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To ju¿ æwieræ wieku…

23 sale lekcyjne, 6 
pra cowni, 2 sale gimna-
styczne, basen, bibliote-
ka, czytelnia i sto³ówka z 
takim standardem rusza³a 
w 1985 roku SP nr 38 w 
Tychach, czyli dzisiejsza 
bieruñska Trójka. Mo¿na 
powiedzieæ: ca³kiem nieŸle. 
Ale jeœli pamiê tamy, ¿e 
w tym budynku uczy³o siê 
ponad 1200 uczniów w 41 
oddzia³ach i procowa³o tu 
57 nauczycieli – sytuacja 
wygl¹da nieco gorzej. 
Tak by³o 2 wrzeœnia 1985 
roku, kiedy w³adze miasta 
zainaugurowa³y 
uro czyœcie nowy 
rok szkolny.  

15

Drugi dom 13
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M A G A Z Y N

Nie ma obaw o podstawow¹ 
opiekê medyczn¹ w Bieru-
niu Starym. Podstawow¹ 
opiekê medyczn¹, dla do-
tychczasowych pacjentów fir-
my „Medicor” s.c, od 1 stycz-
nia przysz³ego roku, przej-
mie spó³ka „Familia Med.” 
przy ulicy Chemików. Us³ugi 
specjalistyczne (w krótkim, 
przejœciowym okresie) mog¹ 
byæ œwiadczone w Bieruniu 
Nowym w przychodni Multi-
med.

A oto szczegó³y:
W czasie czerwcowej sesji, 

Rada Miejska przed³u¿y³a umo
wy ze spó³kami œwiadcz¹cymi 
dotychczas us³ugi medyczne 
na maj¹tku gminy, na kolejne 
dziesiêæ lat.

Nie mo¿na by³o tego zrobiæ w 
przypadku „Medicor” s. c., po
niewa¿ jeden ze wspólników 
wypowiedzia³ umowê, z zamia
rem rozwi¹zania spó³ki do koñca 
bie¿¹cego roku. Jest to wola 
jednego z dwóch wspólników, 
na któr¹ nikt postronny nie ma 
wp³ywu. 

Burmistrz, który z jednej stro
ny odpowiada za wykorzysta
nie gminnego maj¹tku a z dru
giej ma zabezpieczyæ funkcjono
wanie s³u¿by zdrowia w mieœcie 
– musia³ zaj¹æ siê tym proble
mem. 

Aby zapewniæ mieszkañcom 
ci¹g³oœæ œwiadczeñ medycz
nych, zaproponowano spó³ce 
„Famila Med” œwiadczenie us³ug 
realizowanych do tej pory przez 
„Mediocor”. 

Jednak by firma „Famila Med” 
mog³a przej¹æ œwiadczenie 
us³ug dla dotychczasowych pa
cjentów „Medicoru”, musz¹ byæ 
spe³nione nastêpuj¹ce warunki. 

„Famila Med” musi mieæ 
obiekt i na to dosta³a od burmi
strza promesê, musi mieæ kadrê 
medyczn¹ i 

zdecydowa³a siê przej¹æ perso
nel medyczny „Medicoru”. Trzeci 
warunek aby uzyskaæ kontrakt z 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Zdrowia – to decyzja Sanepidu, 
dopuszczaj¹ca pomieszczenia 
do œwiadczenia w nich us³ug me
dycznych. Niestety, wspólniczka 
„Medicoru” nie wpuœci³a pracow
ników Sanepidu i decyzji takiej 
brak. Jednoczeœnie, wspólnicz
ka ta, z³o¿y³a skargê do Mi
nistra Spraw Wewnêtrznych 
I Administracji na dzia³alnoœæ 
Burmistrza. Skargê tak¹ musi 
rozpatrzyæ Rada Miejska, która 

uczyni³a to na wrzeœniowej se
sji. Rada wiêkszoœci¹ g³osów 
skargê odrzuci³a uznaj¹c dzia
³ania burmistrza za zasadne i 
prawid³owe.

Jeœli sprawy nie uda siê 
za³atwiæ polubownie, to czêœæ 
przychodni specjalistycznych 
jak: re habilitacja, stomatolo
gia czy ginekologia nie bêdzie 
mog³a funkcjonowaæ tak d³ugo 
jak d³ugo „Familia Med.”. nie do
stanie kontraktu z NFOZ. Nie 
ma obaw o podstawow¹ opiekê 
medyczn¹, tê dla dotychczaso
wych pacjentów „Medicor” s.c od 
1 stycznia 2011 roku przejmie 
„Familia Med”. 

Sprawa siê skomplikowa³a ale 
nie z winy Urzêdu, który czyni 
starania aby j¹ rozwi¹zaæ. Po
niewa¿ dotyczy ona sporej grupy 
mieszkañców, o jej postêpach 
bêdziemy informowaæ na 
bie¿¹co. 

Gdzie siê leczyæ?

Po kilku miesi¹cach remon-
tu, zosta³a otwarta ul. Kra-

kowska na odcinku od rynku 
do ul. Chemików.

Droga bêd¹ca czêœci¹ starówki 
ma nowe, estetyczne oblicze. Na
wierzchnia drogi wykonana zosta³a 
z kostki brukowej. Chodniki przy 
szkole podstawowej wzbogaco
no pasami zieleni. Prace trwa³y od 
wiosny i by³y realizacj¹ projektu 
pt. „Usprawnienie komunikacyjne 
centrum miasta”, na które gmina 
Bieruñ otrzyma³a dofinansowanie  
ze œrodków unijnych. W ramach 
tego projektu w 2007 r. wykona
no ju¿ modernizacjê ul. Macieja 
(z wymian¹ kanalizacji deszczo
wej), a w 2009 r. zmodernizowa
no most nad Potokiem Stawowym 
w ci¹gu ul. Kopcowej. Obecnie fi
nalizowana jest równie¿ przebu
dowa mostu nad rzek¹ Mleczn¹ w 
ci¹gu ulicy Oœwiêcimskiej.

Zakoñczenie prac remonto
wych na ul. Krakowskiej plano
wano na 15 paŸdziernika br. Tak 
odleg³y termin spowodowany by³ 
nietypow¹ nawierzchni¹, z której 
dotychczas zbudowana by³a dro
ga. Betonowe p³yty pod asfaltem 

oraz gêsta, szeregowa zabudo
wa powodowa³a, ¿e wykonawca 
nie móg³ swobodnie korzystaæ z 
wszystkich maszyn i urz¹dzeñ. 
Ponadto remont drogi obejmowa³ 
tak¿e wymianê wszelkich in
stalacji. Na szczêœcie uda³o siê 
wykonaæ wszystkie dzia³ania 
przed czasem. Koszt remon
tu wyniós³ ok. 1,3 mln z³. z cze
go 85% sfinansowa³a Unia Euro
pejska.

Leœna w III Lidze!!!

W ostatniej VI kolejce rozgry
wek Tyskiej Ligi Okrêgowej 

rozegranej 3 paŸdziernika, sek
cja Skata LEŒNA BIERUÑ 
potwierdzi³a i przypieczêtowa³a 
awans do III Ligi, wyprzedzaj¹c 
drugi zespó³ a¿ o 5 punktów.

W zwyciêskiej dru¿ynie grali: 
Latocha Pawe³, Hernas Bog-
dan, Stachura Bernard, Goral-
czyk Jerzy, Lubecki Eugeniusz, 

Nyderek Krzysztof, Zdechlik 
Kazimierz oraz B³a¿ek Piotr.

Postawiony cel zosta³ zdobyty. 
Ca³a sekcja cieszy siê sukcesem 
i staranie bêdzie przygotowywa³a 
siê do nastê pnego sezonu, z 
myœl¹ o awansie do drugiej ligi. 
O wysokim poziomie zawodni
ków w sekcji œwiadczy to, ¿e rów
nie¿ druga dru¿yna by³a o krok 
od awansu. Zabrak³o jej zaledwie 
dwa punkty.

Trwa samorz¹dowa kampa
nia wyborcza. Piszemy na ten 
temat wiêcej w innym miejscu 
tego wydania Rodni. Do cza
su wyborów, oprócz bie¿¹cego 
numeru uka¿¹ siê jeszcze dwa 
wydania Rodni. W czasie kam
panii wyborczej – zgodnie ze 
swym harmonogramem, na
sza gazeta uka¿e siê jeszcze 
na pocz¹tku listopada 

Ponadto 18 lub 19 listopada 
uka¿e siê specjalne wydanie 
RODNI WYBORCZEJ.

Bêdzie to wydanie bezp³atne, 
sfinansowane przez kandyda

tów startuj¹cych w wyborach 
samorz¹dowych. 

Gor¹co zachêcamy Pañstwa 
do korzystania z tej okazji i za
prezentowania siê Czytelni
kom – mieszkañcom Bierunia 
na naszych ³amach. 

Jesteœmy gotowi na wszelkie 
– dopuszczone przez prawo – 
formy wspó³pracy ze wszystki
mi zainteresowanymi komiteta
mi i kandydatami. Umo¿liwiamy 
zarówno publikacjê gotowych 

materia³ów dostarczonych do 
naszej redakcji jak i – na ¿ycze
nie – opracowanie artyku³ów 
spe³niaj¹cych oczekiwania za
mawiaj¹cego. 

Mamy równie¿ mo¿liwoœæ 
przygotowania i drukowania 
wszelkich materia³ów wybor
czych po konkurencyjnych ce
nach. 

Szczegó³owych informacji 
udzielamy telefonicznie: 

601 48 54 48 
lub poczt¹ mailow¹ 
rodnia@gazeta.pl.

Uwaga komitety 
wyborcze!
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OGŁOSZENIE

To warto wiedzieć 
 

 
Nr 

okręgu 

 
Nr 

obwodu 

 
Granice obwodu 

Liczba 
radnych 

wybieranych
w okręgu 

 
 
 

1 

 

1 

 

Ulice: Adama, Domy Polne, Jerzego, Kamieniczna, Kusocińskiego, Latochy, 
Licealna, Łowiecka, Łysinowa, Macieja, Onufrego, Osiedle Wygoda, Polna, 
Ratuszowa, Rycerska, Rynek, Słowackiego, Słowiańska, Spiżowa, Szarych 
Szeregów, Szostka, Szymanowskiego, Szynowa, Świerczyniecka, Świerklowa, 
Turyńska, Wrześniowa, Wrzosowa,  Za Kopcem, Żwirki  i Wigury. 

 
 
 
 
3 
 
 
 

2 Ulice:  Homera, Krótka, Marcina, Mleczna, Oświęcimska, Pilnikowa, Sekretna. 

3 
Ulice: Bazaltowa, Bogusławskiego, Borowinowa, Działkowców, Dolomitowa, 
Kamienna, Kolonia Leśna, Marglowa, Piaskowcowa, Pszenna, Skalna, 
Turystyczna nr 2, Wapienna, Warszawska od nr 1 – 136, Zarzyna. 

 
 
 

2 

 

 

4 

 

Ulice: Andrzeja, Barańcowa, Baryki, Bojszowska, Dębowa, Dojazdowa, 
Gołysowa, Hejnałowa, Hodowlana, Jana, Kadłubowa, Klasztorna, Kocyndra, 
Kolejowa, Kolumba, Konarskiego, Kopańska, Kopcowa, Krakowska, Ks. 
Kudery, Ks. Macierzyńskiego, Ks. Trochy, Okrężna, Peryferyjna, Potokowa, 
Skrzetuskiego, Spyry, Staromłyńska, Szlaku Solnego, Szybowa, Torowa, 
Turystyczna od nr 5, Wspólna, Wylotowa. 

 
 
 
4 

5 
Ulice: Bursztynowa, Chemików, Fałata, Księżycowa, Perłowa, Rędzinna, 
Romera, Rubinowa, Schillera, Solidarności, Solskiego, Sowińskiego, Spacerowa, 
Sportowa, Wita, Zdrowia. 

 
 
 
 
 
 

3 

 

6 

Ulica: Granitowa nr 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 
26a, 26b, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 
50, 51, 52, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73. 

 
 
 
 
 
4 

7 

 

Ulica:  Granitowa nr 28, 28a, 28b, 28c, 54, 55, 56, 58, 60, 60a, 60b, 60c,  62, 64, 
66, 68, 70, 70a, 70b, 70c, 70d, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 
98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126. 

8 
Ulica: Węglowa 11, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 45, 47, 49, 51, 53, 
55, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 75, 77, 79, 81, 105, 107. 

9 

 

Ulice: Św. Barbary, Kościelna, Letnia, Warszawska od nr 137 – 246, 248, 
Węglowa 41 – 43, 71 – 73, Węglowa 83, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 101, 103, 
Wiosenna. 

 
 
 
 

4 
 
 

 

10 

 

Ulice: Bohaterów Westerplatte, Dąbrówki, Diamentowa, Dyrdy, Jedwabna, 
Mielęckiego, Mieszka I, Nadbrzeżna, Niedługa, Patriotów, Promienna, 
Przecznica, Przyjaźni, Równoległa, Skowronków, Solecka, Soplicy, Tatarakowa, 
Warszawska od nr 301 do 396, Wiślana, Węglowa 109, 111, 113, 115, 117, 119, 
121, 123, 125, Zabrzeg. 

 
 
 
 
4 

 

11 

 

 

Ulice: Barbórki, Bijasowicka, Budzyńskiej, Groblana, Korfantego, Kossaka, 
Kosynierów, Królowej Jadwigi, Krupnicza, Lipcowa, Majowa, Nasypowa, Ofiar 
Oświęcimskich, Piastowska, Porąbek, Prywatna, Remizowa, Sadowa, 
Starowiślana, Majora Sucharskiego, Warszawska 247, 249, od 250 – 254, od 256 
– 299, Wawelska, Władysława Jagiełły, Zuchowa, Żywiczna. 

 
Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej będzie się znajdowała  

w Urzędzie Miejskim w Bieruniu, ul. Rynek 14. 

To warto wiedzieć
Okręgi i obwody wyborcze
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BILANSE

W zwi¹zku z koñcz¹c¹ siê 
kadencj¹ Rady Miejskiej i 
Bur mistrza, postanowiliœmy 
opublikowaæ artyku³ sumuj¹-
cy kadencjê. Aby ocena ta 
by³a bardziej obiektywna, 
zwróciliœmy siê z proœb¹ o 
opiniê do Komitetów Wybor-
czych powsta³ych w opar ciu o 

dzia³aj¹ce w naszym mieœcie 
Stowarzyszenia. Zaprosze-
nie do wypowiedzi na ³amach 
„Rodni” skierowaliœmy do: 
Stowarzyszenia Gospodarczo 
Ekologicznego „Nasz Region”, 
Stowarzyszenia Mieszkañców 
Osiedli I i II przy ulicach Grani-
towej, Warszawskiej, Wêglowej 
w Bieruniu, Stowarzysze-
nia Mi³oœników 600 letnie-

go Bie runia i Stowarzyszenia 
Mi³oœników Ziemi Bieruñskiej 
„Por¹bek”.

