oficjalnej czêœci spotkania 
wrêczono m.in wiele wyró¿nieñ 

i nagród. Wœród laureatów nie 
zabrak³o oczywiœcie firm z Bie-
runia.

Dyplom RIPH w Gliwicach 
„za dynamiczny rozwój i pra-
ce na rzecz samorz¹du go-
spodarczego w Regionie” 
otrzyma³y:
1. Wytwarzanie Wyrobów z 

Tworzyw Sztucznych Irena 
i Andrzej Wodarz z Bierunia

2. Mechanika i Blacharstwo 
Pojazdowe Danuta i Euge-
niusz Wróbel z Bierunia

3. Odlewnia ¯eliwa S.C. Maria 
i Benedykt Lysko z Bierunia

4. Bieruñska Fundacja Inicja-
tyw Gospodarczych prezes 
Karol Trzoñski

Honorow¹ Z³ot¹ Odznakê 
Krajowej Izby Gospodarczej 
dostali:
• Grzegorz Nowak – Wicepre-

zes Izby, Prezes Bieruñsko-
Lêdziñskiego Oddzia³u 
RIPH w Gliwicach.

Dope³nieniem imprezy by³a 
atrakcyjna oprawa muzyczna, 
suto zastawione sto³y i czêœæ 
artystyczna, która przenios³a 
goœci w czasy dam, rycerzy i 
romantycznej poezji. W Gali 
wziê³o udzia³ 40 osób z naszej 
Izby.

RODNIA · WRZESIEŃ 2009 r.

Przedsiêbiorcy na zamku
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Niepubliczny Specjalistyczny 
Zak³ad Opieki Zdrowotnej „MUL-
TIMED” Sp. z o.o. by³ pierw-
szym w Bieruniu podmiotem 
œwiadcz¹cym us³ugi medyczne, 
który przeszed³ restrukturyzacjê 
i rozpocz¹³ samodzieln¹ 
dzia³alnoœæ od stycznia 2001 r., 
korzystaj¹c ze sprzêtu i obiek-
tów bêd¹cych w³asnoœci¹ gmi-
ny. W œlad za nim posz³y inne 
podmioty. By³ to kierunek zmian 
w s³u¿bie zdrowia, który obj¹³ 
ca³y kraj. Z perspektywy tych 
kilku lat „MULTIMED”:
• poszerzy³ bazê diagno-

styczn¹ poprzez doposa-

¿enie w sprzêt 
gabinetów po-
radni diabetolo-
gicznej, neuro-
logicznej, endo-
krynologicznej, 
dermatologicz-
nej, okulistycznej, 
ginekologicznej, 
laryngologicznej i 

chirurgii ogólnej m.in. w taki 
sprzêt jak audiometr, lampê 
szczelinow¹, aparat USG, 
urz¹dzenie wielofunkcyj-
ne do rehabilitacji, detektor 
têtna p³odu i szereg innego 
sprzêtu.

Spó³ka na bie¿¹co dokonywa³a 
remontów budynku oraz napra-
wy sprzêtu i urz¹dzeñ. W œlad 
za dba³oœci¹ o miejsce pracy, 
czyli dzier¿awiony obiekt oraz 
sprzêt, posz³y inne. Zarz¹d 
Spó³ki zainicjowa³ dzia³ania 
maj¹ce na celu uzyskanie 
przez Spó³kê certyfikatu jakoœci 
zarz¹dzania ISO 9001:2001. 

Najpierw do tego zamiaru trze-
ba by³o przekonaæ za³ogê. Po-
trzebne by³o zmotywowanie 
do dodatkowych prac poza 
obowi¹zkami s³u¿bowymi. Pra-
ce nad pilotowaniem i opraco-
waniem dokumentacji w tym 
ksiêgi jakoœci i ksi¹g proce-
sów trwa³y ok. 2 lata. Wyko-
nywali je pracownicy Spó³ki 
przy pomocy firmy ISO Syste-
my D¹browa Górnicza. Prze-
szkolono za³ogê w tym 8 audy-
torów wewnêtrznych, którzy w 
ramach struktury Spó³ki doko-
nali przegl¹du i prawid³owoœci 
funkcjonowania opracowanych 
10 procedur. Obejmuj¹ one 
zarówno sferê œwiadczonych 
us³ug jak i zarz¹dzania zaso-
bami ludzkimi. Opracowan¹ 
dokumentacjê oraz wyniki audy-
torów wewnêtrznych powierzo-
no ocenie firmie certyfikuj¹cej 
TÜV Rheinland Polska Sp. z 
o.o., która wystawi³a certyfikat 
PN-EN ISO 9001:2001 wa¿ny 

do 14.11.2010 r. Przez okres 
ten przyjête procedury bêd¹ 
podlega³y monitoringowi. 

MULTIMED jest pierwszym 
podmiotem œwiadcz¹cym 
us³ugi medyczne w naszym po-
wiecie i jednym z nielicznych w 
s³u¿bie zdrowia, który spe³ni³ 
wymogi normy i uzyska³ certy-
fikat jakoœci zarz¹dzania. Bez 
w¹tpienia by³ to czasoch³onny 
wysi³ek ca³ej za³ogi. W chwi-
li obecnej nie ma on jeszcze 
bezpoœredniego prze³o¿enia 
na us³ugi kontraktowe z NFZ, 
lecz trend wskazuje, ¿e pod-
mioty posiadaj¹ce certyfikat 
jakoœci zarz¹dzania mog¹ w 
przysz³oœci oczekiwaæ korzyst-
niejszego traktowania przy za-
wieraniu kontraktów. Kolej-
ne audyty okreœlone w nor-
mie zarówno wewnêtrzne jak 
i zewnêtrzne bêd¹ gwarantem 
przestrzegania wymogów nor-
my przez MULTIMED. Na ko-
niec warto zapytaæ czy w œlad 
za pionierami pójd¹ w gminie 
inne niepubliczne podmioty 
œwiadcz¹ce us³ugi medyczne.

GOSPODARKA

W roku 2009 bêd¹ zre-
alizowane 72 inwe-
stycje: 30 kolektorów 

s³onecznych, 42 kot³ownie w 
tym 5 gazowych. W zwi¹zku z 
powy¿szym osoby, które zosta³y 
zakwalifikowane do progra-
mu proszone s¹ o zg³aszanie 
siê do siedziby Operatora czy-
li Bieruñskiej Fundacji Inicja-
tyw Gospodarczych przy ul. Tu-
rystycznej 1, II piêtro, pokój nr 
45 w celu z³o¿enia odpowied-
niej dokumentacji. Osoby, któ-
re nie zg³osz¹ siê do dnia 30 
wrzeœnia 2009r (nie rozpoczn¹ 
za³atwiania spraw dokumen-
tacyjnych) do siedziby fundacji 

zostan¹ wykreœlone z udzia³u w 
programie.

Jednoczeœnie informujemy, 
¿e s¹ jeszcze wolne miejsca na 
realizacjê kot³owni gazowych i 
wêglowych. Zainteresowane oso-
by mog¹ sk³adaæ wnioski w sie-
dzibie Operatora lub w Urzêdzie 
Miejskim w Bieruniu.

Dokumenty potrzebne do 
podpisania umowy (kolejnoœæ 
za³atwiania spraw):
1. Zg³oszenie robót do Staro-

stwa Powiatowego w Bie-
runiu ul. Jagie³³y1 (Triada 
-Bieruñ Nowy) W przypad-
ku kot³ów gazowych – nowy 
projekt instalacji gazowej-po-
zwolenie na budowê.

2. Opinia kominiarska – 
wstêpna.

3. Akt w³asnoœci (dokument 
potwierdzaj¹cy w³asnoœæ 
budynku lub inna forma 
w³adania).

4. Umowa na wywóz œmieci.
Po z³o¿eniu u Operatora w/w 

dokumentów nale¿y wybraæ 
firmê instalacyjn¹ uprawnion¹ do 
montowania Ÿróde³ ciep³a. (lista 
firm znajduje siê u Operatora i na 
stronie http://www.bfig.pl/index2.
php?emisja,19). Po rozpoczêciu 
robót i zdemontowaniu starego 
kot³a nale¿y go zez³omowaæ i 
dostarczyæ Operatorowi stosow-
ny kwit ze z³omowiska.

