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Zapraszamy
Jesień to czas rozliczeń, 

podsumowań i planów na 
następny rok. Zapraszamy 
wszystkich mieszkańców na 
spotkania z władzami Bieru-
nia. Poniżej podajemy terminy 
pozistałych zebrań. Wszyst-
kie zaczynają się o godzinie 
17:00

13. X. BIERUŃ NOWY
Remiza OSP

17. X. ŚCIERNIE
Filia SP -3

15. X. JAJOSTY
Zajazd Jajosty

Czarnuchowice
i Bijasowice

Ratujmy 
EKOTERM str. 4-5str. 3

S-1 przez Kopań?
str. 12

20. X. BIERUŃ STARY
Kinoteatr Jutrzenka

7

Bezpieczny przedszkolak

15

Nasi pływacy

Mistrz Polski
Krzysztof
Rzeźnik

14
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LOKALIA

PRZYRODA 
W MOIM 

OBIEKTYWIE
Do 30 października można przesyłać swo-

je zdjęcia do konkursu fotograficznego, orga-
nizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży parafii p.w. św. Barbary w Bieruniu 

Nowym, pod tytułem: 

„PRZYRODA W MOIM OBIEKTYWIE”. 

W konkursie może wziąć każdy, kto jest auto-
rem danego zdjęcia.

Szczegóły na plakacie oraz w regulaminie kon-
kursu

27 zawodników wzięło udział w V 
Otwartych Mistrzostwach w Strzelaniu, 
rozegranych 21 września w strzelnicy 
sportowej K.S. „Piast”. Zawody zosta-
ły rozegrane w trzech kategoriach: broń 
pneumatyczna (do 12 roku życia), KBKS 
(do 18 roku życia) oraz KBKS OPEN.  W 
kategorii strzelanie z broni pneumatycz-
nej zwyciężył Michał Adrian. Tuż za nim 
uplasował się Jakub Słomka. Trzecie 
miejsce zdobył Dominik Dusza. W ka-
tegorii KBKS do 18 lat, pierwsze miej-
sce zdobył Marcin Adrian, drugie – Łu-
kasz Dzidek. Trzecie miejsce przypadło 
Michałowi Zieburze.  W kategorii KBKS 
OPEN, najlepszy okazał się Andrzej 
Chrząszcz. Drugie miejsce zdobyła Kry-
styna Migas, a trzecie miejsce Agata Ki-
sielewska. Zdobywcy pierwszych  trzech 
miejsc otrzymali puchary.

Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji 
organizuje cotygodniowe zajęcia strze-
leckie dla dzieci i młodzieży. Zajęcia pro-
wadzone są na strzelnicy sportowej w 
Bieruniu Nowym (obok Skateparku) w 
każdą sobotę w godzinach 1100 – 1600. 
Obejmują strzelanie z broni pneumatycz-
nej. Dla członków LOK istnieje możliwość 
strzelania z KBKS lub PS.

Szczegółowych Informacji udziela:   
BOSiR tel.  032 / 329-62-66 lub instruktor 
w godzinach zajęć.

Adrianowie 
strzelają 
najlepiej

Jesienią chętnie wyruszamy na grzyby. Każ-
dy ma swoje miejsca i zazdrośnie strzeże ich 
przed konkurentami. Naprawdę jednak,  ani 
Jura, ani Beskidy czy lasy tarnogórskie - tylko 
lasy bieruńskie obfitują w najlepsze okazy.  

Wystarczy popatrzeć na grzyb znalezio-
ny przez Józefa Ficka w lasach w Bieru-
niu. Waga 1kg 30dag. Cudo! No tak, lasy 
bieruńskie ale tak dokładnie panie Józefie: 
w jakim miejscu rosną taaakie grzyby? Wie-
działem, że pan nie powie. Mimo to, gratu-
lujemy i czekamy na zdjęcia kolejnych 

Ale okaz!!!

BURMISTRZ MIASTA
BIERUNIA

BIERUŃ, dnia 10 października 2008r

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Marcina, Ły-
sinową, linią kolejową relacji Tychy-Lędziny, rzeką Mleczną i ulicą Oświęcimską

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz 
uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu nr X/2/2007 z dnia 25.10.2007r. zawiadamiam o wy-
łożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Marcina, Łysinową, linią kolejo-
wą relacji Tychy-Lędziny, rzeką Mleczną i ulicą Oświęcimską wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko, w dniach od 20 X 2008 r. do 19 XI 2008 r. w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Bieruniu ul. Rynek 14,  43-150 Bieruń, parter, pokój nr 4, w godz. od 
800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 5 XI 2008 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu ul. Rynek 
14 ( II piętro, sala szkoleń nr 23) o godz. 1600.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składaćna piśmie do Burmistrza Miasta Bierunia z podaniem imienia i 
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, któ-
rej uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 grudnia 2008 r

Burmistrz Miasta Bierunia
inż. Ludwik Jagoda
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SESJA

– w sprawie poparcia działań Spółki z o.o. 
„EKOTERM” zmierzających do nabycia 
składników majątku energetycznego od 
Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej prze-
znaczonej przez Skarb Państwa do prywa-
tyzacji

Rada postanowiła poprzeć działania Spół-
ki z o.o. „EKOTERM”, w której gmina posia-
da udziały. W poparciu powołano się również 
na pozytywne zaopiniowany przez Marszał-
ka Województwa Śląskiego „Projekt założeń 
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elek-
tryczną, paliwa gazowe”. Tak jak zaznaczo-
no na wstępie spółka z o.o. „EKOTERM” tyl-
ko dzierżawi składniki majątkowe. Mimo wie-
loletnich usilnych starań, w tym włączenia się 
w te działania parlamentarzystów nie uda-
ło się osiągnąć celu. Jest nim wyodrębnie-
nie ze struktury NSE majątku dzierżawione-
go przez „EKOTERM”. Zaawansowane są 
bowiem działania mające na celu zbycie całe-
go majątku NSE, który jest majątkiem Skarbu 
Państwa. Podobną do komentowanej uchwa-
ły Rada podjęła w 2000 r. Zarówno obecna 
jak i poprzednia mają charakter intencyjny. 
Są odpowiedzią na działania zarządu Spół-
ki „EKOTERM” i dotychczasową bezsilność. 
Należy zwrócić uwagę na brak interesu za-
równo prawnego jak i a wręcz w szczególno-
ści ekonomicznego NSE w Brzeszczach, któ-
ra od kilkunastu lat pobiera wysoki, regularnie 
płacony czynsz, a ten znacznie przekroczył 
aktualną wartość dzierżawionych składników 
majątkowych. W zamian NSE nie inwestuje 
w Bieruniu ani nie modernizuje składników 
majątkowych. Problemem jest zarówno brak 
zgody na wyodrębnienie majątku ze stro-
ny NSE jak i brak zgody Ministra Skarbu. W 
Spółce „EKOTERM” gmina ma większościo-
we udziały. Spółka zapewnia dostawę cie-
pła do kilku tysięcy mieszkańców oraz szkół 
i innych obiektów. Zaistniała sytuacja dotyczy 
więc ok. 1/3 mieszkańców Bierunia. Minister 
Skarbu kieruje się nieco innym podejściem 
do sprawy. Chce sprzedać cały majątek, czy-
li wszystkie kotłownie i ich infrastrukturę jako 
całość. Warto przytoczyć kilka cyfr, aby uzmy-
słowić powody takiej sytuacji. Z informacji pre-
zesa „EKOTERM-u” Andrzeja Orlińskiego wy-
nika, że Spółka, którą zarządza przekazała w 
formie czynszu NSE około 16 milionów zło-
tych, a w  zamian NSE na inwestycje w Bie-
runiu przeznaczyła 283.000 zł, czyli niewiele. 
Dodając do tego 3.000.000 jakie EKOTERM 

przeznaczyła w tym czasie na modernizację 
widać sprzeczność interesów. Zarząd EKO-
TERM zwraca również uwagę na to, że nie 
jest respektowane przyrzeczone Spółce pra-
wo pierwokupu majątku, a ściślej załodze. 
Pracownicy kotłowni wyrazili przed laty zgodę 
na przejście z KWK „PIAST” do Spółki bez od-
praw. Z przedstawionego, krótkiego komenta-
rza wynika, że dalszy los EKOTERM jest waż-
ny dla mieszkańców Bierunia.

Drugą uchwałę podjętą przez Radę była 
uchwała:

- W sprawie upoważnienia Burmistrza Mia-
sta do samodzielnego zaciągania zobowią-
zań pieniężnych.

Rada upoważniła Burmistrza do samodziel-
nego zaciągania zobowiązań pieniężnych, 
jednorazowo do kwoty 6.100.000 zł na realiza-
cję przewozów zbiorowych w roku 2009, 2010 
i 2011.  Do końca bieżącego roku obowiązu-
je umowa zawarta z obecnym przewoźnikiem 
na świadczenie usług w zakresie komunika-
cji zbiorowej. W tegorocznym budżecie mia-

sta jest zapis mówiący o upoważnieniu Bur-
mistrza do zaciągania zobowiązań na kwotę 
2.000.000 zł. Z opracowanej przez Wydział 
Gospodarki Komunalnej kalkulacji, załączonej 
do projektu uchwały wynika, że wartość usługi 
na przewozy pasażerskie na lata 2009 – 2011, 
która zostanie zlecona po przeprowadzeniu 
przetargu zgodnie z ustawą  prawo zamówień 
publicznych wymaga zapewnienia pokrycia fi-
nansowego na przytoczoną wyżej kwotę. Wy-
móg taki wynika również z ustawy o finan-
sach publicznych. W Bieruniu przewoźnikom 
postawiono wysoko poprzeczkę. Oznacza to 
m.in. posiadanie odpowiedniego taboru, za-
łogi, zaplecza itd. Istnieje obawa, czy znaj-
dą się konkurenci dla obecnego przewoźni-
ka. W przeszłości nie byli zainteresowani, aby 
wygrać z konkurentami. Głównymi powodami 
były duże wymagania. Dla organizatora prze-
wozów KZK GOP Bieruń leży na peryferiach i 
chętnie za duże pieniądze zrealizował by prze-
wozy na jednej lub dwóch dobrze obłożonych 
liniach na swoich warunkach. To samo stano-
wisko prezentował PKM Tychy. Czy zmieniły 
się one to pokaże przetarg.    