Ka¿de ze Stowarzyszeñ 
poprosiliœmy o odpowiedŸ na 
dwa identyczne pytania: 
1/ Jak oceniacie Pañstwo 

mija j¹c¹ kadencjê Rady 
Miejskiej i Burmistrza? 
(najwiêkszy sukces i po ra¿-
ka koñcz¹cej siê kadencji)

2/ Czym Pañstwa zdaniem po-
winni siê zaj¹æ nowowybra-
ni: Radni oraz Burmistrz po 
wygranych wyborach. 

Poni¿ej publikujemy uzy-
skane odpowiedzi. Prezentuj¹ 
one opiniê stowarzyszeñ, po-
zbawione s¹ ingerencji ze 
strony redakcji i niekoniecz-
nie od zwierciedlaj¹ pogl¹dy 
„Rodni”.

Stowarzyszenie Mieszkanców Osiedli I I II Przy Ulicach Granitowej, 
Warszawskiej, Weglowej w Bieruniu – prezes Andrzej Bibrzycki
1. OdpowiedŸ na pytanie pierwsze 

Sukcesy: – Kanalizacja sanitarna. Przez 
ostatnie kilka lat najwiêksze œrodki inwestycyjne 
przekazywane przez radê sz³y na rozbudowê 
nowej sieci kanalizacyjnej. – Oœwiata. W du¿o 
wiêkszych miastach szko³y nie potrafi¹ siê 
pochwaliæ tak bogatym wyposa¿eniem oraz 
wspania³¹ kadr¹ nauczycielsk¹ jak w Bieru
niu. A jest to zas³uga Rady i Burmistrza, którzy 
gwarantuj¹ w bud¿ecie odpowiednie kwoty na 
oœwiatê. – Przebudowy zniszczonych mostów 
w Bieruniu Starym. – Remont dróg i chodni
ków w Bieruniu Starym i Nowym np. Krakow

ska, Wêglowa, Granitowa. Tutaj mamy pewien niedosyt, bo zawsze 
uwa¿aliœmy, ¿e œrodki przeznaczone na remont dróg powinny byæ du¿o 
wiêksze. – Budowa Remizy dla stra¿y po¿arnej w Czarnuchowicach. 
– Place zabaw. Uda³o siê wyasygnowaæ pewne œrodki na rozbudowê 
placów zabaw. – Zwiêkszenie zazielenienia miasta. Ka¿dego roku Bur
mistrz i Rada przeznaczali w bud¿ecie miasta œrodki finansowe na nasa
dzenie drzew i krzewów. – Wymiana oœwietlenia na ulicy Warszawskiej. 
Dziêki negocjacji radnych firma Vattenfall wymieni³a stare zniszczone 
lampy. – Uruchomienie strefy ekonomicznej miêdzy ulic¹ Hodowlan¹ 
i Turyñsk¹. – Nadanie nazw ulicom, które od swojego powstania by³y 
ulicami bocznymi. – Opracowanie i zatwierdzenie Strategii Rozwoju 
Miasta Bierunia. – Opracowanie nowego, rozbudowanego uk³adu ko
munikacyjnego Bierunia. – Opracowanie planów zagospodarowania 
przestrzennego. Bez tych planów Bieruñ by³by „martwy” dla inwesto
rów i budownictwa. – Opracowanie i wdro¿enie programu niskiej emisji. 
– Opracowanie i wdro¿enie programu usuwania azbestu z budynków. 
– Sprzeda¿ mieszkañ gminnych. – Rozpoczêcie remontu ogrodzenia 
cmentarza komunalnego. 

Pora¿ki: – S³u¿ba zdrowia. Na koniec kadencji mieliœmy ewidentny do
wód, ¿e nie jest tak super dobrze w s³u¿bie zdrowia, jak próbowano nam 
wmówiæ. – Bezpieczeñstwo publiczne. Radni otrzymuj¹ zbyt du¿o skarg 
na dzia³ania chuliganów i wandali. Nie potrafiliœmy za³atwiæ tak bardzo 
oczekiwanych przez spo³eczeñstwo patroli pieszych. – Górnictwo. Mimo 
bardzo ostrych nacisków radnych przez ca³¹ kadencjê konstruktywne 
rozmowy z przedstawicielami Kompanii Wêglowej zaczê³y siê dopiero 
na koniec kadencji. Mamy obiecany nowy ruroci¹g wodoci¹gowy dla ko
palni, który odci¹¿y osiedla oraz budowê parkingu na samochody oso
bowe na terenie kopalni, co spowoduje odci¹¿enie osiedla Granitowa. 
– Droga szybkiego ruchu S1. Pierwsze za³o¿enia GDDKiA zak³ada³y wy
budowanie tej drogi do roku 2013. Teraz ju¿ mówi siê o roku 2019/20. A 
Bieruñ jest coraz bardziej zablokowany samochodami. – Brak mieszkañ 
komunalnych i socjalnych.

2. OdpowiedŸ na pytanie drugie
Ochrona miasta przed: powodziami, szkodami górniczymi. – Remont 

dróg i chodników. – Modernizacja basenu przy SP 3. – Zagospodarowa
nie Triady. Budowa mieszkañ dla mieszkañców bloków rozbieranych po 
powodzi na ulicy Hodowlanej.

Stowarzyszenie Mi³oœników 600-letniego Bierunia 
– przewodnicz¹cy Jan Wieczorek

Ocena pracy Rady Miejskiej i Burmistrza w mijaj¹cej kadencji wraz 
z sugestiami tematów, którymi nale¿y siê zaj¹æ w przysz³ej kadencji.

Mijaj¹c¹ kadencjê nale¿y podsumowaæ jako 
pracowit¹ i systematycznie zmierzaj¹c¹ do realiza
cji za³o¿onych celów. Wiêkszoœæ za³o¿eñ i planów 
uda³o siê zrealizowaæ, a na konto sukcesów zaliczyæ 
mo¿na wiele osi¹gniêæ, które przek³adaj¹ siê na 
poprawê codziennego ¿ycia mieszkañców naszego 
miasta lub wp³ywaj¹ na nie w sposób poœredni.

Jako przyk³ady tych dzia³añ wymieniæ mo¿na 
wyremontowanie wielu odcinków dróg i chodników, 
w tym odrestaurowanie czêœci ulicy Krakowskiej; 
przebudowê dwóch mostów na Potoku Stawowym 
oraz trwaj¹c¹ budowê mostu na Mlecznej. Kontynu

acja tych prac i realizacja kolejnych przyczyni siê do poprawy bezpieczeñstwa 
i usprawnienia komunikacji w naszym mieœcie. Znacz¹c¹, wspóln¹ inwestycj¹ 
jest budowa nowej siedziby w³adz powiatowych, która powinna zostaæ oddana 
do u¿ytku w najbli¿szych tygodniach.

Z pewnoœci¹ przyczyni siê ona do usprawnienia obs³ugi mieszkañców, a 
tak¿e umo¿liwi przekazanie tzw. Triady do u¿ytkowania zgodnie z jej pier
wotnym przeznaczeniem. 

Staraniami Burmistrza i Rady Miasta, Bieruñ rozwija siê równie¿ w zakre
sie dzia³añ wspieraj¹cych kulturê i wizerunek miasta. Wartym odnotowania 
zdarzeniem buduj¹cym markê Bierunia jest budowa pomnika ku czci patro
na miasta – œw. Walentego. 

Godnym uwagi jest równie¿ fakt w³¹czenia siê miejscowych firm i ludzi 
biznesu do budowy obiektów poprawiaj¹cych estetykê i poziom us³ug w 
mieœcie. Jako przyk³ady mo¿na wymieniæ budowê dwóch obiektów gastro
nomicznohotelowych na rynku i przy restauracji „Stylowa” oraz nowocze
snego obiektu handlowego na Podugorach. 

Wiele zamierzeñ i planów zosta³o zahamowanych wskutek tragicznej po
wodzi, która dotknê³a znaczn¹ liczbê mieszkañców. Przede wszystkim jed
nak, unaoczni³a ona i uwypukli³a zagro¿enia, jakie wynikaj¹ z eksploatacji 
wêgla kamiennego pod terenami Bierunia przez kopalnie „Piast” i Ziemowit” 
oraz wp³yw tej eksploatacji na warunki ¿ycia w naszym mieœcie. 

Niew¹tpliwie do pora¿ek zaliczyæ trzeba pog³êbiaj¹c¹ siê degradacjê te
renu w wyniku dzia³alnoœci górnictwa poprzez zak³ócenie stosunków wod
nych, co owocuje powstawaniem coraz liczniejszych i wiêkszych powierzch
niowo bezodp³ywowych niecek zalewowych.

Bardzo negatywnie nale¿y równie¿ oceniæ brak ostatecznego rozstrzy gniêcia 
planowanego przebiegu trasy S1, co w konsekwencji oddala mo¿liwoœæ 
rozwi¹zania lawinowo narastaj¹cych problemów komunikacyjnych.

Wiadomo, ¿e powy¿sze problemy nie s¹ zale¿ne tylko od naszej Gminy 
jednak ogromnie negatywny ich wp³yw na sytuacjê spo³eczn¹, gospodarcz¹ 
i rozwojow¹ miasta powinien obligowaæ w³adze do bardziej zdecydowanych 
i wrêcz radykalnych dzia³añ.

Warto równie¿ dodaæ, ¿e nie uda³o siê w minionej kadencji podj¹æ bu
dowy domu spokojnej staroœci dla stale wzrastaj¹cej liczby mieszkañców 
w podesz³ym wieku. Brak równie¿ pozytywnych efektów starañ o zwrot 
bieruñskich ziem zajêtych pod budowê fabryki Fiata. 

Dla nowo wybranych w³adz samorz¹dowych jako priorytet dzia³añ nale¿a³oby 
tak¿e przyj¹æ jak najszybsze zakoñczenie budowy kanalizacji sanitarnej w 
ca³ym mieœcie, po to by móc wreszcie zaj¹æ siê popraw¹ infrastruktury oraz 
estetyk¹ miasta, dziêki czemu Bieruñ bêdzie przyjaznym miejscem zamiesz
kania, miastem pe³nym zagospodarowanych trenów zielonych i rekreacyjnych 
dla wygody mieszkañców, a tak¿e atrakcyjnym celem dla przyjezdnych.

Bilans kadencji

ostatnie kilka lat najwiêksze œrodki inwestycyjne 
przekazywane przez radê sz³y na rozbudowê 
nowej sieci kanalizacyjnej. – Oœwiata. W du¿o 
wiêkszych miastach szko³y nie potrafi¹ siê 
pochwaliæ tak bogatym wyposa¿eniem oraz 
wspania³¹ kadr¹ nauczycielsk¹ jak w Bieru
niu. A jest to zas³uga Rady i Burmistrza, którzy 
gwarantuj¹ w bud¿ecie odpowiednie kwoty na 
oœwiatê. – Przebudowy zniszczonych mostów 
w Bieruniu Starym. – Remont dróg i chodni
ków w Bieruniu Starym i Nowym np. Krakow

pracowit¹ i systematycznie zmierzaj¹c¹ do realiza
cji za³o¿onych celów. Wiêkszoœæ za³o¿eñ i planów 
uda³o siê zrealizowaæ, a na konto sukcesów zaliczyæ 
mo¿na wiele osi¹gniêæ, które przek³adaj¹ siê na 
poprawê codziennego ¿ycia mieszkañców naszego 
miasta lub wp³ywaj¹ na nie w sposób poœredni.

wyremontowanie wielu odcinków dróg i chodników, 
w tym odrestaurowanie czêœci ulicy Krakowskiej; 
przebudowê dwóch mostów na Potoku Stawowym 
oraz trwaj¹c¹ budowê mostu na Mlecznej. Kontynu
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Stowarzyszenie Mi³oœników Ziemi Bieruñskiej „Por¹bek” 
odpowiadaj¹ dwie osoby – Jolanta Siemianowska aktualny prezes 

„Por¹bka” i Norbert Jaromin by³y prezes.
N. Jaromin – Trzeba od razu powiedzieæ, ¿e 

najwa¿niejsza rolê w gminie odgrywa burmistrz, 
który przygotowuje bud¿et ³¹cznie z zadaniami in
westycyjnymi a Rada mo¿e go przyj¹æ w ca³oœci 
albo nie.

J. Siemianowska – Rola burmistrza jest du¿a, 
ale równie¿ Rada bierze udzia³ w opracowaniu 
bud¿etu. Na komisjach proponowane s¹ zmiany, 
rozstrzyga siê ró¿ne szczegó³y. Za sukces Rady i 
Przewodnicz¹cego trzeba uznaæ sprawne prowa
dzenie obrad sesji Rady i komisji, wnikliwie, ale 
bez zbêdnych k³ótni. 

N. Jaromin – Wa¿ne jest, ¿e Rada uchwali³a 
kilka miejscowych planów zagospodarowa
nia i strategiê dla miasta do 2020 roku. Pozwo
li mieszkañcom i gminie inwestowaæ w spo
sób uporz¹dkowany. Pozytywnie nale¿y oceniæ 
pakiet uchwa³ zmierzaj¹cych do poprawy 
bezpieczeñstwa powodziowego miasta. Inicjaty
wa wspólnego dzia³ania wielu gmin dobrze rokuje, 
bo pozwoli skoordynowaæ dzia³ania w³asne gmin 
i naciski na administracjê pañstwow¹ czy górnic

two. Dotychczasowe sposoby zabezpieczenia przed powodzi¹ okaza³y siê, 
jak wiadomo nieskuteczne.

J. Siemianowska – Ocenê dzia³añ przy powodzi i przebieg akcji ratowni
czej pozostawiæ nale¿y mieszkañcom, których to nieszczêœcie bezpoœrednio 
dotknê³o. Trzeba jednak powiedzieæ, ¿e nowa remiza dla OSP w Czarnu
chowicach, bêdzie w przysz³oœci wa¿nym elementem systemu zabezpieczeñ 
przeciwpowodziowych i bezpieczeñstwa w mieœcie. Podobnie jak i pozosta³e 
OSP dobrze wyposa¿one w profesjonalny sprzêt i nowoczesne obiekty.

N. Jaromin – Rada za ma³o uwagi przywi¹zuje siê do inicjatyw organi
zacji pozarz¹dowych, stowarzyszeñ, oraz samych mieszkañców. Na razie 
jest to wype³nianie ustawowych obowi¹zków wspó³pracy z organizacjami 
pozarz¹dowymi a nie czekanie na oddolne pomys³y.

