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Nawet bezp³atna edu-
kacja ca³kiem sporo 
kosztuje. Wiedz¹ o tym 

wszyscy rodzice zw³aszcza ci 
którzy posiadaj¹ wiêcej ni¿ jed-
no ucz¹ce siê dziecko. Koszty 
utrzymania studenta czy stu-
dentki skutecznie drenuj¹ nie-
jedn¹ rodzicielsk¹ kasê.

W sytuacji, gdy liczy siê 
ka¿dy grosz, wsparcie finan-
sowe od gminy ma swoj¹ kon-
kretn¹ wymowê. Burmistrz Lu-
dwik Jagoda 10 listopada pod-
pisa³ umowy z 14 studentami 
na rok akademicki 2008/2009. 
W tym roku, wnioski z³o¿y³o 
19 studentów mieszkañców 
Bierunia. W wyniku weryfika-
cji dokumentów 5 wniosków 
nie uwzglêdniono, gdy¿ nie 
spe³nia³y wszystkich kryte-
riów okreœlonych przez Radê 
Miejsk¹. Na ogó³ stwierdzono 
przekroczenie maksymalnej 
dopuszczalnej kwoty dochodu 
na cz³onka w rodzinie lub zbyt 
nisk¹ œredni¹ ocen. Wœród te-
gorocznych stypendystów 
dominuj¹ panie, których jest 

11 przy 3 mê¿czyznach. Nie-
mal wszyscy studiuj¹ w sys-
temie dziennym. Tegorocz-
ni stypendyœci studiuj¹ na 7 
uczelniach, z czego najwiêcej 
na Uniwersytecie Œl¹skim, Uni-
wersytecie Jagielloñskim oraz 
Politechnice Œl¹skiej. Zgodnie 

z postanowieniami uchwa³y 
Rady Miejskiej podajemy listê 
studentów, którym przyzna-
no stypendia oraz wysokoœæ 
przyznanych stypendiów. S¹ w 
tej grupie: Arleta Szmigielska 
- 400z³, Katarzyna Wilczak- 
400z³, Marcin Wilczak - 400z³, 

Bart³omiej Gardas - 300z³, 
Monika Roztojek - 300z³, Mo-
nika Niewiedzia³ - 300z³, Da-
ria Czempas - 300z³, Monika 
Kocurek - 300z³, Anna Durka-
lec - 200z³, Urszula Szwajda - 
200z³, Lucyna ¯elazko - 200z³, 
£ukasz Klenczar - 150z³, Bar-
bara Klenczar -150z³ i Karoli-
na Klenczar - 150z³.

Nasi stypendyści

W  Święta Bożego Narodzenia 
najpiękniejszych snów spełnienia 
i miłości, i radości, w Nowym Roku 

życzliwości i wspaniałych chwil radości.
Wszystkim twórcom i odbiorcom kultury 

życzą 
Pracownicy Bieruńskiego 

Ośrodka Kultury 
i Redakcja Rodni

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

i zbliżającego się Nowego Roku 

Mieszkańcom Bierunia

składamy życzenia zdrowia, 

spokoju i wszelkiego dobra 

burmistrz Ludwik Jagoda

i w imieniu Rady Miejskiej 

przewodniczący Henryk Skupień 
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LOKALIA

PrzyjdŸ 
pop³ywaæ

Ju¿ w najbli¿sz¹ sobotê - 
13 grudnia na p³ywalni SP-
1 w Bieruniu przy ul. Krakow-
skiej 28, odbêd¹ siê VIII Otwar-
te Mistrzostwa Bierunia w 
P³ywaniu. Organizatorem mi-
strzostw jest Bieruñski Oœrodek 
Sportu i Rekreacji a uczestnika-
mi mog¹ byæ mieszkañcy po-
wiatu bieruñsko – lêdziñskiego: 
uczniowie szkó³ podstawowych, 
gimnazjów, szkó³ œrednich oraz 
doroœli (równie¿ po 35 roku 
¿ycia). Zapraszamy. 

Startuje 
Orkiestra

Wielka Orkiestra 
Œwi¹tecznej Po-
mocy - Sztab w 
Bieruniu zapra-
sza wszystkich 

chêtnych wolontariuszy do kwe-
sty oraz organizacji fina³u. Zapi-
sy odbywaj¹ siê w ka¿dy wto-
rek i czwartek przy ul. Zdrowia 
14 (obok dworca autobusowe-
go) od 16:00 do 18:00. Wiêcej 
informacji mo¿na uzyskaæ 
pod numerem 695029975.

Wypadek na 
Borowinowej

Policjanci z Bierunia ustalaj¹ 
okolicznoœci wypadku drogo-
wego do jakiego dosz³o w dniu 
17.11.2008r ok. godz. 18.50 w 
Bieruniu na ul. Borowinowej. Z 
wstêpnych ustaleñ policji wy-

nika, ¿e 28- letnia kieruj¹ca sa-
mochodem marki Fiat Brawa 
jad¹c ul. Borowinow¹ od strony 
Bierunia Starego w kierunku ul. 
Turystycznej na nieoœwietlonym 
odcinku drogi najecha³a na 
siedz¹cego na jezdni 44- let-
niego mê¿czyznê, który w wy-
niku zdarzenia poniós³ œmieræ 
na miejscu. Kieruj¹c¹ samo-
chodem poddano badaniu na 
zawartoœæ alkoholu w wydy-
chanym powietrzu- wynik 0,00 
mg/l.

38 mandatów
W dniu 11 listopada 2008 

roku policjanci Sekcji Prewen-

cji i Ruchu Drogowego Ko-
mendy Powiatowej Policji w 
Bieruniu na drogach powiatu 
bieruñsko- lêdziñskiego prze-
prowadzili dzia³ania pod kryp-
tonimem „Prêdkoœæ”. W trak-
cie dzia³añ poddano kontroli 45 
pojazdów. Na 38 kieruj¹cych 
zosta³y na³o¿one mandaty kar-
ne za przekroczenie dozwo-
lonej prêdkoœci jazdy. Ponad-
to podczas dzia³añ w Bieruniu 
na ul. Warszawskiej zatrzyma-
no 35- latka, który kierowa³ sa-
mochodem pomimo s¹dowego 
zakazu prowadzenia pojazdów.

Zapraszamy 
do Trójki

Spo³ecznoœæ Szko³y Pod-
stawowej nr 3 w Bieruniu ser-
decznie zaprasza mieszkañców 
Bierunia na coroczny kier-
masz stroików i ozdób 
œwi¹tecznych, którego otwar-
cie nast¹pi 9 grudnia o godzi-

nie 16 00. W radosny nastrój 
oczekiwania wprowadzi nas 
koncert zespo³u pod kierunkiem 
Rafa³a Borkowego oraz wido-
wisko jase³kowe w wykonaniu 
uczniów Ko³a Teatralnego.

Ostatnie 
po¿egnanie

9 listopada zmar³ najd³u¿ej 
¿yj¹cy mieszkaniec nasze-
go miasta, ŒP Roman Miœ. 
Prze¿y³ 101 lat, 9 miesiêcy i 9 
dni. Pochodzi³ z zas³u¿onej dla 
Bierunia rodziny kolejarskiej z 
Zabrzegu. Pogrzeb odby³ siê 
13 listopada w Nowym Bie-
runiu a w ostatniej drodze na 
miejsce Wiecznego Spoczyn-
ku oprócz rodziny towarzyszy-
li Mu mieszkañcy Bierunia dla 
których d³ugo jeszcze pozosta-
nie wzorem. 

Wêdkarze
Zarz¹d ko³a Nr 2 Polskie-

go Zwi¹zku Wêdkarskiego 
w Bieruniu Starym informuje 
swoich cz³onków i¿ zebranie 
Sprawozdawczo - Wyborcze, 
odbêdzie siê 4 stycznia 2009 
roku. Pierwszy termin o godz. 
14:00 w Domu Kultury GAMA.

Co z AGD?
W zwi¹zku z licznymi py-

taniami mieszkañców Gminy 
Bieruñ o nieodp³atny odbiór 
zu¿ytego sprzêtu AGD, uprzej-
mie informujemy, ¿e: przy za-
kupie nowego sprzêtu – sprze-
dawca zobowi¹zany jest do 
odbioru zu¿ytego sprzêtu 

nieodp³atni, ponadto - w okre-
sie luty – maj 2009 r. firma 
„Master” zobowi¹za³a siê 
do nieodp³atnego odbioru 
zu¿ytego sprzêtu AGD z tere-
nu Gminy Bieruñ. O punktach 
odbioru i terminach powiado-
mimy w terminie póŸniejszym.

Kasa dla 
rolników

Œl¹ski Oddzia³ Regional-
ny Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa w 
Czêstochowie informuje, ¿e 
zacznie wyp³acaæ rolnikom 
od 1 grudnia, zgodnie z unij-
nymi przepisami, dop³aty 
bezpoœrednie za 2008 r. O 
takie dop³aty ubiega³o siê w 
tym roku w województwie 
œl¹skim ponad 52 tys. rolni-
ków, spoœród nich oko³o 25 
tys. otrzyma pieni¹dze jeszcze 
w grudniu.

Dyplom dla Bierunia
Gmina Bieruñ zosta³a uhonorowana dyplomem uznania za 

czynny wk³ad w realizacjê programu „Od Ciebie równie¿ zale¿y 
ochrona œrodowiska - popieraj recykling” i udzia³ w konkur-
sie dla gmin województwa œl¹skiego o tytu³ „Lider selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych 2008”

Konkurs przeznaczony by³ dla gmin woj. œl¹skiego, na terenie 
których prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. Realizo-
wano go przez Fundacjê Ekologiczn¹ „Silesia”, przy wspó³pracy 
ze Œl¹skim Zwi¹zkiem Gmin i Powiatów oraz Forum Opakowañ 
Szklanych pod patronatem honorowym Marsza³ka Wojewódz-
twa Œl¹skiego, Kuratora Oœwiaty Województwa Œl¹skiego oraz 
pos³a na Sejm RP Jana Rzyme³ki. Wspó³finansowano go ze 
œrodków Programu Unii Europejskiej Transition Facility 2005.

Strzelaj¹ najlepiej
Zawody Strzeleckie o Puchar Prezesa Œl¹skiego Zarz¹du 

Wojewódzkiego LOK w Katowicach pp³k Ryszarda Kasprzy-
ka rozegrano w miejskiej strzelnicy w Jaworznie.