Opracował:
Sekretarz Miasta

Jerzy Stok 

Radni 
obradowali

W dniu 25 września odbyła się sesja Rady Miejskiej. Zwołano ją z inicjatywy radnych, którzy uznali, że za-
chodzą okoliczności, aby Rada obradowała poza planem przyjętym na cały rok. W programie sesji prze-
widziano dwa projekty uchwał. Porządek sesji nie przewidywał tradycyjnego punktu wniosków i interpe-

lacji. Zwoływanie sesji w trybie „nadzwyczajnym” przewiduje ustawa o samorządzie gminnym oraz statut gminy. 
Ważnym powodem do zwołania sesji w ocenie grupy radnych były losy Spółki EKOTERM, która dzierżawi składni-
ki majątkowe Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej, a ta wypowiedziała umowę dzierżawy. W ocenie prezesa Spół-
ki EKOTERM Andrzeja Orlińskiego, który wziął udział w sesji wypowiedzenie umowy dzierżawy zostało dokonane 
niezgodnie z zawartą umową, która przewiduje wypowiedzenie tylko z ważnych przyczyn np. niepłacenia czynszu, 
podnajmu majątku itp. Dalszy opis zaistniałego stanu prawnego podany jest w komentarzu do podjętej uchwały:

BURMISTRZ MIASTA
BIERUNIA

BIERUŃ, dnia 10 października 2008r

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Licealnej, Słowackie-

go, Kopcowej i rzeki Mlecznej w Bieruniu

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady 
Miejskiej w Bieruniu nr X/11/2007 z dnia 25.10.2007r. zawiadamiam o wyłożeniu do pu-
blicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu położonego w rejonie ul. Licealnej, Słowackiego, Kopcowej i rzeki Mlecznej w Bie-
runiu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20 X 2008 r. do 19 XI 
2008 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń, parter, po-
kój nr 4, w godz. od 8oo do 15oo.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmian planu miejscowego rozwiązania-
mi odbędzie się w dniu 5 XI 2008 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu ul. Rynek 
14 (II piętro, sala szkoleń nr 23) o godz. 15oo.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie pla-
nu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać  na piśmie do Burmistrza Miasta Bierunia z podaniem imienia i na-
zwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  5 XII 2008 r.

Burmistrz Miasta Bierunia
inż. Ludwik Jagoda
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SPOTKANIA

Tegoroczne spotkania mieszkańców z władzami mia-
sta podobnie jak w latach ubiegłych rozpoczęto od spo-
tkania z mieszkańcami Czarnuchowic. Zgodnie z obiet-
nicą na cykl spotkań wyznaczono miesiąc październik, 
czyli miesiąc intensywnych prac nad projektem przyszło-
rocznego budżetu. W ubiegłym roku odbyły się one w li-
stopadzie, co kolidowało z możliwością uwzględnienia 
wprost wielu słusznych postulatów mieszkańców w bu-
dżecie 2008 r. już na początku jego realizacji. Uczyniono 
to w przypadkach możliwych do realizacji ze względu na 
ograniczone możliwości budżetu miasta w terminie póź-
niejszym. Tym razem skierowano zaproszenie do Staro-
sty Piotra Czarnynogi prosząc o jego udział względnie 
kompetentnej osoby przez niego wskazanej. Mimo, że 
nie wysłano zaproszenia do innych podmiotów w spo-
tkaniach wzięli udział między innymi dyrektorzy szkół, 
dyrektorzy niepublicznych spółek świadczących usłu-
gi w zakresie opieki zdrowotnej, prezes Bieruńskiego 
Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej, prezes Spółki 
Wodnej, radni powiatu itd. 
Ponownie pojawiło się py-
tanie, kto jest partnerem 
dla mieszkańców radni, 
urzędnicy, przedstawicie-
le jednostek organizacyj-
nych gminy czy inne podmioty ? Do tak postawionego 
pytania zaczęto szukać odpowiedzi już w Czarnucho-
wicach, kiedy wyeksponowano w sposób szczególnie 
emocjonalny bez jakiegokolwiek odniesienia do dotych-
czasowych działań temat cmentarza na ul. Soleckiej. 
Mieszkańcom pozostawiono tak jak to jest w zwyczaju 
od wielu lat pełną swobodę w poruszaniu nurtujących 
ich problemów. Mimo prośby, aby zabierający głos w 
jednym wystąpieniu przedstawiali problemy, nie odbiera-
no im głosu, gdy czynili to wielokrotnie. Tegoroczne spo-
tkania odbyły się w dniach od 6.10 do 20.10. Zachowa-
no dotychczasową formułę oraz miejsca spotkań. W każ-
dej miejscowości wzorem lat poprzednich wyznaczony 
radny z danej miejscowości lub z nią utożsamiany pełnił 
rolę prowadzącego oraz gospodarza. Jako pierwszy za-
brał głos Burmistrz Ludwik Jagoda, który tym razem sy-
gnalizował, że w swych wystąpieniach ograniczy poda-
wanie danych statystycznych dotyczących budżetu gmi-
ny, względnie realizowanych lub zrealizowanych zadań, 
do niezbędnego minimum. Uznał, że niewiele osób jest 
w stanie dane te zapamiętać, a są one dostępne w doku-
mentach źródłowych czy też publikowane w internecie 
na stronach BIP. Burmistrz zaproponował w zamian sku-

pienie się na istotnych problemach całego miasta, da-
nej miejscowości, w której odbywają się spotkania oraz 
problemach poruszonych w danej miejscowości w ubie-
głym roku koncentrując się na realizacji, względnie na 
powodach jej braku.  W odniesieniu do budżetu miasta 
podawał tylko podstawowe dane dotyczące jego wyso-
kości w rozbiciu na dochody i wydatki oraz poziomu ich 
realizacji. Wśród problemów dotyczących całego miasta 
wymieniał między innymi potrzebę zapewnienia całodo-
bowej opieki medycznej dla mieszkańców zwłaszcza w 
dni wolne i święta. Potrzebą zapewnienia miejsc dla dzie-
ci w przedszkolach związaną z koniecznością poniesie-
nia nakładów inwestycyjnych na rozbudowę przedszko-
la. Zwracał uwagę na powstałe zawirowanie towarzyszą-
ce od lat oczekiwanej budowie drogi ekspresowej S-1, 
zwłaszcza w sytuacji proponowania kolejnego warian-
tu jej przebiegu w Bieruniu kolidującego z interesem 
mieszkańców. Burmistrz informował również o nie zała-
twionym po myśli Bierunia sporze granicznym z Tycha-

mi. Informował również o 
innych sprawach w tym:

- potrzebie zapewnienia 
w budżecie gminy środ-
ków finansowych na wy-
płatę ekwiwalentu dla 

członków OSP biorących udział w akcjach gaśniczych 
czy szkoleniach,

- pracach nad opracowaniem kolejnych planów miej-
scowych zagospodarowania przestrzennego,

- potrzebie udzielenia wsparcia dla działań Spółki EKO-
TERM, aby wyodrębniono dzierżawiony przez nią mają-
tek itd.

Burmistrz omówił również realizację postulatów zgło-
szonych przez mieszkańców w ubiegłym roku oraz pla-
nowane duże inwestycje w tej miejscowości. Po zakoń-
czeniu wystąpienia Burmistrza głos zabrali mieszkańcy. 
Przyjęto zasadę, że po zadaniu kilku pytań lub zgłosze-
niu problemów udzielana była odpowiedź. Poza Burmi-
strzem odpowiedzi udzielali jego Zastępca Jan Podle-
śny, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Jan 
Stocki, Naczelnik Wydziału Ładu Przestrzennego Kry-
styna Trzońska, Kierownik Referatu Ochrony Środowi-
ska Grzegorz Plewniok, Komendant Straży Miejskiej Ma-
rian Wala, Prezes Spółki Wodnej Józef Losoń, Zastępca 
Starosty Bernard Bednorz, Prezes BPiK Tadeusz Kowa-
lik itd. Wszystkie spotkania po ich zakończeniu  w formie 
dzielenia się refleksjami podsumowywał i zamykał prze-
wodniczący Rady Henryk Skupień.

Czarnuchowice 6.10.2008 r. 
Filia SP-3

Prowadzącym spotkanie był radny Franci-
szek Zawisz. W spotkaniu uczestniczyło ok. 
30 osób, z czego głos zabrali m.in. Jerzy Lato-
cha, Emil Ziebura, Adam Kasperczyk, Bernard 
Pustelnik, Anna Lip, Dariusz Jagoda, Jan Mal-
charek, Konrad Maćko, Rudolf Malcharek, To-

masz Pyda, Adam Rozmus, Piotr Sajdok, Ur-
szula Balion.