J. Siemianowska – Uda³o siê jednak „Por¹bkowi” wspólnie z gmin¹ 
zrealizowaæ kilka zadañ, jak wydanie ksi¹¿ek czy konkurs na zagospodaro
wanie terenów przy Wiœle. Wypracowany projekt „witacza” na granicy Bie
runia, zbyt d³ugo jednak czeka na realizacjê. 

N. Jaromin – Oceniaæ Burmistrza – ryzykowne zadanie, mo¿na siê naraziæ... 
Rada w kolejnych latach bud¿etowych udziela³a absolutorium Burmistrzowi 
jednog³oœnie. Jest to ocena za wykonanie bud¿etu, co nie zmienia faktu, ¿e 
mo¿na mieæ zastrze¿enia do trafnoœci niektórych zadañ jak np. utworzenie stre
fy ekonomicznej ³¹cznie z kosztownym skrzy¿owaniem, zaniechanie dzia³añ 
lub ich ma³a skutecznoœæ przy pozyskiwaniu terenów od górnictwa w tym Pa
ciorkowców, poprawa bezpieczeñstwa na ul. Warszawskiej, rozwi¹zaniu pro
blemu wyjazdu z Rynku w kierunku Lêdzin i Tychów. Do zas³ug niew¹tpliwe 
zaliczyæ nale¿y ci¹g³e rozwijanie nowego centrum w Œcierniach.

Pora przejœæ do oczekiwañ, co do nowej Rady i Burmistrza. Po tegorocz
nej powodzi i zniszczeniach w mieniu komunalnym trzeba skupiæ siê na jego 
szybkiej naprawie. Olbrzymi wysi³ek nale¿y w³o¿yæ w przygotowanie wnio
sków i zdobywanie œrodki zewnêtrznych, zarówno na usuwanie szkód jak 
i na inwestycje. Wartoœæ zdobytych œrodków zewnêtrznych jest miernikiem 
skutecznoœci dzia³añ burmistrza. 

J. Siemianowska – A potrzeby s¹ ogromne – dokoñczenie kanalizacji sa
nitarnej, zagospodarowanie Triady w powi¹zaniu z plantami i terenem gimna
zjum, przystosowanie zakupionego terenu mleczarni przy ul. Remizowej na 
potrzeby BOK, pozyskiwanie gruntu i budowa dróg na osiedlach, pomoc przy 
usuwaniu azbestu z budynków osiedli. W temacie drogi S1 Burmistrz i Rada 
powinni lepiej ni¿ dotychczas wspó³pracowaæ z innymi gminami, pos³ami na 
Sejm radnymi Sejmiku. Sytuacja na drodze 44 jest z³a i w przypadku braku 
perspektyw na S1 nale¿y rozpocz¹æ starania o obwodnice Bierunia. 

N. Jaromin – Poprawie musi ulec wspó³praca z urzêdami administra
cji pañstwowej i samorz¹dowej w zakresie nale¿ytego utrzymania swoich 
obiektów znajduj¹cych siê na terenie miasta. Bieruñ jako gmina górnicza 
musi mieæ stale dobre stosunki z górnictwem w celu zabezpieczenia inte
resów miasta i mieszkañców. Wiêkszy nacisk nale¿y po³o¿yæ na sprawy 
wa¿ne a nie wymagaj¹ce du¿ych œrodków jak: zieleñ, utrzymanie porz¹dku, 
estetyka miasta, dostosowanie obiektów u¿ytecznoœci publicznej dla osób 
niepe³nosprawnych. Nie nale¿y zapomnieæ o Ziemi, na której ¿yjemy  jej hi
storii, kulturze o tradycjach regionu. Warto podejmowaæ i wspieraæ inicjaty
wy w tym zakresie.

bez zbêdnych k³ótni. 

kilka miejscowych planów zagospodarowa
nia i strategiê dla miasta do 2020 roku. Pozwo
li mieszkañcom i gminie inwestowaæ w spo
sób uporz¹dkowany. Pozytywnie nale¿y oceniæ 
pakiet uchwa³ zmierzaj¹cych do poprawy 
bezpieczeñstwa powodziowego miasta. Inicjaty
wa wspólnego dzia³ania wielu gmin dobrze rokuje, 
bo pozwoli skoordynowaæ dzia³ania w³asne gmin 
i naciski na administracjê pañstwow¹ czy górnic

two. Dotychczasowe sposoby zabezpieczenia przed powodzi¹ okaza³y siê, 

najwa¿niejsza rolê w gminie odgrywa burmistrz, 
który przygotowuje bud¿et ³¹cznie z zadaniami in
westycyjnymi a Rada mo¿e go przyj¹æ w ca³oœci 
albo nie.

ale równie¿ Rada bierze udzia³ w opracowaniu 
bud¿etu. Na komisjach proponowane s¹ zmiany, 
rozstrzyga siê ró¿ne szczegó³y. Za sukces Rady i 
Przewodnicz¹cego trzeba uznaæ sprawne prowa
dzenie obrad sesji Rady i komisji, wnikliwie, ale 
bez zbêdnych k³ótni. 

Stowarzyszenie Gospodarczo-Ekologicznego „NASZ REGION” 
– prezes Janina D³ugoñ-Kaczyñska 

Pyt. 1: Dokonuj¹c oceny mijaj¹cej kaden
cji bieruñskich w³adz nale¿y wyraŸnie oddzieliæ 
ocenê dzia³añ Rady Miasta, której zadaniem 
jest m.in. tworzenie wizji Bierunia i nadzór nad 
jej realizacj¹, od dzia³añ Burmistrza, do które
go nale¿y rola administracyjna i wykonawcza. 
W naszej ocenie mijaj¹c¹ kadencjê nale¿a³oby 
okreœliæ mianem „kontynuacji”, przy czym pod 
tym okreœleniem dostrzegamy zarówno pozytyw
ne jak i negatywne zjawiska.

Pozytywy, to g³ównie realizacja inwestycji in
frastrukturalnych. Dokoñczenie budowy Komendy Policji, budowa siedziby 
starostwa, budowa remizy OSP w Czarnuchowicach, a tak¿e kanalizowa
nie kolejnych dzielnic Bierunia – to zadania za które nale¿y pochwaliæ nasz 
samorz¹d, a zw³aszcza Burmistrza. Do sukcesów nale¿y równie¿ zaliczyæ 
coraz lepsze dzia³anie szkó³, BOKu i BOSiRu. To skutek konsekwentne
go budowania zaplecza dla tych placówek i finansowania pozwalaj¹cego 
na realizacjê coraz ambitniejszych programów. Zauwa¿yæ równie¿ nale¿y 
rozpoczêcie prac nad popraw¹ jakoœci gminnych dróg, lecz podjête dzia³ania 
nale¿y uznaæ za dalece niewystarczaj¹ce.

Najwiêksz¹ pora¿k¹ ca³ych naszych w³adz samorz¹dowych (Rady, Bur
mistrza i Urzêdu Miasta) jest niechêæ do budowania spo³eczeñstwa obywa
telskiego. Dominuj¹cym pogl¹dem ci¹gle jest za³o¿enie, ¿e im mniej ludzie 
wiedz¹ tym lepiej (nie dyskutuj¹, nie czepiaj¹ siê itd.). Postrzeganie obywa
teli i ich inicjatyw jako zagro¿enie, a nie jako szansa, jest w naszej ocenie 
najwiêksz¹ s³aboœci¹ bieruñskiego samorz¹du. Zdarza siê bowiem, ¿e oby
watele traktowani s¹ jak petenci, a komunikacja radnych z mieszkañcami jest 
s³aba. Brak wzajemnego zaufania skutkuje nisk¹ aktywnoœci¹ spo³eczn¹, a 
strach przed krytyczn¹ ocen¹ mieszkañców parali¿uje kreatywnoœæ radnych 
i urzêdników. Skutkuje to nie informowaniem obywateli o bie¿¹cych proble
mach miasta i przyjêtych sposobach ich rozwi¹zywania. Przyk³adowo, nikt 
nie wie jakie stanowisko w konkretnej sprawie zajmowa³ dany radny na sesji 

Rady lub posiedzeniu komisji. Niewielka otwartoœæ na potrzeby obywateli ze 
strony urzêdników objawia siê ma³¹ ich aktywnoœci¹ w terenie i s³abym ro
zeznaniem istniej¹cych potrzeb i mo¿liwoœci. By³o to szczególnie widoczne 
podczas tegorocznej powodzi.

Brak kreatywnoœci ze strony wybranych w³adz wynika w pewnej mierze z 
tego, ¿e ostatni sk³ad rady niewiele siê zmieni³ w stosunku do poprzednich 
kadencji. Skutkiem tego, znaczn¹ czêœæ dobrych pomys³ów ju¿ zrealizowano, 
a nowe jeszcze nie powsta³y. Najlepiej widaæ to w opracowanej ostatnio Stra
tegii Bierunia do 2020 roku. Dokument ten  podobnie jak poprzednia Stra
tegia – nadal nie zawiera spójnej wizji rozwoju miasta. Nie okreœlono w nim 
wyraŸnych priorytetów, ani œcie¿ek dochodzenia do zak³adanych celów. W 
efekcie, jest on bardziej zbiorem pobo¿nych ¿yczeñ (czasami wykluczaj¹cych 
siê wzajemnie), ni¿ dokumentem wskazuj¹cym, w jakim kierunku zmierza 
Bieruñ. S¹dzimy, ¿e przyczyn¹ tego jest fakt, ¿e w œwiadomoœci wiêkszoœci 
radych nadal króluje podzia³ na czêœæ staro i nowobieruñsk¹, w efekcie cze
go, przyjête rozwi¹zania s¹ bardziej wypadkow¹ interesów obydwu czêœci 
miasta, ni¿ wspólnie wypracowan¹ koncepcj¹ dla Bierunia.

Pyt. 2: Chcielibyœmy, aby Bieruñ sta³ siê miejscem, w którym dobrze siê 
¿yje jego mieszkañcom. Dlatego oprócz tak wa¿nych spraw jak budowa in
frastruktury (drogi) i szeroko rozumianej ekologii (kanalizacja, gospodarka 
odpadami, tworzenie przyjaznej obywatelom zielonej przestrzeni publicznej, 
ochrona przyrody), chcielibyœmy aby nasze miasto dawa³o mieszkañcom 
poczucie, ¿e s¹ u siebie, a w³adze samorz¹dowe dbaj¹ o to, by ich potrze
by i problemy traktowane by³y z nale¿yt¹ uwag¹. Dotyczy to zarówno po
trzeb rozwoju indywidualnego (kultura, edukacja, wypoczynek), jak i gru
powego (stowarzyszenia). Bieruñ ci¹gle – choæby poprzez lepsze wykorzy
stanie œrodków unijnych – ma szansê na realizacjê wielu ciekawych idei. W 
naszym mieœcie mieszkaj¹ ludzie, którzy wiedz¹ jak Bieruñ uatrakcyjniæ i 
wystarczy jedynie przekonaæ ich by mówili o swoich pomys³ach g³oœno.

Bardzo wa¿nym zagadnieniem jest stabilny rozwój gospodarczy ma³ych 
i œrednich przedsiêbiorstw, gdy¿ to one – a nie du¿e oparte na obcym kapi
tale firmy – daj¹ gwarancjê d³ugofalowego zatrudnienia i zrównowa¿onego 
rozwoju miasta.

cji bieruñskich w³adz nale¿y wyraŸnie oddzieliæ 
ocenê dzia³añ Rady Miasta, której zadaniem 
jest m.in. tworzenie wizji Bierunia i nadzór nad 
jej realizacj¹, od dzia³añ Burmistrza, do które
go nale¿y rola administracyjna i wykonawcza. 
W naszej ocenie mijaj¹c¹ kadencjê nale¿a³oby 
okreœliæ mianem „kontynuacji”, przy czym pod 
tym okreœleniem dostrzegamy zarówno pozytyw
ne jak i negatywne zjawiska.

frastrukturalnych. Dokoñczenie budowy Komendy Policji, budowa siedziby 
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WOKÓŁ NAS

Od 29 paŸdziernika do 
2 listopada tego roku, 
w Bieruniu przebywaæ 

bêdzie 45 osobowa grupa 
z zaprzyjaŸnionego miasta 
Mung sur Loire. Mung sur Lo
ire, po³o¿onego w œrodkowej 
Francji i odleg³ego o 1625 km 
od Bierunia. W 2007 r. 
pomiêdzy naszymi miasta
mi zosta³a podpisana part
nerska umowa o wspó³pracy. 
Ta, kolejna ju¿ wizyta jest 
kontynuacj¹ tej umowy. 

W czasie pobytu francu
scy goœcie zamieszkaj¹ w na
szych w domach. Do Bierunia 
przyjad¹ rodziny: Coute, Ja-
cquin, Forin, Simonnet, Qu-
atrehomme, Jansen, Meti-
vier, Pierre-Francos, Colliot, 
Bocquet, Morin, Wieckowicz, 
Brion, oraz Pitrou Françoise, 
Guillaume Girard. 

Urz¹d Miejski i Stowarzysze
nie „Wspólna – Europa” zor
ganizowali bardzo bogaty pro
gram pobytu. 
Istotnym punk
tem programu 
bêdzie prelek
cja zatytu³owana 
„Deklaracja Ro
berta Schumana 
pocz¹tkiem Unii 
Europejskie j ” , 
w której mog¹ 
wzi¹æ udzia³ 
mieszkañcy Bie
runia. Zaplano
wano też zjazd 
pod ziemiê ko
palni „Piast”, 
wycieczkê do 
Wadowic i spor
to w¹ rywaliza
cję na strzel
nicy przy Klu

bie Sportowym „Piast”. Pobyt 
bêdzie kolejn¹ okazj¹ do wza
jemnego poznania innej kultury 

oraz ciekawych rozmów na te
maty spo³eczne. 

Jan Knopek

Wizyta francuskich przyjació³

Franciszek Balion wiêkszoœæ ¿ycia zawodowego zwi¹za³ 
z kolej¹. Ma dwie córki i syna Józefa, u którego miesz-
ka. Od maja tego roku jest wdowcem. Pan Franciszek jest 
wspó³za³o¿ycielem Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Czarnu-
chowicach. Podczas otwarcia nowej remizy w sierpniu tego 
roku, zosta³ odznaczony Z³otym Krzy¿em Zas³ugi za sw¹ wie-
loletnia dzia³alnoœæ na rzecz po¿arnictwa. By³ tak¿e aktywny 
na p³aszczyŸnie samorz¹dowej, pe³ni¹c funkcjê cz³onka Ty-
skiej Rady Miasta.

Dostojni Jubilaci
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Zarząd Stowarzyszenia Współpracy Zagranicznej „Wspólna – Europa” zaprasza  
mieszkańców Bierunia na prelekcję:  

„Deklaracja Roberta Schumana 
początkiem Unii Europejskiej.” 