W klasyfikacji kobiet miejsce pierwsze zajê³a Joanna 
Frank, które reprezentowa³a Klub Sportowy Piast Bieruñ. 
Drug¹ lokatê wystrzela³a dla siebie Ewa Ujma z LOK Tar-
nowskie Góry. Miejsce trzecie przypad³o Bernadetcie Migas 
z Klubu Sportowego Piast Bieruñ. W klasyfikacji mê¿czyzn 
najwy¿sze miejsce na podium przypad³o Grzegorzowi Szym-
czakowi, który reprezentowa³ Klub Sportowy Piast Bieruñ. Ju-
rorzy ocenili zawodników równie¿ w klasyfikacji zespo³owej. 
Na najwy¿szym stopniu podium stanêli strzelcy z KS Piast 
Bieruñ. Nasi zawodnicy okazali siê bezkonkurencyjni. 

Sportowy 
Styczeń
XII Turniej halowej piłki noż-
nej oldbojów – 17 styczeń – 
hala sportowa przy G-1, Bieruń 
ul. Warszawska 294

XII Grand Prix Bierunia w For-
mach Sztuk Walki – 24 styczeń 
– hala sportowa przy G-2, Bie-
ruń ul. Licealna 17a

VIII Turniej halowej piłki noż-
nej dla drużyn zrzeszonych 
– 31  styczeń – hala sportowa 
przy G-1, Bieruń ul. Warszaw-
ska 294
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WOKÓŁ NAS

Francuskie 
smaki.

Jak co roku w trzeci czwartek listopada 
Francja, a z ni¹ ca³y œwiat, próbuj¹ m³odego 
wina - beaujolais nouveau. To wino po-
chodzi z jednego, niewielkiego rejonu na 
pó³noc od Lyonu. Degustacja w ten dzieñ  
sta³a siê tradycj¹, oraz  wielkim sukcesem 
marketingowym.

Jak smakuje takie wino z 2008 r. 
mieszkañcy Bierunia mogli siê przekonaæ 
osobiœcie w czwartek 20 listopada. W 
ZajeŸdzie Jajosty Stowarzyszenie „Wspól-
na Europa” zorganizowa³o jego degustacjê. 
Zanim jednak otwarto pierwsz¹ butelkê, 
wys³uchaliœmy wyk³adu Dariusza Sajdoka-
cz³owieka, który o winie mo¿e rozprawiaæ 
godzinami. Dowiedzieliœmy siê z jakiego re-
gionu pochodzi to wino, jak jest produko-
wane i jakie  smaki w nim dominuj¹, jak¹ 
powinno mieæ temperaturê, by smakowa³o 
najlepiej. 

Byœmy w naszym mieœcie poczu-
li w tym dniu smak, zapach i klimat Francji 
towarzyszy³a nam francuska muzyka, trójko-
lorowe girlandy, mapa Francji z zaznaczony-
mi regionami winiarskimi, o francuskich se-
rach nie wspominaj¹c. Rozdano karty de-
gustacyjne win, na których zaznaczaliœmy 
nasze wra¿enia i oceny. Zdecydowanie naj-

lepsze naszym zdaniem okaza³o siê  wino 
Chanut Freres. Zdoby³o najwiêcej pozytyw-
nych opinii.

W ten mi³y i sympatyczny sposób 
zawita³a do Bierunia nowa tradycja- 

Komandoria dla 
Kardyna³a!

Ksi¹dz kard. Stanis³aw Nagy, Honorowy 
Obywatel Miasta Bierunia, 31 paŸdziernika 
br. za zas³ugi dla nauki i kultury polskiej 
otrzyma³ od Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Lecha Kaczyñskiego Krzy¿ Koman-
dorski z Gwiazd¹ Orderu Odrodzenia Polski. 
Wrêczenie odznaczenia nast¹pi³o o godz. 
14.45 podczas uroczystego spotkania w sali 
obrad Rady Miasta Krakowa w Pa³acu Wiel-
kopolskich przy pl. Wszystkich Œwiêtych.

Postanowienie Prezydenta o przyznaniu or-
deru zosta³o podjête 17 paŸdziernika 2008 r. 
W planach Kancelarii Prezydenta odznacze-
nie mia³o zostaæ wrêczone w Lublinie pod-
czas inauguracji 90. roku akademickiego 
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ze 
wzglêdów zdrowotnych kard. Nagy nie móg³ 
jednak przybyæ do Lublina. Dlatego Pan Pre-

zydent z okazji wizyty w Krakowie w dniu 90. 
rocznicy wyzwolenia miasta spod w³adzy za-
borczej zaprosi³ Ksiêdza Kardyna³a do Urzêdu 
Miasta, gdzie wrêczy³ odznaczenie.  

ks. Marek Borzêcki SCJ

Gdy posypie 
Wydzia³ Gospodarki Komunalnej in-

formuje, ¿e w sezonie zimowym 2008/
2009 za utrzymanie dróg i ulic gmin-
nych oraz powiatowych na terenie mia-
sta Bieruñ odpowiadaæ bêdzie: Bieruñskie 
Przedsiêbiorstwo In¿ynierii Komunalnej Sp. 
z o.o. ul. Jagie³³y 13, 43-155 Bieruñ tel. 032 
216 27 64

Osoby nadzoruj¹ce i koordynuj¹ce 
prawid³owy przebieg akcji odœnie¿ania

od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 
pracy Urzêdu: Naczelnik Wydzia³u Gospo-
darki Komunalnej mgr in¿. Jan Stocki tel. 0-
32 324 24 01 oraz Podinspektor d/s komu-
nalnych mgr in¿. Agnieszka Szczygie³ tel.0-
3232424 02. 

Osoby nadzoruj¹ce i koordynuj¹ce 
prawid³owy przebieg akcji odœnie¿ania

poza godzinami pracy Urzêdu: 
Ca³odobowy Oœrodek Dyspozycyjny z sie-
dzib¹ w Stra¿y Miejskiej w Bieruniu przy ul. 
Jagie³³y 1: telefon bezp³atny nr 986 oraz linia 
p³atna 032 21637 27.

Ponadto, informuje siê w³aœcicieli 
nieruchomoœci, wspó³w³aœcicieli, u¿ytko-
wników wieczystych oraz jednostki organi-
zacyjne i osoby posiadaj¹ce nieruchomoœci 
w zarz¹dzie lub w u¿ytkowaniu a tak¿e inne 
podmioty w³adaj¹ce nieruchomoœci¹ o 
istniej¹cym obowi¹zku, wynikaj¹cym z usta-
wy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gmi-
nach oraz Regulaminu utrzymania czystoœci 
i porz¹dku na terenie Gminy Bieruñ, do: 
uprz¹tniêcia b³ota, œniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeñ z chodników po³o¿onych 
wzd³u¿ nieruchomoœci; usuwania sopli lo-
dowych i nawisów œnie¿nych niezw³ocznie 
po ich pojawieniu siê oraz usuwania nad-
miaru œniegu z dachów budynków.

Œwiêto M³odego Wina zwanego te¿ winem 
radoœci. Chcielibyœmy j¹ kontynuowaæ i z 
przyjemnoœci¹ bêdziemy siê spotykaæ pod-
czas degustacji win z kolejnych regionów 
winiarskich Europy. 

Degustacja by³a mo¿liwa dziêki 
uprzejmoœci i zaanga¿owaniu pañstwa 
Szczygie³ – dzierżawców.Zajazdu Jajosty. 
Serdecznie dziêkujemy. 

Wszystkich zainteresowanych 
dzia³alnoœci¹ Stowarzyszenia zapraszamy 
na stronê internetow¹: www. wspolna-euro-
pa.eu lub osobiœcie proszê pisaæ na adres: 
wspolna-europa@wp.pl

  Jan Knopek
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WYWIAD

Z Burmistrzem Bierunia 
Ludwikiem Jagod¹ roz-
mawia Zbigniew Piksa 

: Niedawno obcho-
dzi-liœmy 10-lecie istnienia Po-
wiatu Bieruñsko-Lêdziñskiego. 
Jak zwykle przy tego typu 
uroczystoœciach, zewsz¹d 
pop³ynê³y s³owa zadowolenia 
i serdecznoœci. Panie burmi-
strzu, czy mieszka-ñcy Bieru-
nia maj¹ powody by œwiêtowaæ 
jubileusz powiatu? Czy jego 
postanie nie by³o jedynie kosz-
town¹ zachciank¹?

LUDWIK JAGODA: Zanim od-
powiem na to prowokacyjne pyta-
nie, chcia³bym najpierw powróciæ 
do roku 1998, kiedy to wchodzi³a 
w ¿ycie nowa ustawa administra-
cyjna, w myœl której powstawa³y 
powiaty. Tak siê sk³ada, ¿e 
burmistrzowa³em ju¿ wówczas i 
dok³adnie wiem, jak wygl¹da³a 
sytuacja. Tychy zosta³y miastem 
grodzkim, wiêc Bieruñ, gdyby 
pozosta³ przy Tychach, musia³by 
byæ ich dzielnic¹.

: Rozumiem, ¿e taka 
ewentualnoœæ nie wchodzi³a w 
rachubê…

LUDWIK JAGODA: W zwi¹zku 
z tym, mieliœmy do dyspozycji 
dwie mo¿liwoœci: byæ czêœci¹ po-
wiatu pszczyñskiego ze stolic¹ 
oddalon¹ o 20 kilometrów lub 
czêœci¹ powiatu miko³owskiego. 
By³o te¿ trzecie wyjœcie. Najtrud-
niejsze, ale i najlepsze - walczyæ o 
powstanie powiatu bieruñskiego. 
Wybraliœmy to ostatnie i w ten 
sposób posta³ powiat bieruñsko-
lêdziñski.

: Powiat jest silny si³¹ 
swoich gmin a gmin¹ wiod¹c¹, 
która najwiêcej inwestuje w po-
wiat, jest w³aœnie Bieruñ. 