W tym roku zmieniono warunki 
udzia³u firm instalacyjnych w Pro-
gramie. Zakup kot³ów i instalacji 
solarnych dokonuje Bieruñska 
Fundacja Inicjatyw Gospodar-
czych po cenach korzystniej-
szych dla inwestora ze wzglêdu 
na hurtowy zakup Ÿróde³ ciep³a. 
Ceny Ÿróde³ ciep³a oferowane 
mieszkañcom s¹ ni¿sze lub rów-
ne cenom producenta. Zdecydo-
wanej obni¿ce uleg³y ceny insta-
lacji solarnych. Fundacja oferu-
je instalacje solarne pró¿niowe 
najnowszej generacji (heat pipe) 

wraz ze zbiornikami ze stali nie-
rdzewnej. Zbiorniki wyposa¿one 
s¹ w dwie wê¿ownice miedzia-
ne. Zastosowana elektroni-
ka pozwala na zamontowanie 
4 czujników, 2 pomp oraz jed-
nego zaworu np. trójdrogowe-
go. W zale¿noœci od powierzch-
ni instalacji solarnej w dniach 
s³onecznych instalacja pozwo-
li odprowadziæ nadmiar ciep³a 
do ogrzewania (na przyk³ad 
³azienki), gara¿u lub podgrzania 
dodatkowego zasobnika wody( 
np. basen dla dzieci).

Fundacja obni¿y³a rów-
nie¿ kwotê za odbiór kot³owni 
z 80z³ na 40 z³. W zwi¹zku z 
powy¿szym koszty ponoszo-
ne przez mieszkañców Bierunia 
ulegn¹ zmniejszeniu. Bieruñska 
Fundacja Inicjatyw Gospodar-
czych bêd¹c gwarantem dostar-
czanych Ÿróde³ ciep³a dokona 
szczegó³owej kontroli wykonywa-
nych instalacji przez instalatorów 
podnosz¹c tym samym jakoœæ 
wykonywanych us³ug .
Kontakt: 
od godz. 7.00 do 15.00:
tel. (032) 324-25-03
fax (032) 324-25-02
e-mail: bfig@bfig.pl

To jest wa¿ne!!!

Jeszcze o niskiej emisji
Bieruñska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych jako 
operator rozpoczê³a w miesi¹cu czerwcu realizacjê 
„Programu ograniczenia niskiej emisji 
w mieœcie Bieruñ na rok 2009”. 
Celem Programu jest wymiana starego Ÿród³a ciep³a 
na nowe w budynkach mieszkalnych i innych obiek-
tach (oprócz nowych budynków).

¿enie w sprzêt 
gabinetów po-
radni diabetolo-
gicznej, neuro-
logicznej, endo-
krynologicznej, 
dermatologicz-
nej, okulistycznej, 
ginekologicznej, 
laryngologicznej i 

ISO dla MULTIMED
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Ostatnia przed przerw¹ 
wakacyjn¹ sesja Rady 
Miejskiej poœwiêcona 

by³a ocenie zaspokajania 
potrzeb Gminy w zakresie 
noœników energii. Tak zreda-
gowanym tematem Rada zajê³a 
siê po raz pierwszy w swej 
dzia³alnoœci. Poszczególne 
elementy dotycz¹ce noœników 
energii by³y analizowane przez 
komisjê problemow¹ w ramach 
zakresu problemów jakimi siê 
zajmuje. Przed sesj¹ temat 
by³ omawiany na posiedzeniu 
Komisji Gospodarki Miejskiej. 
Wziêli w nim udzia³ miêdzy in-
nymi przedstawiciele Spó³ki 
EKOTERM i Spó³ki Vattenfall. 
Zgodnie z przyjêtym modelem 
pracy Rady, radni pracowali 
korzystaj¹c z pisemnego opra-
cowania wykonanego przez 
s³u¿by Urzêdu. Opracowanie to 
w sposób syntentyczny omawia 
sprawy dotycz¹ce energii elek-
trycznej, ciep³a i paliw gazowych. 
Informacje dotycz¹ce energii 
cieplnej przes³a³y równie¿ Ni-
troerg i Fenice. W sesji Rady 
wziêli udzia³ przedstawicie-
le Nadwiœlañskiej Spó³ki Ener-
getycznej, która bezwzglêdnie 
d¹¿y³a i osi¹gnê³a cel jakim 
by³o odzyskanie sk³adników 
sieci ciep³owniczej od Spó³ki 
EKOTERM, która zarz¹dza tym 
mieniem. Spór o tej maj¹tek 
w³¹czy³a siê Rada, deklaruj¹c 
pomoc w nabyciu spornego 
maj¹tku. Starania trwa³y kilka 
lat. Towarzyszy³a im obszer-
na korespondencja oraz wy-
jazdy Burmistrza do minister-
stwa. Bardzo stanowcze stano-
wisko w tej sprawie zajmowa³o 
Stowarzyszenie Mieszkañców 
Osiedli. Istota problemu to za-
pewnienie dostawy energii 
cieplnej dla mieszkañców osie-
dli w Bieruniu Nowym, czy-
li kilku tysiêcy osób oraz rela-
tywnie niska cena. Przedsta-
wiciele Nadwiœlañskiej Spó³ki 
Energetycznej zaprezentowali 
plan zamierzeñ dotycz¹cy mo-
dernizacji sieci ciep³owniczej. 
Pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e 
odzyskanie od EKOTER-
MU maj¹tku, którym te Spó³ka 
zarz¹dza³a by³o przygotowanie 
maj¹tku wszystkich kot³owni 
górniczych do sprzeda¿y jako 
ca³oœci. Mo¿na wiêc oczekiwaæ, 
¿e wkrótce partnerem dla gmi-

ny bêdzie nowy w³aœciciel, a 
nie obecni na sesji przedsta-
wiciele NSE. To jak potocz siê 
losy maj¹tku ciep³owniczego 
na terenie gminy bardzo in-
teresuje wielu mieszkañców, 
wiêc bêdziemy o tym informo-
wali. Dyskusja podczas se-
sji zakoñczy³a siê przyjêciem 
przez Radê stanowiska.

Wœród szeœciu punktów trzy 
dotycz¹ energii elektrycznej, w 
tym zapewnienia nieprzerwanej 
dostawy, przedstawienia planu 
modernizacji i remontów sie-
ci na najbli¿sze lata oraz ocze-
kiwanie od firmy Vattenfall, ¿e 
dalej bêdzie kontynuowana wy-
miana opraw oœwietleniowych 
na terenie Bierunia. Dwa ko-
lejne punkty dotycz¹ zapew-
nienia bezpieczeñstwa do-
staw ciep³a oraz wykonanie 
bie¿¹cych napraw i wymiany 
sieci ciep³owniczych. Ostatni 
punkt dotyczy problemów do-
staw gazu.

Podczas sesji Rada podjê³a 
nastêpuj¹ce uchwa³y:

– w sprawie okreœlenia tygo-
dniowego obowi¹zkowego 
wymiaru godzin zajêæ na-
uczycieli realizuj¹cych w 
ramach stosunku pracy 
obowi¹zki okreœlone dla sta-
nowisk o ró¿nym tygodnio-
wym wymiarze godzin oraz 
dla logopedy, psychologa i 
pedagoga.

Uchwa³a ta jest realizacj¹ 
zapisów Karty nauczyciela. 
W zwi¹zku z ni¿em demogra-
ficznym w szko³ach istnieje 
koniecznoœæ zmniejszenia wy-
miarów etatów nauczycieli za-
trudnionych na ró¿nych stano-
wiskach. Rada mo¿e ustaliæ 
nauczycielom nowe pensum. 
Pozwoli ono na zatrudnienie 
nauczycieli w ramach jednej 
umowy oraz prawid³owe nali-
czanie godzin ponadwymiaro-
wych przydzielonych w arkuszu 
organizacyjnym. Do kompe-
tencji Rady nale¿y tak¿e usta-
lenie obowi¹zkowego wymiaru 

godzin dydaktycznych wycho-
wawczych lub opiekuñczych 
dla pedagoga, psychologa i lo-
gopedy.

– w sprawie ustanowienia 
s³u¿ebnoœci przesy³u na 
dzia³kach Nr 302/63 i 214/63 
po³o¿onych w Bieruniu przy 
ul. Marcina.

W zwi¹zku z budow¹ ga-
zoci¹gu œredniego ciœnienia PE 
fi 63 w ramach zadania inwe-
stycyjnego „Budowa przy³¹cza 
gazu wraz ze stacj¹ pomiarow¹ 
lub budynku zak³adu produk-
cyjnego zlokalizowanego w 
Bieruniu przy ul. Marcina 19. 
Górnoœl¹ska Spó³ka Gazow-
nictwa Sp. z o.o. z siedzib¹ w 
Zabrzu wyst¹pi³a z wnioskiem 
o ustanowienie s³u¿ebnoœci 
przesy³u na w/w dzia³kach. 
Odp³atnoœæ za ustanowienie 
s³u¿ebnoœci zostanie ustalo-
na na podstawie operatu sza-
cunkowego wykonanego przez 
rzeczoznawcê maj¹tkowego. 
S³u¿ebnoœæ dotyczy dzia³ek 
gminnych.

– w sprawie wprowadzenia 
zmian w uchwale Nr IV/4/2008 
Rady Miejskiej w Bieruniu z 
dnia 30.04.2008 r. w sprawie 
nagród i wyró¿nieñ w dzie-
dzinie sportu.