Robert Schuman, polityk francuski doprowadził w 1950 r. do porozumienia Francji  
z Niemcami w sprawie wspólnego zarządzania przemysłem stalowym i węglowym. 
Powstała  Europejska  Wspólnota  Węgla  i  Stali,  która  dała  początek  Unii 
Europejskiej,  a  Roberta  Schumana  uważa  się  za  jednego  z  ojców  zjednoczonej 
Europy. 

Prelekcja  związana  z  tym  tematem  odbędzie  się  30  października  (sobota)  
o godz. 10.00 w Bieruniu Nowym, w Szkole Podstawowej Nr 3. Prowadzona będzie 
przez  dr  Jana  Czempasa w  językach:  polskim  i  francuskim. Udział w  niej wezmą 
goście z  francuskiego miasta Meung sur Loire. W programie prelekcji prezentacja 
zdjęć, dyskusja oraz quiz. 

Jadwiga Œmietana i Franciszek Balion to wrzeœniowi jubi-
laci, obchodz¹cy 90. rocznicê urodzin. Tradycyjn¹ wizytê 
z³o¿yli z ramienia Urzêdu Miejskiego Burmistrz Bierunia 
Ludwik Jagoda oraz Zastêpca Kierownika Urzêdu Stanu 
Cywilnego. Delegacja w imieniu mieszkañców z³o¿y³a so-
lenizantom serdeczne ¿yczenia oraz wrêczy³a kosz kok-
tajlowy. 

Jadwiga Œmietana jest wdow¹ od 1993 r. Nie pracowa³a 
zawodowo, a ca³y trud wk³ada³a w wychowanie dzieci – 3 có-
rek i syna. Doczeka³a siê 10 wnuków i 12 prawnuków. Wiek 
nie przeszkadza Pani Jadwidze w regularnym uczêszczaniu 
na niedzielne msze œw. Mieszka z córk¹ Krystyn¹ i jej 
rodzin¹.

Przypominamy, ¿e do 20 
paŸdziernika br. mo¿na 

sk³adaæ w Punkcie Informacji i 
Obs³ugi Mieszkañców Urzêdu 
Miejskiego w Bieruniu wnioski 
o przyznanie stypendium dla 

studentów. Kryteria przyzna
wania stypendium oraz kwoty 
publikowaliœmy w poprzednim 
numerze Rodni. S¹ one rów
nie¿ dostêpne na stronie inter
netowej Urzêdu Miasta
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W dniu 30 wrzeœnia odby³a siê 
sesja Rady Miejskiej w Bieruniu. 

Czêœæ robocz¹ poprzedzi³o 
uroczyste wrêczenie insygniów  
Zas³u¿onemu dla Miasta Bie-
runia Panu Norbertowi Jaromi-
nowi. Sylwetkê wyró¿nionego 
zaprzentowa³a Pani Jolanta Siemia-
nowska. Pan Norbert nie kry³ wzru-
szenia dziêkuj¹c za wyró¿nienie. 
Drug¹ osob¹, której przyznano 
tytu³ Zas³u¿onego dla Miasta Bie-
runia jest Pani Maria Surma-Mazur-
kiewicz. Ze wzglêdów osobistych 
uroczyste wrêczenie insygniów 
oraz przedstawienie sylwetki Pani 
Marii bêdzie mia³o miejsce pod-
czas sesji paŸdziernikowej.

Sesja posiada³a dwa tema
ty wiod¹ce. Pierwszy dotyczy³ 
oceny wykonania uchwa³y 

Rady podjêtej na sesji w czerw
cu br. dotycz¹cej podjêcia dzia³añ 
w zakresie przyczyn i skutków ma
jowej powodzi. W uchwale tej za
warte by³y kierunki dzia³añ w tym 
miêdzy innymi wyst¹pienie do Pre
miera RP za poœrednictwem Wojewo
dy Œl¹skiego oraz inicjatywa wspólne
go dzia³ania gmin zagro¿onych powo
dziami zw³aszcza dotkniêtych majow¹ 
powodzi¹. Realizuj¹c uchwa³ê Bur
mistrz przes³a³ jej tekst do Premie
ra Donalda Tuska oraz zwróci³ siê o 
poparcie do 7 gmin w celu wspólnego 
dzia³ania. Od przes³ania tekstu minê³y 
ju¿ sporo czasu. Do dnia sesji do Biu
ra Rady wp³ynê³y pisemne poparcia 
z dwóch gmin Trzebini i Oœwiêcimia, 
czyli gmin s¹siedniego województwa. 
Za warte w uchwale zapisy w czêœci 
zosta³y ujête w przepisach praw
nych wydanych specjalnie dla gmin 
dotkniêtych powodzi¹ wœród, których 
wymieniony zosta³ równie¿ Bieruñ. 
Zastanawia natomiast brak zaintere
sowania wœród s¹siednich gmin na
szego województwa. W ramach pierw
szego wiod¹cego tematu sesji Bur
mistrz zapozna³ Radê z dzia³aniami 
organizacyjnymi, technicznymi i praw
nymi przy pomocy, których prowadzi 
siê naprawê wyrz¹dzonych szkód 
przez powódŸ. Omówi³ problemy ja
kie powsta³y przy interpretacji nie

spójnych przepi
sów. Dotyczy to 
tak istotnych spraw 
jak Ÿróde³ pozy
skania œrodków 
zewnêtrznych na 
naprawê szkód. 
Zwróci³ uwagê za
równo na Ÿród³a 
ewen tualnej lub 
rzeczywistej po mo
cy jak i na przeszko
dy. Poinformowa³ 
o najciê¿szych 
przypadkach ro
dzin, które utraci³y 
dorobek ¿ycia. 
Odniós³ siê do 
wyników kontroli 

zewnêtrznej oraz do oceny œrodowiska 
dotkniêtego powodzi¹, które bory
ka siê z ró¿nymi problemami. Rada 
pozytywnie oceni³a dzia³anie Burmi
strza i aparatu urzêdniczego, który 
zosta³ zaanga¿owany do niesienia 
pomocy poszkodowanym. Drugi te
mat zwi¹zany by³ z aktualnym stanem 
prawnym dotycz¹cym budowy drogi 
ekspresowej S1. Burmistrz omówi³ 
w sposób syntetyczny zarówno ak
tualny stan jak i przeszkody, które 
powoduj¹, ¿e tak bardzo oczekiwana 
inwestycja przesuwana jest w czasie. 
Z wypowiedzi Burmistrza wynika³o, ¿e 
przeszkody prawne powoduj¹ce za
wirowania dotycz¹ gmin s¹siedniego 
województwa. Radni podczas dys
kusji zwrócili uwagê na sposób tech
nicznego rozwi¹zania w miejscu, 
gdzie nast¹pi skrzy¿owanie ul. War
szawskiej z drog¹ ekspresow¹ S1. 
Sugerowali, aby ich uwagi wziê³a pod 
uwagê przed samym projektowaniem. 
Do dzia³añ Burmistrza zwi¹zanych z 
realizacj¹ tej inwestycji na terenie Bie
runia nie wniesiono uwag innych ni¿ 
wymienione wy¿ej.

Podczas sesji Rada podjê³a nastê
puj¹ce uchwa³y.

– w sprawie skargi Pani Urszu-
li Pietrzyk na dzia³ania Burmistrza 
Miasta Bierunia w zakresie zabez-
pieczenia mieszkañcom dostêpu 
do nieodp³atnej opieki zdrowotnej

Pani Urszula Pietrzyk bêd¹ca jed
nym z dwóch w³aœcicieli Spó³ki Cy
wilnej „Medicor” prowadz¹cej us³ugi 
medyczne na terenie Bierunia jako 
zainteresowana w przed³u¿eniu umo
wy dzier¿awy na kolejne 10 lat wo
bec braku zgody Burmistrza wnios³a 
na niego skargê. Wewnêtrzne pro
blemy spó³ki spowodowa³y, ¿e wspól
nicy przestali spójnie dzia³aæ w pod
stawowych sprawach takich jak za
wieranie kontraktów, gospodarka 
finansowa itd. Realizuj¹c uprawnienia 
wynikaj¹ce z obo wi¹zuj¹cych prze
pisów oraz zawarte w uchwale Rady 
Miejskiej Burmistrz przed³u¿y³ umowê 
z w/w spó³k¹ do koñca bie¿¹ce roku, 
gdy¿ dotychczasowa 10 letnia umowa 
dzier¿awy obiektów wygas³a w lipcu 

br. Pani Urszula Pietrzyk jest zainte
resowana w dalszym funkcjonowaniu 
spó³ki z innym udzia³owcem na ba
zie dotychczas dzier¿awionych obiek
tów. Skargê przes³a³a do Ministerstwa 
Spraw Wewnêtrznych i Administracji. 
Skargi na dzia³alnoœæ Burmistrza roz
patruje w trybie kodeksu postêpowania 
administracyjnego Rada Miejska. W 
celu zajêcia stanowiska w sprawie 
skargi wraz z za³¹czonymi do niej do
kumentami zosta³a omówiona na Ko
misji Finansów Rozwoju i Promocji. 
Na sesjê zaproszono Pani¹ Urszulê 
Pietrzyk, Pana Henryka Kulskiego 
oraz przedstawicieli za³ogi „Medicor”. 
W dyskusji poza radnymi zaproszony
mi goœæmi g³os zabra³ Burmistrz, który 
omówi³ wszystkie problemy zwi¹zane 
z prawnym, organizacyjnym, ekono
micznym i spo³ecznym funkcjono
waniem podmiotów œwiadcz¹cych 
us³ugi medyczne na bazie maj¹tku 
gminy. Po dyskusji Rada uzna³a za 
prawid³owe dzia³ania Burmistrza w za
kresie zabezpieczenia mieszkañcom 
dostêpu do nieodp³atnej opieki zdro
wotnej, a tym samym uzna³a skargê 
za bezzasadn¹.

– w sprawie szczegó³owego spo-
sobu konsultowania z organiza-
cjami pozarz¹dowymi i podmio-
tami wymienionymi w art. 3ust. 3 
ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o 
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego 
i o wolontariacie projektów aktów 
prawa miejscowego

W wyniku wprowadzonych zmian 
ustawy o dzia³alnoœci po ¿ytku publicz
nego i o wolontariacie, które wesz³y w 
¿ycie w marcu br. rozszerzony zosta³ 
udzia³ organizacji pozarz¹dowych i 
innych podmiotów wymienionych w 
ustawie w zakresie opiniowania aktów 
prawnych oraz realizacji innych zadañ. 
Przyjêcie przez Radê uchwa³y otwie
ra drogê do realizacji innych zapisów 
ustawy wymienionej na wstêpie, w tym 
m.in. przyjêcia programu wspó³pracy 
z organizacjami pozarz¹dowymi, któ
ry winien byæ uchwalony do dnia 30 li
stopada roku poprzedzaj¹cego okres 
obowi¹zywania programu. Sam pro
gram bêdzie pierwszym merytorycz
nym aktem opiniowanym, czy te¿ kon
sultowanym przez podmioty i organi
zacje pozarz¹dowe.

– w sprawie zbycia w dro-
dze bezprzetargowej nie ru cho-
moœci po³o¿onych w Bieruniu, 
stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy 
Bieruñ na rzecz u¿ytkowników 
wieczystych

Firma Noemi Poland Sp z o.o. jest 
u¿ytkownikiem wieczystym dzia³ek 
wymienionych w treœci uchwa³y, do 
której prawo w³asnoœci przys³uguje 
gminie Bieruñ. Firma ta naby³a prawo 
u¿ytkowania wieczystego w 2000 r. 
Ma ona prawo przekszta³ciæ obecn¹ 
formê w prawo w³asnoœci. W tym 
celu zgodnie z ustaw¹ o gospodarce 
nieruchomoœciami zbycie odbywa siê 
bez przetargu na rzecz u¿ytkownika 
wieczystego i tylko na jego rzecz. 
Firma, o której mowa na wstêpie 

nabêdzie w ten sposób 7 dzia³ek o 
³¹cznej powierzchni 4220 m2.

– w sprawie pozbawienia do-
tychczasowej kategorii drogi 
gminnej – tzw. ulicy lokalnej w 
Bieruniu

Droga – tzw. ulica lokalna bie
gnie od granicy z Tychami do 
skrzy¿owania z drog¹ powiatow¹ – 
ul. Œwierczyniecka w Bieruniu. Jest to 
droga publiczna w rozumieniu ustawy 
o drogach publicznych. Zarz¹d Powia
tu wyst¹pi³, aby zaliczono j¹ do kate
gorii dróg powiatowych. W tej sprawie 
równie¿ Miejski Zarz¹d Ulic i Mostów 
w Tychach wyst¹pi³ o zmianê katego
rii ul. Lokalnej w Tychach z gminnej 
na powiatow¹. Zgodnie z ustaw¹ o 
drogach publicznych pozbawienia ka
tegorii drogi gminnej z jednoczesnym 
zaliczeniem do kategorii drogi powia
towej nie mo¿e byæ dokonane póŸniej 
ni¿ do koñca trzeciego kwarta³u dane
go roku zaczynaj¹c od 1 stycznia roku 
nastêpnego.

– w sprawie kontynuacji kom-
pleksowego „Programu ograni-
czenia niskiej emisji na terenie 
miasta Bierunia

Rada zatwierdzi³a Program 
przyjmuj¹c, ¿e jest to III etap. Program 
bêdzie obowi¹zywa³ na lata 1010 – 
2012 i zak³ada realizacjê 200 inwesty
cji (100 kolektorów s³onecznych i 100 
kot³owni, z czego 100 na terenach po
wodziowych i 100 pozosta³ych, po 50 
kot³owni i po 50 kot³owni s³onecznych. 
Kwalifikowany przez WFOŒiGW koszt 
modernizacji kot³owni wynosi 12.000 
z³, zaœ monta¿u kolektorów 15.000 z³. 
Na realizacjê zadania mo¿na uzyskaæ 
60 % dofinansowania, co w przeli
czeniu na 1 inwestycjê wynosi 7.200 
z³ do modernizacji kot³owni i 9.000 
z³ do monta¿u kolektorów. Istnie
je mo¿liwoœæ uzyskania zwiêkszonej 
dotacji do inwestycji realizowanych 
na terenach powodziowych do 80 % 
kosztów kwalifikowanych zadanie. 
Wówczas dotacja wynios³aby 9.600 
z³ do modernizacji kot³owni i 12.000 
z³ do monta¿u kolektorów. Przyjmuj¹c 
takie zasady z WFOŒiGW mo¿na 
pozyskaæ 1.890.000 z³. Mieszkañcy 
do p³a ciliby 810.000 z³. Gmina pokryje 
koszty operatora, poniewa¿ te koszty 
nie s¹ kwalifikowane. Po¿yczka uzy
skana przez gminê z WFOŒiGW mo¿e 
byæ umorzona do 50 %. Sp³acanie jej 
mo¿na rozpocz¹æ po 3 latach od po
zyskania, a okres sp³aty mo¿e byæ 
roz³o¿ony na 15 lat.

