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LOKALIA

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Urząd Miejski w Bieruniu – Wydział Gospodarki Komunalnej informu-
je, że od 1.01.2008r weszły w życie nowe przepisy w zakresie rejestra-
cji działalności gospodarczej przez osoby fizyczne . Zgodnie z ustawą 
z dnia 24.12.2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 
Dz.U. nr 251, poz.1885 i 1886 wprowadza się do stosowania w statysty-
ce i ewidencji działalności gospodarczej nową klasyfikację działalności 
zwaną „PKD 2007”.

W związku z powyższym: 
wzywa się

wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą, zgło
szoną w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez 
Burmistrza Miasta Bierunia do złożenia wniosku na zmianę we wpi
sie w terminie do dnia 31 grudnia 2009 r. w celu uzupełnienia wpi
sów zgodnie z nowymi kodami PKD 2007r.
Wniosek o zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Bieruniu 
(www.um.bierun.pl) lub w punkcie obsługi klientów Urzędu Miejskiego w 
Bieruniu przy ul. Rynek 14. 
Katalogi Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD 2007, klucze powią-
zań pomiędzy PKD 2004 i PKD 2007 oraz wyjaśnienia do klasyfikacji 
PKD 2007 są udostępnione na stronie internetowej www.stat.gov.pl lub 
w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu, lub w Wydziale Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu ( pok. 19 II piętro).
Wnioski dotyczące zmiany przekwalifikowania na nowe kody PKD 
2007 są zwolnione z opłat.
Informacji w zakresie dokonywania zmian we wpisie do ewidencji dzia-
łalności gospodarczej można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunal-
nej Urzędu Miejskiego w Bieruniu ( pok.19, II piętro) lub pod numerem 
telefonu: 3242404.
Informacji w zakresie stosowania PKD 2007 oraz wszelkich wyjaśnień 
i wskazówek można uzyskać Urzędzie Statystycznym w Katowicach 
ul. Owocowa 3, nr telefonu: 7791229, 7791250 lub pod 
e-mail: pkd2007.katowice@stat.gov.pl

17 zawodników, m.in. 
z Bierunia, Oœwiêci-
mia, Lêdzin, Pszczy-

ny i Tychów wziê³o udzia³ w 
Otwartym Turnieju Tenisowym 
o Puchar Burmistrza z okazji 
„Dni Bierunia” zorganizowanym 
przez Sekcjê Tenisa Ziemnego 
przy KS „Piast” oraz Bieruñski 
Oœrodek Sportu i Rekreacji.

Turniej rozegrano 26 wrzeœnia 
na 2 kortach klubowych przy 
ul. Warszawskiej. 

Rozgrywki przeprowadzo-
no systemem pucharowym 
do dwóch wygranych setów. 
Zwyciêzc¹ turnieju zosta³ Micha³ 
Nowicki z Pszczyny, pokonuj¹c 
w finale dwukrotnego zwyciêzcê 
tego turnieju (2007, 2008) Do
minika Gawêckiego po bardzo 
zaciêtym i stoj¹cym na wyso-
kim poziomie pojedynku 6/4 6/7 
13/11. Trzecie miejsce zdoby³ 
Jerzy S³ociñski pokonuj¹c 
Paw³a Puchajdê z Oœwiêcimia 
w stosunku 6/4, 6/4.
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Otwarty Turniej Tenisowy

W dniach 34 paŸdziernika w Dalfsen (Holandia) odby³y siê 
Otwarte Mistrzostwa Œwiata Federacji IBF. W zawodach 

uczestniczy³o 230 zawodników z 24 pañstw. Du¿y sukces zano
towali zawodnicy reprezentuj¹cy IBF Polska (Big Budo Polska). 

Angelika Bigos zdoby³a tytu³ Mistrza Œwiata w konkurencji kata 
z broni¹, Wicemistrza Œwiata w konkurencji kata i br¹zowy medal 
w konkurencji synchron kata. Mateusz Bigos zdoby³ tytu³ Mistrza 
Œwiata w konkurencji kata z broni¹, br¹zowy medal w konkurencji 
synchron kata oraz czwarte miejsce w walkach dru¿ynowych  semi-
contact. Monika Pocz¹tek zdoby³a w konkurencji synchron kata 
br¹zowy medal, Karol Nawrot zdoby³ czwarte miejsce w walkach 
dru¿ynowych semi-contact. Na koniec Angelika Bigos zosta³a wy-
brana najlepsz¹ zawodniczk¹ Mistrzostw Œwiata w konkurencjach 
kata kobiet i mê¿czyzn. Oprócz tego reprezentacja Polski zdoby³a 
jeszcze dwa medale srebrne w walkach semi contact – Kamil Ty
rala i Dawid Kisiel w konkurencji kata z broni¹. 

Na Kongresie Prezydentów, przyznano Polsce organizacjê Mi-
strzostw Europy w 2011r.

Zdjêcie z pierwszej strony: od lewej Monika Pocz¹tek – br¹zowy 
medal w synchron kata, Angelika Bigos – tytu³ Mistrza Œwiata w kon-
kurencji kata z broni¹, srebrny medal w konkurencji kata i br¹zowy 
medal w synchron kata, Mateusz Bigos – z³oty medal  w konkurencji 
kata z broni¹ i br¹zowy medal w konkurencji synchron kata.

MAMY MISTRZÓW ŒWIATA 
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Karko³omny pomys³, grupa 
spiskowców, narady i ustale-
nia, liczni przeciwnicy, trudnoœci 
obiektywne, dramatyczne zwro-
ty akcji, bunt we w³asnych sze-
regach i wreszcie szczêœliwe 
zakoñczenie. To móg³by byæ 
scenariusz filmu sensacyjnego 
lub szkic powieœci Roberta Lu-
dluma czy Fredericka Forsytha. 

Tymczasem, jest to spokoj-
na relacja z po-
wstawania po-
wiatu bieruñsko- 
l ê d z i ñ s k i e g o 
autorstwa Jana 
W i e c z o r k a . 
Dwa dzieœcia lat 
temu, nieliczni 
wierzyli w odro-
dzenie Bierunia 
a coœ takiego jak 
powiat bieruñsko 
lêdziñski wy-
da wa ³o siê kar-
ko ³omnym by 
nie powiedzieæ 
k o s m i c z n y m 
pomys³em. Grupa ludzi, którym 
na tym zale¿a³o by³a nielicz-
na i nie zawsze mog³a spotkaæ 
siê legalnie, wiêc okreœlenie ich 
mianem spiskowców jest tyl-
ko lekko naci¹gniête. Zreszt¹, 
w oczach postronnych ka¿dy 
kto o coœ walczy – najpierw jest 

fantast¹ a kiedy odniesie suk-
ces to okazuje siê, ¿e by³ bo-
jownikiem s³usznej sprawy. Li-
sta przeciwników i trudnoœci… 
tu ju¿ odsy³am Pañstwa do 51 
„Zeszytu Bieruñskiego” w któ-
rym zamieszczono tekst Jana 
Wieczorka „Gdy powiat by³ tyl-
ko marzeniem.” Warto na pó³ce 
mieæ tê skromn¹ publikacjê. 
Lata lec¹ a tu w skondensowa-

nej formie otrzy-
mujemy relacjê 
„jak to by³o” i 
reprodukcjê wie-
lu unikalnych ju¿ 
d o k u m e n t ó w . 
Wzruszaj¹cy jest 
chocia¿by cy-
tat: „Koronnym 
a r g u m e n t e m 
do powo³ania 
w³asnego powia-
tu okaza³ siê fakt 
przysz³ego za-
trudnienia oraz 
temat, ¿e ktoœ 
bêdzie potrzeb-

ny do sprawowania zaszczyt-
nej funkcji starosty powiatowe-
go. A w grê wchodzi³y jedynie 
osoby rekrutuj¹ce siê z naszych 
œrodowisk, które naby³y ju¿ 
pewnego doœwiadczenia w pra-
cy samorz¹dowej na szczeblu 
gminnym”.

Warto przeczytaæ
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SPOŁECZEŃSTWO
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W poniedzia³ek 28 
wrzeœnia odby³ 
siê w Katowi-

cach, w kinoteatrze „Rialto” 
fina³ wojewódzkiego kon-
kursu „EkoGmina 2009” 
organizowany przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony 
Œrodowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach.

W województwie 
œl¹skim z 167 gmin uzna-
nie za dzia³alnoœæ na 
rzecz ochrony œrodowiska 
otrzyma³o 9 gmin. Nagro-
dy w konkursie „Ekog-
mina” przyznawane s¹ 
w trzech kategoriach, do 
20 tys. mieszkañców, od 
20 do 50 tys. oraz powy¿ej 50 
tys. mieszkañców. Zwyciêskie 
samorz¹dy – Ruda Œl¹ska, 
£aziska Górne i Gocza³kowice 
otrzyma³y po 200 tys. z³. Gmi-
na Bieruñ w kategorii gmin do 
20 tys. mieszkañców otrzyma³a 
wyró¿nienia wraz  z nagrod¹ 
pieniê¿n¹ w wysokoœci 50 tys. 
z³. Œrodki te nale¿y przeznaczyæ 
na opracowanie programów 

efektywnoœci energetycznej z 
wykorzystaniem odnawialnych 
Ÿróde³ energii.