Wprowadzone zmiany 
porz¹dkuj¹ procedurê przyzna-
wania nagród i wyró¿nieñ w dzie-
dzinie sportu. Obecnie wnioski o 
przyznanie nagród i wyró¿nieñ 
dla zawodników nale¿y sk³adaæ 
w Urzêdzie do 30 czerwca za 
okres poprzedzaj¹cy od 1 li-
stopada roku poprzedniego do 
31 maja roku bie¿¹cego oraz 
do 30 listopada odpowiednio 
za okres od 1 czerwca do 30 
paŸdziernika roku bie¿¹cego. 
Wnioski o przyznanie na-
gród i wyró¿nieñ dla trene-
rów i dzia³aczy nale¿y sk³adaæ 
do 30 czerwca. Obejmuj¹ one 
sukcesy i osi¹gniêcia w ca³ym 
roku poprzednim. Uchwa³a 
podlega publikacji w Dzienni-

ku Urzêdowym – Województwa 
Œl¹skiego.

– w sprawie zasad i warun-
ków wy³apywania bezdom-
nych zwierz¹t, rozstrzyga-
nia o dalszym postêpowaniu 
z nimi oraz sposobie po-
stêpowania z pad³ymi zwie-
rzêtami na terenie gminy 
Bieruñ.

Rada uporz¹dkowa³a te-
mat bezdomnych zwierz¹t 
przyjmuj¹c procedurê, któr¹ 
uzgodni³a z Powiatowym Le-
karzem Weterynarii w Tychach 
oraz uzyska³a opiniê Towarzy-
stwa Opieki nad Zwierzêtami 
w Polsce. Zwierzêta bezdom-
ne na terenie Bierunia bêd¹ 
wy³apywane stale i przewo¿one 
do schroniska dla zwierz¹t. 
Rada ustali³a warunki transpor-
tu zwierz¹t. Zwierzêtom cho-
ry zostanie zapewniona pomoc 
weterynaryjna. Lekarz wetery-
narii zadecyduje o dalszym le-
czeniu, odwiezieniu do schro-
niska, wzglêdnie w uzasadnio-
nym przypadku – o eutanazji.

Uchwa³a podlega publikacji 
w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Œl¹skiego.

– w sprawie zaci¹gniêcia 
po¿yczki z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Œro-
dowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach z budyn-
ków stanowi¹cych w³asnoœæ 
osób fizycznych z terenu 
gminy Bieruñ w 2009 r.

Dla sfinalizowania Progra-
mu usuwania i unieszkodli-
wiania wyrobów azbestowych 
z budynków stanowi¹cych 
w³asnoœæ osób fizycznych z te-
renów gminy Bieruñ w 2009 r. 
Rada postanowi³a zaci¹gn¹æ 
po¿yczkê w WFOŒiGW. Sp³ata 
po¿yczki nast¹pi w przysz³ym 
roku.

– w sprawie zmian bud¿etu.
Rada wprowadzi³a zmiany 

do bud¿etu po stronie docho-
dów i wydatków, wprowadzi³a 
równie¿ zmiany w limitach wy-
datków na wieloletnie programy 
inwestycyjne do realizacji w la-
tach 2009 – 2012. 

Opracowa³:
Sekretarz Miasta

Jerzy Stok

Radni obradowali
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Jak pisze Roman Jochymczyk w folderze wydanym z tej 
okazji: program kolejnych oœmiu spotkañ z muzyk¹, bêdzie 
jak zwykle urozmaicony – od renesansu po wspó³czesnoœæ. 

Szczególn¹ uwagê chcemy w tym roku poœwiêciæ twórczoœci 
G. F. Haendla (250 rocznica œmierci) oraz F. Mendelssohna (200 
rocznica urodzin). Bêdzie te¿ po raz pierwszy, okazja pos³uchaæ 
takich instrumentów jak: lutnia barokowa, saksofon czy tr¹bka 
barokowa. Wyst¹pi znakomity chór „Cantores Minores Wratisla-
vienses”, kwartet smyczkowy NOSPR, Œl¹ski Orkiestra Kameral-
na i oczywiœcie wielu wspania³ych organistów.

Nas bieruniaków, z pewnoœci¹ najbardziej zainteresuj¹ koncer-
ty, które odbywaæ siê bêd¹ w naszym mieœcie. Bêdziemy mie-
li okazjê wys³uchaæ miêdzy innymi muzyki G.F Hanedla. Jego 
pierwsze koncerty w Londynie nie cieszy³y siê powodzeniem, co 
bardzo niepokoi³o przyjació³ kompozytora. Haendel ich uspokaja³: 
– Nie martwcie siê! W pustej sali muzyka brzmi lepiej. Jestem 
przekonany, ¿e w Bieruniu jak zwykle sala bêdzie pe³na. 

Trzeci koncert festiwalowy odbêdzie siê w niedzielê 20 
wrzeœnia o godzinie 18,.00, w koœciele p.w. Œw. Walente-
go. Wœród wykonawców bêd¹ tacy muzycy jak: Sebastian Ma-
tyja – organy, Martyna Kalus – sopran Kwartet smyczkowy Na-
rodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach 
w sk³adzie: Beniamin Czech – I skrzypce, Kinga Tomaszew-
ska – II skrzypce, Eugeniusz Miko³ajczyk – altówka, Magdale-
na Czech – wiolonczela.

Czwarty koncert tego festiwalu odbêdzie siê równie¿ w na-
szym mieœcie w niedzielê – 27 wrzeœnia, o 16.30 w koœciele 
p.w. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. Tutaj wyst¹pi¹ dla 

pañstwa: Wroc³awscy Kameraliœci Cantores Minores Wratisla-
vienses pod dyrekcj¹ Piotra Karpety.

– Niedawno obchodziliœmy dziesi¹t¹ rocznicê powstania nasze-
go powiatu, teraz cieszymy siê z dziesi¹tej edycji naszego Festi-
walu. To nieprzypadkowy zbieg okolicznoœci. Muzyka w istotny 
sposób asystowa³a nam i pomaga³a w staraniach o samorz¹dnoœæ 
Bierunia, póŸniej o utworzenie i umocnienie powiatu. Wraz z po-
wstaniem powiatu zainaugurowany zosta³ Festiwal, który narodzi³ 
siê w oparciu o to, co posiadamy: o dobre instrumenty w koœcio³ach, 
o zainteresowanie i ¿yczliwoœæ licznego grona mi³oœników muzy-
ki: wykonawców, s³uchaczy oraz w³odarzy poszczególnych para-
fii dodaje starosta Piotr Czarnynoga, zapraszaj¹c do udzia³u we 
wszystkich koncertach festiwalowych. 

Jubileuszowa Jesień Organowa
Beethoven jest pierwszy, Mozart jedyny a ja dziêki Bogu – trzeci. Tak zwyk³ mawiaæ o sobie J. Haydn. 
Czy to prawda, bêdziemy mieli okazjê siê przekonaæ podczas zbli¿aj¹cej siê X Jesieni Organowej 
w Powiecie Bieruñsko-Lêdziñskim. 

W dniach 22-24 sierp-
nia 6 osobowa de-
legacja z Bierunia 

przebywa³a w Ostrogu (Ukra-
ina). Delegacji przewodniczy³ 
Burmistrz Ludwik Jago-
da. Ostróg le¿y w zachod-
niej czêœci Ukrainy (Obwód 
Rówieñski) i jest miastem part-
nerskim Bierunia, z którym 
4 lata wczeœniej podpisana 
zosta³a umowa o wspó³pracy. 
Zamieszkuje go ok. 15.000 
mieszkañców a w latach 1919 
- 1939 Ostróg znajdowa³ siê w 
granicach pañstwa polskiego.

G³ównym punktem poby-
tu naszej delegacji by³y ob-
chody 18 rocznicy uzyskania 
niepodleg³oœci przez Ukrainê. 
Program pobytu by³ wyj¹tkowo 

bogaty i oprócz czêœci oficjal-
nej gospodarze zorganizowali 

mo¿liwoœæ zwiedzenia zamku 
ksi¹¿¹t Ostrogskich z XV wie-

ku oraz Uniwersytetu Narodo-
wego – Akademii Ostrogskich. 
Oprócz tego zwiedzono miasta 
Dubne i Krzemieniec.

Dla Polaków szczególnie 
Krzemieniec jest interesuj¹cy, 
bo tam urodzi³ siê i spêdzi³ 
m³odoœæ jeden z najwybitniej-
szych poetów doby romanty-
zmu Juliusz S³owacki.

Ca³a wizyta przebiega³a w 
mi³ej i serdecznej atmosfe-
rze. Uczestnicy zapoznali siê 
z bie¿¹cymi sprawami i pro-
blemami miasta. Wizyta by³a 
kolejn¹ okazj¹ do wzajem-
nego poznania i omówienia 
mo¿liwoœci dalszej wspó³pracy. 
By³ tez czas na przemówienia, 
toasty i wspólny œpiew.

Kolejna wizyta tym razem 
dzieci z Bierunia jest planowa-
na w maju przysz³ego roku.

