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Misiowe urodziny

Puchar jest nasz… 

Bieruñ 
w czó³owce
Mi³o nam poinformowaæ, 
¿e Gmina Bieruñ znalaz³a 
siê w pierwszej dwudzie-
stce gmin miejskich te-
gorocznego Rankingu 
Zrównowa¿onego Roz-
woju Jednostek Sa-
morz¹du Terytorialnego. 

Ranking zosta³ przygoto
wany pod kier. Prof. dr hab. 
Eugeniusza Sobczaka 
z Wydzia³u Administracji i 
Nauk Spo³ecznych Politech
niki Warszawskiej. Powsta³ 
w oparciu o analizê 16 
wskaŸników, obejmuj¹cych 
trzy obszary rozwoju: go
spodarczy, spo³eczny oraz 
ochrony œrodowiska. Ran
king opracowany zosta³ na 
podstawie niezale¿nych 
da nych GUS (Bank Da
nych Regionalnych) i obej
muje swym zakresem 
wszystkie 2479 jednost
ki samorz¹dowe w Polsce. 
Wynik rankingu odzwiercie
dla, w sposób wiarygodny i 
przekrojowy, ogólny rozwój 
wszystkich polskich jedno
stek samorz¹dowych. 

W poniedzia³ek 8 listo
pada, w Pa³acu Staszica w 
Warszawie burmistrz Lu-
dwik Jagoda odebra³ to za
szczytne dla aszego miasta 
wyró¿nienie.
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M A G A Z Y N

Wiosn¹ 2006 roku roz
pocz¹³em bataliê z 
najwiêkszymi instan

cjami w okolicy o czyste powie
trze w naszym mieœcie. Ja, Ja-
nusz Wyderka, mieszkaniec 
ulicy Œwierczynieckiej, maj¹c 
w s¹siedztwie wszelakiego ro
dzaju zagro¿enia ekologiczne 
w postaci trzech(!) oczyszczal
ni œcieków, tyskiego wysypiska 
œmieci i ciê¿kiego transportu, po 
us³yszeniu wieœci o kolejnej fa
bryce smrodu w postaci wytwór
ni asfaltu, powiedzia³em: doœæ!

Szuka³em sojuszników. Na 
moj¹ proœbê od razu odpo
wie dzia³o mi wiele osób, m.in. 
Stowarzyszenie Gospodar
czoEkologiczne Nasz Region, 
Stowarzyszenie Mi³oœników 
600letniego Bierunia oraz 
mieszkañcy Bierunia, którzy 
niezw³ocznie podpisali siê pod 
deklaracjami protestu prze
ciwko Wytwórni Mas Bitumicz
nych, która mia³a byæ zbudowa
na przy ul. Lokalnej w Tychach 
(na granicy z Bieruniem). 

Po czterech latach wojny, 
blisko tony pism i wizyt „od 

drzwi do drzwi” – pojawi³o siê 
œwiate³ko w tunelu. Otrzyma³em 
po raz pierwszy w historii mojej 
ekologicznej walki pozytywn¹ 
decyzjê z Samorz¹dowego Ko
legium Odwo³awczego w Ka
towicach o treœci: „Na posie
dzeniu niejawnym w dniu 31 
maja 2010r. Samorz¹dowe Ko
legium Odwo³awcze orzek³o 
niewa¿noœæ decyzji na budowê 
Wytwórni Mas Bitumicznych w 
Tychach przy ul. Lokalnej”. Uza
sadnienie brzmia³o: „Ra¿¹co 
zosta³ naruszony art.74 ust.1 
pkt 3 w zwi¹zku z art.153 ust.1 
ustawy o Ochronie Œrodowiska i 
art.6 Kpa poprzez zastosowanie 
art.74 ust.1 pkt 3 ustawy OOŒ i 
nie zastosowanie art. 153 ust.1 
ustawy OOŒ, co skutkowa³o 
nieprawid³owym ustaleniem 
stron postêpowania. Prezydent 
Miasta Tychy ukszta³towa³ kr¹g 
stron, w oparciu o przepis, któ
ry nie znajdowa³ zastosowania 
w sprawie. Strony zosta³y usta
lone w sposób nieprawid³owy. 
Ra¿¹ce naruszenie przepisów 
w powy¿ej wskazanym zakre
sie jest zatem niew¹tpliwe. 

(…) Prezydent Miasta Tychy 
wydaj¹c decyzjê w przedmio
cie okreœlenia œrodowiskowych 
uwarunkowañ zgody na 
realizacjê przedsiêwziêcia na 
budowê Zak³adu Produkcji Mie
szanek Mineralno Asfaltowych 
KEM – Tyskie Drogi naruszy³ 
w sposób ra¿¹cy przepisy pra
wa. (…) Skutki prawne tego na
ruszenia nie pozwalaj¹ na po
zostawienie decyzji w obrocie 
prawnym.”

Dziêki solidarnej posta
wie mojej, Bieruniaków i Sto
warzyszenia Gospodarczo

Ekologicznego Nasz Re
gion, zablokowaliœmy ulicê 
Oœwiêcimsk¹, protestowaliœmy 
na ulicy Lokalnej, nag³oœniliœmy 
sprawê w mediach. Czy w tej 
chwili mo¿emy spaæ spokojnie i 
nie martwiæ siê o zdrowie dzieci 
i wnuków? 

Z informacji, które do tar³y 
do mnie jest sytuacja pew
na Zwyciê¿yliœmy!! Przed
siêbiorstwo KEM Tyskie Drogi 
jest pod kontrol¹ prawników z 
ekologii. 

Janusz Wyderka

Zwyciêstwo na Lokalnej

Wydzia³ Gospodarki Komu
nalnej informuje, ¿e w sezonie 
zimowym 2010/2011 za utrzy
manie dróg i ulic gminnych oraz 
powiatowych na terenie miasta 
Bieruñ odpowiadaæ bêdzie:

W rejonie Bierunia Starego: 
Bieruñskie Przedsiêbiorstwo 
In¿ynierii Komunalnej Sp. z o.o. 
ul. Jagie³³y 13, 43155 Bieruñ 
tel. 032 216 27 64

W rejonie Bierunia No-
wego konsorcjum firm: Fir
ma Us³ugowa „Agrotechni
ka” Jan Lysko, ul. Jagie³³y 46, 
43155 Bieruñ, tel. 032 216 32 51, 
509 932 961 oraz Firma Us³u
gowa ROWBUD Andrzej Czy

pionka, ul. Jagie³³y 48, 43155 
Bieruñ, tel. 502 638 488;

Ca³oœæ Akcji Zima jest moni
torowana 24 h/d.

Osoby nadzoruj¹ce i koordy
nuj¹ce prawid³owy przebieg ak
cji odœnie¿ania:

– od poniedzia³ku do pi¹tku 
w godzinach pracy Urzêdu: Na
czelnik Wydzia³u Gospodarki 
Komunalnej mgr in¿. Jan Stoc
ki tel. 32 324 24 01 oraz Pod
inspektor d/s komunalnych 
mgr in¿. Agnieszka Szczygie³ 
tel. 32 324 24 02

– poza godzinami pracy 
Urzêdu: Ca³odobowy Oœrodek 

Dyspozycyjny z siedzib¹ w 
Stra¿y Miejskiej w Bieruniu przy 
ul. Jagie³³y 1: Linia bezp³atna nr 
986 i Linia p³atna 32 216 37 27.

Z uwagi na okreœlone stan
dardy utrzymania, posypy
wanie piaskiem i mieszank¹ 
soln¹ nastêpuje po ustaniu 
odpadów œniegu (po uprzed
nim odœnie¿eniu dróg). Prosi
my o zachowanie szczególnej 
ostro¿noœci.

Rowerzystów informujemy, 
¿e jazda rowerem w warun
kach zimowych odbywa siê na 
w³asn¹ odpowiedzialnoœæ.

Ponadto, informuje siê w³a
œci cieli nieruchomoœci, wspó³
w³aœcicieli, u¿ytkowników wie
czystych oraz jednostki orga
nizacyjne i osoby posiadaj¹ce 

nieruchomoœci w zarz¹dzie lub 
w u¿ytkowaniu a tak¿e inne 
podmioty w³adaj¹ce nieru cho
moœci¹ o istniej¹cym obo wi¹zku, 
wynikaj¹cym z art. 5 ust. 1 pkt. 4 
ustawy o utrzymaniu czystoœci i 
porz¹dku w gminach oraz § 6 Re
gulaminu utrzymania czystoœci 
i porz¹dku na terenie Gminy 
Bieruñ jak równie¿ § 2 ust. 4 
Zarz¹dzenia nr B 151/239/10 
Burmistrza Miasta Bierunia z 
dnia 25.10.2010 r. do:

– uprz¹tniêcia b³ota, œniegu, 
lodu i innych zanieczyszczeñ z 
chodników po³o¿onych wzd³u¿ 
nieruchomoœci;

– usuwania sopli lodowych i 
nawisów œnie¿nych niezw³ocznie 
po ich pojawieniu siê;

– usuwania nadmiaru œniegu 
z dachów budynków.

Zima za pasem 
(to mo¿e siê przydaæ)
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WYWIAD

: Panie burmistrzu, 
dobiega koñca kolejna ka-
dencja rady miasta, kolejna 
kadencja pracy burmistrza. 
W ostatnim przed wyborami 
numerze Rodni, dobrze 
by³oby dokonaæ jakiœ bilan-
sów. Jak pan ocenia mija-
j¹ce cztery lata w historii 
Bierunia. Czy by³y to dobre 
lata, czy s³abe i zmarnowa-
ne?

Burmistrz Ludwik Jago-
da: Panie redaktorze, w na
szym ustroju samorz¹dowym 
o wszystkim decyduj¹ Mie
szkañcy. To oni, za kilka dni, 
oceni¹ nasze dzia³ania. Aby 
zostaæ burmistrzem trzeba 
mieæ poparcie przynajmniej 
50,1 procent g³osu j¹cych. 
Pamiêtam o tym spra wuj¹c 
urz¹d burmistrza. To naprawdê 
zobowi¹zuje przede wszyst
kim do du¿ej pokory, do bardzo 
powa¿nego traktowania wyko
nywanych obowi¹zków na tym 
stanowisku. Ale nie tylko po
kora siê liczy. Wa¿niejsza jest 
umiejêtnoœæ podejmowania 
wyzwañ i odpowiedzialnoœæ 
za to co siê robi. 

: Fakt, ilu mieszkañ-
ców, tyle ró¿norakich cha-
rakterów, preferowanych 
przez nich priorytetów i tyle 
ró¿norakich spraw do za ³a-
twienia…

LUDWIK JAGODA: Z mo
zaiki potrzeb wypracowaæ 
jedno stanowisko, jedne kie
runek dzia³ania – jest bar
dzo trudno. Bez odpowied
niego przygotowania, jest 
to wrêcz niemo¿liwe. Ja 
mam takie przygotowanie, 
doœwiadczenie w kierowa
niu zespo³ami ludzkimi zdo
byte na zagranicznych bu
dowach, gdzie kierowa³em 
du¿ymi zespo³ami ludzi. Mam 
spore doœwiadczenie samo
rz¹dowe. By³em radnym, 
cz³onkiem Zarz¹du Miasta, 
wiceburmistrzem i ostatnio 
burmistrzem. Jestem otwarty 
na ludzi, potrafiê s³uchaæ in
nych. To wszystko owocuje.

: Jakie s¹ efekty 
umiejêtnoœci o których Pan 
mówi? 