LUDWIK JAGODA: Ma pan 
racjê, ale patrz¹c z perspekty-
wy lat uwa¿am, ¿e mimo, i¿ po-
wiat powsta³ na bazie piêciu 
gmin i nie spe³nia³ ustawowych 
kryteriów wymaganych dla po-
wiatów ziemskich, powo³anie 
niezale¿nego powiatu, by³o tu 
jedynym sensownym wyjœciem. 
Mieliœmy œwiadomoœæ, ¿e nasz 
powiat bêdzie w pewnym sen-
sie u³omny. Pozbawiony poli-
cji, w³asnego szpitala, urzêdu 

skarbowego, s¹du prokuratu-
ry - s³owem wszystkich przypi-
sanych do powiatu instytucji. 
Jednak walczyliœmy o to, aby 
uchroniæ naszych mieszkañców 
od koniecznoœci dalekich wy-
praw. Cieszê siê, ¿e nam siê to 
uda³o. Bieruñ jest w tym nowym 
powiecie najsilniejsz¹ gmin¹ - 
zarówno pod wzglêdem licz-
by ludnoœci, jak i gospodar-
czym. Mamy najwiêkszy bud¿et 
i jesteœmy gmin¹ centralnie 
po³o¿on¹. Od pocz¹tku mieliœmy 
œwiadomoœæ, ¿e jesteœmy najsil-
niejsi, a co za tym idzie - poniesie-
my najwiêksze koszty zwi¹zane z 
powstaniem powiatu. 

: No i tak siê w³aœnie 
sta³o. Kiedy premier Jerzy Bu-
zek podj¹³ decyzjê o zmia-
nie nazwy powiatu z tyskiego 
na bieruñsko-lêdziñski oraz 
mo¿liwoœci przeniesienia do 
Bierunia starostwa, nasza gmi-
na odda³a powiatowi wszystko, 
co mia³a w tamtym czasie naj-
lepsze.

LUDWIK JAGODA: Na 
pocz¹tku, za zgod¹ bieruñskich 
radnych, oddaliœmy na siedzibê 
starostwa budynek „Triady” w 
którym mieœci³a siê Stra¿ Miej-
ska, MOPS, biblioteka i zaple-
cze kulturalne dla Nowego Bie-
runia. Szeœæ lat temu, na po-
trzeby powiatu przekazaliœmy 
pomieszczenia w budynku Cen-
trum Inicjatyw Gospodarczych 
w Œcierniach. Przypomnê, ¿e te-
raz znajduj¹ siê tam: zamiejsco-
wy oddzia³ Urzêdu Skarbowego 
i Wydzia³ Komunikacji Urzêdu 
Powiatowego. Dziêki tej decy-
zji, nasi mieszkañcy ale rów-
nie¿ obywatele Che³mu i Boj-
szów aby uzyskaæ prawo jazdy 
czy zarejestrowaæ samochód nie 
musz¹ daleko jeŸdziæ tylko mog¹ 
to za³atwiæ w Bieruniu.

: Dziœ ju¿ nikt so-
bie nie wyobra¿a, ¿e móg³by 
jeŸdziæ do oddalonego miasta 
w sprawie dop³at, po mapy czy 
wypisy z rejestru gruntów

LUDWIK JAGODA: W³aœnie, 
a to dlatego, ¿e w swoim czasie 
czêœæ pomieszczeñ w Œcierniach 

Bieruñ przekaza³ na dogodnych 
warunkach Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnic-
twa. Od kilku lat, rolnicy nie tyl-
ko z Bierunia, ale i okolicznych 
miejscowoœci, obs³ugiwani s¹ w 
naszej gminie. 

: Na pewno jeszcze 
pan wspomni o policji…

LUDWIK JAGODA: Ale¿ 
oczywiœcie. Mieliœmy problem 
z zapewnieniem mieszkañcom 
bezpieczeñstwa i rozwi¹zaliœmy 
go.

: Tylko jakim kosz-
tem? Budynek komendy po-
wiatowej kosztowa³ 6 milionów 
z³otych, z czego gmina Bieruñ 
wyda³a 4,5 miliona. 

LUDWIK JAGODA: Nic nie 
poradzê na to, ¿e inne gminy nie-
zbyt by³y zainteresowane tym te-
matem. To w³adze urzêdu i radni 
Bierunia czu³y siê odpowiedzialne 
za zapewnienie bezpieczeñstwa. 
Wiedzieliœmy, ¿e najbezpieczniej 
bêdzie tam, gdzie powstanie sie-
dziba policji. 

: Teraz pan jako 
Burmistrz i w³adze Miasta w 
ca³oœci - jesteœcie atakowa-
ni przez mieszkañców za stan 
dróg gminnych. Gdyby za te 
pieni¹dze wyremontowaæ dro-
gi i chodniki, nie by³oby tej 
krytyki.

LUDWIK JAGODA: W przy-
rodzie nic nie ginie - za wszyst-
ko trzeba zap³aciæ jak¹œ cenê. 
W³aœnie miêdzy innymi te dro-
gi s¹ cen¹, jak¹ zap³aciliœmy za 
powstanie powiatu. Na szczêœcie 
powiat ju¿ okrzep³. Ma trochê 
wiêkszy bud¿et. Zaczyna na 
Œcierniach budowaæ w³asn¹ 
siedzibê i byæ mo¿e niebawem 
w Bieruniu powstanie kompleks 
centrum powiatowego. A gmina 
sukcesywnie remontuje drogi, 
buduje kanalizacjê i wiele innych 
rzeczy o których mówiliœmy na 
spotkaniach z mieszkañcami lub 
piszemy na ³amach Rodni. Czasy 
s¹ nie³atwe i ci¹gle szukamy do-
datkowych œrodków z funduszy 
unijnych a byæ mo¿e równie¿ z 
terenów wokó³ Fiata.

: Wiemy dobrze ile 
Bieruñ zainwestowa³ w powiat. 
Powiedzmy w takim razie, cze-
go Bieruniacy mog¹ oczekiwaæ 
od powiatu?

LUDWIK JAGODA: Powiat 
i Gmina siê w wielu sprawach 
œwietnie uzupe³niaj¹. Na przyk³ad 
w kwestii szkolnictwa, Gmina jest 
odpowiedzialna za szko³y pod-
stawowe i gimnazja, natomiast 
powiat odpowiada za szko³y po-
nadpodstawowe. Tu wszystko 
funkcjonuje bez zarzutu a na-
sze szko³y by³y i s¹ na wysokim 
poziomie. Inaczej jest z lecznic-
twem: otwarte, za które odpowia-
da gmina dzia³a sprawnie, nato-
miast le¿¹cego w gestii powia-
tu lecznictwa zamkniêtego, czyli 
szpitali, nie mamy. 

W³adze powiatowe prowadz¹ 
prê¿n¹ dzia³alnoœæ kulturaln¹. 
Gmina jest zbyt ma³ym pod-
miotem samorz¹dowym, aby 
zorganizowaæ na przyk³ad je-
sienne koncerty organowe, czy 
przegl¹d orkiestr. Powiat ma w 
tym zakresie wiêksze mo¿liwoœci 
i takie imprezy s³u¿¹ wszystkim 
mieszkañcom. 

Jednak najwiêcej do ¿yczenia 
pozostawia komunikacja. Prak-
tycznie nie istnieje komunikacja 
miêdzygminna, któr¹ powinny 
zorganizowaæ w³adze powiatu. 

Natomiast problemy gospo-
darcze - moim zdaniem - lepiej 
rozwi¹zywaæ na poziomie Gmi-
ny.

Na przyk³ad - istniej¹ce od 
siedmiu lat Bieruñskie Centrum 
Inicjatyw Gospodarczych, dys-
ponuje œrodkami, przeznaczo-
nymi na przeró¿ne kursy i szko-
lenia. Powiat, zamiast w³¹czyæ 
siê do tego przedsiêwziêcia pro-
wadzi konkurencyjn¹ dzia³alnoœæ 
w Lêdzinach. Z pewnoœci¹ radni 
powiatowi maj¹ swoje racje, ale 
nie jestem pewien czy ich decy-
zje w tym wzglêdzie s¹ do koñca 
przemyœlane.

: Proszê w takim ra-
zie powiedzieæ czy przez te 
dziesiêæ lat Bieruñ wiêcej zy-
ska³ z racji istnienia powiatu, 
czy straci³?

LUDWIK JAGODA: Gmi-
ny i Powiat wzajemnie siê 
uzupe³niaj¹. To, ¿e mamy po-
wiat jest du¿¹ wygod¹ dla 

PO CO TEN POWIAT?
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SPOŁECZEŃSTWO

mieszkañców. Z perspekty-
wy dziesiêciu lat uwa¿am, ¿e 
dokonaliœmy s³usznego wybo-
ru i dobrze wykonaliœmy swo-
je zadanie. Ale nie zapomi-
najmy o tym, ¿e nasz powiat 
wci¹¿ jest jeszcze w fazie bu-
dowy i wiele pracy przed nami. 
Powiat zrzesza piêæ gmin, któ-
re powinny w zrównowa¿ony 
sposób partycypowaæ w utrzy-
maniu tego organizmu. Tym-
czasem s¹ gminy, które jakby 
wcale nie by³y zainteresowa-
ne budow¹ naszego powiatu. 
Myœlê, ¿e jesteœmy na dobrej 
drodze i przy okazji tego jubi-
leuszu chcia³bym podziêkowaæ 
radnym powiatowym za sposób, 
w jaki rozwi¹zuj¹ poszczegól-
ne sprawy. Do wielu spraw trze-
ba jeszcze dojrzeæ, ale ju¿ dziœ 
mieszkañcy powiatu maj¹ blisko 
do dyspozycji kompetentnych 
pracowników i mog¹ na miejscu 
za³atwiaæ swoje sprawy.

Zaplanuj 
wypoczynek!

Wycieczki organizowane 
przez Zarz¹d Oddzia³u 
Polskiego Zwi¹zku 

Emerytów Rencistów i Inwali-
dów w Bieruniu maj¹ ju¿ swoj¹ 
renomê oraz wiernych uczest-
ników. Mi³o nam poinformowaæ, 
¿e w przysz³ym roku PZERiI 
zaprasza do udzia³u w atrak-
cyjnych wyjazdach nie tylko 
cz³onków Zwi¹zku ale wszyst-
kich chêtnych. Wystarczy 
zg³osiæ siê do siedziby PZERiI 
przy ulicy Spi¿owej vis a vis 
„Jutrzenki”. 
Szczególnie polecamy wyjaz-
dy:  kwiecieñ – £agiewniki 19 
kwietnia, maj – Turza Œl¹ska 
13 maja, Ziemia K³odzka 19-
21 maja (2 noclegi), czerwiec – 
Licheñ, lipiec – Turawa – Góra 
Œw. Anny, sierpieñ – Szaflary 
–ciep³e Ÿród³a ko³o Zakopane-
go, wrzesieñ– Krynica – Nowy/
Stary S¹cz (okolice) (dwa dni 
– jeden nocleg) i paŸdziernik – 
Turza Œl¹ska 13 paŸdziernika. 
W bogatej ofercie s¹ te¿ wy-
cieczki zagraniczne: wrzesieñ 
-  Grecja, wczasy nad morzem, 
czerwiec – Œwinoujœcie, Dziw-
nów. Zapraszamy!

