
Nr 11/2007
cena 1,00 zł

(231)

GRUDZIEŃ

Zgodnie z uchwa³¹ Rady 
Miejskiej z 2005 r. do dnia 
20 paŸdziernika mo¿na 

by³o sk³adaæ wnioski wraz z 
wymaganymi dokumentami 
o przyznanie stypendium dla 
studentów. W podanym termi-
nie wnioski z³o¿y³y 22 osoby. 
Powo³ana przez Burmistrza Bie-
runia Ludwika Jagodê komisja 
dokona³a weryfikacji wniosków i 
za³¹czonych do nich dokumen-
tów. Z ustaleñ Komisji wynika, 
¿e kryteria okreœlone w uchwale 
Rady spe³nia 20 osób. Burmistrz 
zaakceptowa³ ustalenia komisji i 
w dniu 24 listopada, zawar³ umo-
wy na podstawie, których bêd¹ 
wyp³acane stypendia. Wykaz 
osób, którym przyznano stypen-
dia oraz wysokoœæ prezentujemy 
ni¿ej. Wœród stypendystów roku 
akademickiego 2007/2008 s¹ 4 
rodzeñstwa a w jednym przy-
padku trójka rodzeñstwa oraz 1 
ma³¿eñstwo. W odró¿nieniu od 
lat ubieg³ych tym razem na 22 
wnioskodawców 19 studiuje na 
studiach dziennych, a 3 na za-
ocznych. Dominuj¹ w tym roku 
stypendyœci z Bierunia Nowego, 
których jest 13, podczas gdy z 
Bierunia Starego jest 7 stypen-
dystów. Tegoroczni stypendyœci 
studiuj¹ na 12 wy¿szych uczel-
niach, z czego najwiêcej na Uni-

wersytecie Œl¹skim, Uniwersyte-
cie Jagielloñskim oraz Politech-
nice Œl¹skiej.

A oto lista studentów, którym 
przyznano stypendia: Klau-
dia Gajewy (200,- z³), Barba-
ra Klenczar (200,- z³), Karoli-
na Klenczar(200,- z³), £ukasz 

Klenczar (200,- z³), Weronika 
Pietrowska (200,- z³), Barba-
ra S³onka(200,- z³), Tomasz 
S³onka(200,- z³), Bart³omiej 
Gardas(300,- z³), Maria Lysko 
(300,- z³), Ewelina Matyjasik 
(300,- z³), Justyna Matyjasik 
(300,- z³), Anna Durkalec (400,- 

z³), Judyta Hachu³a (400,- z³), 
Anna Kotlorz (400,- z³), Ma-
teusz Kramarczyk (400,- z³), 
Anna Kulska (400,- z³), Bar-
bara Kulska (400,- z³), Arleta 
Szmigielska (400,- z³), Kata-
rzyna Wilczak (400,- z³) i Mar-
cin Wilczak (400,- z³)

Dużo szczęścia, zdrowia i powodzenia, 
to tradycyjne, najszczersze życzenia. 
Wesołych Świąt i Roku szczęśliwego. 

Niech  Wam  da obficie, 
co ma najlepszego!

Mieszkańcom Bierunia 
życzą

burmistrz Ludwik Jagoda,
w imieniu Rady Miejskiej

− przewodniczący Henryk Skupień

Aby przy świątecznym stole 
nie zabrakło światła
i ciepła rodzinnej atmosfery,
a Nowy Rok niósł ze sobą 
szczęście i pomyślność.

Mieszkańcom Bierunia życzą
pracownicy BOK i redakcja Rodni

Stypendia zosta³y przyznane
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Do grona stypendystów 
Prezesa Rady Ministrów 
do³¹czy³ w tym roku w 

Liceum Ogólnokszta³c¹cym 
im. Powstañców Œl¹skich w 
Bieruniu uczeñ klasy aka-
demickiej Pawe³ Tobiczyk. 
Uzyskuj¹c œwiadectwo z 
wyró¿nieniem, a przy tym naj-
lepsz¹ œredni¹ ocen w szkole 
- 5,38, zosta³ bezapelacyjnym 
kandydatem do tej nagrody. 
Podczas uroczystej gali 30 
paŸdziernika w Katowicach z 
r¹k wicewojewody œl¹skiego p. 

Artura Warzochy i Œl¹skiego 
Kuratora Oœwiaty p. Mariana 
Drosio otrzyma³ stypendium 
premiera.

Pomimo i¿ jest uczniem 
realizuj¹cym program rozsze-
rzony z matematyki (uczest-
niczy m.in. w zajêciach aka-
demickich prowadzonych 
przez pracowników Uniwer-
sytetu Œl¹skiego i Politechniki 
Œl¹skiej)  uczy siê jêzyków ob-
cych, uprawia sport i jak sam 
przyznaje czuje te¿ w sobie 
humanistê. 

LOKALIA

Stypendysta premiera

Œwiêto Niepodleg³oœci by³o 
inspiracj¹ do przygoto-
wania monta¿u s³owno 

– muzycznego pt. „Oblicze oj-
czyzny” przygotowanego przez 
uczniów i nauczycieli Gimna-
zjum nr 1 im. K. Wierzgonia w 
Bieruniu. Refleksje na temat wol-
nej ojczyzny, bêd¹ce prób¹ od-
powiedzi na pytanie, czym jest 
Ojczyzna dla wspó³czesnych 
Polaków, przeplatane by³y utwo-
rami: J. Tuwima, T. Ró¿ewicza, 
A. S³onimskiego. Ca³oœci 
dope³nia³a muzyka: „Orszaki – 
dworaki”, „Tutaj jestem”, „Mury” 
i taniec oparty na utworze „Oj-
czyzna” M. Grechuty. 

Wszystko to dzia³o siê na tle 
pejza¿u charakterystycznego 
dla polskiej ziemi. Symbolicz-
ny wymiar mia³ utworzony z cia³ 
uczniów napis POLSKA, któ-
ry podkreœla³, ¿e ka¿dy stano-

wi cz¹stkê naszej ojczyzny i tyl-
ko od nas zale¿y, jaka ona jest 
i bêdzie. 

W inscenizacji wyst¹pili 
uczniowie klas IIa, IIe, Id i 
III b oraz grupa cheerleade-
rek „Avangarda”, a organi-
zacj¹ przedstawienia zajêli siê: 
p. Anna Grudziñska-Ciok, p. 
Grzegorz Gretka, p. Marek 
Regu³a, p. Danuta Kurdziel-
Kasprzyk i p. Agata Biela. 

Okolicznoœciowe spotka-
nie zorganizowane w œwietlicy 
œrodowiskowej przy ulicy Re-
mizowej uzupe³ni³a ceremo-
nia z³o¿enia kwiatów miej-
scach pamiêci w Bieruniu No-
wym i Bieruniu Starym w której 
obok delegacji Bieruñskiego 
Oœrodka Kultury uczestniczy-
li harcerze z 40 HDS „Parasol” 
oraz wiceprzewodnicz¹cy Rady 
Miasta S³awomir Wawrzyniak.

Rocznicowe spotkania

W ostatnim czasie, stara-
niem Urzêdu Miejskiego, 

zosta³y wydane nowe kalen-
darze œcienne na rok 2008. 
Na kartach kalendarza przed-
stawione zosta³y fotografie 
najciekawszych, zdaniem au-
torów - Fotoklubu „Pozytyw”, 
miejsc w naszym mieœcie. Dla-
tego mo¿emy w nim podziwiaæ 
bieruñskie koœcio³y, kaplicz-
ki, krajobrazy i inne miej-
sca uchwycone w artystycz-
ny sposób przez m³odych 

fotografików. Projekt graficz-
ny opracowany zosta³ tak¿e 
przez przedstawicieli fotoklu-
bu „Pozytyw” – Agnieszkê 
Wyderkê-Dyjeciñsk¹ oraz 
Przemys³awa Tatara.

Kalendarz wydany zosta³ 
w formacie 32 x 47 cm, na gru-
bych lakierowanych 13 kartach. 
Ka¿dy chêtny mo¿e go nabyæ 
m.in. w kasie lub w punkcie 
obs³ugi mieszkañców Urzêdu 
Miejskiego w Bieruniu w cenie 
7 z³. Polecamy

Bieruñski kalendarz

WIELKA ORKIESTRA 
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

SZTAB W BIERUNIU
Zaprasza wszystkich chętnych wolontariuszy 

do kwesty.
Zapisy odbywają się 

w każdy wtorek i czwartek przy ul. Zdrowia 14 
(obok dworca autobusowego) od 16:00 do 18:00.

Więcej informacji pod numerami telefonów 
tel. 695 029 975 
tel. 889 364 817

OGŁOSZENIE BURMISTRZA 
MIASTA BIERUNIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów położonych w rejonie 
ul. Bojszowskiej w Bieruniu.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej 
w Bieruniu nr VII/3/2006 z dnia 27.07.2006r. zawiadamiam o wy-
łożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w re-
jonie ul. Bojszowskiej w Bieruniu wraz z prognozą oddziaływa-
nia na środowisko, w dniach od 3 grudnia 2007r. do 4 stycznia 
2008r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14, 
43-150 Bieruń, pokój nr 15, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmianami pla-
nu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 grud-
nia 2007r. w sali narad nr 9 Urzędu Miejskiego w Bieruniu 
o godz. 13.00.

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

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Bierunia 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organiza-
cyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga doty-
czy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 stycznia 2008r. 