LUDWIK JAGODA: Przy
k³a do wo: pozyskanie w tej ka
dencji œrodków zewnêtrznych 
w wysokoœci 40 mln z³ czyli  
prawie tyle ile wynosi jedno
roczny dochód naszej gminy. 
Mówi¹c obrazowo, w ci¹gu 
czterech lat, dziêki pozyskaniu 
tych œrodków mogliœmy wydaæ 
pieni¹dze z piêciu lat.

Mam jednak œwiadomoœæ, 
¿e potrzeby rozwojowe s¹ dwa 
razy wiêksze. Sukcesem jest 
z pewnoœci¹ zakoñczenie ka
nalizacji. Lada dzieñ otwiera

my drug¹ czêœæ oczyszczalni 
œcieków i mamy Bieruñ Stary 
zabezpieczony na powiedzmy 
10 – 15 lat dalszego rozwoju 
(Bieruñ Nowy ma to ju¿ daw
no). Wreszcie mo¿emy w tej 
materii uwa¿aæ siê za Euro
pejczyków.

Skoro jesteœmy przy 
tema tach inwestycyjnych 
muszê powiedzieæ, ¿e dziêki 
œrodkom unijnym ruszyliœmy 
z drogami, przebudowaliœmy 
dwa mosty: obok Walecinka i 
przy Simply. 

Przez ostatnie lata wy
daliœmy na inwestycje œrednio 
29% dochodu gminy. Jest to 
kwota rzêdu 80 mln z³ i o tyle 
podnios³a siê wartoœæ gminne
go maj¹tku. S¹ w naszym kraju 
gminy, które niczego nie robi¹, 
z w³asnych œrodków i ¿yj¹ z 
pieniêdzy po¿yczonych. 

: No tak panie bur-
mistrzu, ale co za te 
pieni¹dze powsta³o? Kana-

lizacja, dwa mosty, remiza 
w Czarnuchowicach… 

LUDWIK JAGODA: A od
budowane i zmodernizowane 
przedszkola w Bieruniu No
wym? A miliony z³ zainwesto
wane w Szkolê Podstawow¹ 
nr 3? Ktoœ, kto nie ma dzieci 
w wieku szkolnym, ma prawo 
tego nie wiedzieæ, ale to jest 
praktycznie nowa szko³a. 

Muszê tu zaznaczyæ, ¿e 
utrzymanie szkó³, na takim po
ziomie jak mamy w Bieruniu – 
subwencja oœwiatowa nie wy

starcza. Dlatego 40% bud¿etu 
naszych szkó³ pokrywamy z 
dochodów w³asnych gminy. 
Ale dziêki temu, mamy wyniki 
o parê punktów procentowych 
lepsze ni¿ w szko³ach tego 
szczebla w województwie. 
Dziêki tym dotacjom, mamy 
bardzo porz¹dne szko³y, do
brze kszta³c¹ce, dobr¹ kadrê, 
klasy nie s¹ przeci¹¿one 
(góra 26 uczniów) i uczniów 
odnosz¹cych sukcesy rangi 
wojewódzkiej i krajowej. To 
mieszkañcy doceniaj¹.

: Powstanie na te-
renie Bierunia Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomi-
cznej (podstrefa tyska) by³o 
jednym a Pañskich has³em 
w poprzedniej kampanii wy-
borczej i co?

LUDWIK JAGODA: Po 
okresie przygotowañ stre
fa zaczyna swoje ¿ycie. Od 
wrzeœnia tego roku prowadzo
na jest spora inwestycja. Na 

17 hektarach, z czego 7 hek
tarów bêdzie „pod dachem”, 
ju¿ wkrótce znajdzie zatrud
nienie oko³o 300 pracowni
ków. To dopiero pocz¹tek 
bo zazwyczaj jedna firma 
przyci¹ga kolejne.

: Ostatnia powódŸ 
zniszczy³a, wiele budyn-
ków, obiektów z których 
Bieruñ by³ dumny i zado-
wolony. Nic dziwnego, ¿e 
mimo tak znacz¹cego sko-
ku cywilizacyjnego, po-
trzeby stale prze rastaj¹ 
mo¿liwoœci finansowe gmi-
ny.

LUDWIK JAGODA: St¹d 
te¿ moim, jako burmistrza, za
daniem pierwszoplanowym 
bêdzie pozyskiwanie œrod
ków bud¿etowych, przede 
wszystkim w ramach docho
dów w³asnych. Rozwój firm 
us³ugowych i budownictwa 
stanowi najlepsz¹ rêkojmiê 
dochodów. Dlatego tworzenie 
warunków sprzyjaj¹cych ich 
rozwojowi bêdzie moim prio
rytetem. Posiadaj¹c œrodki 
finansowe, bêdziemy mo
gli inwestowaæ w kulturê, 
oœwiatê, zdrowie czyli to, co 
decyduje o komforcie ¿ycia 
w mieœcie.

Wynegocjowane z urzê
dami Marsza³kowskim i Wo
je wódzkim œrodki na od
bu dowê po powodzi infra
struktury technicznej gminy 
w wysokoœci 44 mln z³, za
mierzam przeznaczyæ na 
odbudowê lub budowê dróg: 
ul. Koœcielna i przyleg³e, 
ul. Przecz nica, ul. Mielêckiego, 
ul. Go³ysowa. Znaczn¹ 
czêœæ œrodków finansowych 
przeznaczê na odbudowe hali 
sportowej przy Gimnazjum 
nr 1, odbudowê oczyszczalni 
œcieków przy ul. Jagie³³y oraz 
budowê 40 mieszkañ komu
nalnych. Z determinacj¹ bêdê 
zabiega³ o dalsze pozyskiwa
nie œrodków w ramach Re
gionalnego Programu Ope
racyjnego na budowê Domu 
Spokojnej Staroœci i inne za
dania, na które ju¿ posiadamy 
dokumentacjê.

Rozmawia³ Zbigniew Piksa

Z mozaiki potrzeb
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WYBORY

Zgodnie z zapowiedzi¹ w 
miarê zbli¿ania siê termi
nu wyborów przekazujemy 

czytelnikom kolejne istotne infor
macje zwi¹zane z rea lizacj¹ kalen
darza wyborczego. Pe³nomocnicy 
komitetów wyborczych zg³osili Ko
misarzowi Wyborczemu kandy
datury na cz³onków Miejskiej Ko
misji Wyborczej. Po uzupe³nieniu 
do wymaganego minimum przez 
Burmistrza MKW bêdzie liczy³a 
7 cz³onków. Na pierwszym po
siedzeniu wybra³a ze swego gro
na przewodnicz¹cego w osobie 
Agnieszki Adamczyk, zastêpcê 
przewodnicz¹cego w osobie Syl-
wii Orocz oraz ustali³a terminy 
dy¿urów. W terminie ustawowym 
pe³nomocnicy komitetów wybor
czych zawiadomili Komisarza 
Wyborczego o utworzeniu Komi
tetów oraz o zamiarze zg³oszenia 
kandydatów na radnych. £¹cznie 
z komitetami, które zarejestrowa³a 
Pañstwowa Komisja Wyborcza 
(komitety partii politycznych) w 
Bieruniu zosta³o zarejestrowa
nych 8 komitetów. Miejska Komi
sja Wyborcza zarejestrowa³a 69 
kandydatów na radnych do Rady 
Miejskiej, którzy bêd¹ ubiegali siê 
o mandaty w 4 okrêgach. Ozna
cza to, ¿e o statystyczny mandat 
bêdzie ubiega³o siê œrednio pra
wie 5 kandydatów. Miejska Komi
sja Wyborcza zarejestrowa³a rów
nie¿ 4 kandydatów na stanowisko 
burmistrza. Oto ich nazwiska w 
kolejnoœci alfabetycznej, czyli ta
kiej w jakiej bêd¹ ujête na kar
tach do g³osowania: Czarnyno-
ga Piotr, Jagoda Ludwik, Ma-
jor Przemys³aw oraz Pustelnik 
Bernard. Dane o kandydatach 
na radnych do Rady Miejskiej 
oraz na stanowisko Burmistrza 
poda do wiadomoœci w formie 
obwieszczeñ Miejska Komisja 
Wyborcza. Dane o kandydatach 
do Rady Powiatu zarejestrowa
nych przez Powiatow¹ Komisjê 
poda ta komisja, a o kandyda
tach do Sejmiku Województwa 
– Marsza³ek. Powiatowa Komi
sja Wyborcza maj¹ca siedzibê w 
starostwie zarejestrowa³a ³¹cznie 
29 kandydatów na radnych po
wiatowych. Przypominamy, ¿e 
z ca³ego obszaru Bierunia, któ
ry w wyborach do Rady Powiatu 
jest jednym okrêgiem wybranych 
bêdzie 6 radnych do 17 osobo
wej Rady. Pozosta³e mandaty 
zostan¹ obsadzone odpowied

nio przez Lêdziny – 5, przez Boj
szowy, Che³m Œl¹ski i Imielin po 2 
przez ka¿d¹ z tych gmin. Starostê 
wybierze Rada Powiatu po ukon
stytuowaniu siê. Mimo zapowie
dzi zmian przepisów wyborczych, 
¿e wybór starosty równie¿ winien 
byæ bezpoœredni przez wybor
ców, rozwi¹zañ takich nie wpro
wadzono. Jak widaæ o ka¿dy 
bieruñski mandat do Rady Po
wiatu bêdzie rywalizowa³o po 5 
kandydatów. Do Sejmiku Woje
wództwa Œl¹skiego zarejestro
wanych zosta³o 156 kandyda
tów, w tym 3 z Bierunia. Do obsa
dzenia jest ³¹cznie 48 mandatów, 
co oznacza, ¿e o ka¿dy ubiegaæ 
siê bêdzie nieco ponad 3 kan
dydatów. Z okrêgu wyborczego, 
do którego w³¹czony jest Bieruñ 
do Sejmiku wybranych bêdzie 
7 radnych. Wszystkie obwiesz
czenia wyborcze zostan¹ poda
ne na tablicach og³oszeñ. Tablic 
znajduj¹cych siê w gestii Urzêdu 
jest ok. 30. Bior¹c pod uwagê 
liczbê kandydatów potrzeby bez 
w¹tpienia s¹ wiêksze. Tablice 
urzêdowe zostan¹ udostêpnione 
nieod p³at nie wszystkim kandyda
tom. Wykaz tablic zosta³ poda
ny do wiadomoœci na stronach 
internetowych Urzêdu. Zamy
kane tablice to wy³¹czny priory
tet dla obwieszczeñ wyborczych 
urzêdowych. Pozosta³e s¹ do 
dyspozycji zarówno kandyda
tów, ich komitetów wyborczych 
jak i na obwieszczenia wybor
cze, których nie nale¿y zaklejaæ. 
Nie obowi¹zuje w takich przypad
kach zasada kto pierwszy ten lep
szy i zaw³aszczanie tablic. Wszy
scy zainteresowani maj¹ równe 
prawo do korzystania z nich. To 
kto zdobêdzie zaufanie wybor
ców bêdzie zale¿a³o od samych 
kandydatów i wyborców. Przy 
okazji ka¿dych wyborów przy
pominam wyborcom podpis pod 
dowcipem rysunkowym Gwido
na Miklaszewskiego, który opu
blikowany by³ wiele lat temu w 
Dzienniku Zachodnim i nigdy nie 
straci na aktualnoœci. Oto jego 
treœæ: „pytajcie co obiecuj¹ moi 
przeciwnicy, obiecujcie wiêcej”. 
Od dojrza³oœci wyborców zale¿y 
komu powierz¹ mandat. Nale¿y 

mieæ nadziejê, ¿e wybór bêdzie 
przemyœlany i przyczyni siê do 
dalszego rozwoju naszego mia
sta. Wszystkich uprawnionych 
do g³osowania zachêcam do ko
rzystania z przys³uguj¹cego pra
wa oraz do oddawania wa¿ nych 
g³osów, bo to jest istota udzia³u w 
wyborach. W naj bli¿szych dniach 
Miejska Komisja Wyborcza opra
cuje wzory kart do g³osowania 
do Rady i na wybór Burmistrza. 
Dokona³a wyboru cz³onków Ob
wodowych Komisji Wyborczych. 
Bêd¹ one pracowa³y w pe³nych 
9cio osobowych sk³adach, w 
których znajdzie siê jedna osoba 
wskazana przez Burmistrza. Oso
by wskazane przez Burmistrza 
nie mog¹ pe³niæ w OKW funkcji 
przewodnicz¹cego lub zastêpcy 
przewodnicz¹cego. Wszystkie 
pro toko³y z wynikami bêd¹ elek
tronicznie przes³ane do Komi
sarza Wyborczego (z wyborów 
Rady i Burmistrza) oraz do Po
wiatowej Komisji Wyborczej (z 
wyborów do Rady Powiatu i Sej
miku Województwa). W dniu 21 
listopada przeprowadzi wybo
ry i ustali ich wyniki. Podamy je 
zgodnie z wieloletnim zwycza
jem niezw³ocznie do wiadomoœci 
czytelników „Rodni”. Lokale bêd¹ 
czynne dla wyborców od godz. 
8.00 do 22.00.