Wizyta w partnerskim Ostrogu

RODNIA · WRZESIEŃ 2009 r.
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Dożynki to najważniejsze 
wydarzeniew ramach 
Dni Bierunia – wrześnio-

we święto miasta. Zgodnie z 
tradycj¹, obchody rozpoczê³a 
uroczysta Sesja Rady Miejskiej, 
która odby³a siê 3 wrzeœnia 
w kinoteatrze „Jutrzenka”. 
Przewodnicz¹cy Rady – Hen-
ryk Skupieñ, przywita³ licz-
nie przyby³ych rolników oraz 
przedstawicieli w³adz powiatu 
z przewodnicz¹cym Rady Po-
wiatu Henrykiem Barcikiem i 
starost¹ Piotrem Czarnynog¹ 
i w³adz gminy z burmistrzem 
Ludwikiem Jagod¹. Burmistrz 
przedstawi³ sytuacjê rolnic-
twa w naszym mieœcie mówi¹c 
miêdzy innymi: 

Bieruñ jest gmin¹ przemy-
s³owo-rolnicz¹ – g³ówne docho-
dy gminy to œrodki wp³ywaj¹ce 
z zak³adów w ramach podatków 
i op³at lokalnych. Do rolnictwa 
przywi¹zujemy jednak wagê 
szczególn¹, ziemia jest dobrem, 
bez którego ¿yæ nie mo¿na, 
jest matk¹ ¿ywicielk¹. Trzeba 
chc¹c uzyskaæ dobre plony o 
ni¹ dbaæ. Wymaga to ciê¿kiej, 
ofiarnej pracy i poœwiêcenia. 
U nas w Bieruniu mamy upra-
wianych ponad 2.000 ha, na 
ogóln¹ powierzchniê upraw rol-
nych wynosz¹c¹ 2.400 ha. Go-
spodarstw rolnych o powierzch-
ni ponad 1 ha mamy ponad 
260, a tych daj¹cych pe³ne 
utrzymanie w³aœcicielom zaled-
wie 30. S¹ wœród nich równie¿ 
i gospodarstwa o areale upraw 
przekraczaj¹cym 60 ha – mówi³ 
burmistrz Jagoda.

Nastêpnie zaprezentowa-
no starostów tegorocznych 
do¿ynek, którymi z nominacji 
Rady Miejskiej zostali: Anna 
Kubica i Jacek Tura. Pani 
Anna Kubica pochodzi z rolni-
czej rodziny, jej ojciec – Henryk, 
w poprzednich latach piastowa³ 
ju¿ rolê starosty do¿ynek, wiêc 
tradycja przechodzi w rêce 
m³odszego pokolenia. Nasza 
staroœcina ukoñczy³a Zawodow¹ 
Szko³ê Gastronomiczn¹ w Ty-
chach, jest œwietn¹ kuchark¹ 
w bieruñskiej restauracji, zaœ 
po pracy zajmuje siê wraz z 
rodzicami gospodarstwem. 
Sama jeŸdzi traktorem, wyko-
nuje ciê¿kie prace zwi¹zane ze 
sprzêtem mechanicznym, jest 
praw¹ rêk¹ ojca. Gospodarstwo 

pañstwa Kubiców ma ponad 
20 ha, produkcja roœlinna opiera 
siê na zbo¿ach i ziemniakach, 
hodowli byd³a, g³ównie krów. 
Prócz tego, w gospodarstwie 

tuczy siê trzodê w iloœci ok. 50 
sztuk rocznie oraz prowadzi siê 
chów drobiu na jaja i miêso. Na-
tomiast Pan Jacek Tura – upra-
wia grunty nale¿¹ce do Skar-
bu Pañstwa, licz¹ce ponad 

130 ha. Zajmuje siê produkcj¹ 
roœlinn¹, g³ównie zbo¿em i 
kukurydz¹, dobiera p³odozmian, 
nawo¿enie, pomaga w hodow-
li koni sportowych. Wiêkszoœæ 
ziemi to w³aœnie ³¹ki, gdzie wy-
pasane s¹ konie. Wraz z rodzi-
cami opiekuj¹ siê koñmi, które 
bior¹ udzia³ w zawodach- biegi 
d³ugodystansowe, laury w mi-
strzostwach Polski, Puchar Eu-
ropy Centralnej, dobre wyniki na 
mistrzostwach œwiata. W 1997 
roku, w czasie powodzi Pañstwo 
Tura ratowali ton¹ce zwierzêta, 
przyjêli pod swój dach zwierzêta 
z Czarnuchowic, Bierunia No-
wego i Bijasowic. 

W kolejnym punkcie uroczy-
stej Sesji uhonorowano tytu³em 

„Zas³u¿onego dla Miasta Bie-
runia”: pana Ludwika Wioskê 
oraz Stowarzyszenie na rzecz 
Osób Niepe³nosprawnych 
Radoœæ ¯ycia – reprezento-

wane przez prezesa Andrzeja 
Styloka. Laudacje laureatów 
wyg³osili Józef Berger i Nor-
bert Jaromin. 

Ludwik Wioska – urodzo-
ny w 1922 roku w pobliskich 

Górkach, od ponad 60 lat jest 
mieszkañcem Bierunia, z którym 
emocjonalnie jest zwi¹zany.

W czasie okupacji ws³awi³ 
siê tym, ¿e wraz z bratem 
przez prawie miesi¹c ukrywa³ 
w rodzinnym domu zbieg³ych 
z obozu w £ambinowicach 
czterech amerykañskich lot-
ników, których samolot zosta³ 
zestrzelony podczas nalotów 
na Niemcy. Wiêziony w KL 
Auschwitz za przynale¿noœæ 
do ruchu oporu w AK. Po wy-
zwoleniu, wybitny dzia³acz ru-
chu spó³dzielczego, dbaj¹cy o 
jego rozwój na terenie powia-
tu pszczyñskiego, a póŸniej ty-
skiego i troszcz¹cy siê o umoc-
nienie wiod¹cej pozycji placów-

ki bieruñskiej. Po utracie przez 
Bieruñ samodzielnoœci admi-
nistracyjnej, aktywny dzia³acz 
Samorz¹du Mieszkañców Bie-
runia oraz wielokrotny uczestnik 
delegacji do w³adz wojewódz-
kich w Katowicach i miejskich w 
Tychach na rzecz batalii o od-
zyskanie samodzielnoœci.

Natomiast Stowarzysze-
nie na rzecz Osób Nie pe³-
nosprawnych „Radoœæ ¯ycia” 
– jest organizacj¹ po¿ytku pu-
blicznego i wynika to nie tylko 
z definicji ustawowej i za³o¿eñ 
programowych, ale z faktycz-
nie po¿ytecznej dzia³alnoœci, 
jak¹ Stowarzyszenie prowa-
dzi a mianowicie pomocy oso-
bom niepe³nosprawnym w przy-
wracaniu im w³aœnie – radoœci 
¿ycia.

Swoj¹ dzia³alnoœæ Stowa-
rzyszenie „Radoœæ ¯ycia” 
rozpoczê³o w 1995 roku, sku-
piaj¹c wokó³ siebie 15 osób 
niepe³nosprawnych z tere-
nu gminy Bieruñ. Obec-
nie skupia ono 109 osób 
niepe³nosprawnych z Bieru-
nia i Bojszów. Wtym czasie, 
dzia³aj¹c zgodnie z za³o¿onym 
programem, uda³o siê stworzyæ 
lepsze i godniejsze warunki 
¿ycia osób niepe³nosprawnych, 
oraz przygotowaæ ich powrót 
do uczestnictwa w ¿yciu na-
szego spo³eczeñstwa. Uda³o 
siê te¿ pozyskaæ dla tego 
celu ¿yczliwoœæ organizacji 
spo³ecznych, samorz¹dowych, 
rz¹dowych, oraz wielu zak³adów 
pracy 

Mi³ym punktem uroczystej 
Sesji by³o wrêczenie nagród 
laureatom konkursów. 

W konkursie na naj³adniejsz¹ 
posesjê, balkon, blok, gospo-
darstwo rolne uczestniczy³o w 
tym roku 21 osób. W katego-
rii na naj³adniejsze gospodar-
stwo rolne zg³oszono 3 obiek-
ty. Pierwsze miejsce zdobyli 
Gabriela i Franciszek Magie-
ra z Czarnuchowic. Najwiêcej – 
bo a¿ 16 obiektów, zg³oszono 
w kategorii na naj³adniejsz¹ 
posesjê. Tu pierwsze miejsce 
zdobyli Krystyna i Henryk 
G¹szcz z Czarnuchowic. W 
kategorii na naj³adniejszy blok 
zg³oszono 1 obiekt, któremu 
przyznano III miejsce: ul. Gra-
nitowa 5 z Bierunia No-
wego. Natomiast w ka-

Plon niesiemy, plon...