Podobnie jak w latach ubiegłych dla za-
pewnienia przejrzystości poruszanych przez 
mieszkańców problemów pogrupowano je te-
matycznie. Użyto przy ich prezentowaniu for-
my bezosobowej. W szeroko rozumianych 
sprawach komunalnych; krytycznie odniesio-
no się do stanu cmentarza komunalnego przy 
ul. Soleckiej. Ponownie zgłoszono potrzebę 

Głos mają mieszkańcy
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SPOTKANIA

wykonania zadaszenia nad wejściem do domu 
przedpogrzebowego w taki sposób, aby znala-
zła pod nią schronienie większy liczba uczest-
ników ceremonii pogrzebowej, zwłaszcza w 
okresie jesienno-zimowym. Zwrócono uwagę 
na czystość chodnika w Bieruniu Nowym przy 
ul. Warszawskiej i rosnące przy nim chwasty. 
Porównano wjazd do Czarnuchowic do wjaz-
du na Ukrainę licząc na wywarcie większego 
wrażenia, w tym zabrudzone owadami opra-
wy lamp ulicznych, potrzebę wymiany żaró-
wek itd. Informowano o dużym ruchu na wą-
skiej ul. Równoległej. Sygnalizowano dziury w 
drogach, w tym na Górce Soleckiej oraz wyso-
kie chwasty przy ul. Soleckiej. Wyrażono znie-
cierpliwienie odnosząc je do modernizacji w 
tym poszerzenia ul. Mielęckiego. Poinformo-
wano o wyciekach wody z hydrantu pod wałem 
i jego uszkadzaniu przez sprzęt rolniczy. Pro-
szono o dostosowanie rozkładu jazdy mikrobu-
sów do konkretnych potrzeb mieszkańców. Po-
stulowano postawienie słupa oświetleniowe-
go w miejsce usuniętego przy ul. Mielęckiego, 
założenie klosza na lampie na końcu tej ulicy 
oraz pomalowanie obrzeży ul. Mielęckiego, w 
celu zwiększenia bezpieczeństwa na tej ulicy.  
Zaproponowano postawienie instalacji sygna-
lizacyjnej na ul. Warszawskiej, aby ułatwione 
było włączenie się do ruchu zwłaszcza wyjazd 
z Czarnuchowic w kierunku Oświęcimia. Pyta-
no o możliwość zlikwidowania opłat za wymia-
nę dokumentów w Starostwie. Poinformowano 
o nieprzyjemnych zapachach, które nawiewa-
ne są do Czarnuchowic z Oświęcimia. Pytano o 
dalszy los Filii szkoły w Czarnuchowicach. Kil-
ka osób zabrało głos podobnie jak w przypad-
ku cmentarza omawiając różne problemy, w 
tym głównie brak środków na funkcjonowanie 
Spółki  Wodnej, oraz zaleganie z opłatą skła-
dek przez wielu członków Spółki i niską kwo-
tą, która nie pozwala na realizację zadań. Py-
tano o możliwość zainstalowania przydomowej 
oczyszczalni przy ul. Dyrdy.

Bijasowice 8.10.2008 r. Filia 
SP-3

Prowadzącym spotkanie był radny Józef 
Penczek. W spotkaniu uczestniczyło ok. 30 
mieszkańców, w tym głos zabrali m.in. Jadwi-
ga Kula, Michał Kucz, Ludwik Czernik, Urszula 
Podbioł, Ryszard Budny, Zdzisław Kantor, Wie-
sław Zagdański, Józef Pawlik, Józef Penczek, 
Maria Kotas.

W sprawach dotyczących gospodarki komu-
nalnej wnioskowano m.in. o wyczyszczenie i 
udrożnienie rowów komunalnych przy ul. Porą-
bek. Informowano o braku lampy na słupie na 
ulicy Bijasowickiej przy sklepie oraz o podej-
mowanie interwencji, gdy mieszkańcy zgłasza-
ją awarie oświetlenia. Przypomniano o trwa-
jących od trzech lat staraniach dotyczących 
wycięcia lipy przydrożnej stwarzającej zagro-

żenie dla właścicieli budynku przy ul. Jagiełły. 
Sygnalizowano potrzebę prawidłowego funk-
cjonowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżo-
waniu ul. Warszawskiej z ul. Wawelską na skrę-
cie przy sklepie „Rolnik”. Proszono o pomoc 
mającą na celu: wymianę rurociągu na ul. Ja-
giełły, który ulega częstym awariom, a miesz-
kańcy poza brakiem wody ponoszą koszty 
spuszczenia brudnej wody oraz o pomoc w 
zaopatrzeniu mieszkańców w opał do pieców 
ekologicznych. Informowano o tworzących się 
rozlewiskach na styku ul. Jagiełły i Bijasowic-
kiej. Sygnalizowano przypadki spóźniania się 
mikrobusu, który zabiera dzieci z Kopani do 
szkoły i przeładowany z nadmierną szybko-
ścią nadrabia opóźnienie. Informowano o no-
torycznym przekraczaniu szybkości przez gór-
ników jadących przez Kopań w kierunku Woli 
oraz o przeładowanych samochodach niszczą-
cych drogę do Jajost mimo znaku ograniczają-
cego nośność do 2,5 tony. Pytano o remont ul. 
Wiślańskiej. Zwracano uwagę na nierówny zwi-
chrowany chodnik pomiędzy ul. Majową i ul. 
Jadwigi sugerując dalszą budowę chodnika na 
odcinku ok. 800 m od ul. Lipcowej do szkoły na 
Kopani. Wnioskowano o poprawę bezpieczeń-
stwa na zakręcie ul. Jagiełły i ul. Bijasowickiej 
poprzez postawienie lustra. Proszono o zain-
stalowanie lampy ulicznej przy złomnicy. Pro-
szono o dokończenie utwardzenia ul. Majowej. 
Trzy tematy spowodowały szerszą dyskusję. 
Pierwszy uzyskał pełne poparcie obecnych, a 
dotyczył zebrania podpisów osób kwestionują-
cych proponowany nowy przebieg drogi eks-
presowej S1 powodujący konieczność wybu-
rzenia kilku nowo postawionych budynków. 
Podczas zebrania zbierano listy z podpisami, 
które wzmocnią argumentację w artykułowaniu 
stanowiska gminy.

Drugi dotyczył dalszych losów Spółki Wod-
nej, a ściślej konieczności regularnego opła-
cania składek członkowskich, aby zarząd mógł 
realizować przyjęte zobowiązania.

Trzeci dotyczył obawy co do szans prawidło-
wego nauczania w SP3 w sytuacji, gdy klasy III 
liczą ponad 30 uczniów. Powoływano się przy 
tym na sąsiednie gminy, w których nie ma tak 
licznych klas. Obawy te odnoszono również do 
przedszkola zwracając uwagę, że znajduje się 
w nim pomieszczenie zajęte przez gabinet sto-
matologiczny, które należy oddać przedszkolu. 
Przypomniano  o zgłaszanej w ubiegłym roku 
potrzebie postawienia wiaty na parkingu przy 
SP3. Twierdzono, że Gimnazjum Nr 1 ma fatalną 
opinię, bez szerszego uzasadnienia. Negatywną 
opinię i wątpliwości rozszerzono, na przewidy-
waną reformę rozpoczynania nauki od 6 roku ży-
cia. Jednostronnie negatywne stanowisko spo-
wodowało, że rozwinęła się dyskusja, w której 
wzięli udział Burmistrz, Dyrektor SP3, Przewod-
niczący Rady, radny Czesław Matyjasik. Zakwe-
stionowali oni wszystkie przedstawione obawy i 
oceny opierając się m.in. na wynikach egzami-
nów oraz posiadanej przez szkoły bazie.
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SPOŁECZEŃSTWO\

Alimenty po 
nowemu

Szanowni Państwo,

dwudziesta trzecia sesja Rady Powiatu, któ-
ra odbyła się w dniu 18 września 2008r po-
święcona była głównie analizie stanu bez-
pieczeństwa, zmianom kategorii drogi oraz 
zmianom dokonanym w budżecie powiatu

Rada Powiatu podjęła uchwałę dotyczącą zmian budżetu po-
wiatu (projekt z autopoprawką Zarządu Powiatu), w wyniku któ-
rej w Bieruniu nie będzie modernizowana żadna droga powia-
towa. Natomiast będą modernizowane drogi w Bojszowach (ul. 
Pancerniaków, skrzyżowanie Skromnej , Bojszowskiej i Wolskiej), 
w Imielinie (ul. Satelicka), w Lędzinach (ul. Gwarków).Ale po ko-
lei. W dniu 9 września 2008 r.  Komisja Gospodarki i Rozwoju po-
zytywnie zaopiniowała ( nie jednogłośnie) projekt uchwały w któ-
rej planowano budowę chodnika przy ul. Krakowskiej  w Bieruniu 
wraz z innymi zadaniami wymienionymi powyżej. Dwa dni póź-
niej komisja Budżetu i Finansów postanowiła zamienić zadania 
do wykonania i w miejsce budowy chodnika przy ul. Krakowskiej 
rozpocząć inwestycje na ulicy Mielęckiego w Bieruniu. Powiat po-
siada dokumentację techniczną ul. Mielęckiego i w przypadku nie 
rozpoczęcia  inwestycji  na tej drodze, dokumentacja ( 95 tys. zł) 
straci ważność. Nie wiadomo dlaczego Zarząd Powiatu zajął inne 
stanowisko niż Komisja Gospodarki i Rozwoju oraz inne niż Ko-
misja Budżetu i Finansów i  na sesji przedstawił Radzie  uchwa-
łę ze swoją autopoprawką, w której wycofał zarówno remont 
chodnika przy ulicy Krakowskiej jak i remont ul. Mielęckiego. 
Niestety dla Bierunia radni przegłosowali tę uchwałę i uchwa-
ła została podjęta większością głosów. 

Szkoda, że  (oprócz mnie)  tylko jeden radny z Bierunia głoso-
wał przeciwko tej uchwale, uchwale w której modernizuje się dro-
gi wszędzie, tylko nie w Bieruniu.

Bernard Pustelnik

Wiecie, że w powiecie...

Z dniem 1 października weszła w życie 
ustawa o pomocy osobom uprawnionym 
do alimentów. W związku z tym informuje-
my, że w nowym okresie zasiłkowym 2008/
2009 nastąpią zmiany dotyczące realizacji 
wypłaty świadczeń należnych z tytułu zasą-
dzonych alimentów. 

Ustalenie prawa do świadczeń z fun-
duszu alimentacyjnego nastąpi na wnio-
sek osoby uprawnionej lub jej przedsta-
wiciela ustawowego. Wnioski o przyznanie 
świadczeń, dotyczące nowego okresu za-
siłkowego, wraz z zaświadczeniem o bez-
skutecznej egzekucji (za okres ostatnich 
dwóch miesięcy) należy składać bezpo-
średnio do organu realizującego, a nie jak 
dotąd za pośrednictwem komornika. 

Wnioski wraz z kompletem dokumen-
tów są przyjmowane od 1 sierpnia 2008 r. 
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bieruniu przy ul. Wawelskiej 
35 od poniedziałku do piątku w godzinach 
7.30 do 15.30. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjne-
go przysługują w wysokości bieżąco usta-
lonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 
500 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyj-
nego przysługują osobie uprawnionej do 
ukończenia przez nią 18 roku życia albo w 
przypadku gdy uczy się w szkole lub szko-
le wyższej do ukończenia przez nią 25 roku 
życia. Wyjątek stanowi orzeczenie o znacz-
nym stopniu niepełnosprawności, nie obo-
wiązuje ograniczenie wiekowe. Świadcze-
nia z funduszu alimentacyjnego przysługu-
ją, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na 
osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 
zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona: 

- została umieszczona w instytucji za-
pewniającej całodobowe utrzymanie albo 
w rodzinie zastępczej, 

- jest pełnoletnia i posiada własne dziec-
ko, 

- zawarła związek małżeński. 
Akty prawne: 
Ustawa z 

dnia 7 wrze-
śnia 2007 
r o pomo-
cy osobom 
uprawn io -
nym do ali-
mentów – 
Dz.U. Nr 
192 z dnia 
19.10.2007 
poz. 1378.