– Dziêkuj¹c za przyznan¹ 
nagrodê burmistrz Ludwik Ja
goda stwierdzi³, ¿e cieszy go to 
wyró¿nienie bo chocia¿ w na-
szej kategorii gmin wyprzedzi³y 
nas Gocza³kowice ale trudno 
byæ bardziej ekologicznym ni¿ 
miejscowoœæ uzdrowiskowa.  

Kontakty z miastem part-
nerskim Bierunia – fran-
cuskim Meng sur Loire 

wychodz¹ poza etap spotkañ 
oficjalnych. Mo¿e nie jest to 
jeszcze ten stopieñ za¿y³oœci, 
co z mieszkañcami Moravskie-
go Berouna czy Gundelfingen – 
gdzie wzajemna przyjaŸñ kon-
tynuowana jest na poziomie 
rodzin utrzymuj¹cych kontak-
ty. Jednak i w tym przypadku, 
powoli pêka bariera jêzykowa. 
Po lipcowej wizycie bierunia-
ków we Francji, we wrzeœniu 
w Bieruniu goœci³ Jean-Claude 
Delhaye – profesjonalny trener 
narodowej gry Francuzów peta-

nque zwanej u nas gr¹ w bule. 
Francuzi ju¿ wczeœniej obda-
rowali mieszkañców Bierunia 
kulami do gry, teraz – ucznio-
wie szko³y podstawowej, gim-
nazjum i doroœli mieli okazjê 
potrenowaæ po okiem profesjo-
nalisty. Pan JeanClaude Del
haye, który na w³asny koszt 
przyjecha³ do Bierunia, przez 
tydzieñ uczy³ gry wszystkich 
chêtnych zarówno w Bieruniu 
jak i specjalnym bulodromie 
w Katowicach. Z jego wiedzy i 
umiejêtnoœci skorzysta³o wiele 
osób. Efekty treningów by³y re-
welacyjne i uczestnicy szkole-
nia po³knêli bakcyla petanque. 

Petanque i nie tylko

50 tys. dla Bierunia
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JUBILEUSZE

Wizyty mia³y miejsce 10 wrzeœnia 
i 1 paŸdziernika. Solenizanci 
otrzymali kwiaty, kosze koktaj-

lowe oraz pami¹tkowe dyplomy. 
Przyjrzyjmy siê sylwetkom naszych 

Jubilatów.

Pani Jadwiga Tomosz 
pochodzi z Libi¹¿a. Przez 
wiêkszoœæ aktywnoœci zawo-
dowej pracowa³a w Zak³adach 
Tworzyw Sztucznych „Erg”. 
Doczeka³a siê dwójki dzieci, 
dwóch wnuków i trzech pra-
wnuków. Obecnie mieszka z 
córk¹ Krystyn¹.

Pani Ludmi³a Krzempek 
jest wdow¹ od 11 lat. Pocho-
dzi z okolic Gocza³kowic – Za-
rzecza. Ma dwie córki i syna 
Adama z którym mieszka. 
Doczeka³a siê tak¿e 9 wnuków 
i 6 prawnuków. Zajmowa³a 
siê prowadzeniem gospodar-
stwa.

Pani Jadwiga Œleziona urodzi³a siê w 
Jedlinie. Od 22 lat jest wdow¹. Ma 3 sy-
nów 8 wnuków i 6 prawnuków. Mieszka 
z synem Edwardem oraz wnukiem Mar-
kiem z rodzinami. 

Pani Gertruda Freinwald jest rodowit¹ 
bieruniank¹. By³a jedn¹ z or-
ganizatorek i pierwszym pre-
zesem kola Emerytów i Ren-
cistów w Bieruniu. Doczeka³a 
siê córki, 3 wnuków i 8 pra-
wnuków. Mieszka wraz z wnu-
kiem Klaudiuszem i wnuczk¹ 
Gabriel¹ z rodzinami.

Pan Franciszek Kocu
rek jest ¿onaty od 55 lat. 
Mieszka w Bieruniu wraz z 
¿on¹ Anastazj¹ oraz synem 
Franciszkiem i jego rodzin¹. 
Pracowa³ m.in. w Zak³adach 
Tworzyw Sztucznych „Erg” 
oraz w KWK „Ziemowit”, gdzie 
przeszed³ na emeryturê. W 
2007 roku zosta³ uhonoro-
wany tytu³em „Zas³u¿ony 
dla Miasta Bierunia”. Nadal 
œpiewa w starobieruñskim 
chórze „Polonia”.

pochodzi z Libi¹¿a. Przez 
wiêkszoœæ aktywnoœci zawo-
dowej pracowa³a w Zak³adach 
Tworzyw Sztucznych „Erg”. 
Doczeka³a siê dwójki dzieci, 
dwóch wnuków i trzech pra-
wnuków. Obecnie mieszka z 
córk¹ Krystyn¹.
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dzi z okolic Gocza³kowic – Za-
rzecza. Ma dwie córki i syna 
Adama z którym mieszka. 
Doczeka³a siê tak¿e 9 wnuków 
i 6 prawnuków. Zajmowa³a 
siê prowadzeniem gospodar-
stwa.
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bieruniank¹. By³a jedn¹ z or-
ganizatorek i pierwszym pre-
zesem kola Emerytów i Ren-
cistów w Bieruniu. Doczeka³a 
siê córki, 3 wnuków i 8 pra-
wnuków. Mieszka wraz z wnu-
kiem Klaudiuszem i wnuczk¹ 
Gabriel¹ z rodzinami.

rek
Mieszka w Bieruniu wraz z 
¿on¹ Anastazj¹ oraz synem 
Franciszkiem i jego rodzin¹. 
Pracowa³ m.in. w Zak³adach 
Tworzyw Sztucznych „Erg” 
oraz w KWK „Ziemowit”, gdzie 
przeszed³ na emeryturê. W 
2007 roku zosta³ uhonoro-
wany tytu³em „Zas³u¿ony 
dla Miasta Bierunia”. Nadal 
œpiewa w starobieruñskim 
chórze „Polonia”.

Z kwiatami u Jubilatów
W ostatnim czasie panie: Jadwiga Tomosz, Ludmi³a 
Krzempek, Jadwiga Œleziona, Gertruda Freinwald oraz 
pan Franciszek Kocurek, obchodzili jubileusz 90tych 
urodzin. Dostojnych Jubilatów tradycyjnie odwiedzi³a 
delegacja Urzêdu Miejskiego w sk³adzie: burmistrz Bie
runia Ludwik Jagoda, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej 
Henryk Skupieñ oraz zastêpca kierownika Urzêdu Stanu 
Cywilnego Sylwia Orocz.

Gertruda Freinwald

Jadwiga Œleziona

Jadwiga Tomosz

Franciszek KocurekLudmi³a Krzempek 
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SESJA

W dniu 29.09.2009 r. 
odby³a siê sesja Rady 
Miejskiej w Bieruniu. 

Tematem wiod¹cym sesji by³a 
ocena wykonania bud¿etu Gmi-
ny Bieruñ za I pó³rocze 2009 r. 
W planie pracy Rady ustalonym 
na ca³y rok w miesi¹cu wrzeœniu 
zawsze sesja ma charakter uro-
czysty i odbywa siê na pocz¹tku 
miesi¹ca, stanowi¹c jeden z ele-
mentów Dni Bierunia. W miesi¹cu 
sierpniu Rada nie obraduje, wiêc 
d³u¿sza przerwa powoduje, ¿e 
we wrzeœniu niezbêdne jest co 
najmniej wprowadzenie zmian 
do bud¿etu wynikaj¹cych z usta-
wy o finansach publicznych, nie 
mówi¹c ju¿ o tematach oraz pro-
jektach uchwa³ wczeœniej zaopi-
niowanych przez komisje, które 
spe³niaj¹ wymogi statutu gminy i 
Rada mo¿e je uchwaliæ.

Jednym z podstawowych 
zadañ Komisji Bud¿etu Finan-
sów i Promocji jest analizo-
wanie realizacji bud¿etu i sta-
nu finansów gminy. Komisja ta 
czyni to systematycznie. Wyko-
nanie bud¿etu za pó³ roku wy-
maga w formie sprawozdania 
jest przesy³ane do oceny i zaopi-
niowania Regionalnej Izbie Ob-
rachunkowej. Otrzymuj¹ je rów-
nie¿ radni. Sprawozdanie z wy-
konania bud¿etu za I pó³rocze 
2009 r. by³o przedmiotem ob-
rad wszystkich komisji Rady. 
Dokona³y one analizy i oceny 
rzeczowo-finansowej w ramach 
przypisanych im zadañ. Pod-
czas sesji Rada po wys³uchaniu 
opinii poszczególnych komisji, 
dodatkowych wyjaœnieñ Burmi-
strza oraz po dyskusji pozytyw-
nie zaopiniowa³a przedstawione 
jej sprawozdanie.