Na koñcu przypominamy jakie 
zasady obowi¹zywaæ bêd¹, aby 
g³os by³ wa¿ny. Na ka¿dej kar
cie bêdzie pouczenie, w ka¿dej 
kabinie równie¿ oraz obok ob

wieszczeñ w lokalach. Tym nie
mniej przypominamy. 

W wyborach do Rady Miej-
skiej nale¿y postawiæ w 
zale¿noœci od liczby manda-
tów w okrêgu jeden, dwa, trzy 
lub cztery znaki „x”, przy na-
zwiskach kandydatów w krat-
ce obok nazwiska. Przypomina
my, ¿e w mieœcie s¹ trzy okrêgi 4 
mandatowe i jeden trzymandato
wy. Postawienie wiêkszej liczby 
znaków „x” ni¿ przypada manda
tów na okrêg spowoduje, ¿e g³os 
bêdzie niewa¿ny. G³os bêdzie 
niewa¿ny, gdy nie postawi siê w 
ogóle znaku „x” przy ¿adnym kan
dydacie. Od woli wyborcy zale¿y, 
czy w pe³nym zakresie skorzy
sta z przys³uguj¹cego mu prawa, 
czyli czy postawi maksymalnie 
dopuszczaln¹ liczbê znaków „x” 
przy wybranych kandydatach.

W wyborach burmistrza 
nale¿y postawiæ znak „x” w 
kratce obok nazwiska jednego 
kandydata. Postawienie znaku 
„x” przy nazwiskach dwóch, lub 
wiêcej kandydatów, wzglêdnie 
niepostawienie znaku „x” przy 
¿adnym nazwisku spowoduje, ¿e 
g³os bêdzie niewa¿ny.

W przypadku wyborów do 
Rady Powiatu i Sejmiku Wo-
jewództwa obowi¹zuje taka 
sama zasada. Nale¿y postawiæ 
znak „x” przy nazwisku jedne-
go kandydata z jednej listy, czy-
li tylko jeden krzy¿yk na karcie 
do g³osowania. Oznacza on, ¿e 
g³os oddano na listê i na kandy
data. Wyniki wyborów do tych or
ganów ustali w oparciu o prze
kazane protoko³y Obwodowych 
Komisji Wyborczych, Powiatowa 
Komisja.

Wkrótce wybory

W zwi¹zku z uruchomie
niem w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiej
skich na lata 20072013 no
wego dzia³ania pomocowe
go „Przywracanie potencja³u 
produkcji rolnej zniszczonego 
w wyniku wyst¹pienia klêsk 
¿ywio³owych oraz wprowa
dzenie odpowiednich dzia³añ 
zapobiegawczych” informujê, 
i¿ od 30 wrzeœnia do 12 listo
pada br. Agencja Restruk
turyzacji i Modernizacji Rol

nictwa bêdzie przyjmowa³a 
wnioski o przyznanie pomo
cy dla rolników poszkodowa
nych przez powodzie oraz 
osuniêcia ziemi.

Wszystkie niezbêdne in
formacje, formularz wnio
sku oraz formularze niektó
rych za³¹czników do wnio
sku wraz z instrukcjami ich 
wype³niania s¹ udostêpnione 
na stronie internetowej po
wiatu bieruñskolêdziñskiego 
(www.powiatbl.pl)

Pieni¹dze dla rolników
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WYWIAD

: Jak ocenia Pan 
minion¹ kadencjê Rady Miej-
skiej w Bieruniu?

Henryk Skupieñ: Pyta
nie z³o¿one i na pewno moja 
odpowiedŸ bêdzie zawieraæ 
akcenty subiektywne. Mogê 
podzieliæ moj¹ odpowiedŸ na 
dwie czêœci.

Pierwsza czêœæ to sposób 
podejmowania decyzji w Ra
dzie Miejskiej, jawnoœæ i udzia³ 
mieszkañców w ¿yciu Gminy.

Jako Przewodnicz¹cy Rady 
po sta wi³em na wiêksz¹ od po
wiedzialnoœæ i przedstawie
nie rozwi¹zañ na sesjê, Komi
sjom problemowym. Projekty 
rozwi¹zañ przygotowywa³em 
na piœmie bardzo czêsto w ra
mach zespo³ów problemowych 
z udzia³em radnych oraz Bur
mistrza i jego pracowników. 
Natomiast projekty uchwa³ po
dejmowane przez Radê z ini
cjatywy Burmistrza – musia³y 
zawieraæ uzasadnienie. Takie 
po stêpowanie gwarantowa³o 
me rytoryczne przygotowanie 
sesji, która wieñczy³a dzie³o a 
przez to w wiêkszoœci posiedze
nia rady nie by³y przegadane i 
stosunkowo krótkie. 

: A jak z t¹ jawnoœci¹ 
bo w tej sprawie by³y uwagi 
krytyczne mieszkañców?

Henryk Skupieñ: Sesje i po
siedzenia komisji s¹ otwarte 
dla mieszkañców a do tego do
chodzi s¹dzê coraz lepsza in
formacja w Biuletynie Informa
cji Publicznej (BIP). Podnoszo
ny problem dotyczy³ inicjatywy 
uchwa³odawczej mieszkañców 
i g³osowania imiennego. Zapi
sy w statucie Gminy pozwalaj¹ 
na zg³aszanie projektów uchwa³ 
przez mieszkañca wed³ug 
okreœlonej procedury. Niestety, 
nikt dot¹d nie skorzysta³ z tego 
uprawnienia.

Dlatego nie problem w tym 
kto mo¿e wyst¹piæ z inicjatyw¹ 
uchwa³odawcz¹ bo jak spraw
dzi³em w innych gminach i to 
du¿ych miastach, praktycz
nie mieszkañcy nie wystêpuj¹ 
z projektami uchwa³ a zatem 

nale¿y szukaæ rozwi¹zañ fak
tycznie pobudzaj¹cych akty
wnoœæ mieszkañców w tym 
udzia³ i wp³yw na podejmowa
ne przez Radê uchwa³y. Dlate
go tak wa¿na jest wspó³praca z 
organizacjami pozarz¹dowymi. 
Nie pozorowana a faktyczna.

Komisja Finansów i Rozwo
ju w paŸdzierniku rozpatrywa³a 
projekt uchwa³y w sprawie pro
gramu wspó³pracy z organiza
cjami pozarz¹dowymi, która 
przewiduje konsultacjê projek
tów uchwa³ z tymi organizacja
mi. Nie mogê zatem zgodziæ siê 
z niektórymi opiniami, ¿e w tej 
sprawie, nic siê nie zmienia.

W tej kadencji, organizacje 
pozarz¹dowe by³y proszone na 
spotkania w sprawach progra
mowych i konsultacji etapowych 
w sprawie Strategii rozwoju mia
sta na lata 20102020. Ponad
to, istnieje bie¿¹ca wspó³praca 
i pomoc dla organizacji jak 
np. w postaci dofinansowania 
ich inicjatyw. Zgodzê siê, ¿e 
wspó³pracê trzeba pog³êbiaæ 
poniewa¿ jest to nam wszyst
kim potrzebne do kszta³towania 
naszej bieruñskiej spo³ecznoœci 
obywatelskiej zw³aszcza wœród 
m³odych mieszkañców na
szego miasta. Co do imienne
go g³osowania, ustawa i nasz 
Gminny statut przewiduj¹ tak¹ 
mo¿liwoœæ ale na okreœlonych 
zasadach. Chodzi tu o coœ inne
go a mianowicie, o mo¿liwoœæ 
zapoznania siê z wydrukiem 
g³osowania przez zakupio
ne w tym celu urz¹dzenie. 
Jest to mo¿liwe i s¹dzê, ¿e 
powinniœmy zmierzaæ do reje
stracji posiedzeñ sesyjnych i ich 
szerokiego przekazu. Oby tylko 
ta forma jak w przypadku sejmu 
nie by³a tub¹ propagandow¹ 
i postaw konformistycznych a 
oddawa³a rzeteln¹ pracê rad
nych i burmistrza.

: Jakie zadania i 
przed siêwziêcia zosta³y pod-
jête przez radê?

Henryk Skupieñ: W tej kaden
cji podjêliœmy bardzo wiele trud
nych zagadnieñ wp³ywaj¹cych 
na nasz¹ przysz³oœæ. Uchwa

lono i przygotowano do uchwa
lenia kilkanaœcie miejsco
wych planów zagospodarowa
nia przestrzennego miasta. 
Uchwalono strategiê rozwoju 
miasta, uchwalono kierunki i 
zasady promocji miasta, zaktu
alizowano program rewitalizacji 
miasta dotyczy to miêdzy inny
mi terenów zdegradowanych. 
Ponadto, co jest bardzo wa¿ne 
dla przysz³oœci Bierunia, pod
dano gruntownej analizie skutki 
oddzia³ywania ruchu zak³adów 
górniczych KWK Piast i Zie
mowit na nasze miasto, w tym 
na tereny zamieszka³e i prze
widywane do zamieszkania. 
Najbardziej istotna w tej spra
wie, jest wydana dla KWK 
Piast na lata 20102030 kon
cesja na wydobywanie wêgla. 
Sprawa skutków dzia³alnoœci 
kopalni nierozerwalnie wi¹¿e 
siê z zagro¿eniami powodzio
wymi i jej skutkami czego zno
wu doœwiadczyliœmy w maju 
bie¿¹cego roku.

: Proponujê zatrzy-
maæ siê nad sprawami zwi¹-
zanymi z zabezpieczeniem 
przeciw powodziowych i pana 
propozycjami w tej sprawie.