Powiat bieruñsko-lêdziñski jest najmniejszym powiatem w 
kraju i jedynym, który 10-lecie mo¿e œwiêtowaæ trzy razy: w 
rocznicê pierwszej sesji nowego tworu, jakim by³ wówczas 

powiat ziemski tyski, dziesi¹t¹ rocznicê zmiany siedziby, a potem 
jeszcze zmiany samej nazwy.

Mówi¹c powa¿nie 9 listopada dok³adnie w rocznicê pierwszej 
sesji Rady Powiatu w niedzielê, w koœciele œw. Barbary w Bieru-
niu Nowym odby³a siê uroczysta Msza Œwiêta w intencji naszego 
powiatu. Nabo¿eñstwo koncelebrowa³o 16 ksiê¿y z bieruñskiego 
dekanatu pod kierunkiem ks. dziekana Waleriana Ogiermana. 

Okolicznoœciowe kazanie wyg³osi³ poprzedni dziekan bieruñski 
ks. kanonik Józef Przyby³a. 

Nastêpnego dnia W lêdziñskim „Piaœcie” odby³a siê uroczysta XXV 
Sesja Rady Powiatu III kadencji w ca³oœci poœwiêcona uhonorowaniu 
twórców Powiatu Bieruñsko-Lêdziñskiego, przypomnieniu dziejów 
narodzin i osi¹gniêæ powiatu.

W sesji uczestniczyli miêdzy innymi by³y premier rz¹du RP obec-
nie eurodeputowany prof. Jerzy Buzek, byli i obecni pos³owie na 
Sejm RP: Maria Nowak, Marek Wójcik, Józef Berger, Alojzy Ly-
sko, Klemens Œcierski, wicewojewoda Adam Matusiewicz, bur-
mistrzowie z Ludwikiem Jagod¹, wójtowie i przewodnicz¹cy rad 
miast i gmin naszego powiatu, prezydent Tychów Andrzej Dziuba, 
Józef Tetla - starosta pszczyñski i Dariusz Skrobol - zastêpca bur-
mistrza Pszczyny, przedstawiciele duchowieñstwa z ksiêdzem ka-
nonikiem Józefem Przyby³a na czele, radni I, II i III kadencji wraz z 
by³ymi Przewodnicz¹cymi Rady Powiatu W³adys³awem Trzciñskim 
i Joachimem Pinocym. Honory gospodarzy pe³nili starosta Piotr 
Czarnynoga i przewodnicz¹cy Rady Powiatu Henryk Barcik

10 lat powiatu. Projekt jest realizowa-
ny przez Bieruñsk¹ 
Fundacjê Inicjatyw Go-

spodarczych w partnerstwie 
z Polskim Instytutem Biznesu. 
Dzia³ania w ramach projek-
tu skierowane s¹ g³ównie do 
uczniów szkó³ gimnazjalnych 
w celu uœwiadomieniu im, 
jak¹ wa¿n¹ rolê w ¿yciu pe³ni 
edukacja. Chcemy pokazaæ 
korzyœci p³yn¹ce z odpo-
wiedniego wykszta³cenia 
oraz uœwiadomiæ m³odzie¿y, 
i¿ warto inwestowaæ w roz-
wój w³asnych zainteresowañ i 
umiejêtnoœci. 

Dziêki pozyskanej z Europej-
skiego Funduszu Spo³ecznego 
kwocie w wysokoœci 41 751 z³ w 
ramach projektu prowadzone s¹ 
zajêcia z komunikacji interper-
sonalnej i autoprezentacji oraz 
badania predyspozycji zawo-
dowych dla ponad 400 uczniów 

klas trzecich gimnazjalnych 
z terenu powiatu bieruñsko - 
lêdziñskiego. Warsztaty te maj¹ 
pomóc m³odzie¿y w dokona-
niu w³aœciwego wyboru dalszej 
drogi edukacyjnej i zawodo-
wej. Dodatkowo organizowane 
s¹ spotkania instrukta¿owe 
dla grona pedagogiczne-
go oraz spotkania informacyj-
ne dla rodziców, a wiêc osób 
maj¹cych bezpoœredni wp³yw 
na decyzyjnoœæ m³odzie¿y.  

Fina³em naszych dzia³añ były 
Targi Edukacji, które odbyłe 
siê 5 grudnia od godziny 8.00 
do 13.00 w hali sportowej przy 
Gimnazjum nr 2 w Bieruniu. 
Podczas imprezy swoj¹ ofertê 
prezentowały szko³y œrednie z 
terenu naszego powiatu i oko-
lic.Liczba zwiedzaj¹cych prze-
kroczył 800 osób. 

Drogowskaz
œwiadomy 

wybór 
œcie¿ki 

edukacyjnej 
i zawodowej
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SESJA

g W sprawie okreœlenia 
wysokoœci stawek podatku 
od nieruchomoœci oraz pobo-
ru tego podatku w drodze in-
kasa w 2009 r.
g W sprawie poboru podat-

ku rolnego i leœnego w drodze 
inkasa w 2009 r.
g W sprawie wysokoœci 

dziennych stawek op³aty tar-
gowej poboru op³aty w dro-
dze inkasa oraz ustalenia ter-
minu p³atnoœci dla inkasen-
tów w 2009 roku.
g W sprawie okreœlenia 

stawek podatku od œrodków 
transportowych na rok 2009.

Projekty uchwa³ podatko-
wych by³y szczegó³owo omó-
wione na posiedzeniach komi-
sji. Ustalaj¹c stawki Rada nie 
korzysta³a z prawa do maksy-
malnych stawek. Wszystkie tek-
sty wy¿ej wymienionych uchwa³ 
opublikowane zosta³y w innym 
miejscu „Rodni”. Bêd¹ rów-
nie¿ opublikowane w Dzienni-
ku Urzêdowym Województwa 
Œl¹skiego.
g W sprawie wydzier¿a-

wienia w drodze przetargu 
czêœci nieruchomoœci sta-
no-wi¹cej w³asnoœæ Gminy 
Bieruñ.

Rada postanowi³a przezna-
czyæ do dzier¿awy na okres 
dziesiêciu lat w drodze przetargu 
czêœæ dzia³ki po³o¿onej w Bieruniu 
przy ul. Chemików o powierzchni 
42 m2. Na dzia³ce tej bêdzie roz-
budowany obiekt handlowy. Do-
tychczasowy dzier¿awca zwróci³ 
siê o zwiêkszenie powierzchni 
dzier¿awy i przed³u¿enie umowy.
g W sprawie ustale-

nia na 2009 rok regulami-
nu okreœlaj¹cego wysokoœæ 
oraz szczegó³owe warunki 
wyp³acenia dodatków do wy-
nagrodzenia zasadniczego, 
szczegó³owe warunki obli-
czania i wyp³acania wynagro-

dzenia za godziny ponadwy-
miarowe i godziny doraŸnych 
zastêpstw nauczycieli oraz 
wysokoœci i warunki przyzna-
wania nagród ze specjalnego 
funduszu nagród.

Uchwalanie regulaminu wy-
nagrodzenia nauczycieli za-
trudnionych w szko³ach prowa-
dzonych przez gminê nale¿y do 
kompetencji Rady. Okreœla je 

Karta Nauczyciela.
W porównaniu do obowi¹-

zuj¹cego do koñca roku regu-
laminem postanowiono m.in. 
wpisaæ do dodatków funkcyj-
nych wychowawstwa w przed-
szkolach w wysokoœci 60 z³ 
miesiêcznie. W 2008 r. œrodki fi-
nansowe na to zadanie s¹ ujête 
w dodatku motywacyjnym. 
Rada w regulaminie na przysz³y 
rok zwiêkszy³a o 20 z³ dodatek 
za wychowawstwo w gimna-
zjach. Rada postanowi³a rów-
nie¿ zwiêkszyæ wysokoœæ do-
datku motywacyjnego do kwoty 
148,82 z³, w celu pokrycia skut-
ków wzrostu wynagrodzeñ na-
uczycieli zaplanowano w projek-
cie przysz³orocznego bud¿etu 
wiêksze œrodki. Regulamin 
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi prze-
pisami zaopiniowa³y zwi¹zki za-
wodowe.
g W sprawie przyjêcia 

Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwi¹zywania Pro-
blemów Uzale¿nieñ (alko-
holizm, narkomania) oraz 
przeciwdzia³ania przemocy w 
rodzinie na rok 2009.

Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi 
ustawami o wychowaniu w 
trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu al-
koholizmowi, o przeciwdzia³a-

niu narkomanii oraz przeciw-
dzia-³aniu przemocy w ro-
dzinie, Rada co roku jest 
zobowi¹zana do uchwalenia 
programów. Mo¿e to czyniæ 
w odrêbnych uchwa³ach lub 
w jednym dokumencie. Rada 
wzorem lat ubieg³ych dokona³a 
tego w jednej uchwale. W pro-
gramie okreœlono cele, kie-
runki oraz sposób realiza-

cji. Uwzglêdniono równie¿ 
wspó³pracê z dzia³aj¹cymi na 
terenie gminy stowarzyszeniami 
oraz postêpowanie w stosunku 
do osób nadu¿ywaj¹cych al-
koholu. W porównaniu do pro-
gramu tegorocznego po³o¿ono 
wiêkszy akcent na finansowa-
nie ze œrodków przeznaczo-
nych na realizacjê infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej. Zgodnie 
z ustaw¹ œrodki na realizacjê 
programu bêd¹ pochodzi³y z 
op³at za udzielone zezwolenia 
na sprzeda¿ alkoholu.
g W sprawie Przyjêcia pro-

gramu wspó³pracy z organi-
zacjami pozarz¹dowymi oraz 
innymi podmiotami uprawnio-
nymi na 2009 rok.