W czasie sesji Rada podjê³a 
nastêpuj¹ce uchwa³y:

– w sprawie zbycia w drodze 
bezprzetargowej nierucho
mo œci po³o¿onej w Bieruniu 
stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy 
Bieruñ na rzecz u¿ytkowników 
wieczystych

Rada postanowi³a przezna-
czyæ do zbycia w drodze bez-
przetargowej nieruchomoœæ 
po ³o ¿on¹ w Bieruniu przy 
ul. Œwierczynieckiej, czyli dwie 
dzia³ki o ³¹cznej powierzchni 

4.7676 ha bêd¹ce w³asnoœci¹ 
gminy Bieruñ, a znajduj¹ce siê w 
u¿ytkowaniu wieczystym osób fi-
zycznych. Osoby fizyczne naby³y 
u¿ytkowanie wieczyste aktem 
notarialnym w 2009 roku. Na ich 
wniosek wszczêto postêpowanie 
w sprawie zbycia zgodnie z po-
stanowieniami ustawy o gospo-
darce nieruchomoœciami nieru-
chomoœæ stanowi¹ca w³a snoœæ 
Gminy, a oddana w u¿ytkowanie 
wieczyste mo¿e byæ zbyta w dro-
dze bezprzetargowej, na rzecz 
jej u¿ytkownika wieczystego. 
Ustawa okreœla równie¿, ¿e taka 
nieruchomoœæ mo¿e byæ sprze-
dana wy³¹cznie u¿ytkownikowi 
wieczystemu.

– w sprawie zbycia w dro
dze bezprzetargowej czêœci 
nieruchomoœci stanowi¹cej 
w³asnoœæ Gminy Bieruñ

Rada postanowi³a zbyæ w 
drodze bezprzetargowej czêœci 
nieruchomoœci stanowi¹cej lo-
kal mieszkalny o pow. 25,70 m2 
oraz piwnicy o powierzchni 
24,30 m2 przy ul. S³owackiego 4. 
Rada postanowi³a zbyæ 
w/w nieruchomoœæ bêd¹c¹ 
w³asnoœci¹ Gminy. W wyniku 
czêœciowej rozbiórki oficyny przy 
ul. S³owackiego pozostanie jed-
no pomieszczenie wchodz¹ce w 
sk³ad mieszkania komunalnego 
oraz piwnica. Zgodnie z ustaw¹ 
o gospodarce nieruchomoœciami 
mo¿na zbyæ pozosta³¹ czêœæ 
nieruchomoœci dla poprawienia 
warunków zagospodarowania 
nieruchomoœci przyleg³ej.

– w sprawie przejêcia nieru
chomoœci po³o¿onych w Bie
runiu przy ul. Hodowlanej

Rada postanowi³a przej¹æ 
na rzecz gminy od Agencji 
Nieruchomoœci Rolnych Oddzia³ 
Terenowy w Opolu grunty za-
budowane budynkami miesz-
kalnymi wraz z towarzysz¹cymi 
obiektami infrastruktury tech-
nicznej oraz lokale wymienione 
w za³¹czniku do uchwa³y. Loka-
le mieszkalne po³o¿one s¹ przy 
ul. Hodowlanej 1, 3, 4. £¹cznie 
16 mieszkañ na dzia³kach o 
³¹cznej pow. 6493 m2. Ponad-
to przedmiotem przejêcia jest 5 
dzia³ek o pow. 12.392 m2 oraz 

dwie dzia³ki pod istniej¹cym 
pasem drogi ul. Hodowlanej. 
Agencja Nieruchomoœci rol-
nych oddzia³ Terenowy w Opo-
lu z³o¿y³a wniosek w sprawie 
nieodp³atnego przejêcia przez 
gminê gruntów zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi wraz 
z towarzysz¹c¹ infrastruktur¹ 
techniczn¹ oraz lokalami. Gmi-
na mo¿e przej¹æ powy¿szy 
maj¹tek na podstawie usta-
wy o zasadach przekazywania 
zak³adowych budynków miesz-
kalnych przez przedsiêbiorstwa 
pañstwowe. Wstêpnie zaakcep-
towano projekt umowy bezzwrot-
nej pomocy finansowej udzielo-
nej przez ANR gminie Bieruñ w 
wysokoœci 800 tys. z³ na prze-
prowadzenie niezbêdnych re-
montów w przekazanych przez 
Agencjê budynkach. Pozyskanie 
mieszkañ wzbogaci i powiêkszy 
zasoby mieszkaniowe i utworze-
nie nowych lokali socjalnych, co 
pozwoli na zrealizowanie wyro-
ków eksmisyjnych z mieszkañ o 
wy¿szym standardzie.

– w sprawie wyra¿enia zgody 
na najem lokalu u¿ytkowego 
bêd¹cego w³asnoœci¹ gminy 
Bieruñ po³o¿onego w Bieru
niu przy ul. Wawelskiej 26 na 
okres 3 lat

Rada wyrazi³a zgodê na najem 
lokalu u¿ytkowego wymienione-
go wy¿ej o pow. 48 m2. Uchwa³a 
Rady jest wymagana równie¿ w 
przypadku, gdy po umowie za-
wartej na czas oznaczony do 3 
lat strony zawieraj¹ kolejne umo-
wy, których przedmiotem jest ta 
sama nieruchomoœæ. Dotych-
czasowy najemca tego lokalu 
wyst¹pi³ z pismem o zawarcie 
umowy na kolejne 3 lata.

– w sprawie wieloletniego 
planu rozwoju i modernizacji 
urz¹dzeñ wodoci¹gowych i 
urz¹dzeñ kanalizacyjnych na 
terenie gminy Bieruñ na lata 
2007 – 2011

– w sprawie wieloletniego 
planu rozwoju i modernizacji 
urz¹dzeñ wodoci¹gowych i 
urz¹dzeñ kanalizacyjnych na 
terenie gminy Bieruñ na lata 
2007 – 2011

Rada podjê³a dwie uchwa³y 
o takim samym brzmieniu, przy 
czym pierwsza dotyczy Wielo-

letniego Planu zatwierdzonego 
uchwa³¹ Rady w zakresie 2009 r. 
a druga zakresu 2010 roku. W od-
niesieniu do zmian dotycz¹cych 
2009 r. zachodzi potrzeba 
uwzglêdnienia inwestycji gmi-
ny po przebudowie nawierzchni 
ul. Warszawskiej – boczna (re-
jon ul. Nasypowej) oraz ul. War-
szawskiej – boczna (rejon ul. Je-
dwabnej). Z uwagi na z³y stan 
sieci wodoci¹gowej, zaistnia³a 
pilna potrzeba przebudowy sieci 
ul. Warszawskiej, ul. Bazaltowej 
oraz przygotowania projektów 
technicznych na przebudowê 
sieci wodoci¹gowej w ul. Ka-
mienna – dolomitowa i ul. Szost-
ka, £owiecka. Zmiany do Planu w 
odniesieniu do 2010 r. zwi¹zane 
z kolei s¹ z planowan¹ przez 
Przedsiêbiorstwo Wodo ci¹ gowe 
wymian¹ i modernizacj¹ sieci 
ze wzglêdu na z³y stan technicz-
ny. Zakres rzeczowo-finansowy 
zadañ z tym zwi¹zanych wzrós³ o 
kwotê 136.000 z³. Realizacja pla-
nowanych zadañ inwestycyjnych, 
finansowana bêdzie ze œrodków 
w³asnych przedsiêbiorstwa, od-
po wiadaj¹cych odpisom amor-
tyzacyjnym od posiadanej 
na stanie maj¹tkowym sieci 
wodoci¹gowej.

– w sprawie wprowadzenia 
zmian do Regulaminu udzie
lania stypendium dla studen
tów mieszkañców Bierunia

Rada wprowadzi³a dwie zmia-
ny, które maj¹ charakter orga-
nizacyjny. Dotychczas wnioski 
studentów wraz z dokumentacj¹ 
przyjmowane by³y przez Biu-
ro Obs³ugi Rady Miejskiej i Bur-
mistrza. Pracownicy tej komór-
ki organizacyjnej kompletowali 
dokumenty, przekazywali je do 
kontroli itd. Obecnie czyli od mo-
mentu powo³anie pracownika ds. 
spo³ecznych, który jest zatrud-
niony w Referacie Administracji 
wszystkie sprawy zwi¹zane ze 
stypendiami studentów oraz sty-
pendiami sportowców itd. pro-
wadzi ten pracownik.

– w sprawie zmian bud¿etu
Rada dokona³a zmian w 

bud¿ecie po stronie dochodów i 
wydatków zgodnie z wymogami 
ustawy o finansach publicznych. 
Zmiany ujête s¹ w za³¹cznikach.

Opracowa³:
Sekretarz Miasta Jerzy Stok

Radni obradowali
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Film p.t. „Podgl¹dacz” au-
torstwa Adama Urynia
ka z Krakowa otrzyma³ 

pierwsz¹ nagrodê na IX Festiwa-
lu Filmów Amatorskich im. Le-
ona Wojtali Bieruñ 2009, orga-
nizowanym przez KWK „Piast”, 
Urz¹d Miejski w Bieruniu, Sta-
rostwo Powiatowe w Bieruniu, 
Federacjê Niezale¿nych Twór-
ców Filmowych oraz Zespó³ Re-
alizatorów Wideo KWK „Piast”,  
który odby³ siê w dniach 2-4 
paŸdziernika br. Do konkursu 
zg³oszono 51 filmów, z których 
dopuszczono 40. Filmy (fabu-

larne, krótkometra¿owe, ani-
mowane i dokumentalne) pre-
zentowano w trzech ods³onach, 
przeplatane jawnymi obradami 
jury w sk³adzie: Jerzy £uczak 
– redaktor Telewizji Katowice, 
Lidia Duda – re¿yser filmów 
dokumentalnych, Laslo Polgar 
–  monta¿ysta filmowy oraz Wi
told Kon – Przewodnicz¹cy 
Federacji Niezale¿nych Twór-
ców Filmowych w Warsza-
wie. Dziêki temu twórcy mogli 
osobiœcie wys³uchaæ, co na te-
mat ich filmów twierdz¹ profe-
sjonaliœci. Wœród festiwalowych 
goœci obecni byli: Erna Wojtala 
– wdowa po zmar³ym patronie 
Festiwalu oraz Stanis³aw Puls 
– cz³onek Œwiatowej Federacji 
Filmu Amatorskiego UNICA.