Henryk Skupieñ: To temat 
nie na jeden artyku³ ale po
krótce, has³owo, spróbujê go 
przedstawiæ. Na sesji majo
wej zaproponowa³em podjêcie 
uchwa³y w tej sprawie przy 
wspó³pracy z innymi Gmina
mi bo przecie¿ rzeki i inne 
cieki wodne tocz¹ swe wody 
ze wzglêdu na topografiê te
renu a nie wed³ug granic 
miejscowoœci czy województw. 
To wszystko, w przypadku Bie
runia musi byæ powi¹zane ze 
szkodami w szczególnoœci 
obni¿eniami terenu zwi¹zanymi 
z dzia³alnoœci¹ kopalñ. Na se
sji wrzeœniowej przedstawi³em 
sposoby wykonania tej uchwa³y, 
uwzglêdniaj¹ce nowe prze
pisy w tym w randze ustaw i 
rozporz¹dzeñ które od maja br. 
uchwali³ sejm i wyda³ rz¹d. Oba 
dokumenty z maja i wrzeœnia 
mo¿na zobaczyæ w BIP Bieru
nia. Do tego nale¿y dodaæ sta
nowisko Rady z paŸdziernika br 
w sprawie niezbêdnych dzia³añ 
które musi podj¹æ górnictwo 
celem minimalizacji szkód w 
zwi¹zku z obni¿aniem siê te

renów a poprzez to wiêkszym 
zagro¿eniem w przypadku po
wodzi i wystêpuj¹cymi podto
pieniami terenów mieszkalnych 
Bierunia, gruntów i lasów. Do
kumenty te okreœlaj¹ precyzyj
nie co powinno byæ wykonane 
jak nale¿y to uszczegó³owiæ i 
kto powinien to wykonaæ by 
dramat z maja bie¿¹cego roku 
siê nie powtórzy³. Wa¿n¹ rolê 
w tej sprawie powinni odegraæ 
mieszkañcy bo przecie¿ to osta
tecznie oni s¹ dotkniêci skutka
mi takiej sytuacji. Mieszkañcy 
maj¹ prawo nie tylko do zasi³ku 
jak ju¿ woda zniszczy nasze mie
nie ale maj¹ prawo do odszko
dowania i zadoœæuczynienia ju¿ 
obecnie za zaniechanie dzia³añ 
i obowi¹zków ustawowych spo
czywaj¹cych na administra
cji rz¹dowej. Bêdê wspomaga³ 
ka¿dego w szczególnoœci, na
sze bieruñskie stowarzyszenia, 
które mog¹ i powinny wyst¹piæ 
z dobrze przygotowan¹ petycj¹ 
do w³aœciwych organów pañ
stwa w tej sprawie w imieniu 
i na rzecz mieszkañców na
szego miasta. Buduj¹ca jest 
jednoœæ myœlenia i determina
cja bez wyj¹tku wszystkich rad
nych i Burmistrza aby temu za
gadnieniu nadaæ priorytetowe 
znaczenie. 

: Niestety objêtoœæ 
Rodni nie pozwala na rozsze-
rzenie tej istotnej sprawy i 
poruszenie innych wa¿nych 
spraw dla Bierunia i dlatego 
jeszcze jedno pytanie. Czy 
bêdzie ubiega³ siê Pan o man-
dat i jaki na now¹ ka dencjê 
w³adz samorz¹ dowych?

Henryk Skupieñ: Tych 
spraw podejmowanych 
przez Burmistrza i Radê 

Rada nie tylko radzi…
Rozmowa z przewodnicz¹cym Rady Miejskiej w Bieruniu 
Henrykiem Skupieniem

6
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WOKÓŁ NAS

Miejsk¹ by³o bardzo du¿o, 
chocia¿by inwestycje w 

ramach corocznych bud¿etów, 
tu w szczególnoœci nale¿y 
wymieniæ du¿e zaanga¿owanie 
œrodków w³asnych i unij
nych na wykonanie kanaliza
cji. Jak zwykle znacz¹cym be
neficjentem dzia³añ organów 
samorz¹dowych by³y szko³y, 
które s¹ chlub¹ Bierunia. We 
wrzeœniu przekazano stra¿akom 
nowoczesn¹ stra¿nice w Czar
nuchowicach czy zmodernizo
wany odcinek ul. Krakowskiej 
od „Walencinka” do rynku.

 Bêdê ubiega³ siê o mandat 
radnego do Rady Miejskiej w 

Bieruniu, jak zawsze z ramienia 
Stowarzyszenia Mi³oœników Zie
mi Bieruñskiej Por¹bek. G³ówny 
powód to faktyczne wykona
nie podjêtych najwa¿niejszych 
zadañ dla Bierunia zwi¹zanych 
z zagro¿eniami powodzi i 
podtopieñ. Bojê siê sytuacji w 
myœl powiedzenia, „¿e czas le
czy rany” a w tej sprawie nie 
mo¿na straciæ ani jednego dnia, 
poniewa¿ z ka¿dym dniem prze
bicie siê z t¹ spraw¹ do odpo
wiedzialnych decydentów nawy 
pañstwowej bêdzie coraz trud
niejsze. Oby tak siê nie sta³o a 
wybrany Burmistrz i Rada Miej
ska w Bieruniu o tym pamiêtali i 
w tym kierunku dzia³ali.

Rozmawia³ Zbigniew Piksa

Rada nie tylko radzi…

5

25 lat temu, 13 stycz
nia 1985 roku ów
czesny Biskup Or

dynariusz Herbert Bednorz, 
erygowa³ parafiê œw. Barba
ry a 13 paŸdziernika poœwiêci³ 
tymczasow¹ kaplicê. Trud
ny problem lokalizacji i uzy
skania terenu pod budowê, 
rozwi¹za³ akt darowizny p. 
Jana Pomiot³o, który  wydzieli³ 
ze swoich gruntów dzia³kê na  
rzecz maj¹cej powstaæ parafii. 
Kamieñ wêgielny pod budowê 
nowej œwi¹tyni w Bieruniu No
wym, poœwiêci³ papie¿ Jan 
Pawe³ II – 20 czerwca 1983 
roku na lotnisku KatowiceMu
chowiec, w czasie swej drugiej 
pielgrzymki do Ojczyzny.

Jedn¹ z wielu ods³on te
gorocznego Jubileuszu Pa
rafii stanowi³y Misje Parafial
ne, które w dniach  17 – 24 
paŸdziernika prowadzili Oj
cowie Oblaci Maryi Niepo
kalanej: O. Pawe³ Rataj-
czyk oraz  O. Dymitr Za-
niamionski. Z wiernymi 
ucze stnicz¹cymi w Misjach  
modli³ siê J.E. Ks. Abp Damian 
Zimoñ, który jak pamiêtamy 
12 lat temu, równie¿ pod ko
niec paŸdziernika, poœwiêci³ 
nowobieruñska œwi¹tyniê. W 
Mszy koncelebrowanej uczest
niczyli: ks. proboszcz Andrzej 
Bartoszek oraz dziekan De
kanatu Bieruñ ks. proboszcz 
Walerian Ogierman.

25. rok u œw. Barbary
Bie¿¹cy rok, to czas Srebrnego Jubileuszu 
parafii p.w. œw. Barbary w Bieruniu Nowym. 

20 lutego 2007 roku 
starosta Piotr Czar-
nynoga i wicestaro

sta Bernard Bednorz podpisa
li akt notarialny potwierdzaj¹cy 
zakup terenu pod budowê Sta
rostwa Powiatowego Cen

trum Administracji i Kultury. 
Og³oszony póŸniej konkurs na 
projekt architektoniczny wygra³a 
firma Freitag ¯o³na Architekci 
SC z Lêdzin, natomiast prze
targ na wykonawstwo wygra³o 
Przedsiêbiorstwo Produkcyjno 
Us³ugowo Handlowe Carbud 
z Bierunia. Pó³tora roku po 
podpisaniu aktu erekcyjnego – 
27 paŸdziernika oficjal

nie prze kazano budynek do 
u¿ytku. Aktu otwarcia dokona
li starosta Piotr Czarnynoga i 
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu 
– Henryk Barcik, poœwiecenia 
obiektu dokona³ ks. dziekan 
Walerian Ogierman.

Drodzy Czytelnicy, w 
urzêdowych sprawach powia
towych, udajemy siê ju¿ nie do 
Triady, ju¿ nie do Lêdzin, tyl
ko na ulicê œw. Kingi 1. Gdzie 
to jest? Fakt, adresu musimy 
siê jeszcze nauczyæ ale miej
sce znamy doskonale – w Bie
runiu Œcierniach obok Centrum 
Inicjatyw Gospodarczych i Ko
mendy Powiatowej Policji.

Mamy Starostwo!!!

To dziêki dalekosiê¿nym planom burmistrza Ludwika Ja-
gody, powsta³o w Œcierniach Centrum Inicjatyw Gospo-
darczych, wokó³ którego póŸniej wyros³y Powiatowa Ko-
menda Policji a teraz budynek Starostwa Powiatowego 
– powiedzia³ 27 paŸdziernika starosta Piotr Czarnynoga, 
w czasie otwarcia budynku Starostwa Powiatowe-
go w Bieruniu Œcierniach. Podziêkowa³ równie¿ Radzie 
Miejskiej Bierunia i osobiœcie burmistrzowi Jagodzie 
z udostêpnienie na dotychczasow¹ siedzibê budynku 
nowobieruñskiej Triady.  Bieruñ znów „urós³”. Czy ktoœ 
jeszcze pamiêta, ¿e przez chwilê nas nie by³o na mapie, 
a póŸniej byliœmy w powiecie tyskim?
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JUBILEUSZ

Z okazji Dnia Pluszowego 
Misia w Bibliotece Miej
skiej nr 1 uroczyœcie ob

chodzono urodziny Misia Pad
dingtona. Zaproszono goœci z 
Przedszkola nr 1, grupê Bie
dronki wraz z opiekunami 
pp. Magdalen¹ Piotrowsk¹-
Blacha i Ann¹ Klekot, oraz 
goœcia specjalnego rodem z Au
stralii – kangura HipHopa. Pod
czas uroczystoœci by³a wspólna 
zabawa: odgadywanie zaga
dek, projektowanie kapelusza 

dla solenizanta, dekoracja uro
dzinowego tortu, wspólne tañce. 
Wszyscy, którzy znaj¹ Padding
tona i jego przygody, wiedz¹ 
¿e jest to niezwykle grzeczny 
i uprzejmy miœ, dlatego wszy
scy uczestnicy spotkania wziêli 
udzia³ w lekcji dobrego wycho
wania. Na zakoñczenie imprezy 
by³o wspólne odœpiewanie „Sto 
lat” sk³adanie ¿yczeñ i wrêczenie 
zbioru piêknych portretów jubi
lata, a autorzy tych dzie³ otrzy
mali s³odki poczêstunek. 

Misiowe urodziny1

21 paŸdziernika, podczas „Dnia Seniora”, 
obchodzonego w Kinoteatrze „Jutrzen
ka” – przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Hen-

ryk Skupieñ i burmistrz Ludwik Jagoda, wrêczyli Marii 
Mazurkiewicz – przewodnicz¹cej    bieruñskiego oddzia³u 
Polskiego Zwi¹zku Emerytów Rencistów i Inwalidów, insy
gnia zwi¹zane z tytu³em „Zas³u¿ony dla Miasta Bierunia”.

Pani Maria ze wzglêdów zdrowotnych nie mog³a przybyæ 
na sesjê Rady Miejskiej, wiêc uroczystoœæ odby³a siê do
piero teraz. Laudacjê na czeœæ wyró¿nionej wyg³osi³a dy
rektor Bieruñskiego Oœrodka Kultury – Zofia £abuœ. 