Realizuj¹c postanowienia 
ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku 
publicznego i o wolontaria-
cie Rada uchwali³a program 
wspó³pracy na przysz³y rok. Za-
wiera ona takie same prioryte-
ty i zadania jak tegoroczny. Na 
pokrycie kosztów realizacji za-
planowano œrodki w projekcie 
bud¿etu. Zleceniobiorcy bêd¹ 
wy³onieni w przeprowadzonych 
konkursach.
g W sprawie okreœlenia 

warunków i trybu wspierania, 

w tym finansowego rozwoju 
sportu kwalifikowanego.

Rada rozszerzy³a wspieranie 
innych podmiotów o podmio-
ty dzia³aj¹ce w zakresie spor-
tu kwalifikowanego, czyli klu-
by sportowe i uczniowskie klu-
by sportowe z terenu Bierunia. 
Ustali³a, ¿e wspieranie rzeczo-
we mo¿e nast¹piæ w formie 
udostêpnienia klubom spor-
towym bazy sportowej na za-
sadzie umowy u¿yczenia lub 
umowy dzier¿awy, wzglêdnie 
w formie przyznania dotacji 
celowej, której wysokoœæ nie 
mo¿e przekroczyæ 90 % kosz-
tów danego przedsiêwziêcia. 
Nowelizacjê ustawy o spo-
rcie kwalifikowanym stworzy³a 
mo¿liwoœæ wspierania 
tego sportu przez jednost-
ki samorz¹du terytorialnego. 
Wsparcie mo¿e byæ zarów-
no rzeczowe jak i finansowe. 
Zawarte w uchwale zadania 
zwi¹zane ze wsparciem spor-
tu kwalifikowanego mieszcz¹ 
siê w ramach upowszechnia-
nia kultury fizycznej i spor-
tu. W za³¹czeniu do uchwa³y 
okreœlono warunki jakie trze-
ba spe³niæ, aby otrzymaæ 
wsparcie oraz tryb udziela-
nia dotacji. Uchwa³a jest no-
wym rozwi¹zaniem, które sto-
suj¹ ju¿ inne gminy. Wejdzie 
w ¿ycie po up³ywie 14 dni od 
daty og³oszenia w Dzienni-
ku Urzêdowym Województwa 
Œl¹skiego.
g W sprawie zmian 

bud¿etu.
W za³¹cznikach do uchwa³y 

wymieniono zmiany po stronie 
dochodów i wydatków. Mia³y 
one na celu zapewnienie dys-
cypliny finansów publicznych.

Opracowa³:
Sekretarz Miasta

Jerzy Stok

Radni obradowali

W dniu 27.11.2008 r. odby³a siê sesja Rady Miejskiej, której jednym z tematów wiod¹cych by³a ocena wniosków ze 
spotkañ z mieszkañcami Bierunia, które odby³y siê w dniach od 6.10 do 20.10.br. Tegoroczne spotkania z mieszkañcami 
odby³y siê po raz piêtnasty. W dotychczasowej dzia³alnoœci Rady tylko dwukrotnie zaniechano tej formy kontaktów z 

mieszkañcami, a by³o to w latach wyborów do Rady. Po raz pierwszy spotkaniom, a œciœlej zg³oszonym przez mieszkañcom wnio-
skom nadano szczególn¹ formê. Do dyspozycji radnych przekazano relacjê ze spotkañ, któr¹ opublikowano w „Rodni”. By³a ona 
syntetycznym zbiorem problemów, które zg³osili mieszkañcy uporz¹dkowanym tematycznie. Do dyspozycji radnych przekaza-
no realizacjê wniosków zg³oszonych podczas spotkañ mieszkañców z w³adzami miasta opracowan¹ w Urzêdzie, która jest nowa-
torsk¹ prób¹ indywidualnego wskazania zg³oszonych problemów, powierzenia ich konkretnym wykonawcom oraz wskazaniem 
sposobu i terminu realizacji. Podczas sesji omówiono przebieg spotkañ z mieszkañcami. Rada przyjê³a przedstawione dokumen-
ty oraz zajê³a w sprawie spotkañ stanowisko. Ustali³a, ¿e dokona w przysz³ym roku kontroli z zakreœlonych terminów wykonania 
zg³oszonych wniosków. Prawdopodobnie zastosowany po raz pierwszy model czy te¿ procedura postêpowania ze zg³oszonymi 
przez mieszkañców wnioskami bêdzie kontynuowana w nastêpnych latach.Podczas sesji Rada podjê³a nastêpuj¹ce uchwa³y:
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trochê ¿a³ujê, ¿e nie zostawi³am 
sobie tych sztuk choæby na 
pami¹tkê.
= Przypadek sprawi³, ¿e 

przenios³a siê do Katowic. 
Trafi³o jej siê po babci miesz-
kanie na Zawodziu, w  kamie-
nicy przeznaczonej do rozbiór-
ki, wiêc siê przeprowadzi³a, tym 
bardziej, ¿e w Katowicach sa-
motnej matce z ma³ym dziec-
kiem ³atwiej by³o funkcjonowaæ. 
Zmieni³a te¿ pracê – przenios³a 
siê do dyrekcji kolei w Ka-
towicach. I nagle, wszyst-
ko potoczy³o siê jak lawina 
– zmar³  jej ojciec, ona sama 
zachorowa³a a gdy siê trochê 
podleczy³a – pojecha³a do sa-
natorium. Tam pozna³a „goro-
la”, za którego wysz³a za m¹¿. 
Urodzi³a drugie dziecko, po-
tem trzecie. Dosta³a mieszka-
nie na Osiedlu Odrodzenia i 
rozpoczê³a pracê w pobliskim 
szpitalu na Ochojcu. Pomimo 
naprawdê napiêtego harmo-
nogramu i r¹k pe³nych roboty, 
zaczê³o jej czegoœ brakowaæ... 
Trochê pisa³a o Œl¹sku. Aku-
rat wówczas po raz pierwszy 
odby³y siê wybory Œl¹zaka 
roku. Wygra³a pani Organisz-
czak, a Maria poczu³a lekkie 
uk³ucie babskiej zazdroœci. 

ZNANI I NIEZNANI

= Mariê Duñsk¹ wielu 
pamiêta jako Œl¹zaczkê roku 
2000. O laureatce konkursu 
„Po naszymu czyli po œl¹sku”. 
Ale nawet nie wszyscy bieru-
nianie wiedz¹, ¿e pani Maria, 
chocia¿ z Katowic jest jedn¹ 
z nich bo to tu, w  Czarnucho-
wicach siê urodzi³a, dorasta³a  
i chodzi³a do szko³y. Tu te¿  
mia³a pierwsz¹ pracê -  na ko-
lei w Bieruniu Nowym. St¹d 
ma wiele mi³ych wspomnieñ a 
z drugiej strony, wszyscy te¿ z 
pewnoœci¹ mi³o wspominaj¹ 
Mariê Doktor, bo takie nosi³a 
nazwisko przed œlubem. I wielu 
jeszcze j¹ poznaje, kiedy nieraz 
przyje¿d¿a tu do matki i chodzi 
na Mszê œw. do koœcio³a Ser-
ca Jezusa, do którego nale¿¹ 
Czarnuchowice. 
= Kiedy by³am dorastaj¹ca 

panienk¹, kierownik szko³y w 
Czarnuchowicach chcia³ nas 
zainteresowaæ teatrem  – wspo-
mina Maria Duñska. - Stworzy³ 
kó³ko teatralne,  w którym i ja 
siê udziela³am. Sami pisaliœmy 
sztuki i uda³o nam siê wystawiæ 
nawet kilka przedstawieñ. Po-
tem, gdy ju¿ rozpoczê³am pracê 
i mia³am ma³e dziecko, robo-
ty by³o tyle, ¿e nie myœla³am o 
dodatkowych zajêciach. Dzisiaj 

Maria 
z Czarnuchowic

Pomyœla³am, „dlaczego ja bym 
nie mia³a spróbowaæ?”. 
= Zaczê³am pisaæ monologi 

– zwierza siê Maria. - I trzykrot-
nie z tymi tekstami startowa³am 
w konkursie. Dwa razy uda³o 
mi siê dojœæ do pó³fina³ów. 
W tym czasie, moja œrednia 
córka w³aœnie zda³a maturê. 
Zdziwi³o mnie, ¿e nie szuka ¿ad-
nej wy¿szej uczelni, ani pracy. 
Zaczê³am jej podsuwaæ ró¿ne 
informatory, a ona posunê³a mi 
kartkê. Tak dowiedzia³am siê, ¿e 
pod koniec sierpnia zamierza 
wst¹piæ do klasztoru. 
= Ale zanim jeszcze posz³a 

do klasztoru, wrzuci³a do 
skrzynki zg³oszenie swojej mat-
ki do kolejnego konkursu.  Maria 
nie mia³a przygotowanego tek-
stu. Wiêc naprêdce napisa³a o 
swojej córce, która postanowi³a 
wst¹piæ do klasztoru. Tekst oka-

za³ siê przys³owiowym strza³em 
w dziesi¹tkê.
= Zawsze w pó³fina³ach 

siê denerwowa³am – przy-
znaje pani Duñska. – Tym ra-
zem, by³am dziwnie spokoj-
na. Gdy og³oszono werdykt 
poczu³am siê, jakby wyros³y mi 
skrzyd³a. Ucieszy³y mnie dwie 
rzeczy. Pierwsz¹ by³a satysfak-
cja z niew¹tpliwego sukcesu. 
Œwiadomoœæ, ¿e to mój tekst 
okaza³ siê najlepszy. Drug¹ by³ 
fakt, ¿e sprawiê radoœæ mojej 
ponad osiemdziesiêcioletniej 
mamie, która w Czarnuchowi-
cach s³ucha³a transmisji radio-
wej. Potem by³ bankiet, na któ-
rym prawie nic nie zjad³am i nie 
wypi³am, bo wci¹¿ ktoœ przy-
chodzi³ z gratulacjami. 
= Chocia¿ konkurs siê teo-

retycznie skoñczy³, bowiem wy-
nik og³oszono kilka lat temu, to 
nic nie wróci³o ju¿ do dawne-
go stanu rzeczy. Maria wci¹¿ 
zapraszana jest na akademie, 
do szkó³ bibliotek, klubów osie-
dlowych... Laureaci konkur-
su spotykaj¹ siê dwa razy w 
roku, a obowi¹zkowo urz¹dzaj¹ 
wspóln¹ Wigiliê. Ksiêgarnia Œw. 
Jacka wyda³a tomik jej wier-
szy. Nie jest snobk¹, jednak 
uwa¿a, ¿e wygranie konkursu 
wiele jej da³o. I nie chodzi tu 
o samochód, który by³ g³ówn¹ 
nagrod¹, ale o fakt, ¿e dziêki 
konkursowi pozna³a księdza 
Arcybiskupa Damiana Zimo-
nia, konsula angielskiego, wie-
lu ludzi nauki, kultury i sztuki. 
S³owem wszystkich tych, któ-
rych  jako skromna dziewczy-
na z Czarnuchowic, nie mia³aby 
szansy poznaæ.