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

Rada wprowadzi³a zmiany do w/w 
programu na lata 20102011. Zmiany 
polegaj¹ na zwiêkszeniu zakresu mo
dernizacji zadañ oraz zwiêkszeniu wy
datków, które trzeba bêdzie ponieœæ 
w bie¿¹cym roku oraz przysz³ym. 
Zmiany dotycz¹ dwóch zadañ, 
a wiêksze wydatki kwoty 
390.000, z³.

SESJA

W dniu 30 wrzeœnia odby³a siê 

Radni obradowali
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Bieruñskie biblioteki przy
gotowa³y dla swoich 
m³odych czytelników nie co

dzienne spotkanie. W ramach ob
chodów Dnia G³o œnego Czytania 
w dniach 29 i 30 wrzeœnia odby³y 
siê spotkania z ma³¿eñstwem 
pszczelarzy Jadwig¹ i Kazimie-
rzem Wiœniewskimi. Zarów
no przedszkolaki z grupy „Ty
gryski” pod opiek¹ p. El¿biety 
Wo³dziñskiej, jak i uczniowie kla
sy III Szko³y Podstawowej nr 3 
mieli okazjê wys³uchaæ bajek 
czytanych przez p. Jadwigê, a 
nastêpnie za poznaæ siê z prac¹ 
pszczelarza.

Pan Kazimierz, mistrz pszcze
larski, ra zem z pani¹ Jadwig¹ 
zaprezentowali pokazowy ul, 
za mieszkany przez pszczel¹ 
rodzinê. Dzieci mog³y rozpoznaæ 

najwa¿niejsz¹ w roju królow¹, 
dowiedzieæ siê jakie obowi¹zki 
maj¹ poszczególni cz³onkowie 
rodziny pszczelej, jak d³ugo 
¿yj¹, czym siê od¿ywiaj¹. 
Zg³êbi³y równie¿ tajniki powsta
wania miodu i pozna³y jego ga
tunki. Prawdopodobnie po raz 
pierwszy us³ysza³y o pszcze
lim kicie i jego zastosowaniu, 
pozna³y smak py³ku kwiatowe
go, a tak¿e dowiedzia³y siê co 
to jest i do czego mo¿e s³u¿yæ 
wosk pszczeli. Wszystkie swo
je opowieœci nasi goœcie zi
lustrowali piêknymi plansza
mi oraz du¿¹ iloœci¹ rekwizy
tów. Ogromn¹ frajdê dzieciom 
sprawi³o poznawanie narzêdzi 
pracy pszczelarza i przymie
rzanie stroju roboczego. Ukoro
nowaniem spotkania by³ s³odki 

poczêstunek, wszyscy uczest
nicy mogli spróbowaæ tegorocz

nego miodu z pasieki pañstwa 
Wiœniewskich. 

poczêstunek, wszyscy uczest nego miodu z pasieki pañstwa 

Biblioteka miodem p³yn¹ca

DŸwiêk i wibracje tybe
tañskiej misy, taniec bale
towy, koncert fortepiano

wy i chwilê póŸniej  ballady gi
tarowe – to tylko czêœæ atrakcji 

jakie mogliœmy poczuæ, us³yszeæ i 
zobaczyæ w czasie czwartkowego 
wieczoru w „Jutrzence”. W³aœnie 
tam, 7 paŸdziernika przybyli lu
dzie „pozytywnie zakrêceni” – 

by podzieliæ siê z mieszkañcami 
Bierunia swoj¹ pasj¹.

Klub Plus 55 istnieje w Ty
chach od roku. Zacz¹³ siê od 
szeœciu cz³onków – emerytów 
z pasjami. Dziœ jest ich znacz
nie wiêcej. Spotykaj¹ siê raz w 
miesi¹cu, w drugi wtorek w Klu
bie Osiedlowym „Orion”. Ka¿dy, 
kto ma plus 55 lat, mo¿e do nich 
do³¹czyæ. Najstarszy klubowicz 
ma tu 80 lat.

To oni pokazali w „Jutrzence” 
swoje prace: fotografie, rzeŸby, 
anio³y robione na szyde³ku, obra
zy... Ale nawet tak piêkna i boga
ta ekspozycja nie mówi wszyst
kiego o klubowiczach. Wœród 

nich s¹ bowiem na przyk³ad Jan 
Kawka, mi³oœnik jêzyka esperan
to, Apolinary Ka³ama³a – laure
at konkursu „Po naszymu, czyli 
po œl¹sku, Wojciech Jab³oñski 
– kolekcjoner p³yt winylowych, 
Henryk Kocjan – smakosz 
œmietanek do kawy, po których 
zbiera wieczka... 

Okazuje siê, ¿e ¿ycie emery
ta nie musi byæ nudne. Szkoda, 
¿e wœród klubowiczów nie ma ni
kogo z Bierunia. A mo¿e w na
szym mieœcie powstanie coœ po
dobnego? Bieruñski Oœrodek 
Kultury jest otwarty a jego pra
cownicy chêtnie doradz¹, 
pomog¹… Zapraszamy!  

Plus 55

RODNIA · PAŹDZIERNIK 2010

Morawski Kras, 
Wiedeñ, Bra tys³a
wa i Budapeszt – 
to miejsca gdzie 

przybywali na po
cz¹tku wrzeœnia 

wy cieczce nasi se
niorzy cz³onkowie 

bieruñskiego 
oddzia³u PZE
RiI. Za naszym 
poœrednictwem 

uczestnicy eska
pady pozdrawiaj¹ 

Czytelników Rodni.
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Ksi¹dz proboszcz Wa-
lerian Ogierman, po
dobnie zreszt¹ jak inni 

ksiê¿a, chêtnie widzi t³um para
fian wype³niaj¹cych koœció³. Tym 

razem jednak – 3 paŸdziernika – 
równie chêtnym okiem spogl¹da³ 
na liczn¹ grupê wiernych, zebra
nych na parkingu za koœcio³em 
œw. Bart³omieja. Nic dziwnego, 

bowiem w niedzielne popo³udnie 
rozpocz¹³ siê tu pierwszy Fe
styn Parafialny. Aby wszystko 
odby³o siê jak nale¿y, zabawê 
poprzedzi³o nabo¿eñstwo odpra
wione o godz. 15:00 w koœciele 
parafialnym.

A póŸniej… bogaty program 
artystyczny z licznymi atrakcjami 

wœród których, nie ma co kryæ, 
spor¹ stanowili ksiê¿a wikarzy – 
w niecodziennych przebraniach. 
Na scenie zagra³a m.in. Orkiestra 
Dêta KWK „Piast”, „Bieruñskie 
Bajery”, „Note of Wine” oraz 
zespo³y dzieciêce. Uczestnicy, 
przy sprawnej obs³udze grup 
parafialnych, przebranych w kli
matyczne stroje, mogli liczyæ 
na ciasta, gofry, kie³baski, plac
ki i inne typowe wyroby pikni
kowe. Mieszkañcy mieli okazjê 
podziwiaæ sprzêt stra¿acki pre
zentowany przez OSP Bieruñ 
Stary, a tak¿e przestraszyæ siê w 
specjalnie przygotowanej „kom
nacie strachu” usytuowanej w sal
ce pod probostwem. Oczywiœcie 
nie zabrak³o tak¿e loterii fantowej 
z cennymi nagrodami.

W ten sposób starobieruñska 
parafia do³¹czy³a do grona pa
rafii nowobieruñskich, gdzie po
dobne festyny ciesz¹ siê spor¹ 
popularnoœci¹. Kto tym ra
zem przegapi³ termin, bêdzie 
mia³ okazjê nadrobiæ to za rok, 
gdy¿ organizatorzy zamierzaj¹ 
kontynuowaæ takie spotkania w 
kolejnych latach.

bowiem w niedzielne popo³udnie To by³ festyn!!!
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Bieruński Ośrodek Kultury 
zaprasza w październiku 2010 r. 

Kinoteatr „Jutrzenka” Bieruń, ul. Spiżowa 4

7 października godz. 18.00 – Wernisaż wystawy „Pozy
tywnie zakręceni czyli ludzie z pasją”

13 października godz. 13.00 – Spotkanie z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej – Ośrodek Edukacji

21 października godz. 15.00 – Spotkanie z okazji „Dnia 
Seniora”

23 października godz. 10.00 – XI Ogólnopolski Festiwal 
Dzieci i Młodzieży „Tęczowe piosenki Jana Wojdaka” 
– śląskie eliminacje

31 października godz. 20.00 –  Spotkanie członków i sym
patyków Stowarzyszenia Wspólna Europa

Świetlica Środowiskowa, ul. Remizowa 19

5 października godz. 14.00 – Spotkanie klubowe PZERiI
19 października godz. 14.00 – PZERiI – Dzień Seniora

Jak pamiêtam – od zawsze 
fascynowa³a Go fotografia, 
nawet na zakupy do skle

pu zabiera³ ze sob¹ aparat fo
tograficzny, a te najciekawsze  
uchwycone na zdjêciu momen
ty, od razu nam pokazywa³.

Zawsze uœmiechniêty, pe³en 
optymizmu, skory do ¿artów – 
dobrym nastrojem zara¿a³ in
nych. I to równie¿ by³o widocz
ne na Jego zdjêciach, których 
by³o ca³e mnóstwo. Wszystkie 
pouk³adane w albumach, ponu
merowane i opisane, jak mawia³: 
„W nocy po ciemku, bez proble
mu odnalaz³ by te, o które py
tano”. Czêœæ zdjêæ pana Roma
na mieliœmy mo¿liwoœæ ogl¹daæ 
we wrzeœniu 2008 r. podczas 

wystawy pt. „Bieruñ w obiekty
wie – fotograficzne pasje Pana 
Romana Barowa” w Œwietlicy 
przy ul. Remizowej Wtedy te¿ 
mia³am mo¿liwoœæ zobacze
nia ca³ego zbioru zdjêæ,  tych 
wykonanych przez Pana Ro
mana, jak równie¿ historycz
nych – po rodzicach, na których 
odnalaz³am swojego dziadka.

Dziêkujê Panie Roma
nie za to, ¿e by³ Pan z nami i 
mieliœmy to szczêœcie z Pa
nem wspó³pracowaæ, dziêkujê 
za dobre s³owo i ¿art, dziêkujê 
za zdjêcia, które Pan dla nas 
robi³ i których nam Pan u¿ycza³. 
Bêdziemy zawsze o Panu 
pamiêtali.

Urszula Stêch³y

Romanie... 
Teraz jesteœ ju¿ za bram¹ ¿ycia. Byæ mo¿e, jak zwykle 

zreszt¹, z ukryt¹ kamer¹ – bêdziesz czeka³  na nas dobijaj¹cych 
siê kiedyœ do Pana. By³eœ œwiat³ym cz³owiekiem, dobrym koleg¹. 
Wszyscy dziœ Ciê ¿egnaj¹, ¿egna Ciê ostatnia ³awka na chórze 
koœcielnym, któr¹ zawsze opuszcza³eœ schodz¹c na ofiarê do 
o³tarza. By³eœ tu dla nas wzorem. ̄ egna Ciê sztandar œw. Katarzy-
ny, z którym tyle razy by³eœ obecny na ró¿nych uroczystoœciach. 
¯egnaj¹ Ciê piêkne fotografie (te najlepsze z ukrycia), które po 
rodzinie, by³y drugim ¿yciem. Smutno dziœ spogl¹da stacja kole-
jowa... Wydawa³o siê, ¿e bêdziesz tam zawsze...

Pozostaj¹ nierozwi¹zane krzy¿ówki z czekaj¹cymi nagroda-
mi, ale to ju¿ by³o.

I wreszcie œp. Romanie, ¿egnaj¹ Ciê nasze ³zy, nie spotka-
my siê ju¿ nigdy na drogach naszego ¿ycia. Na zawsze pozo-
staniesz w naszej pamiêci.  

Jan Du¿y

Ukaza³a siê – za
powiadana ju¿ 

na naszych ³amach 
– ksi¹¿ka poœwiê
cona historii Szko³y 
Podstawowej nr 3 
w Bieruniu. Publi
kacja zosta³a wy
dana z okazji Jubi
leuszu 25 lecia tej 
zas³u¿onej dla na
szego miasta pla
cówki oœwia towej. 
Autorem licz¹cego 
173 strony opraco
wania, jest Ryszard 
Piskorek – pierw
szy dyrektor tej pla
cówki. Ksi¹¿ka za
wiera ciekawe in
formacje na temat historii 
powstania szko³y, realiów 
ówczesnego okresu oraz 
osi¹gniêæ szko³y w ci¹gu 
minionego æwieræwiecza. 

Wielu by³ych uczniów, 
czytaj¹c o sukcesach pla
cówki, odnajdzie w tej publi
kacji swoje nazwiska. Praca 
zawiera równie¿ wspomnie
nia by³ych pracowników i ab
solwentów. Zwieñczeniem 
ksi¹¿ki jest imienny wykaz 

wszystkich absolwentów z 
lat 19861991 zawieraj¹cy 
³¹cznie 520 nazwisk.

Treœæ publikacji wzbo
ga caj¹ liczne fotografie, na 
których dziesi¹tki by³ych 
uczniów z ³atwoœci¹ siê od
najdzie. Ksi¹¿kê, która jest 
ju¿ do nabycia w sekreta
riacie szko³y, warto mieæ 
wœród domowych zbiorów, 
gdy¿ z pewnoœci¹ bêdzie to 
cenna pami¹tka.