Górkach, od ponad 60 lat jest 

8
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KULTURA

tegorii na naj³adniejszy balkon 
zg³oszono 1 obiekt i przyznano 
nagrodê pocieszenia dla: Ireny 
Malaga. Sesjê zakoñczy³ uro-
czysty rolniczy obiad.

W niedzielê 6 wrzeœnia, rano 
odby³a siê uroczysta Msza œw. 
Do¿ynkowa a nastêpnie po 
po³udniu œwiêtowaliœmy „Dni 
Bierunia”. Zabawê rozpocz¹³ 
przemarsz z parkingu przy 
koœciele œw. Walentego na Ry-
nek. Wœród uczestników barw-
nej parady by³y dzieci i m³odzie¿ 
naszych szkó³, cz³onkowie 
zespo³ów folklorystycznych, 
poczty sztandarowe rolni-
ków, pszczelarzy, myœliwych, 
rzemieœlników oraz Urzêdu i 
Stra¿y Po¿arnych. Kiedy koro-
wód dotar³ pod scenê na Ryn-
ku – odby³a siê ceremonia po-
witania starostów do¿ynek, pre-
zentacja dorobku bieruñskiego 
rolnictwa oraz powitanie goœci 
miêdzy innymi: Gospoda-
rza Do¿ynek – burmistrza Lu-
dwika Jagody z ¿on¹ £ucj¹, 
przewodnicz¹cego Rady Miej-
skiej Henryka Skupienia 
wraz z ma³¿onk¹ oraz radnych 
z rodzinami. Duchowieñstwo 

reprezentowa³ ks. Dziekan Wa-
lerian Ogierman. Honorowym 
goœæmi byli przedstawiciele 

miast partnerskich, czterooso-
bowa delegacja z Moravskiego 
Berouna, której przewodniczy³ 

Starosta Moravskiego Bero-
una in¿ynier Tomasz Feranec 
oraz oœmioosobowa delega-

cja z Ostroga, której 
przewodniczy³ Alek-
sander Kornijczuk 
– pierwszy zastêpca 
G³owy Miasta. W po-
dwójnej roli organi-
zatora i goœcia im-
prezy, wyst¹pi³a 
Zofia £abuœ – dy-
rektor Bieruñskiego 
Oœrodka Kultury. 
Obecni byli równie¿ 
przedstawiciel w³adz powiato-
wych, w³adz s¹siednich gmin, 
zak³adów pracy, mediów, spon-
sorów a przede wszystkim – 
mieszkañcy Bierunia.

Obrzêd do¿ynkowy w wy-
konaniu zespo³u folklorysty-

cznego „Œciernianeczki” za-
koñczy³o przekazanie przez 
starostów chleba z tegorocz-
nych plonów burmistrzowi Ja-
godzie, który ruszy³ czêstowaæ 

miêdzy zgromadzonych przed 
scen¹ mieszkañców. Tê 
folklorystyczno-obrzêdow¹ 
czêœæ uroczystoœci uœwietni³y 
swym wystêpem nasze zespo³y 
folklorystyczne: „Bierunianki” i 
„Nowobierunianki”. Nastêpnie 
spiker zaprezentowa³ wyni-
ki konkursu na naj³adniejsz¹ 
posesjê, balkon, blok, gospo-
darstwo rolne. Wystêpom ar-
tystów towarzyszy³y prezenta-
cje – na stoiskach obok sce-
ny – dorobku kó³ hobbystów 
miêdzy innymi: ³owieckiego, 
pszczelarskiego, wêdkarskich, 
go³êbiarzy… Ozdobê sceny 
stanowi³y p³ody rolne oraz tra-
dycyjne korony przygotowane 
przez rodziny rolników. By³a 

te¿ okazja do zakupu pami¹tek 
i wydawnictw dotycz¹cych Bie-
runia.

Wystêp dzieci z Przedszko-
la nr 1 w programie „Podwodny 
œwiat” wzruszy³ nie tylko rodzi-
ców a pokazy walk rycerskich 

8 RODNIA · WRZESIEŃ 2009
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zainscenizowane przez brac-
two z Czerwionki, wzbudzi³o nie 
lada emocje. Piêkne zbroje, ry-
cerska walka, tañce bia³og³ów i 

wystrza³y armatnie – to wrêcz 
piorunuj¹ca dawka wra¿eñ. Mie-
szanka przebojów w wykonaniu 
zespo³u „Junior” z DK „Zawo-

dzie” w Katowicach zakoñczy³a 
kolejn¹ czêœæ do¿ynkowego 
spotkania. 

Od tej pory, scen¹ zaw³adnê³y 
gwiazdy a trzeba przyznaæ, 
¿e Bieruñski Oœrodek Kultury 
zaprosi³ ich tym razem ca³kiem 

sporo. Jako pierwsza w tej 
czêœci pojawi³a siê telewizyjna 
„Andzia”: czyli Joanna Bartel. 
Znana z niezwyk³ego poczu-

cia humoru i uwielbiana przez 
wszystkich artystka kabaretowa, 
podbi³a swoim w³asnym, niepo-
wtarzalnym stylem serca nie tyl-

ko mêskiej czêœci widowni. Po-
niewa¿ jednak, œmiechu nigdy 
nie za wiele – do akcji wkroczy³ 
„Kabaret M³odych Panów”. Sal-
wy œmiechu towarzyszy³y nie 

tylko skeczom z serii „Drogów-
ka”. Równie udane by³y „S¹d” 
czy „Romeo i Julia” z aktywnym 
udzia³em na scenie przedstawi-
cieli publicznoœci.

Bieruñska „Fabryka marzeñ” 
– z przedstawieniem „Prome-
teusze” wykaza³a siê nie lada 
profesjonalizmem. Upora³a siê 
z brakiem pr¹du, przeci¹gnê³a 
publicznoœæ spod sceny na 
„swoj¹” czêœæ rynku i da³a po-
kaz zapieraj¹cy dech w pier-

siach. Przedstawienie „Pro-
meteusze” nawi¹zuj¹ce do 
staro¿ytnego mitu o stworzeniu 
cz³owieka oraz ofiarowaniu mu 
najcenniejszego ¿ywio³u, jakim 

jest ogieñ – to kolejna cieka-
wa inscenizacja przygotowana 
przez naszych aktorów pod kie-
runkiem Micha³a i Piotra Sabat. 

Rockowy koncert zespo³u 

„Wanda i Banda” zakoñczy³ nie-
dzielny wieczór a publicznoœæ 
pod scen¹ d³ugo ko³ysa³a siê w 
rytm przebojów Wandy Kwiet-
niewskiej znanej z najsilniejsze-
go sk³adu zespo³u „Lombard”.

Całość imprezy zakończyła 
się pokazem lampionów.

KULTURA

„Kabaret M³odych Panów”. Sal-
wy œmiechu towarzyszy³y nie 

czy „Romeo i Julia” z aktywnym 

cieli publicznoœci.

– z przedstawieniem „Prome-
teusze” wykaza³a siê nie lada 

z brakiem pr¹du, przeci¹gnê³a 

„swoj¹” czêœæ rynku i da³a po-

RODNIA · WRZESIEŃ 2009
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Dziękujemy!!!
Kto wierzy w dobroæ cz³owieka, 

ten stwarza dobroæ w cz³owieku.
Jean-Paul Sartre

Do¿ynki to œwiêto plonów, kult ziemi, uk³on w stronê na-
tury, matki-¿ywicielki, spojrzenie na ciê¿k¹ pracê rolników, 
wyra¿enie wdziêcznoœci za plony. Uroczystoœæ do¿ynkowa, 
by mia³a odpowiedni¹ rangê, wielkoœæ, oprawê, musi byæ 
wsparta na hojnym ramieniu ofiarodawców, darczyñców, 
dlatego w imieniu Bieruñskiego Oœrodka Kultury pragniemy 
gor¹co podziêkowaæ: 

♦ BANKOWI SPÓ£DZIELCZEMU W TYCHACH

♦ OKRÊGOWEJ SPÓ£DZIELNI MLECZARSKIEJ 
W BIERUNIU

♦ FIRMIE PANA ZDZIS£AWA ¯O£NECZKO „XENON”

♦ FIRMIE „ZAMBET” HENRYKA ZAMBRZYCKIEGO 

♦ FIRMIE „NITROERG SA”

♦ FIRMIE PRZEWOZOWEJ MARIANA CZESAKA 
„BUS TRANS” 

♦ FIRMIE „ENERGO HANDEX” JANA JANIKA 

♦ FIRMIE „CARBUD” 

♦ SZKOLE JEZYKÓW OBCYCH „BEST” 

♦ „PIEKARNI ABC” CHROBOK-KLIMCZOK

♦ SPÓ£DZIELNI US£UGOWO-HANDLOWEJ „JEDNOŒÆ”