Zbigniew Piksa
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KULTURA

W dniu œw. Cecylii – pa-
tronki chórów i muzy-
ki koœcielnej – 22 listo-

pada – bieruñski chór „Polonia” 
obchodzi³ 90-lecie swojego ist-
nienia. Uroczystoœæ rocznicow¹ 
rozpoczê³a Msza Œw. w koœciele 
p.w. œw. Bart³omieja Aposto³a w 
Bieruniu, któr¹ koncelebro-
wali: proboszcz parafii staro 
bieruñskiej ks. Dziekan Wale-
rian Ogierman oraz proboszcz 
Parafii p.w. Najœwiêtszego Ser-
ca Pana Jezusa w Bieruniu No-
wym ks. Jan D¹bek. Mszê œw. 
wzbogaci³ swym œpiewem jubi-
lat – chór „Polonia”. 

Po Mszy œw. zaproszeni 
goœcie udali siê do ki-
noteatru „Jutrzenka”, 

gdzie odby³a siê dalsza czêœæ 
uroczystoœci. Obecni na niej 
byli: przedstawiciele w³adz mia-
sta z burmistrzem Ludwikiem 
Jagod¹ oraz przewodnicz¹cym 
Rady Miejskiej Henrykiem 
Skupieniem, wspomniani wy-
żej proboszczowie, dyrektor 
artystyczny Œl¹skiego Oddzia³u 

90 lat na scenie

Zwi¹zku Chórów i Orkiestr 
Krzysztof Karol Kaganiec 
oraz cz³onkowie chórów „Har-
monia” i „Polonia”.

Po przywitaniu przez dy-
rektor Bieruñskiego 
Oœrodka Kultury Zofję 

£abuœ, g³os zabra³ cz³onek 
chóru, Micha³ Boehm, który 
zaprezentowa³ historiê Chóru 
„Polonia”. Choæ oficjalnie chór 
rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ 
w 1918 roku, jako Towarzy-
stwo Œpiewacze  „Polonia”, to 
pocz¹tki jego istnienia siêgaj¹ 
ju¿ 1905 roku. Pierwszy pu-
bliczny wystêp datowany jest 
na 1911 rok, kiedy dyrygentem 
by³ Jan Lubecki. Chór nie tyl-
ko œpiewa³, ale prowadzi³ sze-
roko rozumian¹ dzia³alnoœæ 
artystyczn¹, czego efektem 
by³o odegranie w 1938 roku 
„Wesela Œl¹skiego”, czêsto 
wspominanego przez ówcze-
snych mieszkañców miasta. 
Cz³onkowie chóru „Polonia” 
tworzyli zgrany zespó³. Oprócz 
pasji œpiewania ³¹czy³a ich 

przyjaŸñ. Czêsto wystêpowali, 
uczestniczyli w zjazdach, wy-
cieczkach i zabawach. W 
czasie okupacji chór „Polo-
nia” musia³ zawiesiæ swoj¹ 
dzia³alnoœæ, aby po wojnie z ini-
cjatywy Franciszka Bratka siê 
odbudowaæ. Chór uczestniczy³ 
we wszystkich uroczystoœciach 
pañstwowych, lokalnych i re-
ligijnych. Lata 50-te nale¿¹ do 
okresu s³abszej aktywnoœci. W 
kolejnych latach zespół dzia³a³ 
jako chór koœcielny. Dopiero 
w 1991 roku, kiedy Bieruniowi 
przywrócono samodzielnoœæ 

administracyjn¹, chór „Polonia” 
zosta³ reaktywowany. Od tego 
czasu dyrygentem jest Janusz 
Muszyñski, który twierdzi, ¿e 
renesans chóru zawdziêczamy 
tradycji œpiewu kultywowanej 
w bieruñskich rodzinach. 90 
lat dzia³alnoœci chóru to wiel-
ki dorobek, do którego wpisaæ 
mo¿emy wiele dzia³añ m.in. w 
wystêpy w Kalwarii Zebrzydow-
skiej, Moravskym Berounie, 
udzia³ w Tyskich Wieczorach 
Kolêdowych, wieczornicach, 
uroczystoœciach patriotycz-
nych, organizacjê Regionalne-
go Przegl¹du Pieœni Pasyjnych 
i Wielkanocnych.

Powy¿szy dorobek zosta³ do-
ceniony przez Œl¹ski Oddzia³ 
Zwi¹zku Chórów i Orkiestr. Jego 
przedstawiciel – Krzysztof Karol 
Kaganiec wrêczy³ z³ot¹, srebr-
ne i br¹zowe odznaki cz³onkom 
chóru. 

Odznaki br¹zowe otrzymali: 
Maria Solarczyk, Antoni Wilk i 
Roman Kluczka.

Odznaki srebrne otrzymali: 
£ucja B³aszczyk, Elfryda Ko-
styra, Ró¿a Kulska, Magdalena 
Miernik, Maria Nowak, El¿bieta 
Nyga, Józef Respondek, Kry-
styna Wilk oraz Leonard Wilk.  
Z³ot¹ odznakê otrzyma³ dyrygent 
Janusz Muszyñski.
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kowska za pracê „Londyn” z cyklu „T³um” 
natomiast 6 równorzêdnych nagród: Jerzy 
Becela za pracê „Lapidarium”; Jerzy Do-
brzaniecki za pracê „Lekcje Pogl¹dowe 
(XY)”;Tomasz Jura za pracê „Fragment 
wiêkszej ca³oœci”; Jacek Sarap¹ta za pracê 
„Bez tytu³u”; Weronika Siupka za pracê 
„Zabytkowe wnêtrze walcowni cynku Huty 
Szopienice” i Micha³ Kotula za pracê „Hipo-
kryzja”. Ponadto Nagrodê Prezesa Okrêgu 
ZPAP otrzyma³a Weronika Siupka.

Organizatorem konkursu jest Zwi¹zek 
Polskich Artystów Plastyków Okrêg w Ka-
towicach.

Jak twierdz¹ krytycy: choæ pr¹c 
nades³ano w tym roku nieco mniej, 
ich poziom okaza³ siê nadspodzie-

wanie wysoki. Wypada siê wiêc cieszyæ, 

We wtorek 25 listopada w  Domu 
Kultury „Jutrzenka” odby³ siê IV 
Powiatowy Konkurs Recytator-

ski i Literacki. G³ównymi inicjatorkami kon-
kursów a tak¿e organizatorkami od lat  s¹ 
Dagmara Kupczyk i Dagmara Jezierska 
nauczycielki Liceum Ogólnokszta³c¹cego 
im. Powstañców Œl¹skich w Bieruniu.  Od 
pocz¹tku imprezie patronowa³o Starostwo 
Powiatowe w Bieruniu, które jest g³ównym 
fundatorem nagród oraz Bieruñski Oœrodek 
Kultury. Uczestnicy poprzednich  konkur-
sów zmagali siê ju¿ z twórczoœci¹ Adama 
Mickiewicza, poetów Skamandra czy po-
ezj¹ przeœmiewców. Tym razem impreza 
poœwiêcona by³a poezji Zbigniewa Herber-
ta , którego rok w³aœnie obchodzimy.

W sali pe³nej publicznoœci  oko³o 20 
uczestników przypomnia³o teksty poety 
udowadniaj¹c, ¿e poezja Herberta jest 
nadal aktualna.  Konkurs Recytatorski 
odby³ siê w dwóch kategoriach: recytacja i 
wywiedzione ze s³owa. Jury w sk³adzie dy-
rektor BOK Zofia £abuœ, kierownik DK „Ju-
trzenka” Magdalena Klyta, redaktor czaso-
pisma Rodnia Zbigniew Piksa oraz instruk-
tor teatralny, animator kultury, zwi¹zany na 

Bez przesady mo¿na powiedzieæ, 
¿e przez kilkanaœcie listopado-
wych dni – skromna sala „Jutrzen-

ki”, by³a œl¹sk¹ galeri¹ numer jeden. Sta-
raniem Bieruñskiego Oœrodka Kultury 
odby³ siê tu wernisa¿ pokonkursowej 
wystawy Zwi¹zku Polskich Artystów 
Plastyków Okrêg Katowice „Praca 
Roku”. Witaj¹c przyby³ych goœci, dyrek-
tor Bieruñskiego Oœrodka Kultury – Zofia 
£abuœ przypomnia³a, ¿e ju¿ kolejny raz 
mamy okazjê obcowaæ, z najlepszymi pra-
cami powsta³ymi w œl¹skim œrodowisku ar-
tystycznym.   

W tej edycji konkursu, Grand Prix otrzy-
ma³: Ireneusz Walczak za pracê „Taki 
piêkny dzieñ !”. Nagrodê Prezydenta Mia-
sta Katowice: Barbara Kasperczyk Jan-

KULTURA

Praca roku w Jutrzence

¿e  nagrody trafi³y do osób, których 
prace s¹ odzwierciedleniem tendencji 
charakteryzuj¹cych przoduj¹ce oœrodki 
artystyczne i które definiuj¹ katowickie 
œrodowisko twórcze jako prê¿ne i awan-
gardowe.

Wspó³organizatorami przedsiêwziêcia s¹ 
Urzêdy Miast: Bieruñ, Katowice, CzeladŸ, 
D¹browa Górnicza, Siemianowice Œl¹skie, 
Sosnowiec, Tychy.

sta³e z Teatrem Epidemia Micha³ Sabat 
oceniaj¹c wystêpy uczestników, bra³o pod 
uwagê dobór repertuaru, interpretacjê tek-
stu oraz wra¿enie artystyczne. Wybór lau-
reatów by³ jednog³oœny. 