Tê ksi¹¿kê musisz mieæ! ¯egnaj, panie Romanie
W œrodê 6 paŸdziernika br. w nowobieruñskiej Kaplicy 
Cmentarnej po¿egnaliœmy Pana + Romana Barowa, jak 
powiedzia³ w homilii ks. Proboszcz Jan D¹bek „Parafial-
nego Fotografa” myœlê, ¿e nie tylko „Parafialnego”. 
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SESJA

– w sprawie uchylenia uchwa³y 
Rady Miejskiej w Bieruniu Nr 
IX/1/2000 z dnia 29 wrzeœnia 
2006 r. w sprawie odst¹pienia od 
obowi¹zku sporz¹dzania miej-
scowego pla nu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla terenów 
górniczych miasta Bierunia

Rada Miejska podjê³a w 2005 r. 
decyzjê o odst¹pieniu od obowi¹zku 
sporz¹dzenia miejscowego planu za
gospodarowania przestrzennego dla 
terenów górniczych miasta Bierunia. 
Rozstrzygniêcia dokonano w opar
ciu o opracowanie ekofizjologiczne 
– problemowe w zakresie prognozy 
oddzia³ywania eksploatacji górniczej na 
terenie miasta Bierunia, Z obowi¹zku 
sporz¹dzenia planu zosta³y zwolnio
ne tereny o nieznacznych wp³ywach 
eksploatacji górniczej (obowi¹zuj¹ce 
obszary, na których wystêpuj¹ 
wp³ywy ci¹g³e eksploatacji górniczej 
o wartoœciach nie przekraczaj¹cych 
I kategorii oraz nie wyst¹pi¹ za
wodnienia wymagaj¹ce szczegól
nych zabiegów hydrotechnicznych 
lub utrzymanie sta³ych pompowañ, 
b¹dŸ te¿ zagro¿enia deformacja
mi typu nieci¹g³ego. Zlecenie opra
cowania zosta³a sporz¹dzone przez 
Zespó³ rzeczoznawców Stowarzysze
nia In¿ynierów i Techników Górnictwa 
i obejmowa³o okres obowi¹zywania 
koncepcji – do 31 sierpnia 2010 r. Z 
uwagi na brak przygotowania kopalni 
do nowej koncepcji nie zrealizowano II 
etapu opracowania, uwzglêdniaj¹cego 
okres do zakoñczenia eksploatacji. 
Decyzj¹ z dnia 13 maja 2010 r. Mini
ster Œrodowiska stwierdzi³ wygaœniêcie 
koncesji z 1994r., a nastêpnie udzieli³ 
Kompanii Wêglowej S.A. nowej kon
cesji na wydobywanie wêgla ze z³o¿a 
„Piast” do dnia 30 grudnia 2030 r.

Uchwa³a Rady Miejskiej w Bie
runiu z 29 wrzeœnia 2005 r. w spra
wie odst¹pienia od obowi¹zku spo
rz¹dzenia miejscowego planu zago
spodarowania przestrzennego dla 
terenów górniczych miasta Bierunia 
stanowi podstawê do uzgodnieñ i wy
dania decyzji o warunkach zabudowy 
zagospodarowania terenu, zatem z 
uwagi na zmianê warunków koncesyj
nych konieczne jest jej uchylenie.

– w sprawie nabycia nieru-
chomoœci na rzecz gminy Bieruñ

Rada postanowi³a nabyæ grunty 
przy ul. £ysinowej, Wapiennej oraz 
Baryki. £¹czna powierzchnia nabytych 
gruntów to 2379 m2. Dzia³ki te zostan¹ 
nabyte od osób fizycznych. Gmina za
mierza na byæ dzia³ki zajête pod boczn¹ 
ul. £ysinowej nieodp³atnie, zgodnie z 
propozycj¹ w³aœcicieli. Stanowi¹ one 
dojazd do ich posesji. Dzia³ki zajête 
pod ul. Wapienn¹ i Baryki gmina za
mierza nabyæ odp³atnie w celu uregu
lowania stanu prawnego tych dróg.

– w sprawie nabycia nieru cho-
moœci

Rada postanowi³a nabyæ nieru
chomoœæ gruntow¹ o powierzchni 

1383 m2 zabudowan¹ hotelem o pow. 
1.224,58 m2 po³o¿on¹ w Bieruniu przy 
ul. Chemików 138. W³aœciciel budyn
ku NITROERG przeznaczy³ do zbycia 
Hostel. Po modernizacji mo¿e on byæ 
przeznaczony na mieszkania. Œrodki 
na nabycie budynku bêd¹ pochodzi³y 
z odszkodowania jakie gmina winna 
otrzymaæ po likwidacji mieszkañ przy 
ul. Hodowlanej. Nabycie i przezna
czenie Hostelu na mieszkania komu
nalne pozwoli na rozwi¹zanie czêœci 
problemów mieszkaniowych z jakimi 
boryka siê gmina.

– w sprawie sprzeda¿y nieru-
cho moœci bez obowi¹z ku prze-
prowadzenia przetargu

Rada postanowi³a przeznaczyæ do 
sprzeda¿y bez obowi¹zku przeprowa
dzenia przetargu na rzecz osób po
szkodowanych w wyniku majowej po
wodzi. Z wnioskami takimi zwróci³y siê 
m.in. osoby poszkodowane z ul. Ho
dowlanej. W sprawach zwi¹zanych z 
usuwaniem skutków powodzi stosuje 
siê przepisy ustawy z dnia 24.06.2010 
r. o szczególnych rozwi¹zaniach 
zwi¹zanych z usuwaniem skutków 
powodzi z maja i czerwca 2010 r. 
Zarówno wojewoda w odniesieniu 
do gruntów Skarbu Pañstwa, jak i 
gminy w odniesieniu do ich gruntów 
mog¹ bez przetargu przeznaczyæ 
grunty pod budownictwo mieszkanio
we. Przeznaczone do zbycia grunty 
po³o¿one s¹ w rejonie ul. Baryki i bo
rowinowej. Do zbycia przeznaczono 
13 dzia³ek o ³¹cznej powierzchni 5137 
m2. Ze wzglêdu na ma³¹ powierzchniê 
dzia³ki trzeba bêdzie ³¹czyæ tak, aby 
mo¿na by³o uzyskaæ nadaj¹ce siê pod 
budownictwo indywidualne. W planie 
miejscowym zagospodarowania prze
strzennego dzia³ki, o których mowa 
wy¿ej to tereny do zabudowy miesz
kaniowej jednorodzinnej.

– w sprawie nadania nazw od-
cinkom dróg oraz placom po ³o-
¿onym na terenie gminy Bieruñ

Rada postanowi³a:
• nadaæ nazwê bocznemu odcinkowi 
ul. Barañcowej, biegn¹cemu naprze
ciw posesji nr 72 do ul. Borowinowej 
– ulica Narcyzów,
• nadaæ nazwê bocznemu odcinkowi 
drogi, biegn¹cemu naprzeciw posesji nr 
1 przy ul. Borowinowej do nieruchomoœci 
gminnych – ulica Bratków,
• nadaæ nazwê bocznemu odcinko
wi ul. Wita, biegn¹cemu pomiêdzy 
posesj¹ nr 19 i 19a – ulica Skrajna,
• nadaæ bocznemu odcinkowi ul. Kró
lowej Jadwigi, biegn¹cemu za posesj¹ 
nr 1 – ulica Królowej Bony,
• nadaæ nazwê bocznemu odcinko
wi ul. Kolejowej, biegn¹cemu wzd³u¿ 
posesji nr 12 do koñca odcinka drogi 
oznaczonej jako dzia³ka nr 2113/82 – 
ulica Sosnowa,
• nadaæ nazwê bocznemu odcinkowi 
ul. Kolejowej, biegn¹cemu wzd³u¿ po
sesji nr 23 do ul. Szlaku Solnego – uli
ca Modrzewiowa,

• nadaæ nazwê bocznemu odcinkowi 
ul. Kolejowej, biegn¹cemu wzd³u¿ po
sesji nr 28 do ul. Szlaku Solnego  uli
ca Jod³owa,
• nadaæ nazwê bocznemu odcinkowi 
ul. Borowinowej, biegn¹cemu przed 
posesj¹ nr 21 do linii kolejowe – uli
ca Leœna,
• nadaæ nazwê bocznemu odcinkowi 
ul. Rêdzinnej, biegn¹cemu po by³ej 
kolejce do granicy projektowanej dro
gi – ulica Kryszta³owa,
• nadaæ nazwê bocznemu odcinko
wi ul. Bogus³awskiego, stanowi¹cego 
przed³u¿enie ul. Kamiennej do bramy 
KWK „Piast” – ulica Krzemowa,
• nadaæ nazwê bocznemu odcinkowi 
ul. Pszennej, biegn¹cemu za posesj¹ 
nr 8 do ogródków dzia³kowych – ulica 
Grafitowa,
• nadaæ nazwê bocznemu odcin
kowi ul. Bohaterów Westerplat
te, biegn¹cemu przed posesj¹ nr 
49 do rowu melioracyjnego – ulica 
Powstañców Œl¹skich,
• nadaæ nazwê bocznemu odcinko
wi ul. Warszawskiej, biegn¹cemu 
pomiêdzy posesj¹ nr 376 a 390 – uli
ca Satynowa,
• nadaæ nazwê odcinkowi drogi, 
stanowi¹cemu ³¹cznik ul. Wawelskiej 
z ul. Bohaterów Westerplatte – ulica 
Ogrodowa,
• nadaæ bocznemu odcinkowi ul. Boj
szowskiej, biegn¹cemu od toru kole
jowego do zabudowañ po³o¿onych 
przy ul. Bojszowskiej 70 – ulica 
S³oneczna,
• nadaæ odcinkowi drogi, biegn¹cemu 
od mostu na rz. Mlecznej do granicy z 
m. Lêdziny – ulica Lêdziñska,
• nadaæ nazwê odcinkowi drogi, 
biegn¹cemu od ul. Œwierczynieckiej 
do granic z m. Tychy – ulica Lokalna,
• nadaæ nazwê bocznemu odcinkowi 
ul, Wylotowej, biegn¹cemu za posesj¹ 
nr 57 – ulica Gajowa,
• nadaæ nazwê Plac œw. Walente
go placowi po³o¿onemu pomiêdzy ul. 
Chemików, Krakowsk¹ i ul. Zdrowia,
• nadaæ nazwê Plac Alfreda No
bla, placowi obejmuj¹cemu zatokê 
autobusow¹ przy ul. Chemików i tere
ny zieleni po³o¿one w rejonie budyn
ku biurowca i Domu Zbornego „Nitro
erg” S.A. 

Nadawanie nazw odcinkom 
dróg oraz placom nale¿y do kom
petencji Rady zgodnie z ustaw¹ o 
samorz¹dzie gminnym. Temat nada
wania nazw odcinkom ulic nie nazwa
nym oraz placom by³ konsultowany 
z mieszkañcami za poœrednictwem 
„rodni”. Uchwa³a podlega publikacji 
w Dzienniku Urzêdowym Wojewódz
twa Œl¹skiego. Wejdzie w ¿ycie po 
up³ywie 14 dni od daty og³oszenia z 
moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycz
nia 2011 r.

– w sprawie przyst¹pienia Gmi-
ny Bieruñ do realizacji projektu 
„Akademia sukcesu”

Rada postanowi³a przyst¹piæ do re
alizacji projektu wymienionego wy¿ej 
w ramach programu operacyjnego 
Kapita³ ludzki rozwój wykszta³cenia 
kompetencji w regionach. Gmina 

przyst¹pi³a w marcu br.do konkursu. 
Wniosek przeszed³ pozytywn¹ ocenê 
oraz merytoryczn¹ i znalaz³ siê na 14 
miejscu listy rankingowej otrzymuj¹c 
dofinansowanie. Ca³kowita wartoœæ 
projektu 1.229.880 z³. Œrodki na 
realizacjê bêd¹ pochodzi³y z Euro
pejskiego Funduszu spo³ecznego 
960.398, z³ – bud¿etu pañstwa 
169.482, z³.

Program przewiduje m.in.:
 realizacjê zajêæ wyrównawczych 
s³u¿¹cych wyrównywaniu dyspropor
cji edukacyjnych,
 realizacjê opieki pedagogiczno
psychologicznej o charakterze profi
laktycznym przeciwdzia³aj¹cej patolo
giom spo³ecznym,
 realizacjê zajêæ pozalekcyjnych 
rozwijaj¹cych kompetencje kluczowe,
 realizacjê zajêæ wspieraj¹cych do
radztwo zawodowe.

– w sprawie wyra¿enia zgody 
na u¿ywanie herbu miasta Bie-
runia przez SISTEMA POLAND 
Sp. z o.o.

Firma SISTEMA POLAND Sp. z 
o.o. maj¹ca siedzibê w Tychach przy 
ul. Turyñskiej zwróci³a siê z proœb¹ o 
wyra¿enie zgody na u¿ywanie herbu 
Bierunia do celów promocji Centrum 
Logistycznego w Bieruniu. Bêdzie 
ona zbudowana na terenie wyku
pionym przez ni¹ od poprzedniego 
w³aœciciela „Plusa” w specjalnej Stre
fie Ekonomicznej – czêœci po³o¿onej 
na terenie Bierunia. Uto¿samianie 
siê z miastem na terenie, którego 
powstan¹ du¿e obiekty i nowe miej
sca pracy nale¿y potraktowaæ jako 
element promocji Bierunia. Firma ta 
nale¿y do du¿ych kooperantów Fia
ta Auto Poland S.A. Bêdzie to pierw
sza firma, która rozpocznie inwesty
cje w SSE na terenie naszego miasta. 
W œlad za jej przyk³adem pójd¹ inne 
du¿e firmy.

– w sprawie nawi¹zania wspó³-
pracy pomiêdzy Bieruniem i 
Dzier¿oniowem

Spo³ecznoœæ Dzier¿oniowa, w tym 
w³adze tego miasta podjê³y dzia³ania 
maj¹ce na celu udzielenie pomocy 
mieszkañcom Bierunia poszkodo
wanym w wyniku majowej powodzi. 
Do Bierunia dotar³a pomoc rzeczo
wa o znacznych rozmiarach, a dary 
te osobiœcie przywieŸli przedstawicie
le w³adz tego miasta. Wolê bli¿szego 
poznania zadeklarowa³ Burmistrz 
Dzier¿oniowa. Miasto to równie¿ 
posiada doœwiadczenie zwi¹zane 
ze zwalczaniem skutków powodzi. 
Uchwa³a ma charakter intencyjny.

– w sprawie wprowadzenia 
zmiany do uchwa³y Nr X/4/2006 
Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 
27.11.2006 r.

Wprowadzona zmiana dotyczy ob
sadzenie funkcji przewo dnicz¹cego 
Komisji Rolnictwa Bezpieczeñstwa i 
Porz¹dku Publicznego. Przewodniczy³ 
jej Józef Penczek, który zmar³ i jego 
mandat wygas³. Rada wybra³a na 
przewodnicz¹cego komisji 
Pana Przemys³awa Majora.

Radni obradowali7

15
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W pierwsz¹ sobotê paŸ
dzier nika odby³ siê XIII 

Rajd Jesienny zorganizowa
ny przez tyski oddzia³ PTTK. 
W rajdzie tym wziê³a udzia³ 
liczna reprezentacja uczniów 
Szko³y Podstawowej nr 1. W 
oœmiu dru¿ynach rajdowych 
by³o ³¹cznie 72 uczniów klas 4 
– 6 pod opiek¹ nauczycielek. 
Podzieleni na dwie ekipy, pod 
opiek¹ przewodników PTTK 
Zdzis³awa Matyji i Urszuli Ra-
bendy, wêdrówkê rozpoczêli w 
Wilkowicach, sk¹d przez Ro
gacz dotarli na szczyt Magurki. 
Trasa nie by³a trudna, dopisa³a 
piêkna pogoda, wiêc wêdrówka 
by³a sam¹ przyjemnoœci¹. 