♦ PAÑSTWU CELINIE I DARIUSZOWI DOMAÑSKIM

♦ PAÑSTWU MA£GORZACIE I KRZYSZTOFOWI 
SZCZYGIE£ 

♦ FIRMIE PANA JÓZEFA DYJECIÑSKIEGO

♦ KSIÊGARNI „CYGNUS” JANA KASPRZYKA

♦ ZAK£ADOWI ELEKTROINSTALACYJNEMU 
NORBERTA GONSZCZA 

♦ OKRÊGOWEMU MISTRZOWI KOMINIARSKIEMU 
ANTONIEMU JAGSZOWI

♦ FIRMIE WIES£AWA TU£ACZKI

♦ FABRYCE „DANONE” 

Dyrekcja i pracownicy Bieruñskiego Oœrodka Kultury 
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1 wrzeœnia uroczyst¹ aka-
demi¹ na placu szkolnym 
rozpocz¹³ siê nowy rok 

szkolny. Dyrektor szko³y mgr 
Anna Knopek z³o¿y³a wszyst-
kim nauczycielom i uczniom 
¿yczenia sukcesów w pra-
cy i nauce, a rodzicom dobrej 
wspó³pracy ze szko³¹. Szcze-
gólnie serdecznie zostali powi-
tani uczniowie klas I. Uczniowie 
klasy 5a i 5b przygotowani przez 
mgr Agnieszkê Pinkowicz i mgr 
Karinê Nowak-Radeck¹ przed-
stawili ciekawy program arty-
styczny, w którym wspominali 
najciekawsze wakacyjne przy-
gody. Powitali tak¿e wszystkich 
nauczycieli i uczniów w szkole. 
Od zebranych otrzymali grom-
kie brawa.

W tym roku szkolnym, do na-
szej szko³y bêdzie uczêszcza³o 
564 uczniów, w tym 92 dzieci, 
które rozpoczê³y naukê w klasie 
pierwszej. W szkole funkcjonu-
je klasa sportowa (6d) o profilu 
p³ywackim, oraz klasy integra-
cyjne (2a, 3a, 4a).             (U.S)

MAGAZYN SZKOLNY

Witaj szko³o!

SZKO£A PODSTAWOWA NR 1

Gwarno i radoœnie po-
witali nowy rok szkol-
ny uczniowie SP nr 3 w 

Bieruniu. W tym roku szkolnym 
do naszej szko³y uczêszcza 
512 uczniów. Szczególnie ser-
decznie powitano uczniów klas 
pierwszych. Po raz pierwszy 
przekroczy³o próg szko³y 85 
pierwszoklasistów, z których 
utworzono cztery oddzia³y: 
klasê Ia-22 uczniów - wych. 
Izabela £askuda, klasê Ib-19 
uczniów - wych. Ma³gorzata 
Szlachcic, klasê Ic- 22 uczniów- 
wych. Janina Stolecka i klasê 
integracyjn¹ Id - 18 uczniów - 
wych. Katarzyna Ochmañska i 
Irena Zawadzka.  (E.S) SZKO£A PODSTAWOWA NR 3
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GIMNAZJUM NR 1

W Nowym Roku Szkol-
nym 2009/2010 naukê 
w Gimnazjum nr 1 

im. Karola Wierzgonia w Bie-
runiu rozpoczê³o 317 uczniów 
oraz 31 pedagogów. Uroczy-
ste rozpoczêcie roku szkol-
nego tradycyjnie rozpoczê³o 
siê od Mszy Œw. w Koœciele 
Najœwiêtszego Serca Pana Je-
zusa w intencji nauczycieli, 
uczniów oraz pracowników ad-
ministracji i obs³ugi.

Podczas akademii inaugura-
cyjnej Nowy Rok Szkolny w hali 

sportowej uroczyste œlubowanie 
na sztandar szko³y z³o¿yli 
uczniowie klas pierwszych.

Najwiêksz¹ zmian¹ w stosun-
ku do lat ubieg³ych jest nowa 
podstawa programowa dla 
uczniów klas pierwszych, a co 
za tym idzie nowe podrêczniki. 
Uczniowie rozpoczynaj¹ naukê 
w bardzo dobrych warunkach. 
Podczas wakacji pomalowano 
korytarz i sale w starej czêœci 
szko³y, odnowiono równie¿ 
pracowniê jêzyka niemieckiego 
oraz toalety. (G.B)
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Oficjalnie rok szkolny 
2009/2010 zainauguro-
wano o godzinie 8.00 

na hali sportowej, na której to 
Dyrektor Szko³y mgr Romuald 
Kubiciel powita³ pierwszoklasi-

stów oraz nowych pedagogów 
– p. E. Adamczyk, p. A. Kacz-
marczyk, p. K. Klimasarê, p. J. 

W³osiñsk¹ (nauczycieli jêzyka 
angielskiego) oraz p. A. Niesy-
to (nauczyciela wiedzy o kultu-
rze).

W tym roku przyjêto do gro-
na spo³ecznoœci uczniow-
skiej 169 absolwentów gim-
nazjum. Oprócz wysokiego 
poziomu kszta³cenia, bardzo 
dobrego przygotowania do 
egzaminu maturalnego i stu-
diów na uczelniach wy¿szych 
szko³a oferuje tak¿e udzia³ w 
wielu projektach edukacyjnych 
wspó³finansowanych przez 
Uniê Europejsk¹. (D.K))

MAGAZYN SZKOLNY

Zgodnie z myœl¹ Herman-
na Hesse`go: „Mnie siê 
zdaje, ¿e cz³owiek nigdy 

siê doœæ nie nauczy[…]” Pierw-
szego wrzeœnia trzystu dzie-
wiêæ dzie siê ciu dwóch uczniów 
naszego gimnazjum przywita³o 
nowy rok szkolny z zamiarem 
kontynuowania po wakacjach 
zdobywania wiedzy. Tradycyj-
nie na uroczystoœci rozpoczêcia 
nowego roku szkolnego pierw-
szoklasiœci, wspierani przez 
starszych kolegów, wypowie-
dzieli s³owa œlubowania, a dy-
rektor szko³y pani Gra¿yna Ku-
bica przedstawi³a nowych na-
uczycieli: nauczyciela jêzyka 
angielskiego, wychowania fi-
zycznego, muzyki oraz opieku-
na biblioteki. 

Dobry nauczyciel to po³owa 
sukcesu, je¿eli chodzi o przy-
swojenie wiedzy przez ucznia, 
licz¹ siê jednak tak¿e warunki 
pracy. Pragniemy, aby nasza 
m³odzie¿ zdobywa³a wiedzê 
w murach zadbanej i dobrze 
wyposa¿onej szko³y.  (BNN) 

GIMNAZJUM NR 2
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REKORDOWA INAUGURACJA w PZS

LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE

Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e szko³ê œredni¹ 
rozpoczynaj¹ obecnie roczniki ni¿u demograficz-
nego, przyjêcie do klas pierwszych 270 uczniów 

jest rekordem w skali województwa. Tylu w³aœnie absol-
wentów gimnazjów zdecydowa³o siê na kontynuowa-
nie nauki i zdobywanie zawodu w Powiatowym Zespole 
Szkó³ w Bieruniu. Wiêkszoœæ z nich stanowi¹ uczniowie 
klas górniczych – technikum górnictwa podziemne-
go i zasadniczej szko³y zawodowej o specjalnoœci gór-
nik eksploatacji podziemnej. Wybieraj¹c ten profil 
kszta³cenia, ju¿ dziœ zapewnili sobie pracê w kopalniach 
Kompanii Wêglowej S.A.

Dziêki inwestycji wartej oko³o miliona z³otych, prak-
tycznej nauki zawodu bêd¹ siê uczyæ w nowoczesnych, 
doskonale wyposa¿onych warsztatach w KWK„Piast”.  
(B.S) 
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KOMUNIKATY

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na:

Sprzedaż nieruchomości położonych w Bieruniu przy ul. Borowinowej zapisanych w księdze wieczystej nr 
KA1T/00011364/9 Sądu Rejonowego w Tychach, jako własność Gminy Miejskiej Bieruń. Zgodnie z obowiązującym 
zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Borowinowej (Dz. U. Woj. 
Śląskiego Nr 101, poz. 2733 z dnia 28 lipca 2005r.) działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

Lp. Oznaczenie 
nieruchomości

Powierzchnia 
w m2

Przeznaczenie nieruchomości i sposób 
jej zagospodarowania 

Cena wywoławcza 
nieruchomości w zł

Wadium
 w zł

1.

Nr działki 1047/229
Obręb Bieruń Stary,

Karta mapy 9
KW KA1T/00011364/9

1377

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z podstawowym przeznaczeniem 
gruntów pod zabudowę mieszkaniową jed-
norodzinną. 
Dopuszcza się realizację:

obiektów i urządzeń usług rzemiosła nie-• 
produkcyjnego, handlu i gastronomii,
garaży i budynków gospodar-czych,• 
zieleni urządzonej,• 
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej • 
dla obsługi tych terenów.