Organizatorzy i jurorzy nie 
ukrywali zadowolenia z faktu, 
¿e tegoroczna edycja festiwalu 
mia³a najwy¿szy dotychczas po-
ziom, zarówno artystyczny, jak 
i techniczny. „Dziœ zatar³a siê 
ró¿nica pomiêdzy filami ama-
torskimi a zawodowymi czy pro-

fesjonalnymi. Mo¿emy jedynie 
mówiæ o dobrych i z³ych filmach” 
–  skomentowa³ Wojciech Wi
karek cz³onek Zespo³u Realiza-
torów Wideo KWK „Piast” – je-
den z g³ównych organizatorów 
imprezy.

Oprócz g³ównej nagrody, 
przyznano tak¿e Nagrodê Bur-
mistrza Miasta Bierunia, któr¹ 
otrzyma³ z r¹k Ludwika Jago
dy Bogdan Kezik z Warszawy  
za film pt. „Polska IMCA”. Po-
nadto Dariusz Gackowski za 
film pt. „Do naprawy” otrzyma³ 
Nagrodê Starosty Bieruñsko-

Lêdziñskiego. Wœród nagro-
dzonych nie zabrak³o przed-
stawicieli Bierunia – omy³kowo 
zreszt¹ rekomendowanych jako 
reprezentacja Boj-
szów. Zbigniew 
Zaj¹c i Piotr 
Gorczyca do-
stali wyró¿nienie 
za film „Józef 
K³yk – cz³owiek 
znik¹d”. Miesz-
kamy w Bieruniu 
i reprezentujemy 
Bieruñ prostowa³ 
Piotr Gorczy
ca odbieraj¹c 
nagrodê. 

Organizatorzy 
w³o¿yli wiele pra-
cy w to, aby fe-
stiwal przebiega³ 
jak najlepiej, a 
uczestnicy poczu-
li smak œl¹skiej 
ziemi. Dlatego 
zorganizowano 
im wycieczkê w 
KWK „Piast”.

KULTURA

W dniach 10-13 
wrzeœnia oœmio oso bowa 
delegacja stra¿aków 
z powiatu bieruñsko-
lêdziñskiego odwiedzi³a 
przyjazne bawarskie 
miejscowoœci powiatu 
Tirschenreuth. Uczest-
nikiem delegacji by³ 

miêdzy innymi przedsta-
wiciel Bierunia – Czes³aw Wieczorek 
oraz wicestarosta Bernard Bednorz.

Oprócz tradycyjnie odwiedzanego 
Mitterteich-u z którym stra¿acy powia-
towi maj¹ podpisane partnerstwa, de-
legacja z Polski odwiedzi³a równie¿ 
inne jednostki stra¿y po¿arnych w tym 
powiecie min w Stiftland i Atzmanns-
bergu, Friedenfels, Trevesen. Trady-
cyjnie te¿, oprócz pracy koncepcyj-

nej po¿arników, goœcie mieli okazjê 
poznaæ region, kulturê, znacz¹ce 
zak³ady pracy. Po raz pierwszy w 
historii po¿arnictwa niemieckiego, 
dwóch cz³onków polskiej delega-
cji – Prezes Zarz¹du Powiatowego 
W³adys³aw Trzciñski oraz sekretarz 
Jan Kasprzyk otrzymało Honorowe 
odznaczenia niemieckie za zas³ugi 
dla po¿arnictwa.

Tegoroczny wrzesieñ obfi
to wa³ w naszym mieœcie 
w wydarzenia muzyczne.

W niedzielê – 20 wrzeœnia 
w koœciele pod wezw. 
Œw. Walentego odby³ 

siê trzeci koncert tegorocznej 
jubileuszowej „Jesieni Organo-
wej”. W wype³nionym po brze-
gi Walencinku, swój kunszt 
wykonawczy zaprezentowali 
znakomici wykonawcy: Seba
stian Matyja – organy, Mar
tyna Kalus – sopran oraz 
Kwartet smyczkowy Narodo-
wej Orkiestry Polskiego Radia 
w Katowicach. Utwory Giro-
lamo Frescobaldiego, Johan-
na Pachelbela czy nudnego 
– jako go nies³usznie okreœla³ 
Mozart – Josepha Haydna 
wprawi³y wszystkich s³uchaczy 
w wspania³y nastrój.  

Natomiast tydzieñ póŸniej – 
IV koncert festiwalu odby³ siê 
w koœciele Najœwiêtszego Ser-

ca Pana Jezusa w Bieruniu No-
wym, w którym festiwalowe im-
prezy odbywaj¹ siê rzadko z 
powodu czasowego braku kla-
sycznego instrumentu organo-
wego. Ten techniczny niedo-
statek, tym razem z nawi¹zk¹, 
zrekompensowa³ znakomity 
wystêp wroc³awskich kantorów. 
Zespó³ pod kierownictwem Pio-
tra Karpety da³ koncert z³o¿ony 
z 16 utworów pochodz¹cych z 
ró¿nych epok – od renesansu 
po wspó³czesnoœæ. Zaœpiewa³  
w 12-osobowym sk³adzie, któ-
ry w poszczególnych utworach 
by³ modyfikowany, a w kilku 
ograniczony tylko do czterech 
wykonawców. Cantores Mino-
res Wralislavienses to bowiem 
z jednej strony chór kameralny, 
ale z drugiej zespó³ solistów, z 
których ka¿dy mo¿e z powo-
dzeniem sam wykonaæ partiê 
danego g³osu. (R.J)

Festiwal filmów 
amatorskich

Tegoroczny wrzesieñ obfi

Jesieñ muzyki pe³na

Stra¿acy w Niemczech 
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OG£OSZENIE 
KUPIÊ DOM PARTE
ROWY W BIERUNIU 

STARYM 
BEZ POŒREDNIKÓW 

Tel. 515104547 

W Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej nr 2 w 
Bieruniu Nowym 17 

wrzeœnia odby³o siê uroczyste 
spotkanie, na które zaproszono 
wieloletnich czytelników obu bi-
bliotek publicznych dzia³aj¹cych 
w naszym mieœcie. Spotkanie 
to zorganizowano z okazji jubi-
leuszu 60-lecia Miejskiej Biblio-

teki publicznej i uczestniczyli w 
nim czytelnicy oraz pracownicy 
bibliotek.

– Pragniemy w ten spo-
sób wyraziæ Wam, Szanowni 
Pañstwo sw¹ wdziêcznoœæ za 
wieloletnie, aktywne czytelnic-
two, serdeczny i przyjazny sto-
sunek do biblioteki i nas biblio-
tekarek – powiedzia³a Jolanta 
Wasilewska witaj¹c przyby³ych 
goœci.

W czasie uroczystoœci goœcie 
spotkali siê z panem Zygmun
tem Ogórkiem, prokuratorem 
prokuratury apelacyjnej w Kato-
wicach w stanie spoczynku, au-
torem zbioru anegdot s¹dowych 
pt. „Waga anio³a”. Nastêpnie 
wys³uchali krótkiego recitalu. 
Na gitarze gra³a i œpiewa³a Ja
dwiga Wyrwalec, bierunianka, 
która sama pisze teksty i kom-
ponuje muzykê. Na koniec przy 
kawie przyszed³ czas na wspo-
mnienia, refleksje i dyskusjê.

Ma³gorzata Janota

Spotkanie czytelników

ZAPROSZENIE 
na Wieczór Francuski

Stowarzyszenie Współpracy Zagranicznej „Wspólna 
Europa” organizuje Wieczór Francuski, na który zaprasza 

mieszkańców Bierunia.
Wieczór Francuski odbędzie się w Kinoteatrze „Jutrzenka” 

w dniu 18 października 2009r. (niedziela), 
a rozpocznie się o godz. 18.00.

Program Wieczoru Francuskiego:

� Degustacja win z winnicy „Javoy”.
� Prezentacja � lmu DVD z pobytu w Meung sur Loire w lipcu 

2009 r.
� Pokaz gry w petanque. 

Bilety wstępu w cenie 20,00 zł można nabyć w sekretariacie Szkoły 
Podstawowej nr 1 ul. Krakowska 28.

Zarząd Stowarzyszenia 
Współpracy Zagranicznej „Wspólna Europa”

Każdy lubi space rowaæ 
zielonymi œcie¿ kami. 
Na pewno s¹ to dzieci z 

Przedszkola nr 1, które z wielkim 
zapa³em 18 września w³¹czy³y 
siê do „Akcji Sprz¹tania Œwiata”. 
Dzieci dzielnie chwyci³y za wor-

ki na œmieci, za³o¿y³y rêkawiczki 
i wyruszy³y na podbój najbar-
dziej zaœmieconych terenów. 
Zbiera³y papierki, foliowe siatki, 
papierosy, butelki.