Burmistrz Miasta Bierunia
inż. Ludwik Jagoda
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Podczas tegorocznych 
spotkań, które odbyły się 
w dniach od 13.11. do 

28.11 br., poczynając od Czar-
nuchowic stosowano taki sam 
sposób prowadzenia we wszyst-
kich miejscowościach. Wyzna-
czony radny z danej miejscowo-
ści lub z nią utożsamiany pełnił 
rolę prowadzącego oraz gospo-
darza. Jako pierwszy zabierał 
głos Burmistrz Ludwik Jago-
da, który informował o realiza-
cji tegorocznego budżetu, w 
tym najuważniejszych źródłach 
dochodów oraz największych 
wydatkach. Dla zobrazowania 
specyfiki niektórych wydatków 
np. na inwestycje odnosił je do 
statystycznego mieszkańca. 
Burmistrz informował o waż-
niejszych zrealizowanych za-
daniach inwestycyjnych oraz o 
założeniach do projektu budże-
tu na 2008 r. Informował również 
o realizacji postulatów zgłoszo-
nych przez mieszkańców pod-
czas ostatnich spotkań w da-
nej miejscowości, czyli w 2005 r. 
Mieszkańcy tak jak w latach po-
przednich mieli pełną swobodę 
poruszania różnych problemów 
zadając pytania, komentując 
stan istniejący względnie odno-
sząc się do realizacji postulatów. 
Swoboda dotyczyła również 
liczby wystąpień mimo, że dla 
sprawności przebiegu spotkań 

pełniący rolę gospodarzy, radni 
apelowali, aby głos był zabiera-
ny przez zainteresowanych raz, 
aż do pełnego zgłoszenia po-
stulatów. Prowadzący spotkanie 
apelowali również, aby miesz-
kańcy zabierający głos przed-
stawiali się z imienia i nazwiska 
oraz precyzowali miejsce tak, 
aby można było je identyfiko-
wać i odnieść się do sygnalizo-
wanego problemu. Po zadanym 
lub zadanych kilku pytaniach 
względnie zgłoszonych proble-
mach udzielane były niezwłocz-
nie odpowiedzi. Problemy na, 
które nie udzielono odpowiedzi 
odnotowano (chyba, że zacho-
dziła trudność w identyfikacji 
miejsca) w celu sprawdzenia. 
Na większość pytań i proble-
mów odpowiadał Burmistrz. 
Poza nim odpowiedzi udzielali 
między innymi Zastępca Burmi-
strza Jan Podleśny, Naczelnik 
Wydziału Gospodarki Komunal-
nej Jan Stocki, Naczelnik Wy-
działu Ładu Przestrzennego i 
Gospodarki Nieruchomościami 
Krystyna Trzońska, Kierownik 
Referatu Ochrony Środowiska 
Grzegorz Plewniok, Komen-
dant Straży Miejskiej Marian 
Wala itd. Wszystkie spotkania 
po ich zakończeniu w formie 
dzielenia się refleksami, zamy-
kał przewodniczący Rady Hen-
ryk Skupień.

Po rocznej przerwie związanej z kompanią wyborczą 
do Rady Miejskiej, Rady Powiatu oraz Sejmiku Wo-
jewództwa podczas, której kandydaci spotykali się 
z wyborcami powrócono do tradycyjnej formy kon-
taktów z mieszkańcami. 
Tegoroczne spotkania 
przeprowadzono w po-
dobny sposób jak kilka-
naście razy w poprzed-
nich latach. Tym razem nie zaproszono do udziału 
przedstawicieli innych podmiotów kompetentnych 
do udzielania odpowiedzi m.in. starosty, radnych 
powiatu, administratorów osiedli, właścicieli spółek 

medycznych świadczących usługi, administratorów 
dróg czy administratorów cieków wodnych. Pojawi-
ło się pytanie, kto jest partnerem dla mieszkańców, 
radni, urzędnicy, przedstawiciele jednostek organi-

zacyjnych gmin, czy inne 
podmioty? Jakoś nig-
dy w dotychczasowych 
spotkaniach nie zasta-
nawiano się nad tym, a 

gamy tematów poruszanych podczas spotkań nigdy 
nie ograniczano. Wiele z nich powinno być adresowa-
nych do konkretnych podmiotów np. administratora 
drogi, wodociągów, kopalni, starosty itd.

WOKÓŁ NAS

Czarnuchowice 13.11.2007 r. 
Filia Sp nr 3

Prowadzącym spotkanie był radny Franciszek 
Zawisz. W spotkaniu uczestniczyły 34 osoby, 
z czego głos zabrali m.in. Emil Ziebura, Franci-
szek Magiera, Konrad Maćko, Jan Link, Janusz 
Jagoda, Józef Małek, Anna Lip, Piotr Sapek.

W celu zapewnienia przejrzystości poruszanych 
przez mieszkańców problemów pogrupowano je 

tematycznie, a przy ich prezentowaniu użyto for-
my bezosobowej. W szeroko rozumianych spra-
wach komunalnych: wyrażono zniecierpliwienie 
na opieszałe postępowanie dotyczące zainstalo-
wania oświetlenia ulicznego przy ul. Tatarakowej. 
Wnioskowano o dokończenie remontu ul. Nad-
brzeżnej, która po stronie Bierunia została wyre-
montowana i za to podziękowano, a odcinek wy-
magający remontu znajduje się w Chełmie Ślą-
skim. Wnioskowano o usunięcie awarii trzech lamp 
przy ul. Przyjaźni oraz o zainstalowanie oświetlenia 

Głos mają mieszkańcy

OGŁOSZENIE BURMISTRZA 
MIASTA BIERUNIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów położonych w rejonie 
ul. Chemików, ul. Sowińskiego i ul. Solskiego 

w Bieruniu.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-
nowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu 
nr VII/2/2006 z dnia 27.07.2006r. zawiadamiam o wyłożeniu do pu-
blicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Chemików, 
Sowińskiego i ul. Solskiego w Bieruniu wraz z prognozą oddziały-
wania na środowisko, w dniach od 3 grudnia 2007r. do 4 stycz-
nia 2008r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14, 
w43-150 Bieruń, pokój nr 15, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmianami planu 
miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 grudnia 2007r. 
w sali narad nr 9 Urzędu Miejskiego w Bieruniu o godz. 13.00.

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

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Bierunia 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 21 stycznia 2008r. 

Burmistrz Miasta Bierunia
inż. Ludwik Jagoda
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WOKÓŁ NAS

sygnalizacyjnego na ul. Warszawskiej w celu uła-
twienia wjazdu do Czarnuchowic. Informowano o 
potrzebie obcięcia zbyt nisko zwisających gałęzi 
akacji koło sklepu odzieżowego przy ul. Warszaw-
skiej. Pytano o powód przerwania prac przy Poto-
ku Goławieckim na odcinku do Przemszy. Pytano 
o przyczynę zlikwidowania wiaty przystankowej na 
rynku w sąsiedztwie remizy, wnosząc o postawie-
nie nowej. Informowano o potrzebie wycinki krze-
wów przy drogach zwłaszcza przy ul. Mielęckiego. 
Poruszony został temat cmentarza komunalnego 
przy ul. Soleckiej. Problemy cmentarza zgłosiło 
kilka osób i dotyczyły one m.in. rozbudowy domu 
przedpogrzebowego względnie postawienia wiaty 
nad wejściem tak, aby osłonięto przed deszczem 
osoby, które nie mieszczą się w środku. Rozwa-
żono sposób utrzymania porządku na cmentarzu, 
w tym koszenie trawy tak, aby nie brudziła pomni-
ków, przycinanie iglaków, utwardzenia olejek. Roz-
ważano również budowę chodnika przy ul. Solec-
kiej względnie traktowanie tej drogi jako trakt pie-
szo jezdny z pierwszeństwem pieszych oraz jej 
oświetlenie. Zgłoszono potrzebę ogrodzenia całe-
go cmentarza wraz z domem przedpogrzebowym. 
Poinformowano o zniszczonym hydrancie pod wa-
łem. Kilka osób poruszyło problemy służy zdrowia, 
w tym m.in.: opieszałość w przyjęciu zawiadomie-
nia o wizycie domowej przez lekarza przychodni 
„Multimed”. Wyrażona została osobista niechęć 
do dyrektora tej przychodni. Poinformowano o po-
trzebie zatrudnienia w przychodni specjalistów, w 
tym kardiologa i ginekologa. Zwrócono uwagę na 
problem dostępności do lekarza w dni wolne czyli 
soboty i niedziele, utrudnienie w dotarciu do przy-
chodni w Lędzinach przez osoby starsze, które nie 
mają samochodu oraz w korzystaniu z pogotowia 
ratunkowego. Pytano o możliwość wykorzystania 
kursów mikrobusów dowożących dzieci do szkoły 
również w celu dowiezienia do przychodni. Miesz-
kańcy pytali również o perspektywę budownictwa 
mieszkaniowego w Czarnuchowicach w kontek-
ście prac nad planem miejscowym. 

 Bieruń Nowy 15.11.2007 r. 
świetlica OSP 

(dla starej części miejscowości)

Rolę prowadzącego pełnił radny Sławomir 
Wawrzyniak. W spotkaniu wzięło udział ok. 60 
mieszkańców, w tym głos zabrali m.in.: Broni-
sława Czubaja, Wanda Mendrela, Helena Prze-
woźnik, Karol Grabowski, Emanuel Hybiorz, 
Henryk Prędki, Marian Rygielski, Stanisław 
Henslok, Szczepan Jaromin, Henryk Koj, Nor-
bert Jaromin, Edward Urbańczyk, Łucja Saj-
dok, Franciszek Niesyto, Adam Jaromin.

W sprawach gospodarki komunalnej wnio-
skowano m.in. o remont ul. Soplicy, Skowron-
ków i Kosynierów. Informowano o niewystarcza-
jącym oświetleniu na ul. Warszawskiej od Wisły 
do kopalni, założenie dodatkowego oświetlenia 
na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z ulicą Kosy-
nierów, oświetleniu ul. Prywatnej, zainstalowaniu 

świateł dla pieszych na żądanie na przejściu dla 
pieszych przy kościele na ul. Warszawskiej. Zgło-
szono awarie oświetlenia na ul. Skowronków oraz 
złym ustawieniu lamp na ul. Korfantego. Zasu-
gerowano, aby wzmocniono oświetlenie przejść 
przy ul. Warszawskiej przy przejściach dla pie-
szych. Poinformowano o potrzebie poziomego 
oznakowania przejazdu kolejowego na ul. Wawel-
skiej w taki sposób, aby samochody nie poruszały 
się po przejściu dla pieszych. Zgłoszono potrzebę 
dodatkowego oznakowania poziomego i piono-
wego ścieżki rowerowej oraz uregulowaniu świa-
teł na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Wawelskiej, 
gdyż zbyt krótko świecą dla pieszych, a także po-
prawę oznakowania poziomego ul. Warszawskiej. 
Poinformowano o potrzebie oczyszczenia rowów 
przy Paciorkowcach, pytając o dalszy los tego 
miejsca, wycince krzewów przy wyjeździe z ul. 
Równoległej na ul. Wawelską czyszczeniu rowu 
przy ul. Równoległej, wykonaniu wjazdów do pól 
o takich parametrach, aby przejechały kombaj-
ny. Mieszkańcy pytali o możliwość zlikwidowania 
odpłatności za dowóz dzieci do szkoły oraz dla-
czego obecnie trzeba płacić za worki z butelka-
mi plastikowymi. Sygnalizowano podobnie jak w 
Czarnuchowicach, że dom przedpogrzebowy jest 
za mały i nie mieści wszystkich uczestników więk-
szych pogrzebów. Mieszkańcy informowali o złej 
jakości wody i częstych awariach sieci wodocią-
gowej na ul. Skowronków. Wnioskowano o po-
nowne postawienie wiaty przystankowej przy ul. 
Wawelskiej. W innych sprawach poza komunal-
nymi pytano o przeznaczenie byłych budynków 
mleczarni przy ul. Remizowej i zagospodarowa-
nie tego terenu. Pytano czy będzie organizowana 
„Noc Świętojańska” nad Wisłą w przyszłym roku 
oraz o możliwość usunięcia gruzu pod mostem 
na Wiśle. Proponowano zagospodarowanie te-
renu pomiędzy Triadą i halą przy Gimnazjum Nr 
1 przeznaczając teren na park. Mieszkańcy kry-
tycznie odnosili się do działalności gospodarczej 
prowadzonej przez Tomasza Turę i pytali o możli-
wość odzyskania dworku przez gminę. Krytycznie 
odnosili się również do zwożenia osadów przez 
w/w spod Pszczyny oraz wycinki drzew bez ze-
zwolenia.