2 listopada 2009 r. w 
ramach Roku Histo

rii Najnowszej og³oszony 
zosta³ ogólnopolski kon
kurs „Ocal okruchy hi
storii – m³odzie¿ budu
je muzea” organizowany 
przez Muzeum II Wojny 
Œwiatowej w Gdañsku 
i Europejskie Centrum 
Solidarnoœci przy wspar
ciu Ministerstwa Eduka
cji Narodowej i kuratoriów 
oœwiaty, pod patronatem 
Marsza³ka Sejmu RP i 
Ministra Edukacji Naro
dowej.  

Og³oszenie wyników 
etapu ogólnopolskiego 
mia³o miejsce w ostatnich 
dniach sierpnia w Gdañsku 
i z wielk¹ radoœci¹ 
mo¿emy przekazaæ, ¿e 
obie prace: Marcina No-
rasa – „Historia, której 
nikt nie chce pamiêtaæ. 
Rzecz o Ludwiku Los
son” oraz Jagody Jawor-
skiej – „Bez korzeni nie 
ma skrzyde³ – jak trudno 
byæ Œl¹zakiem”, zosta³y 
wyró¿nione. Laureatom 
gratulujemy i ¿yczymy ko
lejnych sukcesów.

Uroczyste pasowa
nie uczniów klas 

pierwszych odby³o 
siê 30 wrzeœnia w 
Szkole Podstawowej 
Nr 1. W tym wa¿nym 
wydarzeniu bra
li udzia³ uczniowie, 
ich rodzice i zapro
szeni goœcie. Ca³¹ 
imprezê prowadzi³a 
pani Katarzyna Le-
nart. Po powita
niu uczniów, rodzi
ców, dyrekcji, oraz 
goœci wprowadzo
no sztandar szko³y, 
który nada³ powagi i 
podnios³ej atmosfery 
uroczystoœci. 

Pasowanie na ucznia
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Magurka zdobyta!

Ogólnopolski sukces 
Gimnazjum nr 2

W ubieg³ym roku szkol
nym Gimnazjum nr 2 

w Lêdzinach zorganizowa³o 
Powiatowy Konkurs Literac
ki „Mój wymarzony zawód” 
w ramach projektu „Dzien
nikarstwo to moja pasja” 
wspó³finansowanego przez Eu
ropejski Fundusz Spo³eczny. 
Rozstrzygniêcie konkursu 
mia³o miejsce 28 wrzeœnia br., 
a laureatk¹ II miejsca zosta³a 
Joanna Gierat, dziœ ju¿ ab
solwentka Gimnazjum nr 1 im. 
K. Wierzgonia w Bieruniu. Na
uczyciel prowadz¹cy – Grze-
gorz Gretka.

Nagroda dla 
absolwentki

Kiedy 1 wrzeœnia dzieci przy
sz³y po wakacjach do przed

szkola by³o widaæ ich radoœæ, 
gdy zobaczy³y, jakie ono jest 
piêkne. Dlatego nie chce nam siê 
wierzyæ, ¿e jest ktoœ taki, kto po
trafi niszczyæ a przez to sprawia, 
¿e znika uœmiech na twarzach 
dzieci. 

Prace elewacyjne budynku 
Przedszkola nr 2 przy ul. War
szawskiej 230 nie zosta³y jesz
cze ukoñczone a ju¿ znalaz³y siê 

osoby, którym to przeszkadza. 
Poodrywa³y styropian, rozrzucaj¹c 
go po ogrodzie przedszkolnym, 
zrobi³y dziurê przy wejœciu do 
przedszkola niszcz¹c w ten spo
sób kolorow¹ elewacjê.

Wyczynom tych wandali nie ma 
koñca, zniszczyli ju¿ wiele rzeczy 
m.in. ca³y sprzêt do zabaw w ogro
dzie przedszkolnym. Warto siê, 
wiêc zastanowiæ czy inwestowaæ 
w upiêkszanie naszego otoczenia 
czy lepiej z tego zrezygnowaæ. Bo 

je¿eli pieni¹dze bêd¹ wydawane 
na ten sam cel po kilka razy, czy 
to ma sens. 

Apelujemy, wiêc do wszyst
kich tych, których oburzaj¹ te akty 
wandalizmu nie b¹dŸmy obojêtni, 
reagujmy! Przecie¿ to nasze 
wspólne dobro, dla naszych dzie
ci. Mo¿e wspólnymi si³ami uda siê 
nam ukróciæ ten proceder. 

Mamy te¿ nadziejê, ¿e mo
nitoring, który bêdzie wkrót
ce za³o¿ony pozwoli na szybkie 
ujêcie sprawców i odpowiedz¹ 
oni za swoje czyny.

Opanuj siê wandalu
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Od 1996 roku odbywa siê 
nieprzerwanie wymia

na uczniów miêdzy partnerski
mi szko³ami. W czerwcu 16 pol
skich uczniów przebywa³o u 
zaprzyjaŸnionych rodzin w Gun

delfingen. W dniach od 24 do 30 
wrzeœnia uczniowie bieruñskiego 
Liceum Ogólnokszta³c¹cego 
wraz z opiekunami – pani¹ 
Zofi¹ Goerst oraz Aleksandr¹ 
Skórzewsk¹ goœcili w swoich 

rodzinach 16 przyjació³ i 2 opie
kunów z gimnazjum w Gundel
fingen – Miasta Partnerskiego z 
Niemiec. Jest to kolejna coroczna 
wymiana w ramach naszego part
nerstwa, które zosta³o podpisane 

w 1997 roku. Dla goœci przygoto
wano interesuj¹cy program, tak 
aby ka¿da chwila w naszym kraju 
zosta³a dobrze wykorzystana, za
równo na poznanie naszej kultu
ry, zabytków, ciekawych miejsc, 
jak i na wspania³¹ zabawê. 

M³odzie¿ niemiecka zwiedzi³a 
Kraków i jego zabytki, Zamek 
w Pszczynie oraz Muzeum Au
schwitz w Oœwiêcimiu, mia³a 
te¿ mo¿liwoœæ obserwowaæ i 
uczestniczyæ w zajêciach lek
cyjnych. Weekend w polskich 
rodzinach to niezapomniane 
wra¿enia z wyjazdów w pobli
skie Beskidy i Tatry. W czwar
tek 30 wrzeœnia poœwiêcono na 
wspóln¹ zabawê i œpiew. Wieczór 
po¿egnalny bowiem uœwietni³ 
wystêp bieruñskiego zespo³u 
„Œciernianeczki” .

Z.H. Goerst

W sobotê 18 wrzeœnia na ba
senie przy Szkole Podsta

wowej nr 1 w Bieruniu odby³y siê 
X Mistrzostwa Bierunia w Zawo
dach P³ywackich. W zawodach 
wziêli udzia³ 
uczniowie Gim
nazjum Nr 2 
zajmuj¹c wyso
kie lokaty: 50 
m dowolnym: 
dziewczêta: 1 
miejsce Ka-
rolina £apka, 
2 miejsce Pa-
trycja Kiec, 3 
Ewa Kozakie-
wicz natomiast 
ch³opcy: 2 miej-
sce Marcin 
Pruszkowski, 

3 miejsce Maurycy 
Koæwin. 50 m grzbie
towym: dziewczêta: 
1 miejsce Ewa Ko-
zakiewicz, 2 miej-
sce Sonia Miernik, 
ch³opcy: 1 miejsce 
Pruszkowski Marcin, 
2 miejsce Kondla 
Krystian. 50 m kla
sycznym: dziewczêta: 
1 miejsce Karolina 
£apka, 2 miejsce Pa-
trycja Kiec, 3 miej-
sce Klaudia Kondla 
zaœ ch³opcy: 1 miej-

sce Maurycy Koæwin, 2 miej-
sce Szymon Wojtala, 3 miej-
sce £ukasz Kowalski. Opieku
nem grupy by³a pani Wioletta 
Pagie³a.

Ogromnym sukcesem za
koñczy³ siê udzia³ liceali

stów z Bierunia w Ogólnopol
skim Festiwalu Jêzyków Ob
cych, imprezie organizowanej 
od siedmiu lat przez Akademiê 
Ekonomiczn¹ w Katowicach. Li
ceum Ogólnokszta³c¹ce im. 
Powstañców Œl¹skich w Bieruniu 
ju¿ od kilku lat bierze w niej udzia³. 
w kategorii jêzyk rosyjski. W tym 
roku reprezentowa³o szko³ê 12 
uczniów z kl. 3f i. 2f. Okazali siê 

oni bezkonkurencyjni i wyjechali 
z wszystkimi nagrodami w tej ka
tegorii. I miejsce zdoby³a Klau-
dia Kiczmal, II miejsce – Ju-
styna Gniza, zaœ III miejsce – 
Dawid Jankowski wszyscy z 
klasy kl. 3f. Pokonali oni ponad 
kilkudziesiêciu uczestników dyk
tanda z innych szkó³. Licealistów 
do konkursu przygotowywa³a na
uczycielka rosyjskiego p. Joanna 
Tla³ka.

16 m³odych goœci z Gundelfingen

W rosyjskim nie maj¹ 
sobie równych

Brawa dla p³ywaków
3 miejsce Maurycy 
Koæwin.
towym: dziewczêta: 
1 miejsce Ewa Ko-
zakiewicz, 2 miej-
sce Sonia Miernik,
ch³opcy: 
Pruszkowski Marcin, 
2 miejsce Kondla 
Krystian.
sycznym: dziewczêta: 
1 miejsce Karolina 
£apka, 2 miejsce Pa-
trycja Kiec, 3 miej-
sce Klaudia Kondla
zaœ ch³opcy: 

13

We wrzeœniu Przed
szkole nr 1 w Bie

runiu powita³o a¿ 302 wycho
wanków w wieku od 2 do 6 
lat. Tworzymy jedn¹ wspóln¹ 
rodzinê w sk³ad, której wchodzi 
13 grup usytuowanych w czte

rech budynkach. S¹ wœród nas: 
Pajacyki, Stokrotki, Kaczuszki, 
¯abki, S³oneczka, Muchomorki, 
Rybki, Tygryski, Krasnoludki, 
Biedronki, Smerfy, Jab³uszka i 
Truskawki.

¯yczymy dzieciom niezapo
mnianych chwil w przedszkolu, a 
rodzicom radoœci z wychowania 
swoich pociech.

Drugi dom
1
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WYBORY

Podejmuj¹c na ³amach 
„Rodni” temat zbli¿a j¹
cych siê wyborów parla

mentarnych prze widywaliœmy, 
¿e odbêd¹ siê one w najbli¿szym 
terminie po wygaœniêciu obec
nej kadencji, czyli 14 listopada. 
Przypadaj¹ce 11 listopada œwiêto 
pañstwowe wp³ynê³o prawdo
podobnie na decyzjê Premiera 
RP, który przesun¹³ termin wybo
rów o tydzieñ. Odbêd¹ siê one, 
a œciœlej pierwsza tura 21 listo
pada. G³osowanie odbêdzie siê 
w godzinach od 800 do 2200. 
W tych gminach, w których kan
dydaci na wójtów, burmistrzów, 
czy prezydentów nie osi¹gn¹ wy
maganej wiêkszoœci, czyli 50 % 
wa¿nych g³osów bior¹cych udzia³ 
w g³osowaniu plus jeden g³os, 
odbêdzie siê w dniu 5 grudnia II 
tura. Takie przesuwanie termi
nu z kadencji na kadencjê mo¿e 
spowodowaæ, ¿e braknie kalen
darza. W œlad za zarz¹dzeniem 
wyborów zosta³ opublikowany ka
lendarz wyborczy. Niektóre termi
ny czynnoœci wyborczych mamy 
ju¿ poza sob¹. Podane zosta³o 
mieszkañcom do wiadomoœci 
obwieszczenie Burmistrza o 
okrêgach wyborczych, ich grani
cach, numerach i liczbie radnych 
wybieranych w ka¿dym okrêgu wy
borczym oraz wyznaczona zosta³a 
siedziba Miejskiej Komisji Wybor
czej. Przypomnijmy, ¿e w Bieru
niu bêd¹ cztery okrêgi wyborcze, 
z czego trzy czteromandatowe 
i jeden trzymandatowy. Miejska 
Komisja Wyborcza bêdzie mia³a 
siedzibê w Urzêdzie Miejskim. 
Zakoñczona zosta³a rejestracja, 
a œciœlej czynnoœci polegaj¹ce na 
powiadomieniu Komisarza Wybor
czego o utworzeniu komitetów wy
borczych oraz zamiarze zg³oszenia 
kandydatów na radnych. W Bieru
niu komitety utworzy³y najwiêksze 
stowarzyszenia. Utworzone zo
sta³y równie¿ komitety kojarzo
ne z konkretn¹ osob¹ kandyda
ta na radnego. Min¹³ ju¿ termin 
do zg³aszania przez komitety wy
borcze kandydatów na cz³onków 
Miejskiej Komisji Wyborczej. 
Sprawdzi³y siê przypuszczenia, 
¿e z obsad¹ minimalnego sk³adu 
bêdzie problem. Potrzebne by³o 
wyznaczenie spoœród pracowni
ków Urzêdu osób, które uzupe³ni¹ 
sk³ad MKW. Przypominamy, ¿e w 
sk³ad tej komisji wchodzi od 7 do 9 
cz³onków. Wybór tej komisji nale¿y 
do kompetencji Komisarza Wybor

czego. W celu przeprowadzenia 
wyborów do samorz¹du powia
tu, Komisarz powo³uje Powiatow¹ 
Komisjê Wyborcz¹. Funkcja prze
wodnicz¹cego w Powiatowej i 
Wojewódzkiej Komisji, która usta
li wyniki wyborów do Sejmiku Wo
jewództwa z mocy ordynacji wy
borczej sprawowaæ bêd¹ zawo
dowi sêdziowie wskazani przez 
prezesa s¹du okrêgowego. Pierw
sze posiedzenie komisarza wy
borczego zorganizuj¹ starosta i 
burmistrz. Komisje na pierwszym 
posiedzeniu wybior¹ ze swego 
sk³adu przewodnicz¹cego i jego 
zastêpcê. Zgodnie z kalendarzem 
wyborczym komisje, o których 
mowa wy¿ej powo³a Komisarz 
Wyborczy do 7 paŸdziernika. Tyl
ko w wyborach samorz¹dowych 
pracuj¹ terytorialne komisje wy
borcze, czyli odpowiednio gmi
ny miejskie, powiatowe i woje
wódzkie. Cz³onkowie tych komisji 
trac¹ w nich cz³onkostwo z dniem 
podpisania zgody na kandydo
wanie na radnych. Z dniem tym 
trac¹ równie¿ cz³onkostwo w ko
misjach osoby bêd¹ce w stosunku 
do osób, które wyra¿¹ zgodê na 
kandydowanie: zstêpni, wstêpni, 
ma³¿onkowie, rodzeñstwo lub 
przysposobieni.