W kat. Recytacja miejsce I zdoby³ uczeñ 
LO w Bieruniu Filip Berezowski, miejsce 
II – uczennica PZS w Lêdzinach Justy-
na Kœciuk, miejsce III- Ma³gorzata Za-
górska (LO w Bieruniu). Wyró¿niono po-
nadto Roksanê Olewiñsk¹ oraz Justynê 
Pomiet³o .

W kategorii wywiedzione ze s³owa I 
miejsce przyznano Monice Brom zaœ 
wyró¿nienie Annie Boryœ (obie z LO w Bie-
runiu).

Pan Cogito wci¹¿ na fali
W tym dniu dokonano równie¿ przy-

znania nagród w Konkursie Lite-
rackim pod has³em: „Œwiat wi-

dziany oczami wspó³czesnego Pana Co-
gito”. 

W kategorii poezja zwyciê¿y³a Do-
minika Swatowska (LO Bieruñ), miej-
sce II zaj¹³ Mateusz Walaœkiewicz (PZS 
Bieruñ), miejsce III – Magdalena Pomiet³o 
a wyró¿nienia Sandra Cieloch i Da-
wid Koz³owski . W kategorii proza miej-
sce I otrzyma³a Ma³gorzata Iwañska zaœ 
wyró¿nienie Anna Boryœ. 

Organizatorki ju¿ myœl¹ o kolejnej edycji 
konkursu a bêdzie to w koñcu ma³y jubile-
usz 5-lecia. 
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BURMISTRZ MIASTA
BIERUNIA

OGŁOSZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

położonego pomiędzy ulicą Wawelską, linią kolejową, rzeką 
Wisłą i ulicą Warszawską

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miej-
skiej w Bieruniu nr VII/7/2006 z dnia 27.07.2006r. zawiadamiam 
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po-
łożonego pomiędzy ulicą Wawelską, linią kolejową, rzeką Wisłą 
i ulicą Warszawską wraz z prognozą oddziaływania na środowi-
sko, w dniach od 15.12.2008r. do 16.01.2009r. w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń, w Wy-
dziale Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami (II 
piętro), w godzinach pracy Urzędu.

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miej-
scowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 07.01.2009r. w sali 
narad nr 23 Urzędu Miejskiego w Bieruniu o godz. 1500.

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

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Bieru-
nia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organi-
zacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga do-
tyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.02.2009r.

Burmistrz Miasta Bierunia
inż. Ludwik Jagoda

Sylwestrowy komunikat
Bieruński Ośrodek Kultury informuje, iż w tym roku nie 

organizujemy imprezy sylwestrowej. 
Dotychczasowe lata pokazały, że nie cieszyła się ona 

dużą frekwencją, zaś koszt wynajmu sceny oraz koncertu 
jest trzykrotnie wyższy niż ceny w pozostałych terminach.  

BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY 
ZAPRASZA W GRUDNIU

Kino – Teatr „Jutrzenka” Bieruń ul. Spiżowa 4
10 grudnia godz. 12.00 Spotkanie opłatkowe dla emerytowanych 
pracowników Ośrodka Edukacji
11 grudnia godz. 16.00 Spotkanie władz miasta z mieszkańcami
13 grudnia godz. 16.00 Spotkanie opłatkowe – Stowarzyszenia 
„Radość Życia”
16 grudnia godz. 12.00 Spotkanie opłatkowe dla Miejskiego  
Ośrodka Pomocy Społecznej
17 grudnia godz. 18.00 Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia 
600-letniego Bierunia
19 grudnia godz. 14.00 Spotkanie opłatkowe dla pracowników 
Urzędu Miejskiego

Świetlica Środowiskowa, ul. Remizowa 19
w wyk. grupy „Fabryka Marzeń”

13 grudnia godz. 17.00 Spotkanie z tradycją „Ozdoby i deko-
racje świąteczne”, Piosenki „Starego Dobrego Małżeństwa” i 
zespołu „Dżem” w wyk. Zespołu z G1 

14 grudnia godz. 14.00 Walne zebranie PZW koło nr 8

16 grudnia godz. 14.00 Spotkanie klubowe PZERiI

Dom Kultury „Gama” ul. Chemików 45
19 grudnia godz. 17.00 Kolędowe spotkania przy muzyce  – 
popisy dzieci uczących się w DK „Gama”

Zarezerwuj salę!
Bieruński Ośrodek Kultury informuje, o zmianie 

terminu przyjmowania zgłoszeń na rezerwację sali 
w 2010 roku:

- Świetlicy Środowiskowej przy ul. Remizowej 19,
- Kinoteatrze “Jutrzenka” przy ul. Spiżowej 4
- Domu Kultury “Gama” przy ul. Chemików 45

Zapisy odbywać się będą od dnia 
5 stycznia 2009 roku w Kinoteatrze 

“Jutrzenka”, ul. Spiżowa 4

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

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

2.02.2009 r. 

KULTURA
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MAGAZYN SZKOLNY

Do elitarnego grona sty-
pendystów Liceum Ogó-
lnokszta³c¹cego im. Po-
wstañców Œl¹skich w Bieru-
niu do³¹czy³a Joanna Frank 

z klasy II e, która 24 listopada 
odebra³a z r¹k Ewy Jakubow-
skiej dyrektor Wydzia³u Nad-
zoru Pedagogicznego Kura-
torium Oœwiaty w Katowicach 
stypendium Prezesa Rady 
Ministrów i Ministra Eduka-
cji Narodowej. Joasia w roku 
szkolnym 2007/08 uzyska³a 
najwy¿sz¹ œredni¹ ocen w 
naszym Liceum. Jest laure-
atk¹ rejonowych konkursów 
matematycznych, interesu-
je siê równie¿ fizyk¹ i... strze-
lectwem.

W gronie najlepszych ucz-
niów, którzy otrzymali stypen-
dium Prezesa Rady Ministrów 
znalaz³ siê przedstawiciel Po-
wiatowego Zespo³u Szkó³ w 
Bieruniu Wojciech Kubica - 
uczeñ klasy IV Technikum o 

profilu technik górnictwa pod-
ziemnego. To dla mnie wiel-
ki zaszczyt zostaæ wybranym 
spoœród kilkuset uczniów na-
szej szko³y, takie uznanie 
motywuje do dalszej pracy – 
mówi Wojtek - a ten rok jest 
szczególny, egzaminy zawo-
dowe, matura, ju¿ nied³ugo 
drugi etap Konkursu Wiedzy 
Górniczej „O Z³ot¹ Lampkê” i 
motywacja jest mi bardzo po-
trzebna - dodaje. 

Grupa przedszkolna 4-latków 
„Wiewiórki” 13 listopada tego 
roku odwiedzi³a Miejsk¹ Biblio-
tek¹ w Bieruniu przy ul. Jagie³³y.

W bibliotece dzieci mia³y 
okazjê zobaczyæ mnóstwo 
ksi¹¿ek jednoczeœnie. Tu 
chcieliœmy podziêkowaæ pa-
niom pracuj¹cym w Miejskiej 
bibliotece za bardzo mi³e, ser-

14 listopada w Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Bieruniu, odby³ 
siê Powiatowy Konkurs Biblij-
ny zorganizowany przez ka-
techetki: Bogumi³ê Babinkê 
oraz El¿bietê Kusok. Kon-
kurs zatytu³owany „Drogo-
wskazy ¿ycia w Piœmie Œw.”, 

Stypendyœci 
Tuska

deczne przyjêcie. Panie pokrót-
ce przedstawi³y dzieciom zasa-
dy wypo¿yczania ksi¹¿ek, oraz 
omówi³y i okaza³y poszcze-
gólne dzia³y. Na koniec wizyty 
obdarowa³y dzieci ksi¹¿kami i 
s³odk¹ niespodziank¹.

W tym roku szkolnym przed-
szkole nawi¹za³o równie¿ 
wspó³pracê z Miejsk¹ Biblio-

teka Publiczn¹ Filia nr 11 w 
Mys³owicach. Pani Anna ¯muda 
bibliotekarka z tej w³aœnie biblio-
teki w dniu 13.11.br. odwiedzi³a 
nasze przedszkole wcielaj¹c 
siê w Pani¹ Jesieñ. Dzieci 
bra³y udzia³ w ró¿nych cieka-
wych konkursach, oraz w zaba-
wach zwi¹zanych z tematyk¹ je-
sienn¹. W czasie spotkania dzie-
ci zosta³y obdarowane przez 
goœcia jesiennymi darami.

Przygoda z bibliotek¹

przeznaczony by³ dla uczniów 
szkó³ podstawowych z klas 1-
3. W biblijnych zmaganiach 
wziê³o udzia³ 8 trzyosobowych 
grup. Zadaniem uczestników 
by³o m.in. dopasowanie ob-
razków do Bo¿ych przykazañ, 
odgadn¹æ tytu³ piosen-

ki oraz rozwi¹zaæ krzy¿ówkê. 
Zwyciê¿y³a dru¿yna z SP3 
Lêdziny Ho³dunów w sk³adzie: 
Zuzanna Czuwaj, Patrycja 
Szypu³a i Agnieszka P³oska. 
Drugie miejsce zajê³a dru¿yna 
z SP4 Lêdziny Go³awiec, a trze-
cie z SP1 w Bieruniu. 

Na fotografii zdobywcy III 
miejsca: Kamila Gêbska, Sara 
Kozie³ i Jan Lorenc. 

Konkurs Biblijny w SP1
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Drodzy Czytelnicy, jak co roku o tej porze, Rada Miejska podjęła szereg uchwał podatko-
wych. Niestety, znów trzeba będzie sięgnąć do portfela ale to nie jest dla nikogo zaskocze-
niem. Dla tych, którzy chcą wiedzieć ile będą musieli zapłacić w 2009 roku publikujemy pełną 
treść tych uchwał, jednak bez podawania preambuły i podstawy prawnej. Czytelników, którzy 
chcą mieć oficjalny dokument w urzędowym brzmieniu, zapraszamy na strony internetowe 
lub do biura Rady Miejskiej. 

Nowy rok nowe podatki

UCHUCHWAŁA NR XI/1/2008
W sprawie: określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości oraz poboru tego 
podatku w drodze inkasa w 2009 r.