Bijasowice 19.11.2007 r. 

Filia SP Nr 3

Rolę prowadzącego pełnił radny Józef Pen-
czek. W spotkaniu wzięło udział ok. 20 miesz-
kańców, w tym głos zabrali m.in.: Renata Piku-
ła, Małgorzata Rogalska, Zofia Szwajda, Ma-
ria Kotas, Urszula Podbioł, Genowefa Budny, 
Krzysztof Mańka, Henryk Janosz, Beata Gę-
siorczyk, Wojciech Kasprzyk, Weronika Ka-
sprzyk.

W sprawach gospodarki komunalnej poinfor-
mowano o potrzebie remontu nawierzchni dróg. 
m.in: wyrównania załamanego asfaltu w sąsiedz-
twie składnicy złomu, gdzie powstaje duże zalewi-
sko. Nawierzchnię uszkodziły ciężkie samochody 
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WOKÓŁ NAS

wiozące łupek na podwyższenie wałów. Wniosko-
wano o zrobienie nowej nakładki na ul. Krupniczej 
dla nowo budowanych oraz wysypanie tłucznia 
na ul. Lipcowej i Groblanej. Sygnalizowano złe 
usytuowanie kratki spływowej przy pizzerii i przy 
filii SP Nr 3 oraz na skrzyżowaniu ul. Porąbek z 
ul. Jagiełły. Pytano, czy osoby sadzące drzewa i 
choinki w pasie drogi przy ul. Majowej, Żywicznej 
i Lipcowej uzyskały na to zgodę. Zgłaszano po-
trzebę postawienia lustra na ul. Majowej na skrzy-
żowaniu oraz pytano, kiedy mieszkańcy otrzyma-
ją pieniądze za przekazane grunty pod regulację 
stanu prawnego tej drogi. Prowadzona była pole-
mika na temat:
a) szkód w związku z budową kanalizacji przy 

ul. Krupniczej,
b) pominięcia dwóch domów przy ul. Lipcowej 

przy budowie kanalizacji,
c) braku odpowiedzi na złożony wniosek doty-

czący zwrotu części środków wyłożonych na 
zainstalowanie kotła ekologicznego w nowo 
wybudowanym budynku.

Poza tym pytano o szansę zwrotu wykupio-
nych gruntów pod budowę portu, które są obec-
nie uprawiane przez byłych właścicieli. Mieszkań-
ców interesowała procedura postępowania przy 
usuwaniu azbestu, w tym partycypacja gminy w 
tym zakresie. Pytano o możliwość wykorzystania 
do odśnieżania chodników osób, które pobierają 
zasiłki z MOPS. Pytano o termin przyjęcia planu 
miejscowego dla Bijasowic, który warunkuje moż-
liwość rozpoczęcia budowy. Informowano o noto-
rycznym spóźnianiu odjazdu Busa w godzinach 
porannych, zbyt małym busie nie mieszczącym 
wszystkich uprawnionych oraz potrzebie posta-
wienia wiaty przystankowej przy filii SP Nr 3. Zgło-
szono potrzebę postawienia względnie wymiany 
kilku tablic informacyjnych m.in. przy ul. Majowej i 
pizzerii. Pytano o powody zaprzestania organizo-
wania festynów środowiskowych w Bijasowicach. 
Zgłoszono nasilenie się przypadków kradzieży za-
równo na terenie cmentarza jak i parkingu przy 
ul. Soleckiej. Mieszkańców interesowały również 
sprawy możliwości wdrożenia programu docie-
plania budynków przy partycypacji gminy oraz 
możliwości wyboru dostawcy energii elektrycznej 
w sytuacji, gdy tańszy jest u sąsiadów za Wisłą.

Bieruń Nowy 21.11.2007 r. 
Szkoła Podstawowa Nr 3 
dla mieszkańców osiedli

W spotkaniu, które prowadził Andrzej Bi-
brzycki uczestniczyło ok. 60 mieszkańców, 
z czego głos zabrali m.in. Jan Jagiełło, Euge-
niusz Świerc, Stanisław Agatowski, Bogusław 
Hutek, Jan Purat, Danuta Bernaś, Piotr Chro-
my, Jan Buliszak.

W sprawach komunalnych wnioskowano o re-
mont chodnika od ronda na ul. Warszawskiej 
wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 3, ze 
względu na bardzo zły stan techniczny, remont ul. 
Węglowej wewnątrz osiedla, gdyż kopalnia odma-

wia naprawy z tytułu szkód górniczych. Informo-
wano o potrzebie poprawy jakości prac dotyczą-
cych odśnieżenia ul. Węglowej wewnątrz osiedla 
oraz Warszawskiej wzdłuż ronda, w tym odśnie-
żanie chodników. Temat ten wywołał zaskakujące 
poruszenie i polemikę pomiędzy mieszkańcami. 
Szukano wręcz rozwiązania od zaraz np. poprzez 
informowanie mieszkańców o terminach odśnie-
żania, tak aby usunęli samochody i umożliwili 
wjazd sprzętu. Informowano o uciążliwości spo-
wodowanej przewozem kamienia dołowego na 
podwyższenie wałów, który transportowany jest 
przez ciężkie samochody ulicami Jagiełły i Solec-
ką. Proszono o dokończenie dojścia do kościoła 
dla mieszkańców ul. Granitowej na odcinku ok. 
120 m po drugiej stronie ul. Warszawskiej poprzez 
wymianę nawierzchni. Wnioskowano o lokalizację 
dużego placu zabaw w miejscu nie kolidującym 
z blokami. Pytano kiedy zostanie wykonane połą-
czenie pomiędzy ul. Wawelską obok Triady a Gim-
nazjum Nr 1 czyli tzw. „Planty Karola”. Mieszkańcy 
pytali o możliwość partycypacji gminy w kosztach 
zainstalowania baterii słonecznych na dachu blo-
ków. Przypominano, że młodzież każdej miejsco-
wości ma obiekt na potrzeby kultury, a młodzież 
osiedli jest tego pozbawiona. Proszono o pomoc 
i interwencję, aby najemcy mieszkań, którzy nie 
wykupili ich, a jest ich na osiedlach 366 mogli je 
kupić. Zarządzający tym mieniem, czyli Nadwi-
ślańska Spółka Mieszkaniowa w Brzeszczach bie-
rze od w/w osób wyższy czynsz i nie jest zainte-
resowana sprzedażą mieszkań mimo nalegań ze 
strony mieszkańców. 

Poruszono temat funkcjonowania służby zdro-
wia w ramach, którego został podany przykład 
braku dostępu do pediatry w przychodni „Multi-
med”. Sytuację tą wyjaśnił dyrektor tej placówki 
dr Dariusz Klimek. Odpowiedział on również na 
zarzut nie odbierania telefonicznego zgłaszania 
rejestracji przez pacjentów. Mieszkańcom zostały 
wyjaśnione przepisy dotyczące pobierania podat-
ku od nieruchomości i opłaty z tytułu wieczyste-
go użytkowania. W ich ocenie są to dwa podatki 
płacone przez właścicieli mieszkań różnym pod-
miotom, w tym dodatkowo z 22 % VAT. Zgłoszo-
no potrzebę nasilenia kontroli przez Straż Miejską 
śmietników, w których śpią osoby bezdomne na 
tapczanach wystawionych przez mieszkańców do 
zbiórki. Omówione zostały problemy prawne funk-
cjonowania spółki „EKOTERM”, w tym działania 
jakie podjęła gmina, która ma w tej spółce udziały, 
aby została ona wyłączona z majątku Nadwiślań-
skiej Spółki Energetycznej, która ma siedzibę w 
Brzeszczach. Mieszkańcy w swych wystąpieniach 
nawiązali m.in. do kosztów opłat za energię ciepl-
ną i przestarzałych urządzeń, którymi dostarczo-
ne jest ciepło, regulowania ilości dostarczonego 
ciepła w zależności od temperatury panującej na 
zewnątrz. itd.

Relację przygotował
Sekretarz RM – Jerzy Stok

Relację z kolejnych spotkań w Ścierniach, 
Jajostach i Bieruniu Starym zaprezentujemy 

w następnym wydaniu Rodni.
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W listopadzie swoje 90-te urodziny obchodzi³a Pani Maria Mal-
charek. W swym d³ugim i pracowitym ¿yciu, Dostojna Ju-

bilatka oprócz pracy zawodowej, zajmowa³a siê prac¹ na roli, 
któr¹ uprawia³a z mê¿em. Jej hobby to szyde³kowanie i wszyst-
ko, co z nim zwi¹zane. Pani Maria mieszka z córk¹ Krystyn¹ i jej 
mê¿em Ryszardem, którzy troskliwie siê ni¹ opiekuj¹. Szczêœliwie 
- doczeka³a 2 wnuków i 2 prawnuków i to oni s¹ dla Pani Marii 
najwiêksz¹ ¿yciow¹ radoœci¹.

Zgodnie z nasz¹ bieruñsk¹ tradycj¹, z tej okazji urodzin, Pani¹ 
Mariê odwiedzili przedstawiciele w³adz miejskich: przewodnicz¹cy 
Rady Miejskiej - Henryk Skupieñ, burmistrz - Ludwik Jagoda oraz  
naczelnik Wydzia³u Spraw Obywatelskich - Agnieszka Adamczyk.

Oprócz ¿yczeñ wielu lat w zdrowiu nasza Jubilatka zosta³a ob-
darowana kwiatami i koszem koktajlowym. My równie¿ ¿yczymy 
Jej wszystkiego dobrego!  