BURMISTRZ MIASTA
BIERUNIA

BIERUŃ, 
dnia 10 października 2008r

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu położonego w rejonie ul. Turyńskiej

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 
80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady 
Miejskiej w Bieruniu nr X/12/2007 z dnia 25.10.2007r. zawia-
damiam o wyłożeniu do publicznego wglądu zmian projek-
tu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu położonego w rejonie ul. Turyńskiej wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach od 20 października 
2008r. do 19 listopada 2008r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Bieruniu ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń, parter, pokój nr 4, w 
godz. od 800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miej-
scowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 listopada 
2008r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu ul. Rynek 14 
( II piętro, sala szkoleń nr 23) o godz. 1400.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje usta-
lenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść 
uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Bie-
runia z podaniem imienia   nazwiska lub nazwy jednostki or-
ganizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwa-
ga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  5 grud-
nia 2008r.

Burmistrz Miasta Bierunia
inż. Ludwik Jagoda
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Bezpieczny przedszkolak pod ta-
kim hasłem w Przedszkolu nr 2 w Bieru-
niu wdrażany jest program  edukacyjny 
na temat zasad bezpieczeństwa przed-
szkolaka. Nauczycielki przekazują swo-
im podopiecznym wiedzę jak bezpiecz-
nie zachować się w domu, w przedszkolu 
oraz na podwórku. 

Bezpieczny przedszkolak
25 września w naszym przedszkolu go-

ściliśmy – panów policjantów z Komen-
dy Policji w Bieruniu, którzy przypomnie-
li dzieciom zasady bezpiecznego porusza-
nia się po drodze, przejścia przez jezdnię 
w miejscach do tego wyznaczonych – 
powiedziała nam jedna z nauczycielek 
przedszkola.

Przedszkolaki dowiedziały się również 
jak przebiega i na czym polega praca po-
licjanta, zdobyły wiedzę, że każdy poli-
cjant jest przyjacielem dzieci, i że zawsze 
można się do niego zwrócić o pomoc. 
Dzieci podziękowały policjantom za do-
bre rady piosenkami i własnoręcznie zro-
bionymi laurkami. 

Czas biegnie szybko i chociaż kalendarzowa jesień dopiero się 
zaczęła, to   IX Festiwal “Jesień Organowa w Powiecie Bieruńsko-Lę-
dzińskim” organizowany pod patronatem starosty Piotra Czarnyno-
gi, niebawem przejdzie do historii.

W tym roku festiwal  rozpoczął się w Imielinie ale już drugi kon-
cert  - miał miejsce  14 września w kościele p.w. św. Barbary. Johann 
Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann i Felix Mendelssohn-Bar-
tholdy – to tylko niektórzy kompozytorzy, których utworów mogliśmy 
wysłuchać korzystając z gościnności ks. Proboszcza Andrzeja Bar-
toszka. Ucztę duchową zapewnił nam występ Witolda Zalewskie-
go, pełniącego na co dzień funkcję organisty w Królewskiej Kate-
drze na Wawelu oraz utalentowanej studentki Akademii Muzycznej 
w Krakowie w klasie fletu – Agaty Kucz. 

28 września w zabytkowym kościele św. Walentego w Bieruniu 
wystąpił znakomity skrzypek Piotr Pławner i młody, utalentowa-
ny organista, grający tym razem na znajdującym się w świątyni XVII-
wiecznym pozytywie – Stanisław Pielczyk. Stosownie do wnętrza, 
u św. Walentego zabrzmiała muzyka dawna a “najmłodszy” utwór li-
czył sobie ponad 250 lat. 

Koncerty prowadził niezawodny Roman Jochymczyk wzbogaca-
jąc całość o niezwykle cenne i interesujące informacje.

Warto odnotować fakt, że każdy kolejny koncert organowy groma-
dzi  w naszym mieście coraz liczniejszą widownię, a co istotne, wi-
downię w coraz szerszym spektrum wiekowym. To dobry progno-
styk na przyszłość. Jaka szkoda, że kolejne koncerty dopiero za rok. 

Młodość i 
doświadczenie na 
Jesieni Organowej 

OGŁOSZENIE – UWAGA 
WAŻNE!

Bieruński Ośrodek Kultury informuje, o zmianie terminu 
przyjmowania zgłoszeń na rezerwację sal w 2010 roku :

– Świetlicy Środowiskowej przy ul. Remizowej 19,
– KinoTeatrze „Jutrzenka” przy  ul. Spiżowa 4,
– Domu Kultury „Gama” przy ul. Chemików 45.

Zapisy odbywać  się będą od dnia  5 stycznia 2009 r.
 w KT „Jutrzenka”, ul. Spiżowa 4.

W pierwszej kolejności rezerwowane będą terminy dla Urzędu 
Miejskiego i podległych jednostek , organizacji społecznych dzia-

łających na terenie naszej gminy oraz mieszkańców Bierunia. 
Dla osób spoza Bierunia przyjmowane będą wnioski od dnia 

2.02.2009 r. 
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29 września po raz ósmy obchodzo-
no Dzień Głośnego Czytania. W tym dniu 
świętowano również 120 rocznicę uro-
dzin Janiny Porazińskiej, autorki książek 
dla dzieci, założycielki czasopisma „Pło-
myk”. W swej twórczości pisarka często 
sięgała do motywów ludowych. Inspiro-
wała się przypowieściami, gadkami, po-
daniami ludowymi, przetwarzając je lite-
racko zachowywała jednak słownictwo, 
styl i melodię wierszy ludowych.

Korzystając ze zbiegu tych rocznic 
Miejska Biblioteka Publiczna przyłą-
czyła się do obchodów Dnia Głośnego 
Czytania, pod hasłem „Wokół książek 
Janiny Porazińskiej. Podobnie jak w 
przypadku akcji „Cała Polska czyta dzie-
ciom” zaproszono specjalnego gościa. 
Pani Maria Reguła, członkini zespo-

łu folklorystycznego „Bierunianki” roz-
poczęła spotkanie z przedszkolakami z 
grupy „Motylki” z Przedszkola nr 1, utwo-
rem „Bajka iskierki” odśpiewanym razem 
z dziećmi. Następnie maluchy obejrzały 

inscenizację opowieści o Agacie, która 
nogą zamiatała. Były również zagadki li-
terackie. Młodzi uczestnicy spotkania za-
poznali się z biblioteką i  warunkami ko-
rzystania z jej księgozbioru.

Dzień Głośnego Czytania

Bieru�ski O�rodek Kultury; Miejska Biblioteka Publiczna organizuje wyjazd do 

Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie 
       na widowisko taneczno –muzyczno - filmowe�

pt. „Magiczny Hollywood”
z gwiazd� Gra�yn� Brodzi�sk�,  

Krakowsk� Młod� Filharmoni� oraz tancerzami szkoły „Ta�ca z gwiazdami”. 
Usłyszymy m. in. przeboje „Besame mucho”, „My way”,  

motywy muzyczne z „Casablanci”, ”Przemin�ło z wiatrem”, utwory zespołu Queen  
ilustruj�ce najbardziej znane romantyczne sceny filmowe 

Spektakl odb�dzie si�: 05.12.2008 r. (pi�tek) o godz. 18.00

Wyjazd:                                                                                               
Bieru� Stary parking przy Domu Przedpogrzebowym godz. 14.45       Cena biletu: 71 zł
Bieru� Nowy ul. Kossaka godz. 15.00         ( w cenie biletu            
Zapisy przyjmuj� biblioteki do  17.10.2008 r.     przejazd  
MBP nr 1 ul. Chemików 45     Tel. 032 216 47 24        i ubezpieczenie) 
MBP nr 2 ul. Jagiełły 1            Tel. 032 216 37 29 

Ilo�� miejsc ograniczona

Pan Roman Barów urodził się w 1933 
roku w Bieruniu Nowym. Tutaj skończył 
szkołę, zamieszkał. Kolejarz z zawodu, 
fotograf z zamiłowania. Jedno z drugim 
powiązane - bo dworzec dawniej to miej-
sce tętniące życiem, magiczne, niosące 
zmiany centrum. Warte by je  uwiecznić 
na fotografii, opisać aparatem.

Rodowity bierunianin to dziś skarbni-
ca wiedzy, dokumentalista miasta,  czło-
wiek dzięki któremu potomni popatrzą 
na świat naszymi oczami, oczami prze-
szłości. Zdjęcia, a jest ich ponad 8 tysię-
cy, to niesamowity dorobek, prezent dla 
naszych dzieci, lekcja przeszłości, doku-
ment miasta.

Pogodny i życzliwy, dziś już starszy 
pan, wiernie fotografuje swoje miasto, 
ważne chwile i te codzienne, ludzi przy 
pracy i zabawie, ulice, domy, tajemnice 
stacji kolejowej. Wszystko, bo świat się 
zmienia  i tylko klisza fotograficzna za-
trzyma go na chwilę. 

Wystawa, którą mogliśmy obejrzeć 
pod koniec września w Świetlicy Śro-
dowiskowej  przy ulicy Remizowej „Bie-
ruń w obiektywie czasu – pasje fotogra-
ficzne Romana Barowa” – to ważne wy-
darzenie dla nas wszystkich. Skromny, 
spokojny, pan Roman, zawsze służy po-
mocą, chętnie korzystamy z jego zbio-
rów,  a wystawa to podziękowanie, po-
kazanie, że wyjątkowi ludzie są wśród 
nas i trzeba się na chwilę obok nich za-
trzymać, bo warto. 