Mariola Wróbel 
& Ewa D³ugoñ

Przedszkolaki 
sprz¹taj¹ œwiat
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PAŹDZIERNIK

Licz¹ca 60 lat Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Bieru-
niu, s³u¿¹ca mieszkañcom 

miasta i okolic, sta³a sie 
nieod³¹cznym elementem jego 
infrastruktury. W najbli¿szym 
numerze Rodni przedstawimy 
relacjê z jubileuszowych ob-
chodów. Dziœ wspomnijmy je-
dynie, ¿e w historii biblioteki 
odzwierciedla³a sie historia Pol-
ski lat powojennych, a¿ do cza-
sów obecnych. Powsta³a z nie-
wielkiego zbioru przekazane-
go przez Ministerstwo Oœwiaty. 
Licz¹cy 298 wol. Ksiêgozbiór 
starobieruñskiej biblioteki 
znalaz³ swoje miejsce w po-
mieszczeniu Magistratu. Nieco 
wiêkszy zal¹¿ek ksiêgozbioru 
bibliotecznego w Bieruniu No-
wym, licz¹cy 674 wol., swoja 
siedzibê otrzyma³ w budynku 
dawnego przedszkola przy ul. 
Warszawskiej.

Od chwili powstania biblio-
tek do 1955 roku nadzór me-
rytoryczny nad placówkami 
sprawowa³a Biblioteka Powia-
towa w Pszczynie. Z chwil¹ po-
wstania powiatu tyskiego, w 
którego granicach znalaz³ sie 
Bieruñ, opiekê nad bibliotekami 
przejê³a Biblioteka Powiatowa w 
Tychach. W latach 1975-1991, 
kiedy Bieruñ zosta³ w³¹czony w 
granice Tychów, obie placów-
ki utraci³y samodzielnoœæ i sta³y 

sie filiami Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Tychach.

Rok 1991 to prze³om nie tyl-
ko dla Bierunia, któremu przy-
wrócono status miasta, ale i 
dla bibliotek, kiedy to opiekê 
nad nimi przej¹³ samorz¹d gmi-
ny. Od 1992 roku biblioteki s¹ 
integraln¹ czêœci¹ Bieruñskiego 
Oœrodka Kultury. Nast¹pi³ szyb-
ki rozwój ksiêgozbioru. Ju¿ po 
roku dzia³alnoœci biblioteki liczy³y 
32866 wol. Nastêpne lata tyl-
ko potwierdzi³y rzetelna opiekê 
naszych w³odarzy. Obecnie 
ksiêgozbiór bieruñskich biblio-
tek liczy 65723 wol. Obie pla-
cówki, po wielokrotnych prze-
prowadzkach, znalaz³y swo-
je miejsce w przestronnych, 
przystosowanych do tego typu 
dzia³alnoœci lokalach i czekaj¹ 
na nowych czytelników.

Okolicznoœciowe obcho-
dy w Domu Kultury „Gama” 
rozpoczê³a krótka prezentacja 
historii biblioteki wyg³oszona 
przez dyr. Bieruñskiego Oœrod-
ka Kultury Zofiê £abuœ. 
Nastêpnie panie: Maria Fijak 
– emerytowana bibliotekarka 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
Jolanta Wasilewska i Barbara 
Suchomska otrzyma³y honoro-
we odznaki „Zas³u¿ony dla kul-
tury polskiej”. Okolicznoœciowe 
podziêkowania z r¹k burmistrza 
Ludwika Jagody otrzyma³y 

Diamentowe gody biblioteki

równie¿ panie: Krystyna Pu
stelnik i El¿bieta Regu³a
Krzemieñ. Ponadto, odznakê 
dla Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej wrêczon¹ przez dyrektora 
Bibliotek Œl¹skiej – Jana Malic
kiego otrzyma³a pani kierownik 
naszej biblioteki – Ma³gorzata 
Janota. Po tej mi³ej cere-
monii dyrektor Zofia £abuœ 
wyrêczy³a nagrody i dyplomy 
dla nagrodzonych w konkur-
sie na Exlibris Miejskiej Biblio-
teki Publicznej, które otrzymali: 
I miejsce – Mariusz Gorzelak, 
II miejsce – Weronika Pie
trowska i III miejsce – Joanna 
Stencel. Spotkanie uœwietni³ 
wyk³ad prof. Heleny Synowiec 
z Uniwersytetu Œl¹skiego „O 
modach jêzykowych” oraz kon-
cert fortepianowy w wykonaniu 
Marcina Dominika G³ucha – 
pianisty pracuj¹cego miedzy in-
nymi w Goeteborgu i Monako. 

Biblioteka to komnata tajemnic, kiedy masz jakieœ w¹tpliwoœci, idŸ do bibliote
ki pisze Joanne Rowling autorka Harrego Pottera. Kiedy wydawa³oby siê, ¿e w 
dobie internetu biblioteki zaczn¹ prze¿ywaæ kryzys – okazuje siê, ¿e nie jest tak 
Ÿle. Wystarczy bogaty ksiêgozbiór, uczynne i fachowe bibliotekarki oraz dostêp 
do Internetu. Na szczêœcie w naszym mieœcie mamy to zapewnione. 

„Pieœñ o Bogu ukrytym” to 
tytu³ s³ynnego juz poematu Ka-
rola Wojty³y z 1946 roku. Oj-
ciec Œwiêty w sposób mistrzow-
ski opisa³ jedn¹ z prawd, któ-
ra jak¿e czêsto g³osi³ podczas 
swego pontyfikatu. „Dalekimi 
wybrze¿ami ciszy” nazwa³ ten 
tzw. drugi œwiat, ten w którym 
cz³owiek znajdzie siê po œmierci. 

Format tego utworu stanowi³ 
wyzwanie dla wielu muzyków. 
Dwa lata temu, postanowi³ siê 
z nim zmierzyæ Rafa³ Borko
wy nauczyciel i organista z Bie-
runia. To jednak uproszczona 
charakterystyka pana Rafa³a – 
jest on przede wszystkim muzy-
kiem i kompozytorem. 

Dalekie wybrzeża ciszy zaczynają się tuż za progiem 
Nie przefruniesz tamtędy jak ptak. 

Bieruñskie brzmienie ciszy

13
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BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY 
ZAPRASZA W PAŹDZIERNIKU

Kino – Teatr „Jutrzenka” Bieruń ul. Spiżowa 4
24 października – IX FESTIWAL FILMÓW AMATORSKICH 

BIERUŃ 2009 IM. LEONA WOJTALI

11 października godz. 18.00 – Spotkanie Polsko-Niemieckiego 

Stowarzyszenia Partnerskiego 

13 października godz. 12.00 – Spotkanie z okazji Dnia Eduka-

cji Narodowej

15 października godz. 15.00 – Dzień Seniora dla PZERiI

18 października godz. 17.00 – Spotkanie Stowarzyszenia 

Wspólna Europa

19 października godz. 17.00 – Spotkanie władz miasta z 

mieszkańcami

24 października godz. 10.00 – ŚLĄSKIE ELIMINACJE DO 

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „TĘCZOWE PIOSENKI 

JANA WOJDAKA”

Świetlica Środowiskowa, ul. Remizowa 19
13 października godz. 14.00 – Spotkanie klubowe – PZERiI

14 października godz. 17.00 – Spotkanie władz miasta 

z mieszkańcami

27 października godz. 14.00 – Dzień Seniora dla PZERiI

28 października godz. 18.30 – Walne zebranie Stowarzysze-

nia Miłośników Ziemi Bieruńskiej „Porąbek”

Dom Kultury „Gama” ul. Chemików 45
5 października godz. 9.00 – Kiermasz odzieżowy

15 października godz. 18.00 – Warsztaty wizażu – zajęcia 

bezpłatne

16 października godz. 19.00 – KONCERT ZESPOŁU 

„RUNWAY” – punk rock/pop punk – wstęp wolny

25 października godz. 18.00 – KONCERT BLEUSOWY – 

GRZEGORZ KAPOŁKA TRIO – wstęp wolny

RODNIA · PAŹDZIERNIK 2009 r.RODNIA · PAŹDZIERNIK 2009 r.
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KOMUNIKATY

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego w rejonie 
ul. Okrężnej i Szybowejwraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 
z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu nr X/5/2007 
z dnia 25.10.2007r., a także stosownie do art. 39, 54 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położo-
nego w rejonie ul. Okrężnej i Szybowej wraz z prognozą oddziały-
wania na środowisko, w dniach od 12 października 2009r. do 6 
listopada 2009r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Ry-
nek 14, 43-150 Bieruń, (segment A, piętro II, pokój nr 17), w godzi-
nach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 04.11.2009r. w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Bieruniu (segment B, pok. nr 23) o godz. 14:00.

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

Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Burmistrza 
Miasta Bierunia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednost-
ki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwa-
ga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 listopada 
2009r.

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

pisemnej pod adresem: Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 
14, 43-150 Bieruń Wydział Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nie-
ruchomościami, ustnie do protokołu w Wydziale Ładu Przestrzen-
nego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bieru-
niu, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń, za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na adres email: urzad@um.bierun.pl w terminie do 
dnia 28 listopada 2009r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (za-
łącznik graficzny - mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki), 
której dotyczy.