SPOŁECZEŃSTWO

Leszek Dzier¿anowski z 
Mys³owic i Sonia Siemia-
nowska z Bierunia zosta-

li laureatami III Wojewódzkie-
go Konkursu Twórczoœci Foto-
graficznej M³odzie¿y Szkolnej 
„Moje miejsce na ziemi”. 

Konkurs zorganizowany 
przez: Gimnazjum nr 1 im. Ka-
rola Wierzgonia w Bieruniu, 
Bieruñski Oœrodek Kultury i Fo-
toklub „Pozytyw” w Bieruniu, w 

tym roku zgromadzi³ rekordow¹ 
iloœæ 248 prac przygotowa-
nych przez m³odzie¿ z ró¿nych 
stron województwa œl¹skiego. 
Swoje fotografie zg³osi³o a¿ 
50 m³odych fotografików. Jury 
ocenia³o zgodnoœæ prac z tema-
tem konkursu, jakoœæ fotografii 
oraz kreatywnoœæ i ostatecznie 
zdecydowa³o siê nagrodziæ 12 
autorów w dwóch kategoriach 
junior – dla uczniów gimnazjów 

i m³odszych oraz senior – dla li-
cealistów.

W kategorii juniorów drugie 
miejsce zajê³a Magdalena Sufa, 
trzecie Maria Pruszyñska na-
tomiast wyró¿nienia otrzy-
mali: Aleksandra Kuk, Daria 
Œwiercz, Dominika Dziuba i 
Alicja Stadler. 

Z kolei w kategorii senio-
rów: miejsce drugie zaj¹³ Ar-
tur KuŸnik przed Hann¹ Wie-

czorek – miejsce trzecie. W 
tej kategorii na wyró¿nienie 
przez jury zas³u¿yli: Kinga 
Kolasiñska i Zygmunt Pyka. 

Wystawê nagrodzonych 
prac otwarto 25 paŸdziernika z 
udzia³em bieruñskich radnych  
z przewodnicz¹cym RM Hne-
rykiem Skupieniem oraz burmi-
strza Ludwika Jagody i wicesta-
rosty Bernarda Bednorza - patro-
nów tegorocznego konkursu. 

Okiem m³odego fotografa

Przede wszystkim: 
du¿o zdrowia! Komitet Budowy Pomnika Œw. Walentego uprzejmie informuje, 

¿e ju¿ s¹ do nabycia „cegie³ki” na budowê pomnika. Wszyst-
kich, którzy zachcieliby wspomóc nasze starania o godne uho-
norowanie Patrona naszego miasta, prosimy o wsparcie finanso-
we i zakupywanie wspomnianych „cegie³ek”. S¹ one dostêpne w 
zró¿nicowanych cenach a mianowicie po: 5z³, 10z³, 20 z³, 50z³ i 
100z³. Taka „cegie³ka”, to nie tylko realne wsparcie budowy po-
mnika ale równie¿ - cenna pami¹tka w domowych zbiorach. Zaku-
pu cegie³ek mo¿na dokonaæ:
W Bieruniu Starym - w Kasie Urzêdu Miejskiego
W Bieruniu Nowym – w kasie Starostwa Powiatowego. 
Polecamy równie¿ zakup bezpoœrednio u skarbnika Stowarzysze-
nia Mi³oœników 600 letniego Bieruniu – Franciszka Mrzyka.
Gor¹co zachêcamy Szanownych Mieszkañców Bierunia oraz 
wszystkich pozosta³ych zainteresowanych, do wsparcia naszej 
inicjatywy. 

Wspomó¿ budowê pomnika

Sekcja Skata K.S. Unia, zorganizowa³a 18 listopada turniej ska-
ta z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci. Uczestniczy³o w nim 41 za-

wodników. 
Wyniki przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: 1 miejsce Jerzy Góral-
czyk – 2317 punktów, 2 miejsce Czes³aw Piekorz– 2301 punk-
ty, 3 miejsce Gerard Przypaliñski – 2121 punktów, 4 miejsce 
Grzegorz Kocurek – 2066 punktów i 5 miejsce Bogdan Zyga 
– 2047 punkty. 

W najbli¿szym czasie, tj. 8 grudnia odbêdzie 
siê kolejny „Turniej Barbórkowy” w zajeŸdzie „Jajosty”. 

Sekcja Skata K.S. Unia zaprasza.

Wkrótce kolejny turniej
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Jest organizacja która 
powsta³a aby s³u¿yæ lu-
dziom starszym – to Pol-

ski Zwi¹zek Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów do którego 
nale¿y prawie milion osób z 2,5 
tys. miejscowoœci. Na tej mapie 
jest oczywiœcie i Bieruñ. W na-
szym mieœcie do PZERiI nale¿y 
œrednio 626 osób w ci¹gu ostat-
nich piêciu lat. Precyzyjniej trud-
no by³oby to okreœliæ, gdy¿ za-
wsze jest kilkanaœcie osób 
nie p³ac¹cych sk³adek, które 
nale¿a³oby skreœliæ ale jakoœ ... 
¿al. Poza tym do PZERiI nie tyl-
ko ludzie przychodz¹ ale niestety 
równie¿ odchodz¹ z przyczyn na-
turalnych. Najliczniejsze s¹ ko³a 
w Bieruniu Starym skupiaj¹ce 
373 cz³onków i w Bieruniu No-
wym licz¹ce oko³o 160 cz³onków. 
Ponadto, do oddzia³u, któremu 
prezesuje pani Maria Mazur-
kiewicz nale¿¹ równie¿ ko³a w 
Œcierniach i Kopciowicach. 

Organizacja seniorów, stoi 
u progu kampanii wyborczej, 
st¹d te¿ próbê zbilansowania 
dotychczasowej dzia³alnoœci 
podjêto podczas „Wieczoru 
wspomnieñ”, który 15 listo-
pada odby³ siê 
w Jutrzence. W 
czêœci artystycz-
nej wyst¹pi³y 
„ B i e r u n i a n k i ” 
a póŸniej, przy 
kawie i ciastku 
toczy³y siê roz-
mowy o kondy-
cji PZERiI w Bie-
runiu. Brak miej-
sca nie pozwala 
na przytoczenie 
ogromu imprez, 
spotkañ, piel-
grzymek i wy-
cieczek organi-
zowanych przez 
Zwi¹zek. Stara-
my siê po dzien-

nikarsku towarzyszyæ naszym 
seniorom w ich dzia³aniach 
ale czasem trudno nam 
nad¹¿yæ za ich aktywnoœci¹. 
Niezmiennie, ¿yczymy cz³on-
kom PZERiI powodzenia w 

ich pracy i g³osimy wszem 
i wobec: warto nale¿eæ do 
bieruñskiego oddzia³u Pol-
skiego Zwi¹zku Emerytów i 
Rencistów. Ka¿dy, kto jest w 
odpowiednim wieku, powi-
nien zainteresowaæ siê t¹ or-
ganizacj¹.

KULTURA

Ju¿ po raz kolejny kato-
wicki okrêg Polskiego 
Zwi¹zku Artystów Pla-

styków zorganizowa³ konkurs 
na „Pracê Roku” a Bieruñ 

jest jednym z kilkunastu miast 
w którym aktualny dorobek 
œrodowiska plastycznego 
mo¿emy ogl¹daæ. Tym razem, 
zaszczytne wyró¿nienie Grand 

Praca roku w Jutrzence

Wieczór wspomnieñ w Jutrzence

Prix „Praca Roku 2006” otrzy-
ma³ obraz Haliny Tymusz „bez 
tytu³u”. Jak zdaniem jednego 
z jurorów – prof. Stanis³awa 
Tabisza jest to nostalgiczny 
obraz dzieciñstwa, uchwyco-
ny w postaci stoj¹cej dziew-
czynki, ubranej trochê teatral-
nie w jakiœ szeroki czepiec, 
trzymaj¹cej w rêkach symbo-
le i talizmany. Wernisa¿ wy-
stawy staraniem Bieruñskiego 
Oœrodka Kultury odby³ siê 6 
listopada w kinoteatrze „Ju-
trzenka”. 

Szkoda, ¿e tak du¿ej rangi 
wydarzenie artystyczne, nie 
cieszy siê nadmiernym za-
interesowaniem bieruñskiej 
spo³ecznoœci zw³aszcza, ¿e 
nie za czêsto mamy okazjê 
obcowaæ z dzie³ami wy-
sokiej próby. Mo¿e od-
biór sztuki wymaga pewnej 
kameralnoœci i skupienia? 
Nasz fotoreporter spotka³ na 
wystawie dwie bierunianki, 
panie: Danutê Drobik i Irenê 
Staniszewsk¹ ogl¹daj¹ce 
nagrodzone prace. 
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Proste prawdy ujête w po-
etyckiej formie - tak jest 
muzyka Jadwigi Wyrwa-

lec. S³uchaj¹c jej koncertów, za-
stanawiam siê czy wa¿niejsze 
jest s³owo - czy muzyka. No 
bo, niby zwyk³e 
„brzd¹kanie na gi-
tarze” a chwyta za 
serce i zadziwia mu-
zycznym warsztatem. 
No bo... same oczy-
wiste prawdy w sty-
lu: „uwierz w siebie”, 
„ka¿dy ma swoje 
miejsce i swój czas”, 
„nie k³am” – a wszyst-
ko to podane w nieba-
nalny sposób. Gdyby 
pani Jadzia mieszka³a 
w Krakowie, poetyc-
kie piwnice, kawiar-
nie literackie i inne 
tego typu nastrojowe lokale, 
sta³yby przed ni¹ otworem. Na 
razie gra dla mieszkañców Bie-
runia, którzy ceni¹ jej twórczoœæ 
i t³umnie przybyli do Jutrzenki w 

wieczór, kiedy polska reprezen-
tacja walczy³a z Belgi¹. Na sali 
byli gimnazjaliœci i seniorzy, ko-
biety i mê¿czyŸni. I ka¿dy w mu-
zyce Jadzi – znalaz³ coœ dla sie-
bie. Jest coœ zadziwiaj¹cego, ¿e 

kiedy Bieruñski Oœrodek Kultury 
prezentuje swoich artystów: mu-
zyków, plastyków czy zespo³y 
teatralne – publicznoœæ nie za-
wodzi.