Pan Roman Barów urodził się w 1933 

Fotograficzny 
świat 
Romana 
Barowa
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AEROBIK – zajęcia dla dorosłych i młodzieży, instruktor – 
p. Dariusz Kryla, koszt 7 zł/godz. poniedziałki godz. 19.20 – 
20.20 i środy godz. 20.00 – 21.00  kinoteatr „Jutrzenka” Bie-
ruń, ul. Spiżowa 4
 
BREAK DANCE – zajęcia dla młodzieży, instruktor – p. Da-
riusz Kryla, zajęcia bezpłatne środy godz. 16.00 – 18.00 ki-
noteatr „Jutrzenka” Bieruń, ul. Spiżowa 4 czwartki godz. 
17.00 Świetlica Środowiskowa Bieruń, ul. Remizowa 19

CHÓRY – zajęcia adresowane do wszystkich lubiących 
śpiew chóralny

CHÓR „POLONIA” – dyrygent – pan Janusz Muszyński, 
zajęcia bezpłatne środy godz. 16.30, kinoteatr „Jutrzenka” 
Bieruń, ul. Spiżowa 4

CHÓR „HARMONIA” – dyrygent – pan Andrzej Kojdecki, 
zajęcia bezpłatne środy, godz. 16.00, Świetlica Środowisko-
wa Bieruń, ul. Remizowa 19

ZESPOŁY FOLKLORYSTYCZNE – zajęcia dla miłośników 
folkloru, bez ograniczeń wiekowych, bezpłatne 

„BIERUNIANKI” instruktor muzyczny pan Edward Socha, 
czwartki godz. 16.00 kinoteatr „Jutrzenka” Bieruń, ul. Spi-
żowa 4

„NOWOBIERUNIANKI” instruktor pan Edward Socha, po-
niedziałki godz. 15.45 Świetlica Środowiskowa, Bieruń ul. 
Remizowa 19

„ŚCIERNIANECZKI” instruktor muzyczny pan Bernard Li-
chota, czwartki godz. 18.00 Filia Szkoły Podstawowej w 
Ścierniach

ZAJĘCIA TEATRALNE – adresowane do młodzieży i 
dzieci, bezpłatne

KABARET – TEATR prowadzi pani Anna Sowada, piątki 
godz. 9.30 kinoteatr „Jutrzenka” Bieruń, ul. Spiżowa 4

EPIDEMIA – EKSPERYMENTALNY TEATR POSZUKI-
WAŃ TWÓRCZYCH prowadzi pan Michał Sabat, piątki 
godz.15.00  kinoteatr „Jutrzenka” Bieruń, ul. Spiżowa 4

FABRYKA MARZEŃ prowadzi pan Michał Sabat, piątki 
godz. 18.00 kinoteatr „Jutrzenka” Bieruń, ul. Spiżowa 4

SZMARAGDOWY SMOK prowadzi pani Katarzyna Lenart, 
dla dzieci szkół podstawowych kinoteatr „Jutrzenka” Bie-
ruń, ul. Spiżowa 4

FANTOM zajęcia adresowane dla młodzieży, prowadzi pani 
Joanna Lorenc  wtorki godz. 16.00  Dom Kultury „Gama” 
Bieruń, ul. Chemików 45

ZAJĘCIA WOKALNO-MUZYCZNE – adresowane do 
wszystkich grup wiekowych

PaSeBo grupa wokalno–muzyczna prowadzona przez pa-
nią Danutę Nygę zajęcia bezpłatne adresowane do mło-
dzieży piątki godz. 16.00, Dom Kultury „Gama” Bieruń, ul. 
Chemików 45 

FREEDOM grupa wokalna, zajęcia adresowane do mło-
dzieży prowadzi pani Agata Urbaś Parysz środy godz. 
18.00, Dom Kultury „Gama”, Bieruń, ul. Chemików 45

FolkBand zespół instrumentalny, prowadzi pan Krzysztof 
Myalski piątki godz. 18.00 Dom Kultury „Gama”, Bieruń, ul. 
Chemików 45

Wo-Do 40 młodzieżowy zespół muzyczny 
piątki godz. 18.00 Dom Kultury „Gama”, Bieruń, ul. Chemi-
ków 45 

Zajęcia taneczno–rytmiczne – adresowane dla dzieci i 
młodzieżyprowadzi Aleksandra Parysz–Machura ponie-
działki godz. 16.00– dzieci, godz. 17.00– młodzież, zajęcia 
od 27 października Kinoteatr „Jutrzenka” Bieruń, ul. Spiżo-
wa 4

NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH MUZYCZNYCH: pia-
nino, akordeon, keyboard, gitara. Prowadzi pani Jolanta 
Grześlak. Zapisy oraz dodatkowe informacje: tel. 216 17 45
Dom Kultury „Gama” Bieruń, ul. Chemików 45

KURS TAŃCA TOWARZYSKIEGO dla dorosłych oraz gru-
py dziecięcej.  Prowadzi instruktor Szkoły Tańca „Wir” z My-
słowic. Płatne 30 zł/ miesięcznie. Czwartki od godz. 18.00. 
Zapisy oraz dodatkowe informacje: tel. 216 17 45
Dom Kultury „Gama” Bieruń, ul. Chemików 45

KURS TAŃCA TOWARZYSKIEGO dla dorosłych oraz gru-
py dziecięcej prowadzi instruktor Katarzyna Gruszczyńska
Zajęcia odpłatne, pierwsze spotkanie 7 października godz. 
18.00 – dzieci, godz. 19.00 – dorośli Świetlica Środowisko-
wa, Bieruń, ul. Remizowa 19. Zapisy oraz dodatkowe infor-
macje: tel. 216 21 18, 502 285 741

ZAJĘCIA PLASTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
prowadzi pani Krystyna Bobak wstęp wolny wtorki godz. 
17.00 Dom Kultury „Gama” Bieruń, ul. Chemików 45

Bieruński Ośrodek Kultury 
Zaprasza na zajęcia stałe w sezonie 2008/2009

ZAPRASZAMY ZESPOŁY MUZYCZNE DO REZERWOWANIA SAL NA PRÓBY ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH 
w Domu Kultury „Gama” Bieruń, ul. Chemików 45
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KULTURA

12 października godz. 16.00
„Echa legendarnych dziejów Bierunia” przedstawienie przygotowane 

przez uczniów SP1

13 października godz. 11.00
Spotkanie dla Ośrodka Edukacji z okazji Dnia Nauczyciela

16 października godz. 15.00
Spotkanie z okazji Dnia Seniora dla PZERiI

17 października godz. 17.00 
Spotkanie nauczycieli z bieruńskiego LO 

20 października godz. 17.00
Spotkanie Władz Miasta z mieszkańcami

25 października godz. 10.00 
Eliminacje Śląskie IX Festiwalu Dzieci i Młodzieży 

„TĘCZOWE PIOSENKI JANA WOJDAKA”

25 października godz. 20.00 
Film „SIEROCINIEC” – horror, wstęp wolny

26 października godz. 20.00  
Film „SIEROCINIEC” – horror, wstęp wolny

13 października godz. 17.00
Spotkanie Władz Miasta z mieszkańcami 

21 października godz. 14.00
Dzień Seniora PZERiI

23 października godz. 11.00
Spotkanie Zespołu Charytatywnego z mieszkańcami

17 października godz. 14.00
Zebranie Zarządu ZKPiBWP

Bieruński Ośrodek Kultury 
zaprasza w październiku

Wyjazd do teatru „Bagatela” przełożony.

Szanowni Państwo

W związku z przedłużającym się remontem w teatrze „Bagate-
la” wyjazd na spektakl „Okno na parlament” został przełożony na 

23 listopada (niedziela). Godziny wyjazdu oraz koszt nie uległy 
zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać w bibliotekach.

Miejska Biblioteka Publiczna nr 1   tel. 032 216 47 24
Miejska Biblioteka Publiczna nr 2  tel. 032 216 37 39

Zaproszenie na II 
Zjazd Absolwentów

w ramach 

Obchodów 60-lecia Liceum 
Ogólnokształcącego im. 

Powstańców Śląskich w Bieruniu.
Zjazd odbędzie się 18 października 2008 r.

 930 Uroczysta msza święta w kościele Świętego Bartło-
mieja. 

1200 Uroczystość oficjalna w hali sportowej przy Liceum 
Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich.

1400 Spotkania klasowe, rozdanie pamiątek zarejestrowa-
nym absolwentom, poczęstunek. Koncert zespołu Cree.

Rejestracja uczestników zjazdu odbywa się do 10 paździer-
nika 2008 roku. Wpłatę 60 zł. należy przelać na konto podane 
poniżej. Dane do wpłaty: Rada Rodziców przy Liceum Ogólno-
kształcącym im. Powstańców Śląskich  43-150 Bieruń, ul. Lice-
alna 17. Bank Spółdzielczy Tychy 82 8435 0004 0000 0000 6477 
0002. Kwota: 60 zł. W polu “tytułem” proszę wpisać: Imię i nazwi-
sko oraz rok ukończenia szkoły (lub lata uczęszczania). Wszel-
kie środki zostaną przekazane na cele organizacji zjazdu oraz 
potrzeby szkoły. 

Kinoteatr „Jutrzenka” ul. Spiżowa 4

Świetlica Środowiskowa, ul. Remizowa 19

Dom Kultury „Gama” ul. Chemików 45
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MAGAZYN SZKOLNY

Uroczyste ślubowanie klas pierwszych, które w Szkole Podstawo-
wej nr 1 odbyło się 19 września, było wielkim wydarzeniem  dla  

najmłodszych uczniów najstarszej bieruńskiej szkoły, ich rodziców 
i nauczycieli. Przypomnijmy, że w tym roku w czterech pierwszych 
klasach uczy się 98 dzieci a ich wychowawczyniami są panie: Re-
nata Sobanik, Anita Ziętara(1a-klasa integracyjna), Renata Liszka 
(1b), Anna Socha (1c) i Barbara Lach (1d).    