Uroczystoœæ uœwietni³ wystêp zespo³u Bierunianki oraz 
gromkie „Sto lat” odœpiewane przez zebranych: najpierw 
pani Marii a póŸniej, zgodnie z senioraln¹ tradycj¹, wszyst

kim, którzy w ostatnim czasie obchodzili urodziny. 

Sto la t  pan i Ma rio!

RODNIA · LISTOPAD 2010 r.

Zarezerwuj salê!
Bieruñski Oœrodek Kultury informuje 

o terminach rezerwacji sal w 2012 roku:

 Œwietlica Œrodowiskowa  ul. Remizowa 19
 Kinoteatr „Jutrzenka” ul. Spi¿owa 4
 Dom Kultury „GAMA” ul. Chemików 45

W pierwszej kolejnoœci rezerwowane bêd¹ terminy dla Urzêdu 
Miejskiego i podleg³ych jednostek oraz organizacji spo³ecznych 
dzia³aj¹cych na terenie naszego miasta oraz mieszkañców 
Bierunia.

Zapisy odbywaæ siê bêd¹ od dnia 10.01.2011 r 
w kinoteatrze „Jutrzenka”.

Dla osób spoza Bierunia, przyjmowane bêd¹ wnioski 
od dnia 14.02.2011 r. w kinoteatrze „Jutrzenka” .
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31 paŸdziernika w ko
œciele pw. œw Bart³o
mieja, odby³a siê 

uroczysta Msza Œwiêta w cza
sie której modliliœmy siê w inten
cji Jubileuszu JE ks. Kardyna³a 
Stanis³awa Nagyego. Choæ 
poruszaj¹cy siê czêœciowo na 
wózku, to jednak niezmiennie 
tryskaj¹cy energi¹ Kap³an jak 
zwykle natchn¹³ nas duchow¹ 
m¹droœci¹ na wiele dni. JE 
Kardyna³a powita³ w bieruñskiej 
œwi¹tyni burmistrz Bierunia Lu-
dwik Jagoda. Podczas Mszy 
œw. koncelebrowanej miêdzy in

nymi z ks. dziekanem Waleria-
nem Ogiermanem, Kardyna³ 
Nagy – si³ami ks. kanonika Jó-
zefa Przyby³y, poœwiêci³ nowe 
organy.

Instrument przybli¿y³ wiernym 
starosta bieruñskolêdziñski 
Piotr Czarnynoga, inicjator fe
stiwalu organowego. Powiedzia³ 
on miêdzy innymi: 

Przebudowy organów w 
koœcio³a Œw. Bart³omieja w Bie
runiu dokona³a w 2010 roku fir
ma Marka Cepki z Popowa 
k/ Wronek. Za³o¿enia konstruk
cyjne i brzmieniowe zosta³y 
opracowane w styczniu 2009 r. 
przez prof. Juliana Gembal-
skiego, przy zachowaniu nie
których elementów ze sta
rych organów elektroma
gnetycznych. 

KULTURA

23  października w 
kinoteatrze „Ju
trzenka” odbyły 

się śląskie eliminacje do XI 
Ogólnopolskiego Festiwa
lu  Dzieci i Młodzieży „Tę
czowe Piosenki Jana Woj
daka”. Gościem eliminacji 
był Jan Wojdak – pomysło
dawca i dyrektor artystyczny 
festiwalu, wokalista legen
darnej grupy „Wawele”. Po 
przes³uchaniu 29 solistów i 
zespo³ów jury w sk³adzie: Do-
rota Bêbenek – piosenkarka 
Arisa Vinci – przewodnicz¹ca, 
Jan Stêpieñ – redaktor mu
zyczny Polskie Radio Kraków 

oraz Andrzej Minkacz – muzyk, 
kompozytor wy³oni³o uczestni
ków koncertu fina³owego.

Podczas obrad jury, publi
cznoœæ mog³a obejrzeæ pe³en 

ekspresji show taneczny w wy
konaniu grupy tañca nowo
czesnego „Extreme” prowa
dzonej przez Dariusza Krylê 
w Bieruñskim Oœrodku Kultury. 

W gronie laureatów 
bieruñ skiego etapu znaleŸli 
siê: w kategorii (810 lat) – 
Anna Furga³ z Jastrzêbia 
Zdroju i Martyna Kaleta 
z Nowego S¹cza; w kate
gorii (1213 lat) – Marty-
na Prochowska z Danko
wic, Martyna Kowalczyk z 
Jastrzêbia Zdroju oraz Syl-
wia Lipka z Knurowa. Na
tomiast w kategorii (14 – 
16 lat) – Jagoda Klimek z 

Rybnika, Aneta Woszczyñska 
ze Œwiêtoch³owic, Damian 
Hyra z Wrêczycy Wielkiej oraz 
Bettina Krzykawska z Bieru
nia Starego. Gratulujemy. 

Brawo Bettina

bieruñ skiego etapu znaleŸli 
siê: w kategorii (810 lat) – 
Anna Furga³
Zdroju i 
z Nowego S¹cza; w kate
gorii (1213 lat) – 
na Prochowska
wic,
Jastrzêbia Zdroju oraz 
wia Lipka
tomiast w kategorii (14 – 
16 lat) – 

RODNIA · LISTOPAD 2010

cyjne i brzmieniowe zosta³y 

skiego

Niezwyk³a Msza, 
wspania³y koncert

Wyj¹tkow¹ oprawê mia³ 
ostatni 8 koncert XI Fe-
stiwalu Jesieñ Organo-
wa w Powiecie Bieruñsko 
Lêdziñskim.
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KULTURA

Bieruński Ośrodek Kultury 
zaprasza w listopadzie 2010 r. 

Kinoteatr „Jutrzenka”, ul. Spiżowa 4

9 listopada godz. 15.00 
– Spotkanie komisji wyborczych – UM

10 listopada godz. 17.00 – Koncert muzyczny „Niepod
ległość a muzyka polska” w wykonaniu artystów agencji 
„Violino” oraz przedstawienie przygotowane przez uczniów 
Gimnazjum nr 2

16 listopada godz. 11.00 – „Jubileusz par małżeńskich” 
– uroczystość przygotowana przez UM

18 listopada godz. 15.00 – Wieczór wspomnień dla PZERiI

20 listopada godz. 17.00 – „Wieczór francuski” – Stowarzy
szenie Wspólna Europa

21 listopada godz. 18.00 – Spotkanie ministrantów z okazji 
Świętego Tarsycjusza

22 listopada godz. 10.00 – VI Powiatowy Konkurs Recyta
torski Poezji Śpiewanej „Poeci Młodej Polski” – LO

24 listopada godz. 15.00 – Andrzejki KGW

25 listopada godz. 18.00 – Wieczór taneczny PZERiI

27 listopada – 85lecie Klubu Sportowego 
„UNIA” – Bieruń Stary

Świetlica Środowiskowa, ul. Remizowa 19

3 listopada  godz. 17.30 – Wernisaż wystawy „Praca Roku 
2009”

18 listopada godz. 14.00 – Spotkanie Andrzejkowe dla PZERiI

22 listopada godz. 16.00 – Spotkanie chórów z okazji 
św. Cecylii

24 listopada godz. 17.00 – Otwarcie wystawy z okazji 
85 lecia Parafii NSPJ

Dom Kultury „Gama”, ul. Chemików 45

7 listopada godz. 18.30 – Koncert gwiazd telewizji 
TVS SILESIA „NEW FOR YOU” – wstęp 10 zł. 

20 listopada godz. 20.00 – Zabawa Andrzejkowa z ze
społem „Bieruńskie Bajery” impreza biletowana 
– wstęp 60 zł/para

28 listopada godz. 18.30 – Koncert zespołu „NEW BONE” – 
wstęp wolny

Jest to cykliczna wy
stawa pokonkursowa 
organizowana przez 

Zwi¹zek Polskich Artystów 
Plastyków okrêg w Katowi
cach i prezentuje najbar
dziej aktualne trendy i po
stawy artystów zrzeszo
nych i niezrzeszonych w 
Zwi¹zku. Wystawa zawie
ra dzie³a z zakresu malar
stwa, rysunku, grafiki pro
jektowej i u¿ytkowej oraz 
rzeŸby. 

Na konkurs „Praca Roku 
2009” wp³ynê³o 47 prac 
tylu¿ autorów. Mo¿e nie 
jest to du¿o jak na kato
wickie œrodowisko pla
styczne, ale w sam raz, 
aby zorientowaæ siê w 
tendencjach i poszukiwa
niach twórczych. Grand 
Prix wywalczy³ obraz Mar-
ka G³owackiego „Adam i 
Ewa”. Wœród prezentowa
nych dzie³ sztuki jest tak¿e 
rzeŸba Remigiusza Dulko 

Do 16 listopada mo¿na zwiedzaæ wystawê 
pt. „Praca roku 2009” w Œwietlicy 

Œrodowiskowej przy ul. Remizowej 19

Praca roku 

– artysty pochodz¹cego z 
naszego miasta.

Dziêki staraniom Bieruñ
skiego Oœrodka Kultury, 
najlepsze dzie³a œl¹skich 
artystów mog¹ byæ podzi
wiane nie tylko w du¿ych 
miastach, jak Katowice, 
Chorzów czy D¹browa 
Górnicza, ale tak¿e w na
szej miejscowoœci. 

Na wernisażu gościliśmy 
Prezesa ZPAP Okręgu w 
Katowicach i jednocześnie 
Komisarza konkursu pana 
Adama Dutkiewicza. 

Otwarcie wystawy uprzy
jemnił nam koncert w kli
matach jazzowych zespołu 
„Note of Wine” w składzie: 
Łukasz Dudek, Kamil Ku-
bica, Mariusz Jastrzębski, 
Dominik Sterlażnikow.



11RODNIA · LISTOPAD 2010 r.

Kiedy wstêpowaliœmy do 
Unii Europejskiej, jeden z 
jej przywódców powiedzia³, 

¿e od teraz Pireneje s¹ górami 
polskimi a Tatry francuskimi.

Z ka¿d¹ kolejn¹ wizyt¹ 
partnersk¹ Meung sur Loire sta
je siê bardziej œl¹skim miastem 
a Bieruñ – francuskim. Takie 
wra¿enie mo¿na by³o odnieœæ 
wczesnym rankiem, 2 listopa
da, kiedy zakoñczy³a siê czte
rodniowa wizyta mieszkañców 
partnerskiego miasta z Francji 
– Meung sur Loire. 

44 osobowa grupa goœci³a w 
domach bieruñskich rodzin.

By³a to ju¿ czwarta wymia
na, która odby³a siê na podsta
wie aktu partnerstwa podpisane
go w maju 2007 r. Termin wizyty 
– prze³om paŸdziernika i listo
pada wybrali sami goœcie, zain
teresowani polsk¹ tradycj¹ ob
chodów Wszystkich Œwiêtych. 
Uczestnikami w wiêkszoœci s¹ 
mieszkañcy zrzeszeni w stowa
rzyszeniu „Wspólna Europa”, 
które ma swoje oddzia³y w obu 

miejscowoœciach. Tegoroczna 
wizyta przebiega³a pod has³em 
„Deklaracja Roberta Schuma
na pocz¹tkiem Unii Europej
skiej”, co mia³o swój wydŸwiêk 
podczas sobotniej prelekcji na 
ten temat, prowadzonej w j. pol
skim i francuskim przez dr Jana 
Czempasa. Uczestnicy spotka
nia zgromadzeni w SP3 us³yszeli 
wiele ciekawych informacji 
dotycz¹cych niezwyk³ej postaci 
Schumana, zwanego ojcem zjed
noczonej Europy. To dziêki nie
mu powsta³a Europejska Wspól
nota Wêgla i Stali, która da³a 
pocz¹tek Unii Europejskiej. Pod
czas prelekcji wy³oniono laure
atów konkursów: multimedialne
go i plastycznego poœwiêconych 
w³aœnie tej tematyce.