KULTURA

Nijaka w gruncie rze-
czy (bo przed remon-
tem),sala Domu Kul-

tury „Gama” - 16 listopada 
sta³a siê miejscem magicz-
nym. Rozstawione stoliki, 
zgaszone œwiat³a, œwiece na 
sto³ach, kawa, herbata, ciast-

ka – wszystko to sprawi³o, ¿e 
tego wieczoru, czuliœmy siê 
jak we wspania³ej muzycznej 
kawiarence. Wszystkie stoliki 
by³y zajête ju¿ na kilkanaœcie 
minut przed spektaklem, co 
zapowiada³o, ¿e czeka nas 
coœ wyj¹tkowego. Niedawno 
entuzjastycznie przyjmowany 
by³ w Bieruniu koncert zespo³u 

niemieckiego zespo³u „People 
in motion”, który prowadzi Ola 
Pukowiec. Nic wiêc dziwnego, 
¿e jej koncert w duecie z Mir-
ko Arnoldem (gitara) wzbu-
dza³ tyle emocji. Artyœci nie za-
wiedli i tym razem. Wspania³a, 
nastrojowa muzyka w wyko-

naniu Oli, przeplatana nieco 
ostrzejszym brzmieniem Mir-
ka wkomponowa³a siê w je-
sienny, nostalgiczny nastrój. 
Kierownik „Gamy” Krzysztof 
Myalski, tym koncertem wy-
soko ustawi³ poprzeczkê w 
swej muzycznej kawiarence. 
Ciekawe czym zaskoczy nas 
nastêpnym razem? 

Gitar¹ i pióremW jesiennym 
nastroju...
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Na ma³ych goœci czeka³o sporo atrak-
cji. Wystawy, przygotowane przez pa-
nie bibliotekarki Ma³gorzatê Jano-

ta, Barbarê Suchomsk¹, El¿bietê Regu³ę-
Krzemieñ, przedstawia³y zwyczaje niedŸwiedzi i 
innych zwierz¹tek potocznie nazywanych misiami. 
Zwiedzi³y Pluszolandiê i Misiolandiê - krainy plu-
szowych przytulanek. Obejrza³y przedstawienie 
pt. Misiaczek, które opowiada³o o przyjaŸni miêdzy 
ma³ym ch³opcem a jego przytulank¹. Wys³ucha³y 
bajeczek „Wakacje w NiedŸwiadkowie” i „Wizyta 
u kuzyna”, odczytanych przez p. Jolantê Wasi-
lewsk¹. Swoj¹ wiedzê sprawdza³y podczas kon-
kursów ze znajomoœci bohaterów bajek o misiach, 
¿yciu niedŸwiedzi, by³o wspólne ilustrowanie wier-
sza „Miœ na huœtawce”. Ka¿dy z ma³ych goœci 
móg³ zaprezentowaæ i opowiedzieæ o swojej ulu-
bionej zabawce. Na zakoñczenie spotkania ka¿dy 
goœæ otrzyma³ s³odki poczêstunek, a panie bi-
bliotekarki piêkne ilustracje i podziêkowania oraz 
obietnicê przybycia na kolejne obchody urodzin 
Pluszowego Misia.

KULTURA

Œwiatowy Dzieñ Pluszowego Misia
Z okazji 105 rocznicy urodzin Pluszowego Misia Miejska Bibliotek Publiczna zorganizowa³a uro-
czyste obchody tego œwiêta. Na zaproszenie odpowiedzia³y dzieci z bieruñskich przedszkoli, 
zjawi³y siê grupy: Misie, Pszczó³ki, Nutki, Smerfy, S³oneczka i ¯abki wraz z opiekunami. 
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KULTURA

BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY 
ZAPRASZA W GRUDNIU

Kino – Teatr „Jutrzenka” Bieruń ul. Spiżowa 4
28 listopada godz. 17.00 – Spotkanie władz miasta z miesz-
kańcami

30 listopada 9.00 i 11.00 – Spotkanie autorskie z redaktorem 
Maciejem Szczawińskim dla szkół 

 4 grudnia godz. 11.00 –  „Wyspiańskiemu w setną rocznicę 
śmierci” - wernisaż wystawy pokonkursowej połączony z wy-
kładem p. Jacka Dębskiego

 6 grudnia godz. 10.00 – Długoletnie pożycie małżeńskie - ju-
bileusz 50-lecia par małżeńskich

7 grudnia godz. 11.00 – Spotkanie opłatkowe dla Ośrodka 
Edukacji

15 grudnia godz. 13.00 – Spotkanie opłatkowe stowarzysze-
nia „Radość Życia”

19 grudnia godz. 15.00 – Spotkanie opłatkowe pracowników 
Urzędu Miasta i podległych placówek

31 grudnia – Sylwester na Bieruńskim Rynku

Świetlica Środowiskowa, ul. Remizowa 19
4 grudnia godz. 14.00 – Spotkanie Mikołajkowe PZERiI

6 grudnia godz. 16.00 – Wernisaż Powiatowej Pokonkurso-
wej Wystawy Fotograficznej pt. „Powiat bieruńsko-lędziński w 
obiektywie”

9 grudnia godz. 14.00 – Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci  – 
przedstawienie „ Pastorałka o dzwoneczku”

13 grudnia godz. 17.00 – Spotkanie z tradycją – „Wigilia gó-
ralska i śląska”

15 grudnia godz. 15.00 – Strażacka Wieczerza Wigilijna – Od-
dział Powiatowy ZOSP

16 grudnia godz. 14.00 – PZW koło nr 8 – walne zebranie

18 grudnia godz. 11.30 – MOPS spotkanie wigilijne dla pod-
opiecznych

31 grudnia – Bal sylwestrowy – Stowarzyszenie „Porąbek”

Dom Kultury „Gama” ul. Chemików 45
1 grudnia godz. 20.00 – Zabawa Andrzejkowa 

9 grudnia godz. 17.00 – Przedstawienie mikołajkowe dla dzieci

10 grudnia godz. 10.00 – Kiermasz odzieżowy

14 grudnia godz. 10.30 – Przedstawienie teatralne dla Przed-
szkola nr 1

14 grudnia godz. 13.00 – Zebranie zarządu ZKPiBWP

18 grudnia godz. 16.00 – Spotkanie firmowe „Zapter”
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KOMUNIKAT

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca o sa-
morządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi 
zmianami) art. 5 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. Nr 236 poz. 2008 
z 2005 r. z późniejszymi zmianami) oraz § 6 Regulaminu utrzymania czy-
stości i porządku na terenie Gminy Bieruń nadanego Uchwałą Nr III/4/
2006 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30.03.2006 r.

Zarządzam:
§1

1. Podjęcie działań przez wymienione służby miejskie, zapewniające pra-
widłowe funkcjonowanie miasta w okresie zimowym, a w szczególności

zobowiązuję:
§2

1. Realizatora zawartych umów na zimowe utrzymanie dróg, ulic i 
chodników w gminie Bieruń tj. Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii 
Komunalnej Sp. z o.o w rejonie I – Bieruń Stary oraz w rejonie II - Bie-
ruń Nowy do:
a) właściwego utrzymania w mieście, według następujących standar-

dów zimowego utrzymania z uwzględnieniem kategoryzacji dróg 
oraz kolejności odśnieżania, w zależności od ich znaczenia komu-
nikacyjnego dla miasta:

• dróg powiatowych - II standard;
• dróg gminnych i wewnętrznych - III standard;
• chodników, parkingów i placów miejskich, ciągów przejść pieszych, 

tuneli, kładek i ścieżek objętych zimowym utrzymaniem.
Odśnieżanie należy zorganizować w taki sposób, aby śnieg usuwany 
z ulic przez sprzęt zmechanizowany nie był odkładany na chodnikach, 
przejściach dla pieszych i przystankach.
b) transportu „koksiaków”, montażu, rozpalenia, uzupełniania kok-

su w wyznaczonych punktach miasta przy utrzymującej się przez 
okres co najmniej 3 kolejnych dni temperaturze poniżej minus 12° 
C oraz ich demontażu po zakończeniu dyżuru

c) uprzątnięcia błota, śniegu i lodu z całej powierzchni przystanków ko-
munikacyjnych oraz gromadzenia uprzątniętych zanieczyszczeń 
poza terenem przystanków w sposób nie utrudniający zatrzymywa-
nia pojazdów oraz wsiadania i wysiadania pasażerów.

2. Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej do:
a) opracowania i podania do publicznej wiadomości informacji o spo-

sobie organizacji „Akcji Zima” wraz z przypomieniem właścicielom 
i administratorom obiektów o konieczności podjęcia działań przy-
gotowawczych i zabezpieczajacych ciągłość działania obiektów 
oraz urządzeń w okresie zimy oraz usuwania śliskości na chodni-
kach i drogach będących w ich utrzymaniu;

b) wystąpienia do Prezesa PKSiS Oświęcim S.A. o zapewnienie prawi-
dłowego funkcjonowania komunikacji zbiorowej;

c) wystąpienia do Prezesa Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. o opracowanie programu 
działania na wypadek klęski żywiołowej w zakresie dostawy wody;

d) wystąpienia do Prezesa Zarządu Bieruńskiego Przedsiębiorstwa In-
żynierii Komunalnej Sp. z o.o. o opracowanie programu działania 
na wypadek klęski żywiołowej w zakresie funkcjonowania kanali-
zacji sanitarnej na terenie miasta;

e) wystąpienia do Dyrektorów / Prezesów jednostek organizacyjnych 
i Spółek Prawa Handlowego Gminy o włączenie się w akcję od-
śnieżania przy wystąpieniu ekstremalnych opadów śniegu po-
przez użycie dodatkowych sił i środków.

3. Inspektora Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej do:
a) opracowania planu działania na wypadek usuwania skutków klęski 

żywiołowej i zagrożeń środowiska w czasie zimy 2007/2008;
b) przekazywania do Całodobowego Ośrodka Dyspozycyjnego oraz 

Wydziału Gospodarki Komunalnej meldunków o nadchodzących 
niskich temperaturach lub zwiększonych opadach śniegu.

4. Właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych 
oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie 
lub w użytkowaniu a także inne podmioty władające nieruchomością do:
a) uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodni-

ków położonych wzdłuż nieruchomości

b) usuwanie sopli lodowych i nawisów śnieżnych niezwłocznie po ich 
pojawieniu się;

c) usuwania nadmiaru śniegu z dachów budynków.
5. Komendanta Straży Miejskiej do:
a) opracowania planu działania podległych mu służb w zakresie kontro-

li i koordynacji usuwania skutków zimy oraz prawidłowego utrzyma-
nia urządzeń komunalnych, w tym w szczególności właściwego sta-
nu dróg, chodników, tuneli i innych obiektów drogowych itp;

b) koordynacji i współdziałania z Wydziałem Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Miejskiego, przedsiębiorstwami wyłonionymi w przetargu 
na zimowe utzrymanie dróg, ulic i chodników w sezonie zimowym 
2007/2008;

c) monitorowania i egzekwowania obowiązku zimowego utrzymania 
nieruchomości od ich właścicieli;

d) prowadzenia ewidencji i zgłaszania kompetentnym jednostkom 
nieprawidłowości wraz z jednoczesnym odnotowaniem danych i 
meldunku o sposobie usunięcia usterek;

6. Dyżurnego Straży Miejskiej do wydawania poleceń podmiotom 
określonym w zarządzeniu w imieniu Burmistrza Miasta Bierunia w za-
kresie usuwania stwierdzonych nieprawidłowości.

Powołuję:
§3

1. Całodobowy Ośrodek Dyspozycyjny z siedzibą w Straży Miejskiej w 
Bieruniu przy ul. Jagiełły 1.
2. Ogólnodostępne, całodobowe numery telefonów do Ośrodka:
• linia bezpłatna nr 986;
• linia płatna 032 216 37 27.
3. Do zadań Ośrodka Dyspozycyjnego należy:
a) współdziałanie z Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej 

Urzędu Miejskiego w Bieruniu i dyspozytorami przedsiębiorstw 
wyłonionych w przetargu do zimowego utrzymania rejonu I – Bie-
ruń Stary oraz rejonu II - Bieruń Nowy w zakresie prawidłowego 
przebiegu “Akcji zima”;

b) przyjmowanie zgłoszeń o zaistniałych awariach i zagrożeniach na 
terenie gminy i sprawne ich przekazywanie służbom komunalnym 
odpowiedzialnym za ich usunięcie;

c) poza godzinami pracy Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Miejskiego w Bieruniu uruchamianie jednostek zaangażowanych 
w utrzymanie zimowe dróg do przystąpienia do czynnej akcji;

d) prowadzenia ewidencji wyjazdów i przyjazdów jednostek zaangażo-
wanych w utrzymanie zimowe dróg i przekazywanie informacji do 
Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

Ustalam:
§4

1. Dzień 12 listopada 2007 r. jako datę gotowości dróg, komunikacji i 
służb komunalnych do zimy.

§5
1. W przypadku ewidentnego braku reakcji na zgłoszoną wcześniej 
awarię, informowanie o zaistniałym fakcie Naczelnika Wydziału Go-
spodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu tel. 032 324 24 01 
lub Zastępcę Burmistrza Miasta Bierunia tel. 032 324 24 12.

Polecam:
§6

1. Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego 
w Bieruniu przekazać niniejsze zarządzenie:
a) właściwym służbom i podmiotom działającym na terenie Gminy 

Bieruń odpowiedzialnym za przebieg “Akcji Zima”;
b) Komendantowi Powiatowemu Policji w Bieruniu.

§7
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na okres 
trwania “Akcji Zima 2007/2008”, tj. od 12 listopada 2007 r. do chwili usta-
nia trwałych opadów śniegu oraz przymrozków powodujących śliskość w 
stopniu zakłócającym komunikację, nie krócej niż do 31 marca 2008 r.

§8
1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i Biuletynie Infor-
macji Publicznej.

ZARZĄDZENIE Nr B – 0151/176/07 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 12.11.2007 r.
w sprawie: działania służb miejskich oraz innych właściwych podmiotów na terenie gminy Bieruń 

w okresie zimowym w latach 2007/2008
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SESJA

W dniu 25 paŸdziernika 
odby³a siê sesja Rady Miej-
skiej. Tematyk¹ wiod¹c¹ se-
sji by³y sprawy gospodarki 
przestrzennej i gospodarki 
nieruchomoœciami.
Podczas sesji Rada podjê³a 
nastêpuj¹ce uchwa³y:
- w sprawie zmian Studium 
uwarunkowañ i kierunków za-
gospodarowania przestrzen-
nego miasta Bierunia.
Rada wprowadzi³a kolejne zmia-
ny do Studium. Od uchwalenia 
w 2002 r. by³o ich kilka. Bra-
ne by³y pod uwagê sugestie 
œrodowiska lecz nie wszystkie 
uwzglêdniono.
Rada nie uwzglêdni³a miêdzy in-
nymi uwag wniesionych przez 
Stowarzyszenie Gospodarczo-
Ekologiczne – „Nasz Region”. 
Stowarzyszenie sprzeciwia siê 
poszerzeniu terenu zak³adu pro-
dukcyjnego DANONE Sp. z o.o. 
w kierunku jeziora £ysina.
Wœród 11 podjêtych uchwa³ 
dotycz¹cych gospodarki prze-
strzennej by³y zarówno uchwa³y 
dotycz¹ce przyst¹pienia do 
sporz¹dzenia planów miejsco-
wych jak i do wprowadzenia 
zmian do planów miejscowych.
Rada podjê³a w ni¿ej poda-
nej kolejnoœci nastêpuj¹ce 
uchwa³y:
- w sprawie przyst¹pienia do 
sporz¹dzenia miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu po³o¿onego 
pomiêdzy ulicami Marcina, £ysi-
now¹, lini¹ kolejow¹ relacji Ty-
chy – Lêdziny, rzek¹ Mleczn¹ 
i ul. Oœwiêcimsk¹.
Powierzchnia terenu objêtego 
planem to 27 ha. Wszczêta pro-
cedura planistyczna umo¿liwi 
realizacjê celów inwestycyjnych 
tak przez w³aœcicieli prywatnych 
jak i przez Gminê. Pozwoli tak¿e 
na podjêcie przedsiêwziêæ zapi-
sanych w Studium uwarunkowañ 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego.
- w sprawie przyst¹pienia do 
sporz¹dzenia miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu po³o¿onego 
w rejonie ulic Oœwiêcimskiej, 
Homera i Mlecznej.
Powierzchnia terenu do objêcia 
planem wynosi ok. 38 ha.
- w sprawie przyst¹pienia do 
sporz¹dzenia miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu po³o¿onego 
w rejonie ulic £ysinowej, Polnej, 
Œwierczynieckiej oraz zbiornika 
£ysina.
Powierzchnia terenu do objêcia 
planem wynosi 93 ha.

- w sprawie przyst¹pienia 
do sporz¹dzenia miejscowe-
go planu zagospodarowa-
nia przestrzennego tere-
nu po³o¿onego w rejonie 
ul. Okrê¿nej i ul. Szybowej.
Powierzchnia terenu do objêcia 
planem wynosi ok. 7 ha.
- w sprawie przyst¹pienia do 
sporz¹dzenia miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu po³o¿onego 
w rejonie ulic Warszawskiej, 
Piaskowej i Dolomitowej.
Powierzchnia terenu do objêcia 
planem wynosi ok. 27 ha.
- w sprawie przyst¹pienia do 
sporz¹dzenia miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu po³o¿onego 
w rejonie ulic Bijasowickiej, 
Lipcowej, ¯ywicznej i Krupni-
czej.
Powierzchnia terenu do objêcia 
planem wynosi ok. 150 ha.
- w sprawie przyst¹pienia do 
zmian Studium uwarunkowañ 
i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta 
Bierunia.
- w sprawie przyst¹pienia do 
sporz¹dzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania prze-
strzennego terenu po³o¿onego 
pomiêdzy ul. Bogus³awskiego, 
ul. Warszawsk¹, ul. Granitow¹, 
ogrodzeniem KWK PIAST, 
ul. Soleck¹ i granicami miasta.
Powierzchnia terenu do objêcia 
planem wynosi 270 ha.
- w sprawie przyst¹pienia 
do sporz¹dzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu Czar-
nuchowice.
Powierzchnia terenu do objêcia 
planem wynosi ok. 320 ha.
- w sprawie przyst¹pienia do 
sporz¹dzenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ul. Li-
cealnej, S³owackiego, Kopco-
wej i rzeki Mlecznej w Bieruniu.
Powierzchnia terenu do objêcia 
planem wynosi 1,5 ha.
- w sprawie przyst¹pienia do 
sporz¹dzenia zmiany miej-
scowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego tere-
nu po³o¿onego w rejonie ul. 
Turyñskiej.
Powierzchnia terenu do objêcia 
planem wynosi ok. 2,5 ha.
£¹czny obszar terenów dla, 
których zostan¹ sporz¹dzone 
plany zagospodarowania prze-

strzennego to 936 ha czyli pra-
wie ? obszaru gminy. Prace 
planistyczne to proces z³o¿ony, 
narzucony procedur¹ prawn¹ 
i czasoch³onny. Dla terenów 
objêtych planem zostan¹ usta-
lone i sprecyzowane funkcje. 
W praktyce dla wielu osób za-
interesowanych budownictwem 
mieszkaniowym zostanie otwar-
ta furtka do inwestowania o ile 
nie bêdzie kolizji z przeznacze-
niem terenu. Na obszarach, 
gdzie istnieje budownictwo 
mieszkaniowe zostan¹ stworzo-
ne mo¿liwoœci budowy w kolej-
nych liniach zabudów itd. 
- w sprawie nabycia nierucho-
moœci na rzecz gminy Bieruñ.
Rada postanowi³a nabyæ od 
osób fizycznych na rzecz Gmi-
ny dzia³ki lub ich czêœci w celu 
porz¹dkowania stanu prawne-
go dróg. W odniesieniu do ul. 
Sekretnej piêæ ca³ych dzia³ek o 
³¹cznej powierzchni 919 m2 oraz 
trzech czêœci dzia³ek. W odnie-
sieniu do ul. Jana trzech dzia³ek 
o ³¹cznej powierzchni 277 m2. W 
odniesieniu do ul. S³owiañskiej 
czêœci jednej dzia³ki.
- w sprawie zbycia w dro-
dze przetargu nieruchomoœci 
po³o¿onych w Bieruniu.
Rada postanowi³a przeznaczyæ 
do zbycia w drodze przetargu:
1/ dzia³kê o pow. 328 m2 
po³o¿on¹ przy ul. Warszawskiej 
bêd¹c¹ w u¿ytkowaniu wieczy-
stym gminy,
2/ dzia³kê o pow. 215 m2 
po³o¿on¹ przy ul. Solskiego 
bêd¹c¹ w³asnoœci¹ gminy,
- w sprawie programu usuwa-
nia azbestu na terenie gminy 
Bieruñ.
Rada postanowi³a przyj¹æ pro-
gram usuwania azbestu z tere-
nu miasta. W programie prze-
widziano, ¿e gmina bêdzie 
partycypowa³a finansowo w usu-
waniu azbestu.
- w sprawie skorzystania z pra-
wa pierwokupu.
Rada postanowi³a skorzystaæ 
z prawa pierwokupu pra-
wa u¿ytkowania wieczyste-
go nieruchomoœci po³o¿onej 
w Bieruniu w s¹siedztwie ul. 
Oœwiêcimskiej i pawilonu han-
dlowego. Dzia³kê t¹ o pow. 
761 m2 przeznaczy³ do zbycia 
likwidator Wytwórni Wyrobów 
Ró¿nych SA w Bielsku Bia³ej.
- w sprawie oddania w trybie 
bezprzetargowym w dzier¿awê 