Uroczystość ślubowania  przeprowadzona została w dużym gro-
nie, na sali gimnastycznej. Najpierw uczniowie klasy Ia i Ib za-

prezentowali swoim kolegom program słowno-muzyczny przygoto-
wany pod kierunkiem nauczycielek. Był to pierwszy aktorski występ 
pierwszaków na szkolnej scenie. Na spotkaniu wystąpił również ze-
spół muzyczno-taneczny „Wesołe żabki” 

Podniosłym momentem uroczystości było oczywiście ślubowa-
nie  pierwszoklasistów składane na sztandar szkoły. Wiele emo-

cji wzbudził także obrzęd pasowania pierwszaków na uczniów. Ce-
remonii tej dokonały: pani dyrektor Anna Knopek, wicedyrektor 
Urszula Stolorz oraz wicedyrektor Gabriela Lipińska. Dotknięcie 
ramienia każdego pierwszaka ogromnym ołówkiem wyrażało przyję-
cie go do uczniowskiej społeczności. Uwieńczeniem dnia był słodki 
podwieczorek przygotowany przez rodziców.

Ślubowanie 
pierwszaków

Jubileusz Jedynki
W tym roku mija 160-ta rocznica Szkoły Podstawowej z Od-

działami Integracyjnymi nr 1 w Bieruniu. Obchody roczni-
cowe rozpoczną się 11 października Mszą św. w koście-

le św. Bartłomieja. Po niej, uroczystości zostaną przeniesione do 
budynku szkoły, gdzie dla zaproszonych gości, zostanie zaprezen-
towany jej dotychczasowy dorobek oraz Monografia Szkoły autor-

stwa Aliny Czerwińskiej – nauczycielki SP1. Przewidziana jest 
także część artystyczna, podczas której uczniowie zaprezen-
tują swoje talenty: wokalne, taneczne i aktorskie. Dzień póź-
niej, tj. 12 października o godz. 16:00 w kinoteatrze „Jutrzen-
ka”, uczniowie szkoły wystawią sztukę pt. „Echa Legendarnych 
Dziejów Bierunia” przygotowaną przez nauczycieli: Katarzynę 
Lenart i Agatę Parysz-Urbaś. W kolejnych dniach od 13 do 
15 października w godzinach 15:00-18:00, każdy będzie mógł 
zwiedzić szkolne mury podczas „Dni Otwartych”.

W dniach od 16 do 24 września br., 21 
uczniów i ich dwie opiekunki z Schweizer 
– Gymnasium w Gundelfingen, byli gość-
mi bieruńskiego liceum. 
Przyjaciele z partnerskie-
go miasta mieszkali w do-
mach licealistów. Jak co 
roku, wizyta obejmowała 
zwiedzanie Bierunia oraz 
innych miejscowości: 
Oświęcimia, Pszczyny, 
Wieliczki i Krakowa. 23 
września niemieccy go-
ście złożyli wizytę w Urzę-
dzie Miejskim. Przyjął ich 
Wiceburmistrz Jan Podle-
śny. Burmistrz przybliżył 
gimnazjalistom historię 
Bierunia, system sprawo-
wania władzy samorzą-
dowej, opowiedział o najważniejszych kie-
runkach rozwoju i problemach miasta. Mło-
dzież z Niemiec dowiedziała się także o 

Wizyta przyjaciół z Niemiec
szerokiej współpracy, jaką gmina Bieruń 
prowadzi z miastami Europy. Uczniowie 
zadawali wiele pytań związanych z histo-

rią miasta, systemem edukacji oraz poglą-
dami Polaków w sprawie Unii Europejskiej 
oraz wejścia do „strefy Euro”. 

Podczas jedenastoletniej współpracy 
(akt partnerstwa pomiędzy Gundelfin-
gen i Bieruniem podpisano 14.06.1997r) 

odbyło się ponad 20 
wzajemnych wizyt mło-
dzieży. W Bieruniu dzia-
ła także Stowarzyszenie 
Polsko-Niemieckie „Gun-
delfingen”, które wraz 
z niemieckimi partnera-
mi  organizuje coroczne - 
otwarte spotkania, wykła-
dy, koncerty, prezentacje 
i projekcje filmów, mające 
na celu wzajemne pozna-
wanie kultur. Ostatnie spo-
tkanie odbyło się 8 paź-
dziernika  w kinoteatrze 
„Jutrzenka” o godzinie 
18:00. Pani Roselore Her-

rmann zaprezentowała film z lipcowych ob-
chodów 1000-lecia Gundelfingen. 
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MIEJSKIE SPRAWY

 Kwota ta pokryje koszty projektu oraz 
budowę remizy, przyłącza wodnego, ga-
zowego, elektrycznego, szamba bezod-
pływowego, utwardzonego placu ape-
lowego, parkingu na 15 samochodów i 
oświetlenia.

W dwupiętrowym budynku remizy o 
szerokości 40m i długości ponad 16m, 
o powierzchni użytkowej 777m2, będzie 
się znajdować m.in.: duże pomieszczenie 
garażowe z trzema niezależnymi brama-
mi wjazdowymi, wieża z syreną, kotłow-
nia gazowa, pralnia, węzły sanitarne z na-
tryskami, pomieszczenie socjalne, sala 
odpraw, szatnie oraz sala szkoleń o po-
wierzchni 120m2, która będzie mogła 
być udostępniana nie tylko strażakom. 
Przy budowanej remizie znajduje się tra-
wiaste boisko sportowe. Dlatego projek-

tanci przewidzieli w ramach nowej remi-
zy, pomieszczenie sanitarne i magazyn 
do przechowywania akcesoriów sporto-
wych. Całość spoczywać będzie na dział-
ce o powierzchni niespełna 4000m2. Ter-
min umowny zakończenia budowy to 31 
lipiec 2010r. 

Decyzja o budowie remizy jest efektem 
coraz częstszych anomalii pogodowych, 
takich jak np. powódź, która w 1997 roku 
ogarnęła tereny Czarnuchowic. Wówczas 
dzięki heroicznym działaniom mieszkań-
ców i służb ratowniczych obyło się bez 
ofiar w ludziach. Na podobne klęski trze-
ba być przygotowanym, dlatego straża-
cy muszą mieć odpowiednią siedzibę. 
Obecnie OSP Czarnuchowice stacjonuje 
w prowizorycznej remizie zbudowanej w 
latach 90-tych z elementów blaszanych. 

Ruszyła remiza w Czarnuchowicach
Jednostka zrzesza blisko 50 członków. 
Na stanie jednostki są: dwa samochody 
pożarnicze, dwie łodzie (motorowa i wio-
słowa), dwie motopompy o wydajności 
900 l/min i 400 l/min, agregat prądotwór-
czy oraz sprzęt i wyposażenie munduro-
we niezbędne do akcji ratunkowej.

Jeszcze niedawno wydawało się, że 
wszystkie formalności związane z bu-
dową ekspresowej drogi S1 biegną-

cej z Mysłowic do Bielska-Białej zostały już 
zakończone. Po wielu społecznych konsul-
tacjach dotyczących szczegółów, w 2007 
roku wybrano jeden spośród pięciu warian-
tów. Był to wariant czwarty. Wszyscy zain-
teresowani zaakceptowali taki szlak trasy. 
Nawet małopolski konserwator zabytków i 
Muzeum Obozu w Auschwitz. Tymczasem 
okazuje się, że to zbyt mało. Swoje zastrze-
żenia dotyczące przebiegu trasy zgłosili eks-
perci UNESCO. Ich zdaniem, droga znajdu-
je się zbyt blisko strefy ciszy wokół Muzeum 
Obozu w Auschwitz. Wobec tego, Wojewo-
da Śląski wstrzymał procedury związane z 
wydaniem „decyzji środowiskowej” a Gene-
ralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 
która jest inwestorem musiała zlecić wyty-
czenie kolejnego – już szóstego - wariantu 
trasy spełniającego te zalecenia.

- Ten wariant szósty, jest w pewnym sen-
sie połączeniem zaakceptowanego wcze-
śniej wariantu czwartego z piątym – wyja-
śnia burmistrz Ludwik Jagoda. Jednak z 
punktu widzenia Bierunia, pomiędzy „wę-
złem Bieruń” a „węzłem Oświęcim”, nowa 
wersja jest zupełnym odejściem od warian-
tu czwartego i przesunięciem trasy na za-
chód, w stronę Kopani. Droga pobiegnie 
więc z górki bijasowickiej, między lasem na 
Zarzynie a zabudowaniami Kopani. Prze-
tnie Gostyń w miejscu, gdzie był kopalnia-
ny zbiornik wód słonych. Następnie skręci 
na wschód i pobiegnie jedlińskimi polami 

i skieruje się na Brzezinkę, by wrócić do” 
węzła Oświęcim”.

Aby ten wariant był wykonalny, musieli-
byśmy wyburzyć co najmniej sześć budyn-
ków mieszkalnych – skarży się burmistrz 
Jagoda. Trzeba będzie zmienić „studium” 
i plany zagospodarowania przestrzennego. 
To wszystko potrwa co najmniej dwa lata, a 
nikt nie zna efektu końcowego. Przypusz-
czam, że mieszkańcy będą protestować, 
czemu trudno się dziwić, bo mają racje. 
Poprzedni przebieg trasy, został wpisany 
w korytarz chroniony planistycznie od po-
łowy lat dziewięćdziesiątych. Nie były tam 
prowadzone żadne inwestycje. Nie było 
zgody na zabudowanie tego terenu ani za-
gospodarowanie go w inny sposób. Nowe 
plany przewracają wszystko do góry noga-
mi – kończy burmistrz. 

- Mieszkańcy Bierunia są oburzeni. Do-
magają się powrotu do starego - czwarte-
go wariantu trasy. Swoje niezadowolenie 
wyrazili podczas spotkania z projektan-
tem nowego wariantu w Świetlicy Środowi-
skowej przy ul. Remizowej w poniedziałek 
6 października. Ich zdaniem wszystko już 
było na dobrej drodze, a teraz trzeba wró-
cić do punktu wyjścia. Przecież nawet je-
śli zostanie opracowany nowy wariant trasy 
to nie musi on być przyjęty. Cała procedu-
ra zacznie się od początku, a Bieruń przez 
lata będzie nieprzejezdny.

- Jak to jest, że u nas trasa nie może 
przebiegać kilkaset metrów od strefy 
ochronnej obozu, a w Niemczech są obo-
zy bezpośrednio sąsiadujące z autostra-

dami? - dziwi się jeden z mieszkańców 
Bierunia.