Nie dopuszcza się realizacji: 
obiektów i urządzeń o funkcji usługowej, • 
których funkcjono-wanie może stwarzać 
uciążliwości dla terenów przeznaczonych 
w planie dla funkcji mieszkaniowej, 
obiektów inwentarskich związanych z ho-• 
dowlą zwierząt.

Przez działki nr 1054/229, 1056/229, 
1055/229, 1053/229, 1051/229, 1049/229 i 
1047/229 przebiega napowietrzna linia ener-
getyczna EN 20kv wraz ze strefą izolacyjną 
(o szer. 8m od linii) o ograniczonym użytko-
waniu. 
Ponadto na działce nr 1055/229 znajduje się 
słup energetyczny.
Działki nr 1055/229 i 1056/229 porośnięte są 
samosiejkami.
Działka nr 1057/229 posiada bezpośredni 
dostęp do mediów 

114.000,00 zł
+22% VAT 12.000,00

2.

Nr działki 1049/229
Obręb Bieruń Stary,

Karta mapy 9
KW KA1T/00011364/9

1335 111.000,00 zł
+22% VAT 12.000,00

3.

Nr działki 1051/229
Obręb Bieruń Stary,

Karta mapy 9
KW KA1T/00011364/9

1230 97.000,00 zł
+22% VAT 10.000,00

4.

Nr działki 1053/229
Obręb Bieruń Stary,

Karta mapy 9
KW KA1T/00011364/9

1096 89.000,00 zł
+22% VAT 10.000,00

5.

Nr działki 1054/229
Obręb Bieruń Stary,

Karta mapy 9
KW KA1T/00011364/9

861 70.000,00 zł
+22% VAT 7.000,00

6.

Nr działki 1055/229
Obręb Bieruń Stary,

Karta mapy 9
KW KA1T/00011364/9

1212 81.000,00 zł
+22% VAT 9.000,00

7.

Nr działki 1056/229
Obręb Bieruń Stary,

Karta mapy 9
KW KA1T/00011364/9

1219 101.000,00 zł
+22% VAT 11.000,00

8.

Nr działki nr 1057/229 
Obręb Bieruń Stary

Karta mapy 9
KW KA1T/00011364/9

897 87.000,00 zł
+22%VAT 9.000,00

Obciążenia nieruchomości: brak. 

Do cen nieruchomości osiągniętych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

1. Przetarg odbędzie się w dniu 6 października 2009r. o godz. 11.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14 (Segment B, II piętro, 
pok. nr 23).

2. W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium nie później niż do dnia 28 września 2009r. do godz. 14.30 w kasie Urzędu Miejskiego lub 
w formie przelewu bankowego na konto: Bank Spółdzielczy Tychy 26 8435 0004 0000 0000 6158 0001.

3. Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i następujące dokumenty:
 – w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty,
 – w przypadku osób upoważnionych do reprezentowania uczestnika - oryginał pełnomocnictwa do działania na każdym etapie postępowania przetar-

gowego. 
4. Wadium należy wnosić w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
5. Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione w innej 

formie niż w pieniądzu, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Natomiast pozostałym uczestnikom 
przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od daty przetargu, bez odsetek.

6. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w 

górę do pełnych dziesiątek złotych.
8. Wylicytowaną cenę za nieruchomość wraz z podatkiem VAT należy uiścić w całości przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.
9. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzo-

ziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. nr 167, poz. 1758) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.
10. Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14 (Seg-

ment A II piętro, pokój nr 17), tel.: (032) 324-24-28. Adres internetowy: http://www.um.bierun.pl
11. Burmistrz Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny.
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KOMUNIKATY

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
Ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na:

dzierżawę na okres jednego roku, nieruchomości położonej w Bieruniu w rejonie ul. Oświęcimskiej, składającą się z trzech dzia-
łek zapisanych w księgach wieczystych nr KA1T/00006553/3 i KA1T/00009624/8 Sądu Rejonowego w Tychach, jako własność 
Gminy Bieruń. Teren przeznaczony do dzierżawy nie jest objęty obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia w m2/
użytki

Przeznaczenie nieruchomości 
i sposób jej zagospodarowania

Wywoławczy czynsz
dzierżawny

Wadium
 w zł

nr działki 24
obręb Bieruń Stary, karta mapy 3
KW KA1T/00006553/3 SR Tychy

6930 w tym:
RIV-4230

PSIV-2700
Nieruchomość przeznaczona 
jest wyłącznie do rolniczego 

użytkowania bez prawa 
zabudowy

72,00 zł 10,00 zł
Nr działki 25

Obręb Bieruń Stary, Karta mapy 3
KW KA1T/00009624/8 SR Tychy

8150 w tym:
PSIV-4100
RIVa-4050

Nr działki 26
Obręb Bieruń Stary, Karta mapy 3
KW KA1T/00006553/3 SR Tychy

4730 w tym:
RIVa-4730

Czynsz dzierżawny płatny raz w roku kalendarzowym (w 2009r. do 30 listopada, w 2010r. – do 30.06.2010r.)

Obciążenia nieruchomości: W dziale III księgi wieczystej nr KA1T/00006553/3 wpisane jest prawo drogi na działce nr 1923/57, na rzecz każdoczesnych 
właścicieli lub posiadaczy działki nr 1924/57 oraz nieodpłatna służebność drogi na działce nr 1923/57, na rzecz każdoczesnego właściciela lub posiadacza 
działki nr 1921/57.
1. Przetarg odbędzie się w dniu 5 października 2009r. o godz. 11.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Bieruniu ul. Rynek 14 (Segment B, II piętro, pok. 

Nr 23).
2. W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium nie później niż do dnia 24 września 2009r. do godz. 14.30 w kasie Urzędu Miejskiego lub 

w formie przelewu bankowego na konto: Bank Spółdzielczy Tychy 26 8435 0004 0000 0000 6158 0001.
3. Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i następujące dokumenty:
 – w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty,
 – w przypadku osób upoważnionych do reprezentowania uczestnika – oryginał pełnomocnictwa do działania na każdym etapie postępowania przetar-

gowego. 
4. Wadium należy wnosić w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
5. Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium wniesione w innej formie 

niż w pieniądzu, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej rocznemu czynszowi dzierżawy. Natomiast pozostałym uczestnikom prze-
targu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od daty przetargu, bez odsetek.

6. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości.
7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w 

górę do pełnych dziesiątek złotych.
8. Wylicytowana cena za dzierżawę nieruchomości będzie stanowić czynsz płatny raz rocznie.
9. Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14 (Seg-

ment A II piętro, pokój nr 17), tel.: (032) 324-24-28. Adres internetowy: http://www.um.bierun.pl
10. Burmistrz Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny.
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Za treść ogłoszeń, redakcja nie odpowiada. Niezamówionych materiałaów redakcja nie zwraca. Zastrzega też 
sobie prawo do skrótów i redakcyjnego opracowania tekstów.

M A G A Z Y N

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

o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 
1997r., informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 

Miejskim w Bieruniu został wywieszony wykaz, 
w którym opisano nieruchomość przeznaczoną do:

zbycia w drodze bezprzetargowej, położoną 
w Bieruniu, przy ul. Bijasowickiej, 
tj. działkę nr 394/77 o pow. 902 m2 
(obręb Bijasowice, karta mapy 5)

Zapraszamy rowerzystów
Towarzystwo Turystyki Aktywnej zaprasza 
na wyjazd rowerowy w Beskid S¹decki. 
Wyprawa odbêdzie siê 18-20 wrzeœnia. 

Kontakt: 
Krzysztof – 609 330 464, 
Sebastian: 503 366 658. 

Wiêcej na www.ttabierun.prv.pl
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SPORT

XI MISTRZOSTWA BIERUNIA W SZACHACH BŁYSKAWICZNYCH „P-5” 
– 5 WRZESIEŃ 
• miejsce zawodów: pawilon sportowy KS „UNIA” w Bieruniu Starym przy  

ul. Chemików 40 
• rozpoczęcie: godzina 9:00 
• zapisy: w dniu zawodów 
 
VI OTWARTE MISTRZOSTWA BIERUNIA W STRZELANIU  
– 20 WRZESIEŃ  
• miejsce zawodów: strzelnica sportowa w Bieruniu Nowym przy ul. Królowej 

Jadwigii 
• rozpoczęcie: godzina 10.00 
• zapisy: w dniu zawodów 
•  
IX OTWARTE MISTRZSTWA BIERUNIA W TENISIE ZIEMNYM  
- 26 WRZESIEŃ   
• miejsce zawodów: korty w Bieruniu Nowym przy ul. Warszawskiej 270 
• rozpoczęcie: godzina 9:00 
• zapisy: w dniu zawodów 
 
MISTRZOSTWA ŚWIATA FEDERACJI  WMAA-ROC JUNIORÓW I SENIORÓW  
W FORMACH SZTUK WALKI – 17–18 PAŹDZIERNIK 
•  miejsce zawodów: hala sportowa przy Gimnazjum nr 2 w Bieruniu przy  

ul. Licealnej 17a 
 
FINAŁ AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ – 18 PAŹDZIERNIK 
•  miejsce zawodów: boisko KS „UNIA” w Bieruniu przy ul. Chemików 40 
 