Program wizyty francuskich 
goœci obejmowa³ tak¿e wizytê 
w muzeum browarnictwa w Ty
chach, zawody strzeleckie z 
broni sportowej w KS „Piast” w 
Bieruniu oraz udzia³ w koncer
cie inauguruj¹cym nowe orga
ny w koœciele œw. Bart³omieja. 

Podczas niedzielnej wycieczki 
francuscy goœcie zwiedzili tak¿e 
Wadowice. Wa¿nym elemen
tem tegorocznej wymiany by³o 
pokazanie przyjezdnym obcho
dzonego w wyj¹tkowy sposób 
Dnia Wszystkich Œwiêtych. Za
palane znicze na przepiêknie 
ozdobionych grobach wywar³y 
na mieszkañcach Meung sur 
Loire ogromne wra¿enie. Na
tomiast podczas wycieczki 
do kopalni „Piast”, francuscy 
goœcie mogli siê przekonaæ, 
jak ciê¿ka jest praca górnika. 
Szeœciokilometrowa podziem
na przeprawa bardzo zmêczy³a 

uczestników, którzy wielokrot
nie podkreœlali, ¿e by³o to dla 
nich wyj¹tkowe prze¿ycie.

Podczas spotkania po¿egna
lnego w kinoteatrze „Jutrzenka” 
burmistrz Bierunia Ludwik Ja-
goda wrêczy³ grafikê z wizerun
kiem koœcio³a Najœwiêtszego 
Serca Pana Jezusa na rêce 
przedstawiciela Mer Meung 
sur Loire – Pauline Martin. 
Wszystkie rodziny otrzyma³y 
zaœ przysz³oroczne kalenda
rze wykonane na zlecenie UM 
Bieruñ, przedstawiaj¹ce foto
grafie miast partnerskich oraz 
ceramiczne pami¹tki.

WYDARZENIA

RODNIA · LISTOPAD 2010 r.

Bieruñ jak Marsylia, Meung…

Z sukcesów naszej 
m³odzie ¿y dumne jest 
ca³e miasto. Patrz¹c ze 

strony w³adz miejskich – jest to 
owoc przyjêtej Strategii Roz
woju Miasta w której edukacja 

i sprawy m³odego pokolenia 
postawione s¹ na czo³owym 
miejscu. Rodzice z dum¹ 
powiedz¹: „to moja córka, mój 
syn” a nauczyciele wiedz¹ ile 
pracy trzeba w³o¿yæ by uda³o 

siê oszlifowaæ bieruñskie dia
menty. Ka¿dego roku w Domu 
Kultury „Gama” uginaj¹ siê 
sto³y od ksi¹¿ek przeznaczo
nych dla naszych przymusów. 
Burmistrz z dum¹ wrêcza ko
lejnym laureatom nagrody a 
ich rodzicom listy gratulacyj
ne. W paŸdzierniku przychodzi 

czas na uk³on w stronê peda
gogów. 

W tym roku, 13 paŸdziernika 
NAGRODY BURMISTRZA MIA
STA BIERUNIA z r¹k Ludwika 
Jagody otrzymali: z Przedszko
la Nr 1: Mariola Czernik, Bar-
bara Nieckarz – dyrektor, 

Sukcesy nauczycieli

14
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Instrument nawi¹zuje do naj
lepszych barokowych i roman
tycznych tradycji budownictwa 
organowego. 

Organy zwieñczone s¹ 
„Glori¹”, w której znajduje siê 

Oko Opa trznoœci Bo¿ej oraz 
wstêg¹ z napisem „Laudemus 
Domino”. Na czêœci frontalnej 
w œrodku znajduje siê obraz œw. 
Cecylii a w ramie obejmuj¹cej ob
raz – herb miasta Bierunia. Herb 

Bierunia mówi, 
¿e to parafia
nie bieruñscy 
i bliscy im dar
czyñcy, s¹ fun
datorami orga
nów. Autorem 
pro jektu plasty
cznego oraz 
wy konawc¹ ele
mentów malar
skich jest arty
sta plastyk Ro-
man Nyga. 

Uroczysty koncert, któ
ry by³ swoist¹ demonstracj¹ 
mo¿liwoœci nowego instrumen
tu oraz artystycznego kunsztu 
wykonawców, wype³ni³y miêdzy 
innymi utwory J. S. Bacha, 
J. Haydna i Juliana Gembal
skiego.

Gwiazdorska obsada koncer
tu: Julian Gembalski – organy 
oraz Gliwicka Orkiestra Kame
ralna pod dyrekcj¹ Miros³awa 
Jacka B³aszczyka, zapewni³a 
publicznoœci muzyczn¹ ucztê. 

WYDARZENIA

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

Niezwyk³a Msza, 
wspania³y koncert

8
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ROZMAITOŚCI
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Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z 7 ust. 
1 pkt. 2, 3 i 4 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 
o samorządzie 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 gmi
nach (tj. Dz. U. Nr 236 poz. 2008 z 2005 r. z 
późniejszymi zmianami) oraz § 6 Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gmi
ny Bieruń nadanego Uchwałą Nr III/4/2006 Rady 
Miejskiej w Bieruniu z dnia 30.03.2006 r.

Zarządzam:
§1

Podjęcie działań przez wymienione służby 
miejskie, zapewniające prawidłowe funkcjo
nowanie miasta w okresie zimo wym, a w 
szczególności

zobowiązuję:
§2

1. Realizatora zawartych umów na zimowe utrzy
manie dróg, ulic i chodników w gminie Bieruń w 
rejonie I – Bieruń Stary oraz w rejonie II – Bieruń 
Nowy do:

a) właściwego przestrzegania przyjętych stan
dardów zimowego utrzymania z uwzględ
nieniem kategoryzacji dróg oraz kolejności 
odśnieżania, w zależności od ich znaczenia 
komunikacyjnego dla miasta:
• dróg powiatowych – II standard;
• dróg gminnych i wewnętrznych – III stan

dard;
• 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 zmech
anizowany nie był odkładany na chodnikach, 
przejściach dla pieszych i przystankach.

b) transportu „koksiaków”, montażu, rozpale
nia, uzupełniania koksu w wyznaczonych 
punktach miasta, przy utrzymującej się 
przez okres co najmniej 3 kolejnych dni tem
peraturze poniżej minus 12o C oraz ich de
montażu po zakończeniu dyżuru;

c) uprzątnięcia błota, śniegu i lodu z całej po
wierzchni przystanków komunikacyjnych 
oraz gromadzenia uprzątniętych zanieczysz
czeń poza terenem przystanków w sposób 
nie utrudniający zatrzymywania pojazdów 
oraz wsiadania i wysiadania pasażerów.

2. Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunal
nej do:

a) opracowania i podania do publicznej wia
domości informacji o sposobie organizacji 
„Akcji Zima” wraz z przypomnieniem wła
ścicielom i administratorom obiektów o ko
nieczności podjęcia działań przygotowaw
czych i zabezpieczających ciągłość działa
nia obiektów oraz urządzeń w okresie zimy 
oraz usuwania śliskości na chodnikach i 
drogach będących w ich utrzymaniu;

b) wystąpienia do Prezesa PKSiS Oświęcim 
S.A. o zapewnienie prawidłowego funkcjo
nowania komunikacji zbiorowej;

c) wystąpienia do Prezesa Zarządu Rejono
wego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Ka
nalizacji w Tychach S.A. o opracowanie pro
gramu działania na wypadek klęski żywioło
wej w zakresie dostawy wody;

d) wystąpienia do Prezesa Zarządu Bieruń
skiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komu
nalnej Sp. z o.o. o opracowanie programu 
działania na wypadek klęski żywiołowej w 
zakresie funkcjonowania kanalizacji sanitar
nej na terenie miasta;

e) wystąpienia do Dyrektorów / Prezesów jed
nostek organizacyjnych i Spółek Prawa 
Handlowego Gminy o włączenie się w ak
cję odśnieżania przy wystąpieniu ekstremal
nych opadów śniegu poprzez użycie dodat
kowych sił i środków.

3. Inspektora Zarządzania Kryzysowego i Obro
ny Cywilnej do:

a) opracowania planu działania na wypadek 
usuwania skutków klęski żywiołowej i zagro
żeń środowiska w czasie zimy 2010/2011;

b) przekazywania do Całodobowego Ośrodka 
Dyspozycyjnego oraz Wydziału Gospodarki 
Komunalnej meldunków o nadchodzących 
niskich temperaturach lub zwiększonych 
opadach śniegu.

4. Właścicieli nieruchomości, współwła ści cieli, 
użytkowników wieczystych oraz jednostki orga
nizacyjne i osoby posia da jące nieruchomości w 
zarządzie lub w użytkowaniu a także inne pod
mioty władające nieruchomością do:

a) uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z chodników położonych 
wzdłuż nieruchomości;

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

c) usuwania nadmiaru śniegu z dachów bu
dynków.

5. Komendanta Straży Miejskiej do:

a) opracowania planu działania podległych mu 
służb w zakresie kontroli i koordynacji usu
wania skutków zimy oraz prawidłowego 
utrzymania urządzeń komunalnych, w tym 
w szczególności właściwego stanu dróg, 
chodników, tuneli i innych obiektów drogo
wych itp;

b) koordynacji i współdziałania z Wydziałem 
Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego, 
przedsiębiorstwami wyłonionymi w przetar
gu na zimowe utrzymanie dróg, ulic i chod
ników w sezonie zimowym 2010/2011;

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

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

6. Dyżurnego Straży Miejskiej do wyda wania 
poleceń podmiotom określonym w zarządzeniu 
w imieniu Burmistrza Miasta Bierunia w zakresie 
usuwania stwierdzonych nieprawidłowości.

Powołuję:
§3

1. Całodobowy Ośrodek Dyspozycyjny z siedzibą 
w Straży Miejskiej w Bieruniu przy ul. Jagiełły 1.
2. Ogólnodostępne, całodobowe numery tele
fonów do Ośrodka: 
linia bezpłatna nr 986;
linia płatna 32 216 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 – Bieruń Stary oraz rejo
nu II  Bieruń Nowy w zakresie prawidłowe
go przebiegu „Akcji zima”;

b) przyjmowanie zgłoszeń o zaistniałych awa
riach i zagrożeniach na terenie gminy i 
sprawne ich przekazywanie służbom komu
nalnym 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 przyjaz
dów jednostek zaangażowanych w utrzy
manie zimowe dróg i przekazywanie infor
macji do Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

Ustalam:
§4

1. Dzień 1 listopada 2010 r. jako datę gotowości 
dróg, komunikacji i służb komunalnych do akcji 
zima.

§5
1. W przypadku ewidentnego braku reakcji 
na zgłoszoną wcześniej awarię przez Straż 
Miejską, informowanie o zaistniałym fakcie 
Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Miejskiego w Bieruniu tel. 32 324 24 01 
lub Zastępcę Burmistrza Miasta Bierunia tel. 
032 324 24 12.