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA inż. Ludwik JAGODA

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA
o ponownym wyłożeniu do publicznego 

wglądu projektu zmian miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu 

położonego w rejonie ul. Turyńskiej w Bieruniu 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. 
zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu nr X/12/2007 z 
dnia 25.10.2007r., a także stosownie do art. 39, 54 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po-
łożonego w rejonie ul. Turyńskiej wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko, w dniach od 12 października 2009r. do 6 listopa
da 2009r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14, 
43-150 Bieruń, (segment A, piętro II, pokój nr 17) w godzinach pra-
cy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 04.11.2009r. w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Bieruniu (segment B, pok. nr 23) o godz. 15:00.

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

Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Burmistrza 
Miasta Bierunia, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednost-
ki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwa-
ga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 listopa
da 2009r.

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

– pisemnej pod adresem: Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Ry-
nek 14, 43-150 Bieruń Wydział Ładu Przestrzennego i Gospo-
darki Nieruchomościami, ustnie do protokołu w Wydziale Ładu 
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń,

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: 
urzad@um.bierun.pl w terminie do dnia 28 listopada 2009r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (za-
łącznik graficzny - mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki), 
której dotyczy.

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA inż. Ludwik JAGODA
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BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
działając na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 

1990r. – „Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie teryto-
rialnym i ustawę o pracownikach samorządowych” (Dz. U. Nr 32, 
poz. 191 wraz z późniejszymi zmianami), informuję, że od dnia 
02.10.2009r., został wyłożony do publicznego wglądu w tutej-

szym Urzędzie – segment B, pokój nr 17, Spis inwentaryzacyjny 
obejmujący mienie Skarbu Państwa.

Osoba, której interes prawny dotyczy ustaleń zawartych 
w spisie inwentaryzacyjnym, może zgłaszać do komisji 

inwentaryzacyjnej w terminie do dnia 02.11.2009r. uwagi i 
zastrzeżenia.

RODNIA · PAŹDZIERNIK 2009 r.

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

nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. informuje, że na 
okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bieruniu 
został wywieszony wykaz nieruchomości będących własnością 
Gminy Bieruń, a: przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat 

z przeznaczeniem na zieleń przydomową, tj.:

• działki nr 1851/67 i 1852/68 położone przy ul. Bojszow-
skiej,

• część działki nr 1495/101 położonej przy ul. Kopańskiej.
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... w plastyce

Ju¿ na pocz¹tku roku szkol-
nego uczniowie Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego im. Powstañców 
Œl¹skich w Bieruniu mog¹ 
pochwaliæ siê pierwszymi suk-
cesami. 

Magdalena Pomiet³o i Mag
dalena Lysko zosta³y laureat-
kami kolejno II i III miejsca w 

Ogólnopolskim Konkursie Pla-
stycznym – Œrodowisko ¿ycia 
wybranego zwierzêcia z se-
rii monet „Zwierzêta œwiata” 
og³oszonego przez Narodo-
wy Bank Polski i Miesiêcznik 
„Eko i My” w ramach promo-
cji monety „Jaszczurka zielo-
na”. Opiekê nad uczennica-
mi przejê³a pani Maria Sor
dyl – nauczyciel podstaw 
przedsiêbiorczoœci w liceum 
bieruñskim. Laureatki zosta³y 

zaproszone na uroczyst¹ galê 
wrêczenia nagród, jaka odby³a 
siê 22 wrzeœnia w siedzibie 
Oddzia³u Okrêgowego NBP w 

Szczecinie. Otrzyma³y nagrody 
pieniê¿ne oraz monety z serii 
„Jaszczurka zielona”.

… jêzykach obcych

Anna Konieczny zosta³a 
zwyciê¿czyni¹ VI Ogólnopol-
skiego Festiwalu Jêzyków Ob-
cych w kategorii jêzyk rosyjski, 
szko³y ponadgimnazjalne. Kon-
kurs organizowany jest od wie-
lu lat przez Uniwersytet Ekono-

miczny w Katowi-
cach. Sprawdza 
u m i e j ê t n o œ c i 
jêzykowe z an-
gielskiego, nie-
mieckiego, francu-
skiego, rosyjskie-
go, hiszpañskiego 
oraz w³oskiego i 
obejmuje wszyst-
kie typy szkó³. Ania 
pokona³a ponad 
20 uczestników, 
którzy zmagali siê 
z trudnym dyktan-
dem o cechach 
ludzkiego charak-
teru. Do konkur-
su uczennicê, jak 
i pozosta³ych 11 
reprezentuj¹cych 
bieruñskie liceum 

przygotowa³a pani mgr Joanna 
Tla³ka. 

A by³o o co powalczyæ. 
Zwyciê¿ czyni bowiem otrzyma³a 
DVD, ksi¹¿ki i programy do na-
uki jêzyka rosyjskiego oraz inne 
upominki.

… i sporcie

Pierwszy dzieñ paŸdziernika 
okaza³ siê niezwykle szczê-
œliwym dla bieruñskich spor-
towców. W I Sztafetowych Bie-

gach Prze³ajowych Powiatu 
Bieruñsko- Lêdziñskiego organi-
zowanych w PZS w Lêdzinach. 
Uczniowie LO w Bieruniu zdo-
byli I miejsca w 2 kategoriach: 
dziewczêta i ch³opcy, tym sa-
mym awansowali do etapu re-
jonowego. Sztafetê dziewcz¹t 
reprezentowa³y: M. Szymu
ra, M. Zakrzewska, S. Ser
win, D. Faruga, L. Jarosz, 
M. Stachura, P. Langer, 
I. Mazurek, ich przygotowa-
niem zajê³a siê p. Irena Iskra. 
Sztafetê ch³opców – K. Fijo³, M. 
Damaschk, P.Laby, A. Natka
niec, M. Czarnynoga, M. Po
toczny, M. Hetmañski i P. Ci
chy – do zawodów przygotowa³ 
ich p. Z. Stobiñski. 

Sukcesy 
licealistów…

miczny w Katowi-
cach. Sprawdza 
u m i e j ê t n o œ c i 
jêzykowe z an-
gielskiego, nie-
mieckiego, francu-
skiego, rosyjskie-
go, hiszpañskiego 
oraz w³oskiego i 
obejmuje wszyst-
kie typy szkó³. Ania 
pokona³a ponad 
20 uczestników, 
którzy zmagali siê 
z trudnym dyktan-
dem o cechach 
ludzkiego charak-
teru. Do konkur-
su uczennicê, jak 
i pozosta³ych 11 
reprezentuj¹cych 
bieruñskie liceum 

RODNIA · PAŹDZIERNIK 2009 r.
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Nie brak³o mu odwagi, by 
zmierzyæ siê z tak powa¿nym 
tekstem i stworzyæ coœ – co 
bêdzie nie tylko akompaniamen-
tem do kolejnych recytacji ale 
integraln¹ czêœci¹ dzie³a. Do wy-
konania 17 utworów uda³o mu 
siê zaanga¿owaæ niemal 50 mu-
zyków: instrumentalistów, woka-
listów i chórzystów. Wœród wy-
konawców s¹ m.in. „Aukso” – 
jedna z bardziej znanych na 
świecie – Orkiestra Kameral
na Miasta Tychy pod dyrekcj¹ 
Marka Mosia, Klaudia Walen
cik, Gabriela Burek… Borkowy 
stworzy³ dzie³o spójne stylistycz-
nie a zarazem pe³ne artystycz-
nego niepokoju. Obok spokoj-
nych czasem wrêcz melancho-
lijnych skrzypiec, mamy niemal 
rockowe sekwencje gitarowe. 
Obok partii instrumentalnych, 
œpiew, melorecytacjê czy wrêcz 
deklamacjê. Mimo to, s³uchacze 
odnosz¹ wra¿enie, ¿e odbieraj¹ 
ca³oœciowe dzie³o, które ma swój 
pocz¹tek, œrodek i koniec. 

Dziêki licznym sponsorom i 
osobom zaanga¿owanym w to 
przedsiêwziêcie, powsta³a p³yta. 
Muzycy odbywaj¹ w³aœnie cykl 
koncertów promuj¹cych swo-

je wydawnictwo. Jeden z takich 
koncertów – dzięki ogromnemu 
wysiłkowi finansowemu  spon-
sora jakim jest Bieruński Ośro-
dek Kultury oraz życzliwości ks. 
Proboszcza Jana D¹bka – odby³ 
siê 13 wrzeœnia w koœciele p.w. 
Najœwiêtszego Serca Pana Je-
zusa w Bieruniu Nowym. Zyskaæ 
uznanie w³asnej publicznoœci, 
s¹siadów i znajomych jest bardzo 
trudno. Rafa³owi Borkowemu i 
ca³emu zespo³owi uda³o siê to bez 
trudu. Ju¿ po pierwszych taktach 
zaw³adnêli publicznoœci¹, która 
mimo próœb o wstrzemiêŸliwoœæ 
nie potrafi³a siê powstrzymaæ od 
oklasków w takcie koncertu. Nic 
dziwnego, ¿e brawa na koniec 
brzmia³y w ca³ym koœciele. Arty-
styczny ho³d dla Papie¿a Polaka, 
doceni³ te¿ kardyna³ Stanis³aw 
Nagi s³owami: Bezsporna ge-
nial noœæ i nieprzeciêtne bogac-
two oso bowoœci Ojca Œwiêtego 
Jana Paw³a II obejmuje równie¿ 
iskrê autentycznego talentu lite-
rackiego. (...) Dlatego dobrze siê 
sta³o, ¿e cz¹stkê tego dziedzic-
twa poetyckiego postanowiono 
uwieczniæ na p³ycie i to w posta-
ci œpiewanej, która tak bliska by³a 
Jego sercu.