budynek Centrum Inicja-
tyw Gospodarczych w Bieru-
niu Œcierniach – bêd¹cego 
w³asnoœci¹ gminy wraz z grun-
tem, na którym jest posado-
wiony.
Rada postanowi³a oddaæ w 
dzier¿awê na 5 lat budynek GCI 
wybudowany ze œrodków gminy 
i Funduszu Phare, przeznaczony 
na wspieranie ma³ych i œrednich 
przedsiêbiorstw poprzez inku-
bator przedsiêbiorczoœci, Bie-
ruñskiej Fundacji Inicjatyw Go-
spodarczych, której  Gmina 
Bieruñ jest fundatorem. Budy-
nek po³o¿ony jest przy ul. Tury-
stycznej 1  w Bieruniu na parce-
li o pow. 7051 m2. Budynek ma 
powierzchniê u¿ytkow¹ 2574 
m2. Wyra¿aj¹c zgodê na ko-
lejn¹ dzier¿awê Rada uzna³a, ¿e 
cele statutu Fundacji zapewniaj¹ 
pe³n¹ realizacjê funkcji ustalo-
nych przez gminê dla w/w obiek-
tu oraz ma wa¿ne cele publiczne.
- w sprawie zmian bud¿etu.
Rada postanowi³a zwiêkszyæ 
dochody i wydatki bud¿etowe o 
kwotê 44.760 z³ oraz dokonaæ 
zmiany w Gminnym Funduszu 
Ochrony Œrodowiska i Gospo-
darki Wodnej o kwotê 260.000z³.
- w sprawie wyboru ³awników 
do S¹du Okrêgowego w Ka-
towicach i S¹du Rejonowego 
w Tychach na kadencjê 2008 
– 2011.
Zgodnie z ustaw¹ prawo o 
ustroju s¹dów powszechnych 
oraz przepisów wykonaw-
czych do ustawy Rada Miej-
ska dokona³a wyboru ³awników 
s¹dowych w g³osowaniu taj-
nym. Prezes S¹du Okrêgowego 
ustali³ liczbê ³awników i wydzia³y 
zarówno w odniesieniu do s¹du 
Okrêgowego jak i S¹du Rejono-
wego. Zgodnie ze zg³oszonym 
zapotrzebowaniem Rada 
wybra³a 9 ³awników do S¹du 
Okrêgowego i 15 do S¹du Rejo-
nowego. £awników zg³osili: pre-
zesi s¹dów do reelekcji na ko-
lejn¹ kadencjê, podmioty praw-
ne, stowarzyszenia, zwi¹zki 
zawodowe oraz grupy 25 
mieszkañców. Zg³oszona 
zosta³a taka sama liczba kan-
dydatów na jak¹ opiewa³o za-
potrzebowanie. Wszyscy kan-
dydaci spe³niali wymogi usta-
wy oraz uzyskali pozytywn¹ 
opiniê policji. Do koñca roku zo-
stan¹ przeszkoleni i po z³o¿eniu 
œlubowania rozpoczn¹ pracê w 
przysz³ym roku.

Opracowa³
Sekretarz Miasta

Jerzy Stok

Radni obradowali
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ROZMAITOŚCI

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

o gospodarce nieruchomościami 
z dnia 21 sierpnia 1997r., 

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Bieruniu zostały wywieszone na okres 21 dni 

wykazy gruntów Gminy Bieruń z przeznaczeniem 
na dzierżawę, 

w których opisano nieruchomości pod:
• działalność usługową w tym handel, gastronomia, działal-

ność widowiskowo-rozrywkowa,
• działalność magazynową, składową, biurową,
• użytkowanie rolnicze
• pod miejsca parkingowe.

W Lêdzinach w pawilonie przy ulicy Lêdziñskiej 74a (naprze-
ciw pomnika) mieœci siê firma Nefryt, w której znajduj¹ siê 
najnowoczeœniejsze i jedyne na Œl¹sku ³ó¿ka samomasuj¹ce 
firmy DWZONE. Takie ³ó¿ko daje cudowny relaks ale przede 
wszystkim jest wspania³ym urz¹dzeniem medycznym pomoc-
nym przy wielu schorzeniach. Urz¹dzenie to ma ró¿norodne 
dzia³anie nie tylko masuj¹ce. W trak-
cie 40 minut masa¿u mam do czynie-
nia z akupresur¹, chiroterapi¹, reflek-
sologi¹ a ponadto lampy z nefrytowy-
mi kamieniami emituj¹ podczerwieñ 
dobrze dzia³aj¹c¹ na wiele schorzeñ. 
Poza tym ³ó¿ko posiada nawil¿acz 
i jonizator dziêki czemu mamy aro-
materapiê z odpowiednim olejkiem, 
który oczyszcza drogi oddechowe 
i dotlenia organizm. A jak wiado-
mo, lepiej dotleniony organizm jest 
zdrowszy. 
List chorób na które ³ó¿ko pomaga 
jest naprawdê du¿a: ból krêgos³upa, 
choroby uk³adu oddechowego, cho-

roby uk³adu kr¹¿enia, choroby skóry, problemy z pêcherzem, 
prostat¹, bóle stawów, zwyrodnienia, bóle g³owy, zatok, migre-
ny, reguluje ciœnienie, likwiduje stres, oczyszcza organizm z tok-
syn, obni¿a cholesterol. 
Niektórzy s¹ wprawdzie rozczarowani spodziewaj¹c siê nie 
wiadomo jakich efektów po jednym czy dwóch zabiegach. Po 

pierwszej wizycie, odczuwa siê cza-
sami ból jak zwykle po pierwszym 
porz¹dnym masa¿u. Pozytywne efek-
ty pojawiaj¹ siê dopiero po dziesiêciu, 
dwudziestu masa¿ach. 
Z tego powodu wprowadzi³yœmy sys-
tem karnetów. 
7 i 8 grudnia zapraszamy wszystkich 
czytelników Rodni do naszego studia 
na Dni Otwarte w godzinach od 10.00 
do 20.00. W tych dniach ka¿dy mo¿e 
wypróbowaæ nasze ³ó¿ko za darmo. 
Do masa¿u nie trzeba siê rozbieraæ, 
zdejmujemy tylko obuwie. 
Prosimy o wczeœniejsze telefoniczne 
umówienie wizyty.

£Ó¯KA KTÓRE CZYNI¥ CUDA

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê œwiêtami, 
zapraszamy do zakupu karnetu jako prezentu œwi¹tecznego dla najbli¿szych.

STUDIO NEFRYT, tel (32) 326 77 89, www.studionefryt.pl

Zapraszamy serdecznie
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Bardzo prê¿nie pracuje w 
naszej szkole Ko³o Eko-

logiczne pod opiek¹ pañ: 
Miros³awy Wilkosz i Rena-
ty Mateja. Ju¿ w paŸdzierniku 
uczniowie nawi¹zali kontakt z 
Ko³em Wêdkarskim nr 8. Dzie-
ci wziê³y udzia³ w lekcji na 
œwie¿ym powietrzu, obejrza³y 
sprzêt wêdkarski, ³owi³y ryby. 
Spotkanie po³¹czone by³o ze 
sma¿eniem kie³basek. Dla 
Ko³a £owieckiego „£abêdŸ” 
m³odzi ekolodzy zebrali 1200 

kg ¿o³êdzi. Najwiêcej ¿o³êdzi 
zebra³: Rafa³ Mruk z kl. Ve – 88 
kg, Marek Koczur z kl. Ve – 68 
kg oraz Wojciech Nowrocki 
z kl. Vb – 53 kg

Jak co roku zorganizowana 
zosta³a przez panie Wilkosz 

i Mateja zbiórka makulatury. 
Zebrano 6000 kg makulatury. 
Najwiêcej makulatury zebra³a 
uczennica kl. Ve Katarzyna 
Nachy³a – 300 kg, niewiele mniej 
bo 260 kg Pawe³ Rogalski z kl. 
VIb, nastêpnie Natalia Samule-
wicz z kl. Vb – 205 kg i Kacper 
Kutera z kl. IV c – 202 kg. 

Z ¿ycia Trójki

Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 3 w Bieruniu, 
zatrudni pracownika na stanowisko woŸnego 

w pe³nym wymiarze zatrudnienia. Kandydat powinien 
spe³niæ nastêpuj¹ce warunki: wykszta³cenie 

zawodowe, dyspozycyjnoœæ. 
Zg³oszenie osobiste w sekretariacie szko³y. 

W Szkole Podstawowej 
z Oddzia³ami Integra-
cyjnymi nr 1 w Bieru-

niu mia³a miejsce szczególna 
uroczystoœæ. Ch³opcy i dziew-
czynki, którzy po raz pierwszy 

przekroczyli próg naszej szko³y 
zostali uroczyœcie pasowani na 
uczniów przez dyrektora szko³y 
p. Annê Knopek i wicedyrektor 
p. Gabrielê Lipiñsk¹.

Pasowanie na ucznia

OGŁOSZENIE BURMISTRZA 
MIASTA BIERUNIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów położonych w rejonie 
ul. Borowinowej w Bieruniu.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o plano-
waniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu 
nr VII/5/2006 z dnia 27.07.2006r. zawiadamiam o wyłożeniu do pu-
blicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Borowinowej 
w Bieruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
w dniach od 3 grudnia 2007r. do 4 stycznia 2008r. w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń, 
pokój nr 15, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmianami pla-
nu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 grud-
nia 2007r. w sali narad nr 9 Urzędu Miejskiego w Bieruniu 
o godz. 14.00.

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

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Bierunia 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyj-
nej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 stycznia 2008r. 