- Podczas spotkania z mieszkańcami at-
mosfera była wyjątkowo gorąca. No bo jak 
to – po raz kolejny okazuje się, że ludzie 
są tu najmniej istotni. - Czy jesteśmy mniej 
ważni niż zwierzęta? - pyta wprost jednak 
z mieszkanek Bierunia. - Wszyscy mają tu 
coś do powiedzenia – ekolodzy, przedsta-
wiciele UNESCO, a nie liczy się to że, my tu 
przez lata wysiłkiem osiągnęliśmy kompro-
mis –dodaje oburzona Halina Gałka szefo-
wa Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedli. 

- Wszystko jest przygotowane pod tę tra-
sę, a teraz okazuje się, że trzeba kopać 
gdzie indziej. Tam, gdzie znajduje się do-
robek wielu rodzin. Jak można tak trakto-
wać ludzi? – pytał zdenerwowany Norbert 
Jaromin ze Stowarzyszenia Porąbek. Trze-
ba szukać takiego rozwiązania, które usa-
tysfakcjonuje wszystkich! Od tego tu jeste-
ście – dodał .

Spór wokół drogi rozgorzał na nowo, 
a końca sprawy, która wydawała się 
już zmierzać do szczęśliwego za-

kończenia – jak nie widać, tak nie widać. 
Niebawem burmistrz Ludwik Jagoda ma 
się spotkać między innymi w tej sprawie 
z wojewodą śląskim. Mieszkańcy zbierają 
podpisy pod wnioskiem protestacyjnym do 
wojewody. Pojawiają się też głosy, że trze-
ba wrócić do blokowania ulicy Warszaw-
skiej, bo tylko w ten sposób można wy-
wrzeć presję.

Obiecujemy, że na łamach Rodni bę-
dziemy jeszcze wiele razy wracać 
do tego bulwersującego mieszkań-

ców tematu. 

Nie chcemy szóstego wariantu

Pod koniec września rozpoczęła się budowa remizy strażackiej 
w Czarnuchowicach przy ul. Mielęckiego. Koszt przedsięwzię-
cia szacuje się na ok. 4 mln złotych.
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WOKÓŁ NAS

PZS w Bieruniu świętuje jubileusz 30-
lecia istnienia. 1 września 1978 roku 
176 uczniów zaledwie inaugurowało 

pierwszy rok szkolny w nowo otwartej pla-
cówce. Obecnie to  największa szkoła tech-
niczna w powiecie- nowoczesna,  na miarę 
XXI wieku, w której dobrze się uczy i do-
brze pracuje.  

Wysoka jakość kształcenia przekłada się 
na bardzo dobre wyniki, jakie uczniowie 
osiągają na egzaminach zewnętrznych- aż 
95% tegorocznych maturzystów zdało eg-
zamin maturalny. Wielu z nich kontynuuje 
edukację na wyższych uczelniach. Absol-
wenci szkoły zawodowej z łatwością znajdu-
ją pracę w firmach, w których odbywali prak-
tyczną naukę zawodu. 

To fakty, które świadczą o poziomie na-
uczania w bieruńskim PZS-ie. Nic dziwne-
go, że w tym roku szkolnym aż 200 ab-
solwentów gimnazjalistów zdecydowało 
się kontynuować tu naukę. Nauczyciele 
dbają o dobrą adaptację pierwszoklasi-
stów w nowych warunkach. Specjalnie dla 
nich organizowane są rokrocznie rajdy in-
tegracyjne. 

Jubileusz przy Granitowej  

Szkoła to także budynek, który dzięki sta-
raniom władz powiatowych i gminnych, 
z roku na rok staje się coraz piękniejszy. 
Większość sal lekcyjnych została już odno-
wiona. W ostatnim czasie oddano do użytku 
dwie nowocześnie wyposażone pracownie 
dla ekonomistów i elektroników, halę spor-
tową i salkę fitness. Do gruntownego odno-
wienia sali katechetycznej przyczyniły się 

władze Miasta Bierunia, a uroczyste jej po-
święcenie odbyło się 23 września. 

W Dniu Edukacji Narodowej 14 paź-
dziernika, odbędą się główne uroczysto-
ści jubileuszowe. Rozpoczną się  Mszą 
Świętą w kościele pod wezwaniem Św. 
Barbary. Będzie to doskonała okazja to 
chwili refleksji i spotkań wszystkich, którzy 
czują się związani z Jubilatką. 

13 września w Moravskym Berounie - 
partnerskim mieście Bierunia, odbył się 
coroczny Jarmark. Nie jest to zwyczajny 
targ, lecz znaczące wydarzenie dla mia-
sta. Oprócz klasycznych stoisk targowych, 
skosztować tam można lokalnych wyro-
bów gastronomicznych i alkoholowych. 
Całość uświetniają występy rodzimych ze-
społów muzycznych, dziecięcych zespo-
łów tanecznych i innych. W tym roku go-
ścinnie zaprezentował się bieruński zespół 
„Bieruń Blues Band” w składzie: Piotr Ba-
jura – gitara i śpiew, Adam Cichy – Gitara, 
Karol Długoń – bas i klawisze, Adam Kon-
dla - perkusja. Grupa przedstawiła klasycz-
ne utwory bluesowe takich wykonawców 

U czeskich 
sąsiadów

jak: B.B. King, Eric Clapton oraz Blues Bro-
thers. Występ bieruńskich bluesmanów, 
podobnie jak innych wykonawców, został 
nagrodzony gromkimi brawami publiczno-
ści zgromadzonej na rynku. W ramach jar-

marku w Moravskym Berounie odbył się 
także coroczny otwarty turniej szachowy, w 
którym tradycyjnie już wzięła udział pięcio-
osobowa reprezentacja klubu Sportowe-
go „Unia Bieruń Stary”. Spośród ponad 80 
uczestników, najlepsze dla reprezentantów 
z bieruńskiego klubu - piąte miejsce zdobył 
Krzysztof Wilk. 

Współpraca partnerska pomiędzy Bie-
runiem i Moravskym Berounem jest co-
raz bardziej intensywna. W połowie sierp-
nia pięćdziesięcioosobowa delegacja z 
Bierunia, brała udział w obchodach 10-le-
cia podpisania aktu partnerstwa pomiędzy 
miastami. Natomiast 7 września przyjaciele 
z Czech wzięli udział w bieruńskich uroczy-
stościach dożynkowych. Już w przyszłym 
roku planowane są wymiany uczniów szkół 
podstawowych pomiędzy miastami.
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ROZMAITOSCI

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA

działając na podstawie art. 35  ust. 1 
ustawy o gospodarce nieruchomościa-
mi z dnia 21 sierpnia 1997r., informuje, 
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miej-
skim w Bieruniu został wywieszony wy-
kaz, w którym opisano nieruchomość z 
przeznaczeniem do: 

• sprzedaży w drodze przetargu nie-
ograniczonego  prawa użytkowania wie-
czystego działki nr 1263/116 o pow. 1150 
m2 (obręb Bieruń Stary, karta mapy 6) 
wraz   z własnością budynku, położona 
w Bieruniu przy ul. Chemików.

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA

działając na podstawie art. 35  ust. 1 
ustawy o gospodarce nieruchomościa-
mi z dnia 21 sierpnia 1997r. informuje, że 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Bieruniu został wywieszony na okres 
21 dni wykaz nieruchomości będącej 
własnością Gminy Bieruń przeznaczo-
ną do dzierżawy pod miejsca parkin-
gowe tj.:

• część działki 1317/116 o pow. 180 m2

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
ogłasza publiczny ograniczonyprzetarg 

ustny na:
• sprzedaż nieruchomości położonej 

w Bieruniu przy ul. Solskiego, zapisanej 
w księdze wieczystej nr KA1T/00018402/
7 Sądu Rejonowego w Tychach, jako wła-
sność Gminy Bieruń. Zgodnie z obowią-
zującym zapisem miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenu 
położonego w rejonie ul. Chemików, ul. 
Sowińskiego i ul. Solskiego(Dz. U. Woj. 
Śląskiego Nr 81, poz. 1741 z dnia 28 lute-
go 2008r.) działka przeznaczona jest pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzin-
ną. Działka ta jest nie zabudowana, a ze 
względu na powierzchnię i przeznaczenie 
w planie nie może stanowić odrębnej nie-
ruchomości. Dlatego przeznaczona jest 
dla celów poprawy stanu zagospodarowa-
nia działek sąsiednich, zapewniając przy 
tym dojazd do działki nr 866/115. Nabycie 
nieruchomości przez właściciela działkinr 
1156/115 będzie równoznaczne z ustano-
wieniem bezpłatnej służebności drogi na 
rzecz właściciela działki nr 866/115.

Obciążenia nieruchomości: 
1. Prawo drogi na rzecz każdoczesnych 

właścicieli parcel obręb Bieruń mapa 8 nr 
646/84 do 651/84, 630/84, 652/8t4, 653/84, 
626/84. Z powołaniem się na zezwolenie z 
dnia 4 października 1932r. 

2.  Bezpłatna służebność drogi na rzecz 
każdoczesnych właścicieli i posiadaczy 
działki nr 1948/84, a biegnącą na całej 
działce nr 1951/84 o pow. 186 m2. 

3. Nieodpłatna służebność drogi pole-
gająca na prawie przechodu i przejazdu 
przez działkę nr 1950/84 na rzecz każdo-
czesnych właścicieli, pasem gruntu sze-
rokości 4m2 na całej długości wzdłuż 
wschodniego boku działki nr 1950/84 na 
rzecz każdoczesnych właścicieli względ-
nie posiadaczy nieruchomości składającej 
się z działki nr 1948/84 o pow. 1106 m2. 

4. Prawo przejazdu stosownie do 9 III 
B recesu IV zatwierdzonego przez Kró-
lewską Komisję Generalną dla śląska we 
Wrocławiu w dniu 17 grudnia 1907r. na 
rzecz każdorazowego właściciela Bieruń 
wyk. L. 274, 289, 327. Na podstawie wnio-
sku Królewskiej Komisji Generalnejz dnia 
8 listopada 1911r. wpisano dnia 3 listopa-
da 1911r. 

5. Prawo drogi bliżej opisane w par. 5 
aktu notarialnego z dnia 28 sierpnia 1969r, 
rep A nr 5108/89 w KW 25731, K. 75-76 na 
rzecz każdoczesnych właścicieli działek 
884/99 (KW 27937), 885/99 (KW 27938), 
886/99 (KW 27936). Na podstawie wnio-
sku z dnia 19 stycznia 1970r. DZ. KW. 138/
70 oraz wyżej powołanego aktu notarialne-
go, wpisano dnia 19 stycznia 1970r. 