MAGAZYN SZKOLNY

Bieruñskie brzmienie ciszy8

Dalek¹ podró¿ musia³o 
odbyæ dwoje uczniów 
Gimnazjum nr 2: Pauli

na Bobak oraz Szymon Ja
siewicz, którzy wraz z opieku-
nem, pani¹ Krystyn¹ Bobak 
17 IX wyruszyli a¿ do Gdañska. 
To miasto patronowa³o Miêdzy-
narodowemu konkursowi pla-
stycznemu „Œw. Franciszek z 
Asy¿u i jego zakon – 800 lat ist-
nienia” organizowanemu przez 
Prowincjê Œw. Maksymiliana Ma-
rii Kolbego Zakonu Braci Mniej-
szych Konwentualnych (Fran-
ciszkanie). Partnerzy projektu to: 
Klasztor OO. Franciszkanów w 
Gdañsku, „Galeria Mariacka” w 
Gdañsku oraz Dom Pojednania 
i Spotkañ im. Œw. Maksymiliana 
Marii Kolbego w Gdañsku.

Jak twierdz¹ organizatorzy 
konkursu, Œwiêty Franciszek z 
Asy¿u jest niew¹tpliwie jedn¹ 
z najbarwniejszych i najsym-
patyczniejszych postaci, ja-
kie zrodzi³ œwiat. Jego owia-
ne legend¹ ¿ycie sprawia, ¿e 
postaæ tê mo¿na odkrywaæ 
wci¹¿ na nowo. „Jest ona tema-
tem sama w sobie niewyczer-
panym i ponadczasowym”.

W konkursie wziê³y udzia³ 
374 osoby z Polski, Litwy i 
USA. Nades³a³y 518 prac wy-
konanych w ró¿nych techni-
kach. Nasi uczniowie mog¹ 
byæ z siebie dumni. Praca Szy-
mona Jasiewicza, nad któ-
rym opiekê sprawowa³a pani 
Bo¿ena Durkalec, zdoby³a II 
nagrodê w kategorii wiekowej 

Nauka poprzez spotkanie

 
W y m i a n a 
m³odz ie¿y 
p o m i ê d z y 
u c z n i a m i 
Powiatowe-
go Zespo³u 

Szkó³ w Bieruniu a przyza-
k³adow¹ szko³¹ Volkswagen 
Coaching w Salzgitter ma ju¿ 
dwunastoletni¹ historiê. W tym 
roku odbywa³a siê ona w ra-
mach projektu „ Nauka poprzez 
spotkanie”, którego g³ównym 
celem jest zrozumienie przez 
m³odych ludzi trudnej historii 
obu narodów. Zrozumieæ tê 
historiê mo¿na wtedy, kiedy siê 
j¹ dobrze pozna, dlatego te¿ w 
zarówno w czasie pobytu grupy 
niemieckiej w Polsce, jak i w 
trakcie rewizyty naszych 
uczniów w Niemczech program 
podporz¹dkowany jest temu ce-
lowi. Nasi uczniowie zwiedzili 
Braunshweig, Poczdam, Sali-
zgitter i Berlin, gdzie przewodni-
kiem po ciekawych miejscach 
by³ pan Christoph Heubner, 

wiceprezydent Miêdzynarodo-
we go Komitetu Oœwiêcimskiego 
i koordynator ca³ego przedsiê-
wziê cia. Zobaczyli m.in. 
imponuj¹cy, monumentalny bu-
dynek niemieckiego Bundesta-
gu, bramê Brandenbursk¹, w 
siedzibie Miêdzynarodowego 
Komitetu Oœwiêcimskiego wziêli 
udzia³ w konferencji na temat 
dzia³alnoœci tej organizacji. Cie-
kawym doœwiadczeniem by³o 
spotkanie z Burmistrzem Miasta 
Salzgitter, kiedy to ka¿dy z 
uczestników mia³ za zadanie 
wypowiedzieæ siê na forum, na 
temat swoich przemyœleñ i 
doœwiadczeñ z wymiany. Wza-
jemnemu poznaniu historii na 
pewno sprzyja³a atmosfera 
przyjaŸni i goœcinnoœci, d³ugie 
rozmowy i dyskusje, a tak¿e 
wspólna zabawa. 

Opiekunkami grupy polskiej 
by³y germanistki z bieruñskiego 
PZS-u pani Irena Czamberg i 
pani Mirella Gasid³o. 

Miêdzynarodowy 
sukces gimnazjalistów

15-18 lat. Nagrod¹ specjaln¹ 
– Ministra Prowincjalnego, 
jedyn¹ dla wszystkich katego-
rii, wyró¿niono pracê Pauliny 
Bobak przygotowywanej pod 
kierunkiem nauczyciela plasty-
ki, pani Krystyny Bobak. Na 
konkurs nades³a³o swoje pra-
ce jeszcze troje uczniów nasze-
go gimnazjum: Martyna Sku

cik, Monika Ja³ocha i Damian 
Ja³ocha. Zwyciêzcy z Bierunia 
odebrali nagrody z r¹k Ministra 
Prowincjalnego. Poza tym mo-
gli podziwiaæ swoje dzie³a na 
wystawie pokonkursowej, na 
któr¹ zakwalifikowano 102 pra-
ce. Bêd¹ one prezentowane do 
15 X w „Galerii Mariackiej” w 
Gdañsku.            BNN

1
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SPORT

W tym roku proponowa-
liœmy mieszkañcom 
wycieczki szlaka-

mi tu rystycznymi w Tatrach 
Wysokich, a tak¿e zwiedza-
nie malowniczych okolic: 
Wroc³awia, Parki Zamkowe 
(Czechy), Jeseniki (Czechy), 
Kremnica (S³owacja) oraz po-
byt na termalnych Ÿród³ach 
w Beszanovej.

Mamy nadziejê, ¿e nasze wy-
cieczki dostarczy³y Pañstwu wie-
lu wra¿eñ i atrakcji. Dziêkujemy 
wszystkim uczestnikom i zapra-
szamy w przysz³ym roku.

Szczegó³owy plan wycieczek 
na sezon 2010 bêdzie dostêpny 
w marcu. Czekamy na Pañstwa 
zdjêcia i opinie o naszych wy-
cieczkach.

Ewelina Zieliñska

W dniach 25-27 wrze-
œnia, w Krakowie 
zosta³y rozegrane Za-

wody Juniorów i Seniorów w 

Strzelectwie Spor-
towym. W zawo-
dach tych uczest-
niczyli zawodnicy 
z Bierunia: senio-
rzy: W³adys³aw 
Chrz¹szcz, An
drzej Sutkow
ski, Roman Ra
dowiecki (III m 

w K. dw – 60), Marcin Wito
szek, Rados³aw Radowiecki, 
Grzegorz Szymczak, senior-
ka: Magdlaena Migas, Junior: 

Rafa³ Rado
wiecki oraz 
J u n i o r k a : 
Bernade ta 
Migas i Jo
anna Frank. 
Nasi zawod-
nicy potrakto-
wali zawody 
typowo tre-
ningowo.Ogromny sukces odnios³a 

dru¿yna sekcji skata 
Leœna Bieruñ zajmuj¹c 

I miejsce w Dru¿ynowych Za-
wodach Pucharu Okrêgu i za-
razem kwalifikuj¹c siê do fina³u 

dru¿ynowego Pu-
charu Polski który 
odbêdzie siê 17-
18 paŸdziernika 
w Jastrzêbiu 
Zdroju. Dru¿yna 
wyst¹pi³a w sk³a-
dzie Latocha 
Pawe³, Hernas 
Bogdan, Lubec
ki Eugeniusz, 
Gorlarczyk Je
rzy.

Zawody cieszy³y siê du¿ym 
zainteresowaniem co po-
twierdza udzia³ 30 zawod-

ników. Konkurs rozegrano w 
trzech kategoriach wiekowych: 
do 12 lat (broñ pneumatyczna), 
12 – 18 lat (KBKS) oraz powy¿ej 
18 lat (KBKS). Zawodnicy, który 
zajêli miejsca na podium, otrzy-
mali puchary oraz nagrody rze-
czowe. Sêdziami zawodów byli: 
Magdalena Migas, Andrzej 
Sutkowski oraz W³adys³aw 
Chrz¹szcz. A oto wyniki w po-

szczególnych kategoriach. Ka-
tegoria: strzelanie z broni pneu-
matycznej (do 12 lat): I miejsce 
– Micha³ Adrian, II miejsce – 
Micha³ Kula i III miejsce – Piotr 
B³a¿ek. Kategoria: strzelanie z 
KBKS (od 12 do 16 lat): I miej-
sce – Joanna B³a¿ek, II miej-
sce – Kinga Dzidek i III miej-
sce – Adam Frank. Kategoria: 
strzelanie z KBKS (powy¿ej 16 
lat): I miejsce – Krzysztof Huk, 
II miejsce – Dawid Tomasz i III 
miejsce – Krzysztof Warczek. 