Polecam:
§6

1. Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komu
nalnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu przekazać 
niniejsze zarządzenie:
a) właściwym służbom i podmiotom działają

cym na terenie Gminy Bieruń odpowiedzial
nym za przebieg „Akcji Zima”;

b) Komendantowi Powiatowemu Policji w Bie
runiu.

§7
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem pod
pisania i obowiązuje na okres trwania “Akcji 
Zima 2010/2011”, tj. od 1 listopada 2010 r. do 
chwili ustania trwałych opadów śniegu oraz 
przymrozków powodujących śliskość w stopniu 
zakłócającym komunikację, nie krócej niż do 31 
marca 2011 r.

§8
1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w prasie 
lokalnej i Biuletynie Informacji Publicznej.

ZARZĄDZENIE Nr B-015/239/10 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 25.10.2010 r.
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SESJA

W dniu 28.10.2010 r. 
odby³a siê przed
ostatnia sesja Rady 

Miejskiej V kadencji. Tematem 
wiod¹cym sesji by³a perspek
tywa rozwoju miasta w œwietle 
zmian uk³adu przestrzennego, 
spowodowanych dzia³alnoœci¹ 
górnictwa i w zwi¹zku z tym, 
zmianami stosunków wodnych. 
Radni obradowali opieraj¹c siê 
na pisemnym opracowaniu, 
którego autorem jest Naczelnik 
Wydzia³u £adu Przestrzennego i 
Gospodarki Nieruchomoœciami. 
Podstaw¹ opracowania by³ 
Raport oddzia³ywania na 
œrodowisko w zwi¹zku z wy
dobywaniem wêgla kamienne
go ze z³o¿a wêgla kamienne
go KWK „Piast”, który s³u¿y³ do 
ubiegania siê kopalni o decyzjê 
o œrodowiskowych uwarunko
waniach w celu uzyskania zgo
dy na realizacjê wydobycia. Mi
nister Œrodowiska wyda³ decyzjê 
13 maja 2010 r. udzielaj¹c¹ 
KWK „Piast” koncesji na wydo
bywanie wêgla. Obszar górni
czy tej kopalni obejmuje niemal 
ca³e miasto. Najistotniejszymi 
skutkami eksploatacji bêdzie 
osiadanie terenu. Z opracowa
nia wynika, ¿e najwiêksze osia
danie w okresie eksploatacji, 
czyli do koñca obowi¹zywania 
koncesji, czyli do 31 grudnia 
2030 r. bêdzie wynosi³o do 10 
m. W wielu miejscach osiada
nie bêdzie równie¿ du¿e, bo 
wyniesie 7,5 – 9 m. W œlad za 

osiadaniem pojawi¹ siê niecki 
bezodp³ywowe. Nic dziwnego, 
¿e dokument ten wzbudzi³ wiele 
emocji podczas dyskusji. Pod
sumowanie zawarte w opraco
waniu oraz wnioski pos³u¿y³y 
Radzie do przyjêcia stanowi
ska. Do tak wa¿nej problema
tyki powrócimy na ³amach Rod
ni w odrêbnym artykule. Nale¿y 
pamiêtaæ, ¿e równie uci¹¿liwe 
dla mieszkañców s¹ wstrz¹sy 
powoduj¹ce szkody, ha³as, py
lenie itd.

Podczas sesji Rada podjê³a 
nastêpuj¹ce uchwa³y:

– w sprawie dzier¿awy grun-
tów górniczych

Rada postanowi³a wydzier¿a
wiæ 36 dzia³ek o ³¹cznej po
wierzchni 173.442 m2. Grunty 
te bêd¹ przeznaczone na cele 
rolnicze, dzia³alnoœæ handlow¹ 
i gastronomiczn¹ oraz na 
zieleñ przydomow¹ i pod miej
sce parkingowe niezwi¹zane 
z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹. 
Termin dzier¿awy wynosi od 1 
roku do 3 lat.

– w sprawie wyra¿enia zgody 
na najem lokalu u¿ytkowego 
bêd¹cego w³asnoœci¹ gminy 
Bieruñ, po³o¿onego w Bieruniu

Rada wyrazi³a zgodê na 
najem lokalu u¿ytkowego 
po³o¿onego przy ul. Warszaw
skiej 230 na kolejny okres do 
30.06.2011 r., czyli lokalu w 

przedszkolu na gabinet stoma
tologiczny.

– w sprawie wyra¿enia zgo-
dy na oddanie w dzier¿awê 
w drodze bezprzetargowej 
czêœci budynku po³o¿onego 
przy ul. Turystycznej 1 w Bie-
runiu bêd¹cego w³asnoœci¹ 
gminy Bieruñ

Rada postanowi³a przezna
czyæ do oddania w drodze bez
przetargowej w dzier¿awê na 
okres 10 lat z zakoñczeniem 
na ostatni dzieñ roku kalen
darzowego czêœci budynku 
po³o¿onego przy ul. Turystycz
nej, czyli budynku Centrum Ini
cjatyw Gospodarczych.

– w sprawie przyst¹pienia 
Gminy Bieruñ do realiza-
cji projektu „Wszystkiego 
co najlepsze nauczy³em siê 
w przedszkolu – bieruñskie 
przedszkola przyjazne dzie-
ciom i ich rodzicom”

Rada postanowi³a wyraziæ 
zgodê na przyst¹pienie gminy 
do programu, który bêdzie re
alizowany ze œrodków unijnych 
w ramach Programu Opera
cyjnego Kapita³ Ludzki. Gmina 
przyst¹pi³a w marciu br. do kon
kursu. W paŸdzierniku Zarz¹d 
Województwa Œl¹skiego przyj¹³ 
wniosek do dofinansowania. 
Ca³kowita wartoœæ projektu 
1.027.692 z³, a kwota dofinan
sowania 1.012.276 z³. Wk³ad 
w³asny gminy to 15.415 z³. Pro
gram przewiduje: adaptacjê 
pomieszczeñ w przedszkolu nr 
1 i 2 na nowe sale przedszkol

ne, szkolenia kadry pedago
gicznej, zajêcia adaptacyjne 
dla dzieci przy udziale rodzi
ców, zajêcia dodatkowe, spe
cjalistyczne oraz zatrudnienie 
specjalistów. 

W czasie sesji Rada podjê³a 
nastêpuj¹ce uchwa³y dotycz¹ce 
podatków i op³at lokalnych:

– w sprawie okreœlenia 
wysokoœci stawek podatku 
od nieruchomoœci oraz po-
boru tego podatku w drodze 
inkasa w 2011 r.

– w sprawie okreœlenia sta-
wek podatku od œrodków 
transportowych na rok 2011

– w sprawie wysokoœci 
dziennych stawek op³aty tar-
gowej w drodze inkasa oraz 
ustalenia terminu p³atnoœci 
dla inkasentów w 2011 r.

– w sprawie poboru podatku 
rolnego i leœnego w drodze 
inkasa w 2011 r.

– w sprawie op³aty od posia-
dania psów.

Teksty uchwa³, a œciœlej wyso
koœci podatków publikujemy w 
następnym wydaniu Rodni. 

– w sprawie zmian bud¿etu.
Zmiany zosta³y ujête w 4 

za³¹cznikach.
Zmiany wprowadzono zarów

no po stronie dochodów, jak i 
wydatków.
Opracowa³: Sekretarz Miasta

Jerzy Stok

Radni obradowali

z Przedszkola Nr 2: Teresa 
Chronowska – zastêpca dyrek
tora, Jolanta Ga³ka-Klêczar, 
Kamila £y¿wiñska-Grubecka 
– ze Szko³y Podstawowej z 
Oddzia³ami Integracyjnymi Nr 
1: Anna Socha – nauczyciel 
kszta³cenia zintegrowanego, 
Mirela Kocurek – nauczyciel 
wspomagaj¹cy w klasach inte
gracyjnych, Alina Czerwiñska 
– nauczyciel jêzyka polskie
go, ze Szko³y Podstawowej z 
Oddzia³ami Integracyjnymi Nr 
3 im. Or³a Bia³ego: Gra¿yna 
D³ugosz – zastêpca dyrektora, 
Miros³awa Wilkosz – nauczy
ciel matematyki, Stanis³awa 

Krella – nauczyciel jêzyka 
polskiego, z Gimnazjum Nr 1 
im. Karola Wierzgonia: Jani-
na Duda – nauczyciel biolo
gii Anna Kasperczyk – na
uczyciel religii, Izabella Ko-
ziorz-Pastuszka – nauczyciel 
jêzyka niemieckiego, El¿biera 
Ma³ecka – nauczyciel historii 
– z Gimnazjum Nr 2: Bo¿ena 
Durkalec – nauczyciel religii, 
Joanna Gawor – nauczyciel 
geografii, Magdalena Goraus 
– nauczyciel matematyki, Ma-
rzena Œleziona – nauczyciel fi
zyki, Maria Wawrzyczek – na
uczyciel historii, Gra¿yna Ku-
bica – dyrektor.

NAGRODY MINISTRA EDU
KACJI NARODOWEJ otrzy
mali: ze Szko³y Podstawowej z 
Oddzia³ami Integracyjnymi Nr 3 
im. Or³a Bia³ego: El¿bieta Ada-
mowska – dyrektor i Irena Pan-
fil – nauczyciel jêzyka polskiego 
oraz Grzegorz Bizacki – dyrek
tor Gimnazjum Nr 1 im. Karola 
Wierzgonia.

MEDAL KOMISJI EDUKA
CJI NARODOWEJ otrzyma
li: Krystyna Czajowska – dy
rektor Oœrodka Edukacji oraz 
ze Szko³y Podstawowej Nr 3: 
Ma³gorzata Berger-Kutera – 
zastêpca dyrektora, Joanna 
Staciwa – sekretarka, Geno-
wefa Koœcielniak – intendent

ka, Roman ¯abski – konser
wator Gimnazjum Nr 1 im. Ka
rola Wierzgonia i S³awomir 
Sobañski – przedsiêbiorca. 

Natomiast NAGRODY ŒL¥
SKIEGO KURATORA OŒWIATY 
otrzymali: z Przedszkola Nr 2: 
Ma³gorzata Dziedzioch – dyrek
tor, Joanna Tomecka – nauczy
ciel, Ewa Celiñska – nauczy
ciel a ze Szko³y Podstawowej z 
Oddzia³ami Integracyjnymi Nr 3 
im. Or³a Bia³ego: Danuta Gajew-
ska – nauczyciel matematyki.

Sporo tego? Przyjrzyjcie siê 
wynikom naszej m³odzie¿y w 
czasie ró¿nych egzaminów i 
olimpiad a bêdziecie wiedzieli 
dlaczego.

Sukcesy nauczycieli11
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SPORT

...puchar nam siê nale¿y (...) 
œpiewali 24 paŸdziernika kibice 
i zawodnicy dru¿yny Homera. 
Nic dziwnego, Puchar Burmi
strza w pi³ce no¿nej – zdobyli po 
raz czwarty. Gratulujemy! Kolej
ny ju¿ rok, Ludwik Jagoda ner
wowo przechadza siê wzd³u¿ li
nii bocznej boiska KS „Piast”, 
podczas fina³ów Amatorskiej 
Ligii Pi³karskiej. No bo komu 
tu kibicowaæ jak wiêkszoœæ 
zespo³ów tworz¹ bieruniacy? 
Na szczêœcie, zawodnicy z Ho
mera mówi¹: „spoko burmistrzu 
– znów wygramy” a Ludwik Ja-
goda z radoœci¹ wrêcza im mi
strzowski puchar. Za rok mo¿e 
inny bieruñski team powal
czy… 

W tym roku w rozgrywkach 
ALPN bra³o udzia³ 14 dru¿yn. 
Mistrzem po raz czwarty z 
rzêdu zosta³a dru¿yna Home
ra, która odnios³a równie¿ 
najwiêcej zwyciêstw, bo a¿ 20 
oraz strzeli³a najwiêcej bramek 
94. Kolejne równie zaszczyt
ne miejsca zajêli: dru¿yna AKS 
Kojbud Zdrowia, która zdoby³a 
53 pkt. wygrywaj¹c 16 meczy, 
remisuj¹c 5 i przegrywaj¹c 5. 
Trzecie miejsce na podium 
zajê³a dru¿yna Johnson Con
trols, a czwarte Bieruñ Centrum. 
Patrz¹c na statystyki w tym se
zonie w 26 kolejkach pad³o a¿ 
754 bramek. Sêdziowie ukara
li zawodników 134 ¿ó³tymi kart
kami i 11 czerwonymi.