Do ceny nieruchomości osiągniętej w 
przetargu zostanie doliczony podatek VAT 
w wysokości 22%.

1. Przetarg odbędzie się w dniu 7 listo-
pada 2008r. o godz. 1000 w Sali Narad 
Urzędu Miejskiego w Bieruniu,ul. Rynek 14 
( II piętro, pok. nr 23).

2. W przetargu mogą brać udział właści-
ciele przyległych nieruchomości.

3. Termin zgłoszenia uczestnictwa w 
przetargu upływa 31 października 2008r.

4. W przetargu mogą brać udział oso-
by, które wniosą wadium nie później niż 
do dnia 30 października 2008r. dogodz. 
1430 w kasie Urzędu Miejskiego lub w for-
mie przelewu bankowego na konto: Bank 
Spółdzielczy Tychy 26 8435 0004 0000 
0000 6158 0001.

5. Przed otwarciem przetargu uczest-
nik przetargu przedkłada komisji przetar-
gowej dowód wniesienia wadium i nastę-
pujące dokumenty:

- w przypadku osób fizycznych – dowód 
osobisty,

- w przypadku osób upoważnionych do 
reprezentowania uczestnika - oryginał peł-
nomocnictwa do działania na każdym eta-
pie postępowania przetargowego. 

6. Wadium należy wnosić w pieniądzu, 
obligacjach Skarbu Państwa lub papierach 
wartościowych dopuszczonych do obrotu 
publicznego.

7. Wadium wpłacone w pieniądzu przez 
uczestnika, który przetarg wygrał zalicza 
się na poczet ceny nabycia nieruchomo-
ści. Wadium wniesione w innej formie niż 
w pieniądzu, podlega zwrotowi niezwłocz-
nie po wpłaceniu kwoty równej cenie na-
bycia nieruchomości. Natomiast pozosta-
łym uczestnikom przetargu wadium zo-
stanie zwrócone w terminie 3 dni od daty 
przetargu, bez odsetek.

8. Wadium ulega przepadkowi w razie 
uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał od zawarcia umowy sprzedaży nie-
ruchomości.

9. O wysokości postąpienia decydują 
uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie 
nie może wynosić mniej niż 1% ceny wy-
woławczej, z zaokrągleniem w górę do peł-
nych dziesiątek złotych.

10. Wylicytowaną cenę za nierucho-
mość wraz z podatkiem VAT należy uiścić 
w całości przed zawarciem umowy sprze-
daży nieruchomości.

11. Bliższe informacje można uzy-
skać w Wydziale Ładu Przestrzennego i 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14, tel.: 
(032) 324-24-28. Adres internetowy: http://
www.um.bierun.pl

12. Burmistrz Miasta może odwołać ogło-
szony przetarg z uzasadnionej przyczyny.

 Podczas tegorocznego Małego Memo-
riału J. Kusocińskiego w Słupsku, który od-
był się w dniach 20 – 21 września 2008r., 
Krzysztof Rzeźnik – zawodnik UKS „Mara-
ton – Korzeniowski.pl” w Bieruniu, wywal-
czył tytuł Mistrza Polski w chodzie sporto-
wym na dystansie 5km. Uzyskując rewela-
cyjny wynik 23min. 8 sek. I 66 setnych sek. 
Swoim rezultatem poprawił dotychczaso-
wy rekord Śląska ustanowiony 17 lat temu 
przez Pawła Korzeniowskiego z AZS-AWF 
Katowice o ponad 10 sekund. Mody mistrz 
jest podopiecznym Katarzyny Śleziony - by-
łej reprezentantki Polski a obecnie brązowej 
medalistki Mistrzostw Polski Weteranek w 
chodzie na 5km. (Gdańsk – 30.08.08 r.).   

Krzysztof Rzeźnik 
Mistrzem Polski!
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WYDARZENIA

24 września na pływalni Fundacji Roz-
woju Sportu i Turystyki w Lędzinach od-
były się  II Międzynarodowe Zawody Pły-
wackie, w których wystartowali uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 1: Franek Berger, 
Adrian Bula, Dominika Jagoda, Krystian 
Kondla, Robert Kowal, Ewa Kozakiewicz, 
Tomek Taistra, Przemek Wawoczny, Ad-
rian Piekorz, Łukasz Nowak, Patrycja Kiec, 
Szymon Karwat, Adrian Borodin , Weroni-
ka Karwat, Sonia Miernik, Justyna Francuz, 
Kamil Kopciński, Dawid Jagoda, Dawid Ko-
chanowski.

W zawodach wzięło udział ogółem ok. 
120 zawodników z: Słowacji/Kubin/,  Kęt, 
Katowic, Szkoły sportowej z Mysłowic, Lę-
dzin i Bierunia. 

Z naszych zawodników najlepiej zapre-
zentowali się: Franek Berger, który dwu-
krotnie stawał na podium:100m.st.grzbie-
towym – III miejsce i 50m.st.dowolnym – II 
miejsce oraz Krystian Kondla – IV miej-
sce /50m.st. dowolnym/ i Patrycja Kiec - IV 
miejsce /50m.st. dowolnym/

Nasi pływacy

17 września br., w Zajeździe „Jajosty”, ob-
chodzono 60. rocznicę istnienia Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej w Bieruniu. Uroczy-
stość tą połączono z wręczeniem pamiąt-
kowego medalu i dyplomu „Zasłużony dla 
Miasta Bierunia” – tytułu przyznanego w tym 
roku OSM Bieruń przez Radę Miejską. Na-
grodę przyjął Andrzej Herbut – wieloletni 
Prezes Spółdzielni z rąk Burmistrza Bieru-
nia Ludwika Jagody i Przewodniczącego 
Rady Miejskiej Henryka Skupienia. Na sali 
obecni byli m.in.: członkowie załogi i zarzą-
du spółdzielni, Przedstawiciele Urzędu Miej-
skiego, Rady Miejskiej, Starostwa Powiato-
wego oraz kooperantów.

OSM Bieruń od początku swego ist-
nienia wspierała lokalne rolnictwo, przez 
prowadzony skup mleka od miejscowych 
rolników. Podstawowymi produktami w 
pierwszych latach działalności spółdzielni, 
było butelkowane mleko spożywcze oraz 
śmietana przeznaczona przede wszystkim 
na rynek lokalny Bierunia, Tychów i Miko-
łowa, dla zabezpieczenia potrzeb: szpitali, 
szkół, przedszkoli i stołówek zakładowych. 
Dzięki wdrażaniu nowych technologii, 
aparatury i poszerzaniu oferty wytwarza-
nych produktów, takich jak: kefiry, koktaj-
le, sery homogenizowane o różnych sma-
kach, kozie mleko, śmietana ukwaszona i 
słodka oraz maślanki owocowe, Spółdziel-
nia zawsze była znaczącym uczestnikiem 

60 lat OSM Bieruń 

rynku przetwórstwa mleczne-
go. W ostatnich latach zakład 
przeżywa dynamiczny roz-
wój. Jest to efekt przystoso-
wania go do wymogów unij-
nych, uzyskania certyfikatów 
do prowadzenia sprzedaży 
na rynkach krajów Unii Euro-
pejskiej, unowocześnienia i 
zwiększenia możliwości prze-
twórczych, zainstalowania li-
nii do produkcji wyrobów z 
wydłużonym terminem przy-
datności. 



Dzieci dziękują

Dla części dzieci wyjazd na obóz lub kolonie - to nieosiągal-
ne marzenie. Innym, wakacje tak się dłużą, że  choć były 
na wczasach czy koloniach, chętnie wezmą udział w kolej-

nym wyjeździe. Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedli  postanowi-
ło zorganizować pod koniec wakacji  atrakcyjny wyjazd dla dzieci. 
W tym roku,  aż  90 dzieci  wyjechało do kopalni soli w  Wieliczce. 
Radości było co niemiara  a po powrocie dzieciaki postanowiły po-
dziękować organizatorom i sponsorom, bez których ta wycieczka 
byłaby niemożliwa. 

Wśród tych dla których uśmiech dziecka ma większą wartość niż 
pieniądze, znalazły się  instytucje, firmy, związki zawodowe i oso-
by prywatne. Oto lista tych wspaniałych sponsorów: Urząd Miejski 
w Bieruniu, „ Ekoterm” Spółka z o.o. w Bieruniu, Związek Zawodo-
wy N.S.Z.Z .„ Solidarność” przy KWK  „Piast”, Związek Zawodowy 
Pracowników Dołowych przy KWK „ Piast”, „ Danone” spółka z o.o. 
w Bieruniu, „ Eskulap” - państwo Barbara i Leszek Kryczek, Firma 

Handlowa Andrzej Semik – państwo Halina  i Andrzej Semik, pani 
Grażyna Kubica oraz  państwo Irena i Jan Podleśny.

Dzięki ofiarności tych ludzi, dziecięce wspomnienia z wakacji są 
bogatsze i radośniejsze. Urząd Miasta Bierunia pokrył koszt dwóch 
autobusów i ubezpieczenia. Za pieniądze sponsorów kupiono bile-
ty wstępu do kopalni soli w Wieliczce i opłacono koszty przewodni-
ków ( 3 grupy ). Dla wszystkich były lody i zestawy Happy Meal w 
McDonalds. Ponadto, każde dziecko zostało obdarowane suchym 
prowiantem, do którego dodany został bogaty zestaw produktów 
firmy „ Danone”. Podziękowania za ofiarną pomoc należą się rów-
nież pani dyrektor SP 3 - Elżbiecie Adamowskiej  oraz nauczycie-
lom, którzy  poświęcili swój prywatny czas i  pojechali na wyciecz-
kę, jako opiekunowie: Dorocie  Gust, Katarzynie Komoń , Jakubowi 
Kościelniak, Józefie Lempart , Alinie Lenor, Aleksandrze Sobańskiej  
i Wandzie Tatar – powiedziała Halina Gałka prezes Zarządu Stowa-
rzyszenia Mieszkańców  organizatora  całego przedsięwzięcia.