Przypominamy zadania Miej
skiej Komisji, bo mamy z ni¹ do 
czynienia raz na cztery lata. Oto 
one:
♦ rejestrowanie kandydatów na 

radnych
♦ zarz¹dzenie druku obwie

szczeñ wyborczych i podanie 
ich do publicznej wia domoœci,

♦ zarz¹dzenie druku kart do 
g³osowania i ich dostarczenie 
obwodowym komisjom wy
borczym,

♦ rozpatrywanie skarg na 
dzia³alnoœæ obwodowych ko
misji wyborczych,

♦ ustalenie wyników g³osowania 
i wyników wyborów do rady i 
ich og³oszenie,

♦ przes³anie wyników g³oso wa
nia i wyników wyborów komi
sarzowi wyborczemu,

♦ wykonywanie innych czyn
noœci okreœlonych w ordynacji.

Poniewa¿ w tym samym ter
minie odbywaj¹ siê wybory wój
tów, burmistrzów i prezydentów, 
wiêc Miejska Komisja wykona 
równie¿ zadania dla organu wy
konawczego gminy w terminach 
zakreœlonych w kalendarzu wy
borczym, czyli zarejestruje kan

dydatów, przeprowadzi wybory, 
przeka¿e oœwiadczenia lustracyj
ne kandydatów do w³aœciwego te
renowego biura IPN ze wzglêdu 
na miejsce zameldowania kandy
data. Czynnoœæ ta dotyczy rów
nie¿ kandydatów na radnych. Jak 
widaæ MKW bêdzie wykonywa³a 
szereg wa¿nych zadañ od jej 
powo³ania, a¿ do zakoñczenia 
wyborów. Teraz kilka informa
cji o obwodach wyborczych. Wy
bory radnych do Rady Miejskiej, 
Rady Powiatu, wybór Burmistrza 
i wybór radnego Sejmiku prze
prowadzi 11 Obwodowych Komi
sji Wyborczych. Granice i siedzi
by obwodów bêd¹ takie same jak 
w ostatnich wyborach Prezydenta 
RP. S¹ one niezmienne od wielu 
lat. Jedyn¹ zmian¹ jaka zostanie 
wprowadzona to przeniesienie lo
kalu z klasy lekcyjnej do starej Sali 
gimnazjum w Gimnazjum Nr 1. 
Poprawi to obs³ugê mieszkañców 
przez komisjê, gdy¿ sala gimna
styczna pozwoli na poch³oniêcie 
wiêkszej liczby wyborców w tym 
samym czasie, a tym samym wy
eliminowanie t³oku. Wszystkie lo
kale OKW znajduj¹ siê w naszym 
mieœcie na parterach szkó³. W 
tych szko³ach, gdzie s¹ pojedyn
cze niskie schody (LO, Œciernie) 
dla osób niepe³nosprawnych po
ruszaj¹cych siê na wózkach o ile 
takie siê znajd¹ wykonane zosta³y 
drewniane podjazdy. Je¿eli zaj
dzie potrzeba, to bêdzie wykorzy
stany dŸwig przy Gimnazjum Nr 2, 
którym mo¿na wprowadziæ wózek 
³¹cznikiem do Liceum i do lokali wy
borczych, o ile zajdzie taka potrze
ba i bêdzie wczeœniej zg³oszona. 
Podobna sytuacja dotyczy SP3. 
Dla obu lokali w tej szkole mo¿e 
byæ wykorzystany podjazd dla osób 
niepe³nosprawnych znajduj¹cy siê 
od strony boiska. Wówczas zajdzie 
potrzeba otwarcia bocznych drzwi. 
W gminie Bieruñ winny znajdowaæ 
siê dwa lokale dostosowane do 
osób niepe³nosprawnych. Poza 
subtelnoœciami konstrukcyjnymi 
dotycz¹cymi m.in. progów drzwi 
wejœciowych, we wszystkich przy
padkach lokale te s¹ dostêpne 
dla niepe³nosprawnych. Mimo 
wielu schodów w SP1 osoby 
niepe³nosprawne mog¹ byæ trans
portowane schodo³azem przez 
osobê przeszkolon¹ w obs³udze 
tego urz¹dzenia. Przypominamy, 
¿e osoby niepe³nosprawne mog¹ 
wnioskowaæ o dopisanie w wy
branym obwodzie g³osowania na 
obszarze gminy przyjaznym dla 
nich, Obwodowe komisje zostan¹ 
powo³ane przez Miejsk¹ Komisjê 

Wyborcz¹ spoœród kandydatów 
zg³oszonych przez pe³no mocników 
komitetów wyborczych do dnia 7 li
stopada br. W ka¿dej komisji mo¿e 
pracowaæ od 7 do 9 cz³onków, 
w tym osoba wyznaczona przez 
Burmistrza. W porównaniu do in
nych wyborów osoba wyznaczona 
przez Burmistrza nie mo¿e pe³niæ 
funkcji przewodnicz¹cego. Ko
mitety wyborcze mog¹ posiadaæ 
cz³onków OKW tylko w tych 
okrêgach, w których zarejestruj¹ 
kandydatów na radnych. Komisje 
mog¹ pracowaæ w minimalnych 
sk³adach. W przy padku zg³oszenia 
wiêkszej ni¿ maksymalna dopusz
czalna liczba cz³onków komisji, 
konieczne bêdzie przeprowadze
nie losowania. Nowoœci¹ wyborów 
samorz¹dowych bêdzie mo¿liwoœæ 
g³osowania przez pe³nomocnika. 
To uprawnienie rozszerzono wzo
rem wyborów Prezydenta RP. To 
bez w¹tpienia krok w kierunku 
zwiêkszenia fre kwencji. Sk³adanie 
wniosków o sporz¹dzenie aktu pe³
nomocnictwa do g³osowania mo¿e 
byæ dokonane do 11 listopada. W 
Bieruniu wybieranych bêdzie 15 
radnych do Rady Miejskiej. Do 
Rady Powiatu wybieranych bêdzie 
6 radnych z terenu Bierunia, a ca³e 
miasto bêdzie okrêgiem, czyli we 
wszystkich lokalach OKW bêd¹ 
te same karty do g³osowania na 
kandydatów na radnych z Bieru
nia. Rada Powiatu bêdzie liczy³a 
17 radnych. Do Sejmiku z Okrêgu 
Nr 2, do którego nale¿y Bieruñ 
wybieranych bêdzie 7 radnych. 
Okrêg ten tworz¹; Katowice, 
Mys³owice, Tychy oraz powiaty 
bieruñskolêdziñski i pszczyñski. 
Ze wszystkich 7 okrêgów do Sej
miku zostanie wybranych ³¹cznie 
48 radnych.

Na koniec kilka zdañ o wy
borze Burmistrza. Kandydów 
mog¹ zg³aszaæ te komitety, któ
re zarejestruj¹ kandydatów na 
radnych w co najmniej po³owie 
okrêgów w pe³nej obsadzie. Zgod
nie z kalendarzem wyborczym ter
min zg³oszenia kandydatów na 
burmistrza up³ywa 27 paŸdziernika 
po godz. 2400. Termin zareje
strowania kandydatów na rad
nych up³ynie 22 paŸdziernika 
równie¿ po 2400. Wyborców 
zachêcamy do udzia³u w wybo
rach. W interesie miasta jest po
siadanie przedstawiciela w Sej
miku. Jest to mo¿liwe, gdy g³osy 
bêd¹ skoncentrowane na konkret
nym kandydacie. Bieruñ posiada³ 
w przesz³oœci przedstawiciela w 
Sejmiku i by³o to rozwi¹zanie ko
rzystne dla miasta.

Wkrótce wybory
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WYDARZENIA

Organizatorem szko³y i jej 
pierwszym dyrektorem 

by³ Ryszard Piskorek, który 
nowobieruñsk¹ podstawówk¹ 
kierowa³ od 1985 do 1991 
roku. To o nim mieszkañcy 
osiedli mówi¹: „da³ nam 
szko³ê” i jest to prawdziwe tak 
w przenoœni, jak i w sensie 
dos³ownym. 

Ale lata p³yn¹ i prawdziwy 
rozkwit, placówka prze¿ywa 
w czasach bieruñskiej samo
dzielnoœci. Nastêpczyni Ry-
szarda Piskorka na dyrek
torskim stanowisku – Krysty-
na Krechowicz przez 11 lat 
kierowa³a t¹ placówk¹. Kiedy 
po latach nieobecnoœci wróci³a 
na jubileusz tak mówi: Wol-
no dochodzê do szko³y i nie 
mam odwagi wejœæ do œrodka. 
Chcê najpierw popatrzeæ na 
ni¹ wokó³. Tak bardzo siê 
zmieni³a, wypiêknia³a. Nowa 
elewacja, okna, drzwi z gu-
stownie dobranymi kolora-
mi, nawet roœlinnoœæ wokó³ 
niej tak bardzo siê zmieni³a, 
drzewka zmieni³y siê w drze-

wa sprawiaj¹c wra¿enie, ¿e 
jest ich wiêcej. Naciskam na 
klamkê i wchodzê do szko³y, 
jest cicho i pusto na koryta-
rzach. Wszyscy s¹ na lek-
cjach. (…) Odnowione klasy, 
wyposa¿one w potrzebny do 
nauki sprzêt i pomoce nauko-
we, pracownie przedmiotowe, 
piêkna sala europejska, od-
nowione sale gimnastyczne, 
nowe toalety. Myœli siê kot³uj¹ 
w g³owie, wszystko jest takie 
inne.

Maria B¹k to kolejny dy
rektor szko³y i chocia¿ w 
wykszta³cenia jest matematy
kiem, to obok funkcji dydak
tycznych i pedagogicznych – z 
koniecznoœci sta³a siê kierow
nikiem budowy. To w jej ka
dencji, staraniem w³adz gmin
nych szko³a zmieni³a siê tak 
jak to wspomina pani Krecho-
wicz. El¿bieta Adamowska 
– kolejna dyrektorka postawi³a 
na nowoczesnoœæ: komputery, 
multimedia – s³owem szko³a 
XXI wieku, która: uczy, bawi, 
integruje spo³ecznoœæ osie
dli jednym s³owem miejsce w 
którym chce siê byæ. 

Obchodzony w tym roku 
jubileusz 25 lecia szko³y 

przebiega³ dwuetapowo. W 
czerwcu mia³a miejsce czêœæ 
religijna: uroczysta Msza 
œwiêta i poœwiêcenie sztanda
ru szko³y przez abp. Damia-
na Zimonia w parafii p.w. œw. 
Barbary. Teraz, 9 paŸdziernika 
by³ czas na œwieck¹ czêœæ 
uroczystoœci. Rodzice prze
kazali sztandar szko³y 
samorz¹dowi uczniowskiemu, 
przewodnicz¹cy Rady Mia
sta Henryk Skupieñ odczyta³ 
akt nadania szkole imienia 
„Or³a Bia³ego” a wszystko to 
w czasie okolicznoœciowego 
spotkania uczniów i ab
solwentów, okraszonego 
imponuj¹cym programem ar
tystycznym. Wœród wielu zna
mienitych goœci obecni byli 
miêdzy innymi: burmistrz Lu-
dwik Jagoda, œl¹ski kura
tor oœwiaty Stanis³aw Faber, 
ksi¹dz proboszcz Andrzej 
Bartoszek, wszyscy dyrekto
rzy Trójki, radni oraz przyja
ciele i dobrodzieje szko³y. W 
czasie uroczystoœci odby³a 
siê te¿ promocja ksi¹¿ki Ry-
szarda Piskorka: „Jubileusz 
25 lecia Szko³y Podstawowej 
nr 3 w Bieruniu”.

Foto na str. 16

Dla młodzieży uczącej się

20% rabatu!*

*wymagana legitymacja szkolna lub indeks

punkt fotograficzny w budynku Centrum Inicjatyw Gospodarczych przy ul. Turystycznej 1 w Bieruniu 

WykonuJE zDJĘcia  do:

paszportów (biometryczne*), dowodów osobistych, świadectw maturalnych

legitymacji szkolnych, prawa jazdy, dyplomów

1 5  m i n u t !24 zł
* zgodnie ze standardem iSo/iEc 19794-5

z apraszamy również komitety Wyborcze,  jak i  indy widualnych k andydatów

 do skor z ystania z  naszej  ofer ty:

sesje zdjęciowe, plakaty 
ulotki, banery

wszystkie materiały wykonujemy bez żadnych pośredników!   •    posiadamy pełny park maszynowy!

gWarancJa 

DoBrycH cEn! 

dk studio agencja reklamy 
ul.  tur ystyczna 1,  43-155 Bieruń;  pok.  55

tel.  32/221 46 85;  32/324 25 52

To ju¿ 
æwieræ wieku…

1 Radni obradowali11

– w sprawie wniosków Pana Emanuela Hy-
biorza z dnia: 13.09, 14.09 oraz 20.03.2010 r.

Rad Miejska postanowi³a oddaliæ wnioski pana 
Emanuela Hybiorza, który wnioskowa³ o: imien
ne g³osowanie radnych dotycz¹ce przeniesienia 
siedziby Urzêdu Miejskiego do budynku Centrum 
Administracji i Komercji w Œcierniach, podjêcia ini
cjatywy uchwa³odawczej w sprawie przeniesie
nia dotychczasowej siedziby do budynku GAIK 
w Œcierniach oraz przeprowadzenia referendum 
wœród mieszkañców w celu poparcia w/w inicja
tywy przeniesienia siedziby Urzêdu. Rozpatruj¹c 
wnioski Pana E. Hybiorza Rada stosowa³a kodeks 
postêpowania administracyjnego.

– w sprawie trybu prac nad projektem 
uchwa³y bud¿etowej

Z dniem 1 stycznia 2010 r. wesz³a w ¿ycie 
nowa ustawa o finansach publicznych. W celu 
uwzglêdnienia jej postanowieñ zasz³a potrze
ba okreœlenia trybu prac nad projektem uchwa³y 
bud¿etowej. G³ówne zmiany to przede wszyst
kim okreœlenie nowego terminu podejmowa nia 
uchwa³y bud¿etowej. Kolej n¹ zmian¹ jest rezy
gnacja z do³¹czenia do projektu informacji o stanie 
mienia komunalnego, które to od 2011 r. bêdzie 
sk³adane wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
bud¿etu. W nowej ustawie mówi siê o uzasadnie
niu, a nie objaœnieniach, które nale¿y do³¹czyæ do 
projektu uchwa³y bud¿etowej.

– w sprawie zmian bud¿etu
Rada postanowi³a zwiêkszyæ dochody 

bud¿etowe oraz wydatki bud¿etowe. Zosta³y one 
ujête w dwóch za³¹cznikach, Po stronie dochodów 
i wydatków bud¿et zmieniono o 576.102,88 z³.

Opracowa³: Sekretarz Miasta, Jerzy Stok