Burmistrz Miasta Bierunia
inż. Ludwik Jagoda

OGŁOSZENIE BURMISTRZA 
MIASTA BIERUNIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów położonych w rejonie 
ul. Peryferyjnej i ul. Dębowej w Bieruniu.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-
nowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu 
nr VII/4/2006 z dnia 27.07.2006r. zawiadamiam o wyłożeniu do pu-
blicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Peryferyjnej 
i ul. Dębowej w Bieruniu wraz z prognozą oddziaływania na środo-
wisko, w dniach od 3 grudnia 2007r. do 4 stycznia 2008r. w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń, 
pokój nr 15, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmianami planu 
miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 grudnia 2007r. 
w sali narad nr 9 Urzędu Miejskiego w Bieruniu o godz. 14.00.

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

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Bierunia 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 21 stycznia 2008r. 

Burmistrz Miasta Bierunia
inż. Ludwik Jagoda
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Przyszli elektronicy 
maj¹ teraz mo¿liwoœæ 
kszta³cenia siê na 

najwy¿szym poziomie, 14 li-
stopada w Powiatowym Ze-
spole Szkó³ w Bieruniu otwar-
to now¹ pracowniê elektro-
niczn¹. Ca³oœæ robi wra¿enie, 
osiem stanowisk dydak-
tycznych wyposa¿onych w 
uk³ady mikroprocesorowe, 
sterowniki programowalne 
PLC oraz zestawy kompu-
terowe, wszystko zainstalo-
wane w piêknie odnowionej 
sali lekcyjnej. Projekty sta-
nowisk zosta³y opracowane 
przez pana Jerzego Judê, 
doœwiadczonego nauczy-
ciela przedmiotów elektro-
nicznych. W realizacji po-
magali równie¿ sami ucznio-
wie, którzy pod opiek¹ pana 
Hieronima Niemczuka, in-
struktora nauki zawodu, byli 
wspó³wykonawcami insta-
lacji elektrycznej. Sfinalizo-
wanie tego przedsiêwziêcia 
sta³o siê mo¿liwe dziêki 
œrodkom pozyskanym z 
Gminy Bieruñ, Powiatu 
Bieruñsko-Lêdziñskiego oraz 
Europejskiego Funduszu 
Spo³ecznego. Podczas uro-
czystego otwarcia pracowni 
byli obecni m.in. Burmistrz 
pan Ludwik Jagoda, wice-
burmistrz pan Jan Podleœny, 
starosta pan Piotr Czar-
nynoga, dyrekcja szko³y, 
ksi¹dz Krzysztof Ho³yñski 
oraz uczniowie klasy IV tech-
nikum Elektronicznego PZS 
w Bieruniu. 

- M³odzie¿ ma okazjê w 
komfortowych warunkach 
wkraczaæ w skomplikowany 
œwiat elektroniki - powiedzia³a 
pani dyr. Teresa Horst – 
wyposa¿enie placówki w tak 
profesjonalny sprzêt, podnie-
sie równie¿ nasz status jako 
oœrodka egzaminacyjnego. 

MAGAZYN SZKOLNY

Zastêpca burmistrza - Jan 
Podleœny, prowadzi³ w 
swoim zawodowym ¿yciu 

niejedno spotkanie, konferencjê 
czy naradê. Jednak ca³kiem nie-
dawno, przysz³o mu prowadziæ 
spotkanie ze szczególnie wyma-
gaj¹cymi obywatelami Bierunia 
– z przedszkolakami.  

Bieruñ – moje miasto - pod 
takim has³em, drugi rok z 
rzêdu, „Starszaki” z Przed-
szkola nr 2 poznaj¹ swoje 
miasto. Do tej pory dzieciom 
uda³o siê zwiedziæ: Staro-
stwo Powiatowe, Urz¹d Pocz-
ty, Bibliotekê Miejsk¹. Dzieci z 
uwag¹ ogl¹da³y i porównywa³y 
stare i nowe budownictwo 
oraz spotyka³y siê z osobami 
reprezentuj¹cymi ró¿ne pro-
fesje i zawody. Tym razem, 
zawita³y do Ratusza, gdzie 
w sali konferencyjnej zosta³y 
przyjête przez wiceburmistrza 
Jana Podleœnego.

Omawiano „tematy interesu-
j¹ce obie strony”. Tematów nie 
interesuj¹cych – nie podejmo-
wano. 

Jolanta Ga³ka-Klêczar

Wyj¹tkowa 
narada

Gimnazjaliœci w Gelsenkirchen
W dniach 10-17 paŸdziernika, grupa uczniów z Gimnazjum nr 1 im. 
Karola Wierzgonia w Bieruniu, pod opiek¹ pani Izabeli Koziorz oraz 
pani Reginy Pastuchy, bra³a udzia³ w wymianie miêdzynarodowej 
z zaprzyjaŸnion¹ szko³¹ w Gelsenkirchen.

Nowa 
pracownia 
dla 

elektroników

6 listopada uczniowie Gim-
nazjum nr 2 w Bieruniu po-
witali d³ugo oczekiwanych 

goœci. W ramach realizacji pro-
gramu „Razem” zainicjowane-
go przez Fundacje Wspó³pracy 
Polsko-Ukraiñskiej do Bieru-
nia przyby³a z rewizyt¹ grupa 
piêtnastu ukraiñskich gimnazja-
listów wraz z dwoma opiekuna-
mi. Wszyscy zamieszkali w do-
mach polskich rodzin.

Przez kolejne cztery dni 
miêdzynarodowy zespó³ m³o-
dzie¿y realizowa³ program wymia-
ny. Ju¿ pierwszego dnia Ukraiñcy 
wraz z grup¹ polskich uczniów 
zostali zaproszeni na spotka-
nie z wiceburmistrzem Janem 
Podleœnym. Gospodarz Ratu-
sza serdecznie przyj¹³ m³odzie¿, 
barwnie opowiada³ o Bieruniu, 
a na koniec obdarowa³ naszych 
ukraiñskich przyjació³ upomin-
kami. W równie mi³ej atmosferze 
odby³ siê kolejnego dnia w „Ju-
trzence” Wieczór Kultury Polskiej, 
w trakcie którego zaprezentowa-
no zebranym szereg pieœni ludo-
wych w wykonaniu Zespo³u Folk-
lorystycznego „Œciernianeczki” 
oraz m³odzie¿owych zespo³ów 
wokalnych „Adeamus”, „Fri-
dom” i zespo³u nauczycielskiego 
„The Teacher’s Band”. W œl¹skiej 

gwarze rodzina pañstwa Kleko-
tów zaprezentowa³a scenkê dra-
matyczn¹ „Roman i Ulina po na-
szymu”, a klasa teatralna ubawi³a 
wszystkich kabaretem „Bajki dla 
pot³uczonych”.

W kolejnych dniach m³odzie¿ 
uczestniczy³a w warsztatach 
dziennikarskich, tanecznych, 
malarskich i muzycznych. Efekt 
wspólnych dzia³añ zosta³ zapre-
zentowany podczas Wieczoru 
Kultury Ukraiñskiej wieñcz¹cego 
wymianê. Zebranym goœciom, 
zaprezentowano wypracowa-
ny w ci¹gu dwóch dni przez 
m³odzie¿ obydwu krajów wspól-
ny mini-projekt – dwujêzyczn¹ 
gazetê. Mo¿na by³o równie¿ 
obejrzeæ wystawê prac pla-
stycznych i fotografii konkur-
sowych, na których Ukraiñcy 
pozowali na tle zabytków Bie-
runia. Miêdzynarodowy zespó³ 
zaprezentowa³ tak¿e wspólne 
uk³ady taneczne. Wszystkich 
najbardziej zachwyci³y popisy 
naszych goœci – zaœpiewali kil-
ka urokliwych pieœni ukraiñskich 
oraz zaprezentowali dwa tañce: 
ludowy i wspó³czesny. Wieczór 
zakoñczy³ siê degustacj¹ potraw 
kuchni ukraiñskiej, które w do-
mach polskich rodzin przygoto-
wali uczniowie.

Gimnazja razem



Wiedz¹ o tym nasi 
chórzyœci i co roku 
w listopadzie ob-

chodz¹ œwiêto swej patron-
ki. Równie¿ w tym roku, 
po uroczystej Mszy Œw. w 
koœciele p.w. NSPJ odby³a siê 
okolicznoœciowa uroczystoœæ 
w œwietlicy œrodowiskowej przy 
ulicy Remizowej. Dzia³aj¹ce 
przy Bieruñskim Oœrodku Kul-
tury chóry: Polonia, Harmonia 
i Gaudeamus wykona³y tego 
wieczoru po kilka pieœni. Gau-
deamus przygotowa³ specjalny 
program w którym przedstawi³ 
teksty Karola Wojty³³y z mu-
zyk¹ Rafa³a Borkowego. By³y 
te¿ okolicznoœciowe kwiaty 
dla chórzystów ob chodz¹cych 
w tym roku „okr¹g³e” rocznice 
urodzin w zasadzie od osiem-
nastej do osiemdziesi¹tej. 
Wœród uhonorowanych znaleŸli 
siê: Monika PrzewoŸnik, Szy-
mon KoŸmiñski, Katarzyna 
Koch, Alicja Bielska, Helena 
Chrószcz, Cecylia Du¿y, Ja-
dwiga Piskorek, Ma³gorzata 
Wilk, Janusz Muszyñski, Le-
onard Wilk, Krystyna Juro-
wicz, Helena Morkisz i Augu-
styna Smo³ucha. 

Z ¿yczeniami dla Jubilatów po-
spieszyli: przewodnicz¹cy RM 
Henryk Skupieñ, zastêpca 
burmistrza Jan Podleœny i dy-
rektor BOK – Zofia £abuœ. 

Ulica Krupnicza 47
43−155 Bieruń

tel. 032 216 36 87
kom. 0 667 067 459

Zapraszam od poniedziałku do soboty  w godzinach 8.00 do 19.30  

QUEEN DELUXE

SZYCIE 
I SPRZEDAŻ 
UBRANEK 
NA:

chrzest 

roczek

szycie firan 
i zasłon

poprawki 
krawieckie

Beata Gawełczyk

Œwiêto chórzystów

Œw. Cecylia uwa¿ana jest za patronkê œpiewu, muzyki koœcielnej, 
chórów i organistów. Nie znamy wprawdzie jej zwi¹zków z muzyk¹ (wed³ug 
legend gra³a na organach, byæ mo¿e na harfie), ale mo¿na dowodziæ piêkna 
jej œpiewaj¹cej duszy. Œpiew Œw. Cecylii mo¿emy us³yszeæ w duszy - m.in. 
gdy s³uchamy naprawdê piêknej muzyki lub w modlitwie. A zw³aszcza 
mog¹ go us³yszeæ ci, którzy tworz¹ i wykonuj¹ muzykê. 