Podsumowaniem tegorocz
nego sezonu, by³y rozgrywki o 
Super Puchar 

Zarz¹du Klubu Sportowe
go „PIAST”, który odby³ siê 24 
paŸdziernika na obiekcie spor
towym KS „PIAST” w Bieruniu 
Nowym. Wysoki poziom spor
towy idealna pogoda do rozgry
wania meczy spowodowa³y, ¿e 
turniej cieszy³ siê du¿ym zainte
resowaniem.

Mieliœmy przyjemnoœæ ogl¹
daæ 4 najlepsze dru¿yny w tym 
sezonie. Mecze odby³y siê na 
zasadzie „ka¿dy z ka¿dym” 2 x 
20 min. Po ciê¿kim boju pierw
sze miejsce zajê³a dru¿yna 
Homera zdobywaj¹c 7 punk

tów. Na kolejnych miejscach 
uplasowa³y siê: dru¿yna AKS 
Kojbud Zdrowia, Johnson Con
trols oraz Bieruñ Centrum. 
Wszystkim serdecznie gratulu
jemy, kibicom dziêkujemy i za
praszamy na sezon 2011.

W tym miejscu chcielibyœmy 
podziêkowaæ wszystkim sê
dziom, ratownikom medycznym 
z Dru¿yny WOPR Bieruñ, oso
bom które przygotowywa³y bo
iska do rozgrywek oraz Panom 
Grzegorz Bernaœ – odpowie
dzialny za prowadzenie stro
ny internetowej ALPN, Walde-
mar Ma³ecki – koordynator ligi 
z strony BOSiR.

                                             KS „UNIA” BIERUŃ STARY 
 
 

                                 
                         SERDECZNIE ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW BIERUNIA I OKOLIC 
                                                                               NA 

                                                   
                    Serdecznie zaprasza Górników i Resztę „Świata” 
                                                            Na 

                          
                              Turniej odbędzie się w niedzielę dnia 05.12.2010r. 
                                                        O godzinie 1400 
 

              
                  Turniej sponsorowany przez Starostwo Powiatowe 
                                 Przewidziane niespodzianki 
                                           Wpisowe 15 zł 
                             SERDECZNIE  ZAPRASZAMY 

Pan Paweł Lorens rozpo
czął pracę w Gimnazjum 
nr 1 w Bieruniu w 2001 

roku. Niewiele osób miało możli
wość poznania się z historią  ka
riery sportowej tego wybitnego 

sportowca, dlatego postanowili
śmy przybliżyć Jego sylwetkę.

Pan Paweł Lorens urodził 
się  19 marca 1958, a  zmarł 23 
września 2010. Był polskim lek
koatletą, który specjalizował się 
w biegach długodystansowych. 
W 1981 startował w mistrzo
stwach świata, w 1985 zajął  22 
miejsce w pucharze Europy w 
biegu maratońskim. Trzykrot
nie sięgał po złoty medal mi
strzostw Polski w biegu na 20 
kilometrów. W czasie swojej 
sportowej kariery odnosił suk
cesy w wielu maratonach. Swój 
najlepszy rezultat w maratonie 
– 2:13:05 – uzyskał 28 wrze
śnia 1986 w Berlinie. Repre
zentował również barwy Wisły 
Kraków i Górnika Brzeszcze .

W pracy pedagoga odno
sił równie znaczące sukcesy. 
Przygotowywał gimnazjalistów 

do wielu zawodów i turniejów 
w których  reprezentanci naszej 
szkoły, pod opieką p. Lorensa, 
zajmowali najwyższe miejsca 
na podium.

W wielu młodych sercach 
zaszczepił miłość do sportu, a 
przede wszystkim do siatków
ki, ponieważ prowadził szkolną 
drużynę siatkarek, natomiast w 
latach 20052008 klasę sporto
wą. 

Po raz ostatni w murach na
szej szkoły zagościł na aka
demii rozpoczęcia tego roku 
szkolnego. Zawsze będziemy 
wspominać pana Pawła jako 
orędownika sportu.

Dyrekcja 
i Rada Pedagogiczna 

Gimnazjum nr 1 
im. K. Wierzgonia w Bieruniu 

Żegnaj Pawle… 
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Puchar jest nasz… 1



W piêkny paŸdziernikowy 
weekend ju¿ po raz 
dziesi¹ty Sekcja Te

nisa Ziemnego KS „Piast” wraz 
z Bieruñskim Oœrodkiem Spor
tu i Rekreacji zorganizowa³a 
X Mistrzostwa Bierunia w Teni
sie Ziemnym w grze pojedynczej 
o Puchar Burmistrza Bierunia. 
W tym roku rozszerzono formu³ê 
turnieju i mistrzostwa rozegrano 
w trzech kategoriach. W sobotê 
2 paŸdziernika rozegrano turniej 
w kategorii „open”, natomiast w 
niedzielê 3 paŸdziernika roze
grano mistrzostwa w katego
rii kobiet i old boy (+60). Z roku 
na rok Turniej o Puchar Burmi
strza zyskuje na popularnoœci 
i do zawodów zg³asza siê co
raz liczniejsze grono zawodni
ków amatorów. Wœród uczest
ników, których by³o w tym roku 
12, oprócz miejscowych tenisi
stów byli tak¿e mi³oœnicy ¿ó³tej 
pi³eczki z Tychów, Pszczyny i 
Oœwiêcimia. 

Turniej „open” rozegrano w 
systemie pucharowym, przy roz
stawieniu najlepszych 4 zawod
ników z zesz³orocznego turnie
ju. Po piêciu godzinach zmagañ 
wy³oniono finalistów, którymi po
nownie (tak jak w 2009 r.) zosta
li Dominik Gawêcki i Micha³ 
Nowicki. Zwyciêzc¹ okaza³ siê 
Micha³ Nowicki (obroñca tytu³u 
z 2009 r.) wygrywaj¹c 6:4 5:7 
11:9 po zaciêtym i stoj¹cym na 

wysokim poziomie pojedynku 
Dominika Gawêckiego (po
dwójnego triumfatora tych roz
grywek w 2007 i 2008 r). Tak jak 
w ubieg³ym roku, równie¿ teraz 
o zwyciêstwie zadecydowa³a 
ró¿nica dwóch pi³ek. W poje
dynku o III miejsce lepszym 

okaza³ siê Feliks Dembkow-
ski. Ostateczne wyniki X Mi
strzostw Bierunia w Tenisie 
Ziemnym Amatorów o Puchar 
Burmistrza miasta Bierunia: 
I miejsce Micha³ Nowicki, II 
miejsce Dominik Gawêcki, 
III miejsce Feliks Dembkow-

ski oraz IV miejsce Micha³ 
Gawêcki.

W turnieju kobiet w szranki 
stanê³o szeœæ tenisistek. Tur
niej rozegrano w dwóch gru
pach. Zwyciê¿czynie grup 
rozegra³y fina³. Mistrzyni¹ Bie
runia zosta³a Dorota Piotrowska 
z Bêdzina pokonuj¹c po piêknej 
walce Katarzynê Viscardi. W 
meczu o trzecie miejsce drama
tyczny pojedynek rozegra³y Ga-
briela Kumor i Miros³awa Wil-
kosz. O podium zdecydowa³ tie
break, w którym lepsz¹ okaza³a 
siê G. Kumor.

Trzeci¹ kategori¹ Mistrzostw 
by³ turniej panów w wie
ku powy¿ej 60 lat. Najlepsz¹ 
formê zaprezentowa³ Tadeusz 
Kie³baœnik. Drugie miejsce na 
podium zaj¹³ najstarszy uczest
nik turnieju (71 lat) Janusz Ka-
letka. Trzecie miejsce zaj¹³ 
Piotr Orpik. 

Wszystkim uczestnikom 
nale¿y pogratulowaæ sportowej 
walki, znakomitej kondycji i do
brej organizacji turnieju. Okaza³e 
Puchary ufundowane przez 
Burmistrza i dyplomy wrêczy³ 
zwyciêzcom g³ówny organiza
tor turnieju i Kierownik Sekcji 
Tenisa przy KS „Piast” Jerzy 
S³ociñski. W sêdziowaniu po
magali równie¿ inni cz³onkowie 
Sekcji – Tadeusz Kie³baœnik i 
Zdzis³aw Gruba. 

Jerzy S³ociñski

X Mistrzostwa Bierunia w Tenisie Ziemnym
o Puchar Burmistrza Bierunia

W œwietlicy sporto
wej w Bieruniu przy 
ul. Chemików 40, 

23 paŸdziernika zosta³ rozegra
ny Jubileuszowy Turniej Sza
chowy z okazji 85lecia klubu 
sportowego „UNIA” Bieruñ Sta
ry i 75lecia sekcji szachowej. 

W turnieju wziê³o udzia³ 10 
juniorów oraz 25 seniorów, a 
wœród nich zaproszeni goœcie z 
partnerskiego miasta Moravski 
Beroun. Najstarszym uczest
nikiem turnieju by³ B³a¿owski 
Micha³ – 83 lata. Turniej by³ 
przeprowadzony systemem 7 
rund x 15 min. Ju¿ po 3 rundzie 
by³o mo¿na wy³oniæ zwyciêzcê, 
a po 5 rundzie kolejne miej

sca. Nad sprawnoœci¹ przebie
gu ca³ego turnieju czuwa³ kie
rownik sekcji szachowej oraz 
sêdzia I kl. pan Andrzej Wilk. 

Organizatorami turnieju by³ 
BOSiR oraz sekcja szachowa 
KS „UNIA”. 

Najlepsze wyniki osi¹gnêli:
JUNIORZY: 1/ Bialucha Se-

bastian – Diagonalia Imie-
lin, 2/ Katolik Kamil – K.S. 
„UNIA” Bieruñ Stary, 3/ Ko-
mandera Pawe³ – Diagonalia 
Imielin, 4/ Kwietniewski Piotr 
– K.S. „UNIA” Bieruñ Stary, 
5/ Komandera Marta – Diago-
nalia Imielin i 6/ Klisz Karoli-
na – Diagonalia Imielin.

SENIORZY: 1/ Wilk Krzysz-
tof – K.S. „UNIA” Bieruñ Sta-
ry, 2/ Gromada Andrzej – K.S. 
„UNIA” Bieruñ Stary, 3/ Kar-
weta Jan – JKsz Jaworzno, 

4/ Ga³yga Józef – Tychy, 
5/ Stryjski Kazimierz – K.S. 
„UNIA” Bieruñ Stary oraz 
6 /Pawlus Arkadiusz –  
Oœwiêcim.

Jubileusz szachistów