XVI MISTRZOSTWA BIERUNIA W BADMINTONIE   
– 18 PAŹDZIERNIK 

• miejsce zawodów: hala sportowa przy Gimnazjum nr 2 w Bieruniu przy  
ul. Licealnej 17a 

• rozpoczęcie: godzina 9:00, zapisy: w dniu zawodów 
 
TURNIEJ SKATOWY Z OKAZJI Św. NIEPODLEGŁOŚCI – 8 LISTOPAD 
• miejsce zawodów: caffe-bar „Leśna” w Bieruniu przy ul. Za Kopcem 
• rozpoczęcie: godzina 9:00 
• zapisy: w dniu zawodów 
• szczegóły: obowiązują przepisy PZ Skat 
 
X MIKOŁAJKOWY TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ KLAS: III-IV, 
V-VI – 6 GRUDZIEŃ 
• miejsce zawodów: hala sportowa przy Gimnazjum nr 1 w Bieruniu Nowym przy 

ul. Warszawska 294 
• rozpoczęcie: godzina 9:00 
• zapisy: do dnia 28 listopada 
 
IX OTWARTE MISTRZOSTWA BIERUNIA W PŁYWANIU  
– 12 GRUDNIA 
• miejsce zawodów: pływalnia przy Szkole Podstawowej nr 1 w Bieruniu Starym 

przy ul. Krakowskiej 28 
• rozpoczęcie: godzina 9:00 
• zapisy: do dnia 5 grudnia 
 

XI OTWARTY WIGILIJNY TURNIEJ SZACHOWY – 12 GRUDNIA 
• miejsce zawodów: pawilon sportowy KS „UNIA” w Bieruniu Starym przy  

ul. Chemików 40 
• rozpoczęcie: godzina 9:00       
• zapisy: w dniu zawodów        

  
Szczegóły imprez: www.bosir.bierun.pl, tel. 032 324-24-27 

Pierwszy prowadzi³a sek-
cja skatowa KS „Unia” 
Bieruñ Stary a cykl roz-

grywek zakoñczono 22 sierpnia 
z nastêpuj¹cymi wynikami: 
1. Piekorz Czes³aw – 19793 
pkt, 2. Zyga Bogdan – 16628 
pkt, 3. Jarnot Edward – 15123 
pkt., 4. Przypaliñski Gerard 
–  14448 pkt. oraz 5. Mrzyk 
Franciszek –  13802 pkt.

Natomiast 26 sierpnia, 
zakoñczono II edycjê Pucharu 
Lata sekcji skata LEŒNA Bieruñ. 
W cyklu rozgrywek przez ca³e 
lato uczestniczy³o 52 zawodni-
ków z sekcji powiatu bieruñsko-
lêdziñskiego oraz Tychów. A¿ 
32 z nich otrzyma³o nagrody 
ufundowane przez sponsorów. 
Specjalne nagrody otrzyma-
li równie¿ najstarsi zawodnicy 
Wróbel Tomasz i Leon Malina 

i najm³odszy Rafa³ Bobla oraz 
Laby Krzysztof który uzyska³ 
najwiêksz¹ œredni¹. Tu tryum-
fowali: 1. Bogdan Galoch, 2. 
Bogdan Hernas, 3. Pawe³ La-
tocha, 4. Leon Malina oraz 5. 
Józef Dyjeciñski.

Przy okazji, mi³o nam 
poinformowaæ, ¿e kolejny suk-
ces odniós³ zawodnik sekcji 
Leœna Bieruñ Pawe³ Latocha 
który w VII Grand Prix Polski/ 
Wielkopolski rozegranych 29 
sierpnia zaj¹³ 9 miejsce na-
tomiast wœród seniorów zaj¹³ 
pierwsze miejsce oraz otrzyma³ 
puchar.

Serdecznie zapraszamy na 
Turnieje sekcyjne z cyku JESIEÑ 
– ZIMA które rozpoczê³y siê od 
2 wrzeœnia i odbywaæ siê bêd¹ 
w ka¿d¹ œrodê o godz. 16:00. w 
Cafe Bar „Leœna”.

Skaciorze skoñczyli 
lato i powitali jesieñ
Jak ju¿ informowaliœmy, na terenie Cafe Bar 
„Leœna” prowadzonej przez pañstwo B³a¿ek 
rozgrywano w te wakacje a¿ dwa turnieje 
skatowe. 
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Z okazji zakoñczenia lata 
BOSiR zorganizowa³ w 
ostatnim tygodniu sierp-

nia 3 turnieje:
TENISA ZIEMNEGO, któ-

ry odby³ siê na kortach KS 
„Piast”. Zawody by³y rozegrane 
w dwóch kategoriach: do lat 12 
gdzie triumfowa³ nad rywalami 
Pawe³ Kucz oraz powy¿ej 12 
lat, gdzie na najwy¿szym miej-

scu na podium stanê³a Be-
ata Kostka.

STRZELECKI, który mia³ 
miejsce na Strzelnicy Sporto-
wej w Bieruniu Nowym, roze-
grany w dwóch kategoriach: 
do lat 14 gdzie zwyciê¿y³ 
Micha³ Kula a w kategorii 
do lat 18 Adam Frank oraz 
PI£KARZYKÓW – to nowa 
propozycja BOSiRu. Zawo-

dy odby³y siê na Hali Sportowej 
przy Gimnazjum nr 2. Pierw-
sze miejsce zajê³a para: Micha³ 
Fijo³ – Dawid Marzec.

Wszystkie imprezy cieszy³y 
siê du¿ym zainteresowaniem. 
Najlepsi w poszczególnych tur-
niejach nagrodzeni byli pucha-
rami, dyplomami, nagrodami 

rzeczowymi w postaci sprzêtu 
sportowo-turystycznego oraz 
karnetami na p³ywalniê.

Za naszym poœrednictwem 
BOSIR dziêkuje za udzia³ 
wszystkim zawodnikom oraz 
kibicom i zaprasza do korzy-
stania ze swojej oferty równie¿ 
poza wakacjami.

W tym roku mogliœmy siê cieszyæ urozmaicon¹ 
propozycj¹ spêdzenia wakacji organizowan¹ 
przez Bieruñski Oœrodek Sportu i Rekreacji. 
Oprócz licznych wycieczek by³y tak¿e: kurs te-
nisa ziemnego, badmintona, strzelecki oraz 
wiele innych ciekawych propozycji dla dzieci i 
m³odzie¿y a tak¿e doros³ych.

9 sierpnia 2009 roku na 
k¹pielisku „£ysina” odby³y 
siê ju¿ VIII zawody z cy-

klu „S£ACZE”, których organi-
zatorem by³ Bieruñski Oœrodek 
Sportu i Rekreacji.

Do zawodów zg³osi³o siê 
piêciu zawodników: (3 z Bieru-

nia i 2 z Zakopanego), którzy 
rywalizowali ze sob¹ w szeœciu 
konkurencjach:

• wyciskanie sztangi w le¿eniu 
na plecach – 130 kg (na 
iloœæ powtórzeñ), przetacza-
nie opony 105 kg na dystan-

sie 20 m (na czas – 10 
obrotów), 
• „Trzymanie walizek” 
– obci¹¿enie 2 x 65 kg, 
wyciskanie sztangielki 
20kg (iloœæ powtórzeñ), 
przeci¹ganie ³ódki z 
obci¹¿eniem 100 kg 
po pla¿y na dystansie 
20 m (na 
czas) oraz 
„Zegar” – 
obci¹¿enie 
120 kg.

Po raz 
k o l e j n y 

bez konkurencyjny 
by³ zawodnik z Bieru-
nia Janusz Pyras, II 
miejsce zaj¹³ Marcin 
Kalata goœæ z Zako-
panego, a III miejsce 
brat zwyciêzcy Ar-
kadiusz Pyras. W 

nagrodê zwyciêzcy zawodnicy 
otrzymali karnety na si³owniê, 
pami¹tkowe koszuli, puchary 
i nagrody rzeczowe. Pozosta-
li uczestnicy otrzymali koszulki 
i karnety. Nad sprawnoœci¹ za-
wodów czuwali sêdziowie: An-
toni Berger i Tomasz Solec-
ki.

Turnieje na zakoñczenie lata

sie 20 m (na czas – 10 
obrotów), 
• „Trzymanie walizek” 
– obci¹¿enie 2 x 65 kg, 
wyciskanie sztangielki 
20kg (iloœæ powtórzeñ), 
przeci¹ganie ³ódki z 
obci¹¿eniem 100 kg 
po pla¿y na dystansie 
20 m (na 
czas) oraz 
„Zegar” – 
obci¹¿enie 
120 kg.

k o l e j n y 

Janusz Pyras 
niepokonany!