Ustrzelili Puchar
20 wrzeœnia, na Strzelnicy Sportowej w Bieruniu Nowym, 
odby³y siê VI Otwarte Mistrzostwa Bierunia w Strzelaniu 
o puchar Burmistrza, których organizatorem by³ Bieruñski 
Oœrodek Sportu i Rekreacji oraz Zarz¹d Miejski LOK 
w Bieruniu.

Sukces Sekcji Skata 
LEŒNA 

dru¿ynowego Pu-
charu Polski który 
odbêdzie siê 17-
18 paŸdziernika 
w Jastrzêbiu 
Zdroju. Dru¿yna 
wyst¹pi³a w sk³a-
dzie 
Pawe³, Hernas 
Bogdan, Lubec
ki Eugeniusz, 
Gorlarczyk Je
rzy

I po sezonie…

W tym roku proponowa- Mamy nadziejê, ¿e nasze wy-

Strzelanie w Krakowie

20 wrzeœnia mia³a miejsce ostatnia wycieczka 
w tegorocznym sezonie wycieczkowym organizowa
nym przez Bieruñski Oœrodek Sportu i Rekreacji.

wiecki
J u n i o r k a : 
Bernade ta 
Migas i Jo
anna Frank
Nasi zawod-
nicy potrakto-
wali zawody 
typowo tre-
ningowo.
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M A G A Z Y N

Z udzia³em 19 zawodników i 
zawodniczek (w tym 7 ju-
niorów oraz 3 goœci z part-

nerskiego miasta Moravski Be-
roun) 5 wrzeœnia odby³y siê w 
X Otwarte Mistrzostwa Bierunia 
w grze b³yskawicznej P-5, któ-
rych organizatorem by³ Bieruñski 
Oœrodek Sportu i Rekreacji oraz 

KS „UNIA” Bieruñ Stary – sek-
cja szachowa. Po raz kolejny 
bezkonkurencyjny okaza³ siê 
Krzysztof Wilk. W pierwszej 
pi¹tce znaleŸli siê jeszcze dwaj 
zawodnicy z naszego miasta: 
Andrzej Gromada na pozycji 
czwartej oraz Kazimierz Stryj
ski na pozycji pi¹tej. 

Krzysztof Wilk 
niepokonany

Dru¿yna „Homera” zdoby³a mistrzostwo Amatorskiej Ligi 
Pi³ki No¿nej w sezonie 2009.

Choæ sezon siê jeszcze nie zakoñczy³, ju¿ teraz dru¿yna Ho-
mera zapewni³a sobie trzecie z rzêdu mistrzostwo Amator-

skiej Ligi Pi³ki No¿nej. Po 24 kolejce z dorobkiem 53 punktów  jest 
poza zasiêgiem rywali. Ostatnim wydarzeniem sezonu 2009 bêdzie 
Turniej Fina³owy czterech najlepszych dru¿yn ALPN który zostanie 
rozegrany w dniu 18.10.2009 na boisku KS „UNIA” Bieruñ Stary.  
ALPN dzia³a od 2005 roku. Obecnie gra w niej 13 dru¿yn. 

Najlepsi z Homera

Sekcja SKATA K.S. „Unia 
Bieruñ” zorganizowa³a tur-

niej Skata z okazji Dni Bierunia, 
który odby³ siê 3 paŸdziernika w 

Cafe Bar Leœna.
Tym ra-

zem zwy  ciê¿y³ 
Krzysztof Laby, 
przed Adamem 
K o  ³ o d z i e j 
czy kiem, Je
rzym Góralczy
kiem, Rober
tem B³a¿kiem 
i Jerzym Barci
kiem.

Turniej z okazji Dni Bierunia

zem zwy  ciê¿y³ 
Krzysztof Laby
przed 
K o  ³ o d z i e j 
czy kiem, Je
rzym Góralczy
kiem, Rober
tem B³a¿kiem 
i Jerzym Barci
kiem

BURMISTRZ MIASTA 
BIERUNIA

działając na podstawie art. 35 ust. 1 
ustawy o gospodarce nieruchomościami 
z dnia 21 sierpnia 1997r. informuje, że 

na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Bieruniu został 

wywieszony wykaz nieruchomości będącej 
własnością Gminy Bieruń, a: przeznaczoną 

do dzierżawy na okres 1 roku z 
przeznaczeniem na zieleń przydomową, tj.:

• działka nr 1844/67 o pow. 318 m2 
położonej przy ul. Gołysowej.



Najbardziej udany okaza³ 
siê dla weteranów – 
trenerów klubowych. 

Waldemar Ma³ecki zdoby³ 
br¹zowy medal na dystan-
sie 20 km w przeprowadzo-
nych Mistrzostwach Polski 
Weteranów (rekord ¿yciowy – 
1:55.25), natomiast p. Katarzy
na Œleziona wywalczy³a tytu³ 
mistrzyni Polski na dystansie 
3 km (wynik 16:28 – gorszy o 
jedn¹ sekundê od ustanowio-
nego przez ni¹ rekordu Polski 
– kategoria W 35). Na dystan-
sie 5 km (w kategorii Open) 
wystartowali m³odsi chodzia-
rze: Krzysztof RzeŸnik z wy-
nikiem 23:27.00 uplasowa³ siê 
na 6 miejscu, natomiast Kami

la P³oszczyca w chodzie na 
10 km zajê³a 2 miejsce. 

W mityngu na dy-
stansie 5 km wy-
startowali tegorocz-
ni uczestnicy MŒ w 
Berlinie – Rafa³ Au
gustyn i Jakub Je
lonek, natomiast 
Grzegorz Sudo³ (4 
miejsce na 50 km w 
MŒ w Berlinie) pe³ni³ 
honory podczas de-
koracji zwyciêzców. 

Kilka dni póŸniej cho-
dziarze UKS „Maraton 
– Korzeniowski.pl” w 
Bieruniu wziêli udzia³ w 
45 Miêdzynarodowych 
Zawodach w cho-
dzie sportowym o „Pu-
char Obroñców Pocz-
ty Polskiej” w Gdañsku 
(28.09.09 r.).

Zawody odbywa³y siê na dy-
stansach od 3 km dla dzieci 

starszych, po 10 km dla senio-
rów. Dla „najstarszych” roze-
grano Mistrzostwa Polski We-
teranek i Weteranów na 5 km. 
W imprezie spoza kraju spor¹ 
grupê stanowili znakomici re-
prezentanci Litwy i £otwy, Da-
nii, S³owacji, Wielkiej Bryta-
nii i Francji, którzy zajmowa-
li w wiêkszoœci konkurencji 
czo³owe miejsca. Najwiêksz¹ 
niespodziankê sprawi³a klubo-

wa seniorka Kamila P³oszczyca 
startuj¹ca w chodzie na dystan-
sie 10 km zajmuj¹c wysokie 3 
miejsce z wynikiem 52:28,00. 
Poprawia³a swój poprzedni wy-
nik o prawie 6 sekund. Kamila 
du¿ymi krokami zbli¿a siê do 
uzyskania upragnionej 1 kla-
sy sportowej na w/w dystan-
sie. Po raz drugi w ramach 
odbywaj¹cych siê Mistrzostw 
Polski Weteranów na dystan-
sie 5 km wystartowali równie¿ 
trenerzy klubowi: Katarzyna 
Œleziona zdoby³a srebrny me-
dal (rekord ¿yciowy – 28.03.00), 
trener Waldemar Ma³ecki zaj¹³ 
5 miejsce (rekord ¿yciowy – 
wynik 25:28,0) oraz Adam 
Œleziona, który startuj¹c przed 
laty regularnie w Gdañsku, tym 
razem zaj¹³ równie¿ znakomite 
9 miejsce (wynik 26:13.0 – Mi-
strzostwa Polski). 

Po emocjach zwi¹zanych z 
udzia³em we wspomnianej im-
prezie nie zabrak³o czasu na 
chwilê wytchnienia. Ukaesowi-
cze spêdzili go na przechadz-
ce ulicami Starówki. Wczeœniej 
- przed przyjazdem do Gdañska 
natomiast odwiedzili Stadion 
Miejski im. Z. Krzyszkowiaka w 
Bydgoszczy – jedyny tego ro-
dzaju obiekt w naszym kraju, 
który posiada atest IAAF, UEFA 
i PZPN.

stansie 5 km wy-
startowali tegorocz-
ni uczestnicy MŒ w 
Berlinie – 
gustyn i Jakub Je
lonek
Grzegorz Sudo³ 
miejsce na 50 km w 
MŒ w Berlinie) pe³ni³ 
honory podczas de-
koracji zwyciêzców. 

la P³oszczyca w chodzie na 

dziarze UKS „Maraton 
– Korzeniowski.pl” w 
Bieruniu wziêli udzia³ w 
45 Miêdzynarodowych 
Zawodach w cho-
dzie sportowym o „Pu-
char Obroñców Pocz-
ty Polskiej” w Gdañsku 
(28.09.09 r.).

Zawody odbywa³y siê na dy-

W sobotê 12 wrzeœnia w Bratkowicach 
k./Rzeszowa odby³ siê V Ogólnopolski 
Mityng w chodzie sportowym. Tak jak 
w latach ubieg³ych reprezentanci klubu 
UKS „Maraton – Korzeniowski.pl” 
w Bieruniu wziêli w nim udzia³. 

Jesieñ 
chodziarzy