§ 1
1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nierucho-

mości:
a) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w 
ewidencji gruntów

i budynków od 1 m2 powierzchni .................................- 0,66 zł
b) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, 

retencyjne lub elektrowni wodnych 
od 1 ha powierzchni ............................................. - 3,76 zł

c) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożytku publiczne-
go przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 po-
wierzchni...................................................................- 0,12 zł

d) od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej..................................................- 0,49 zł

e) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej od 1 m2 powierzchni użytkowej ................- 18,53 zł

f) od budynków o pow. do 250 m2 lub ich części związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budyn-
ków mieszkalnych o pow. do 250 m2 lub ich części zaję-
tych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: 
handlu detalicznego, gastronomii, usług świadczonych na 
rzecz ludności objętej wpisem do ewidencji działalności go-
spodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej ..........- 17,27 zł

g) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym mate-
riałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej........- 8,99 zł

h) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowe..........- 3,66 zł

i) od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 
powierzchni użytkowej ............................................- 3,46 zł

j) od budowli – 2 % ich wartości.
§ 2

Zarządzić pobór podatku od nieruchomości na terenie gminy w 
drodze inkasa.
1. Powołać dwóch inkasentów:

- Urszulę Podbioł – zamieszkałą w Bieruniu przy ul. Jagiełły 24,
- Krzysztofa Kałę – zamieszkałego w Bieruniu przy ul. Boha-

terów Westerplatte 81.
2. Ustalić wysokość wynagrodzenia za inkaso podatku od nierucho-

mości w wysokości 8 % prowizji od pobranych kwot podatków.
§ 3

Zwolnić z podatku od nieruchomości:

- budynki i budowle będące własnością gminy,
- grunty gminne zabudowane budynkami gminnymi,
- pozostałe grunty gminne niezabudowane, z wyjątkiem od-

danych w dzierżawę i wieczyste użytkowanie.
§ 4

Zastosowanie zwolnienia lub niższej stawki z § 1, punkt 1 litera f 
dla podmiotów gospodarczych jest pomocą publiczną de mini-
mis. Udzielenie tej pomocy może nastąpić tylko w przypadkach 
określonych w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 5 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowią-
zującą od 1.01.2009 r.

Załącznik nr 1 
do uchwały Nr XI/1/2008

W sprawie: zasad udzielania pomocy publicznej de minimis 
przez zastosowanie niższych stawek od budynków o pow. do 
250 m2 lub ich części związanych z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych o pow. do 
250 m2 lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie: handlu detalicznego, gastronomii, 
usług świadczonych na rzecz ludności objętej wpisem do ewi-
dencji działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytko-
wej lub zwolnienia z podatku.

§ 1
Pomoc może być przyznana podmiotom gospodarczym we 
wszystkich sektorach,  z wyjątkiem:
a) pomocy przyznanej podmiotom gospodarczym działającym w 

sektorach rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządze-
niem Rady (WE) nr 104/2000 [10];

b) pomocy przyznanej podmiotom gospodarczym działającym w 
dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymie-
nionych w załączniku I do Traktatu ;

c) pomocy przyznanej podmiotom gospodarczym działającym w 
dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produk-
tów rolnych wymienionych w załączniku I do traktatu w nastę-
pujących przypadkach:
• kiedy wysokość pomocy ustalona jest na podstawie ceny 

lub ilości takich produktów zakupionych od producentów 
surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty 
gospodarcze objęte pomocą

• kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w 
części lub w całości producentom surowców;

d) pomocy przyznanej na działalność związaną z wywozem do 
państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bez-
pośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworze-
niem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydat-
kami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eks-
portowej;

e) pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towa-
rów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z za-
granicy;
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f) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom działającym w sek-
torze węglowym zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu 
(WE) nr 1407/2002;

g) pomocy przyznanej podmiotom gospodarczym znajdującym 
się w trudnej sytuacji ekonomicznej.
Kryteria trudnej sytuacji ekonomicznej zostały określone w 

Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w 
celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw znajdujących się 
w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 244 z 1 października 2004 r.) 

§ 2
Ogólna kwota pomocy de minimis przyznana podmiotowi nie 

może przekroczyć 200 000 EUR w dowolnym okresie trzech lat bu-
dżetowych (w sektorze transportu drogowego nie może przekro-
czyć 100 000 EUR w dowolnym okresie trzech lat budżetowych)

§ 3
W celu skorzystania z pomocy podatnik będący osobą fizycz-

ną ma obowiązek w terminie do 14 dni od rozpoczęcia roku po-
datkowego złożyć informację w sprawie podatku od nieruchomo-
ści oraz dołączyć zaświadczenia o pomocy de minimis za okres 
trzech lat budżetowych poprzedzających dzień złożenia informa-
cji lub oświadczenie, że nie otrzymał pomocy oraz oświadczenie, 
że nie jest w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Podatnik składający deklarację na podatek od nieruchomości 
w terminie ustawowym złożenia deklaracji winien przedłożyć za-
świadczenia o pomocy de minimis za okres trzech lat budżeto-
wych poprzedzających dzień złożenia deklaracji lub oświadcze-
nie, że nie otrzymał pomocy de minimis oraz oświadczenie, że nie 
jest w trudnej sytuacji ekonomicznej.

§ 1
1. Zarządzić pobór podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa.
2. Do pobierania podatku powołać dwóch inkasentów:

1) Urszulę Podbioł – zam. w Bieruniu przy ul. Jagiełły 24
2) Krzysztofa Kałę – zam. w Bieruniu przy 
  ul. Bohaterów Westerplatte 81.

3. Ustalić wysokość wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego i le-
śnego w wysokości 8 % prowizji od pobranych kwot podatku.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obo-
wiązującą od 1.01.2009 r

UCHWAŁA  NR XI/2 /2008
W sprawie: poboru podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa w 2009 r.

§ 1
1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od dokonywanej 

sprzedaży na targowiskach w wysokości określonej w załączni-
ku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym doko-
nywana jest sprzedaż.

3. Targowiskami, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o podatkach i 
opłatach lokalnych są wszelkie miejsca, w których jest prowa-
dzony handel.

§ 2
1. Zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Do pobierania opłaty powołać inkasentów:

1) Urszulę Podbioł – zam. w Bieruniu przy ul. Jagiełły 24,
2) Konsorcjum Ochrony Kopalń Spółka z o.o., ul. Lompy 11, 

41-806 Zabrze,
3) Pracowników Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu 

Miejskiego w Bieruniu.

3. Ustalić wysokość wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej w 
wysokości 15 % prowizji od pobranej opłaty, za wyjątkiem pra-
cowników Referatu Podatków i Opłat Lokalnych.

§ 3
Ustalić dwa terminy płatności pobranych opłat przez inkasentów:
1) pierwszy termin - do należności pobranych w drodze inkasa w 

pierwszej połowie miesiąca – do 15 każdego miesiąca.
2) drugi termin - do należności pobranych w drodze inkasa w dru-

giej połowie miesiąca – do ostatniego dnia danego miesiąca.
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą 
obowiązującą od 1.01.2009 r.

UCHWAŁA  NR XI/3/2008
W sprawie: wysokości dziennych stawek opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz 

ustalenia terminu płatności dla inkasentów w 2009 roku

Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XI/3/2008 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27.11.2008 r.

W sprawie: wysokości dziennych stawek opłaty targowej w 2009 roku.

L.p. Wyszczególnienie Dzienna stawka opłat w złotych

1 2 3

1. Przy sprzedazy obnośnej 5,00

2. Przy sprzedaży z samochodu do 3,5 t ładowności i innych pojazdów 16,00

3. Przy sprzedaży z samochodu pow. 3,5 t ładowności 22,00

4. Przy sprzedaży ze straganu (od straganu o powierzchni do 10 m2) 8,00

5. Od straganu o powierzchni powyżej 10 m2 16,00
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UCHWAŁA NR XI/4/2008

§ 1
Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2009:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej: a/ powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Wyszczególnienie

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

powyżej 3,5 do 5,5 
włącznie

powyżej 5,5 do 9 włącz-
nie

powyżej 9 i mniej 
niż 12

Stawka podatku w zł

Samochody posiadające Certyfikat Euro, wyprodu-
kowane po roku 1995

514,- 972,- 1.086,-

Samochody posiadające Certyfikat Euro, 
i wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej

570,- 1.028,- 1.142,-

Nie posiadające Certyfikatu Euro 
i wyprodukowane po roku 1995

628,- 1.086,- 1.314,-

Nie posiadające Certyfikatu Euro 
i wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej

684,- 1.142,- 1.370,-

b/ równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa 
całkowita w tonach

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub za-
wieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż Mniej niż
2 osie

Stawka podatku w zł

12 15 1.394,- 1.428,-

15 1.770,- 1.794,-

3 osie

Stawka podatku w zł

12 19 1.794,- 1.816,-

19 23 1.830,- 1.850,-

23 2.228,- 2.250,-

4 osie i więcej

Stawka podatku w zł

12 27 2.114,- 2.170,-

27 29 2.170,- 2.286,-

29 2.340,- 2.602,-

2.  Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie cał-
kowitej zespołu pojazdów:
a/ od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Wyszczególnienie

Ciągniki wyprodukowane

w 1995 roku i wcześniej po 1995 roku

Stawka podatku w zł

Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej 
od 3,5 tony do 7 ton

1.370,- 1.256,-

Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton i 
poniżej 12 ton 

1.486,- 1.428,-
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b/ równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita 
w tonach

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż Mniej niż
2 osie

Stawka podatku w zł

12 25 1.498,- 1.510,-

25 31 1.510,- 1.520,-

31 1.566,- 2.032,-

3 osie i więcej

Stawka podatku w zł

12 40 1.600,- 1.912,-

40 1.912,- 2.628,-

3. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z 
wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) przyczepy lub naczepy wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej ....... - 286,- zł
b) przyczepy lub naczepy wyprodukowane po roku 1995 ........................ - 266,- zł

4. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12, z 
wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą, prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 

Dopuszczalna masa całkowita 
w tonach

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż Mniej niż
1 oś

Stawka podatku w zł

12 25 286,- 352,-

25 352,- 622,-

2 osie

Stawka podatku w zł

12 28 238,- 342,-

28 33 682,- 948,-

33 38 942,- 1.392,-

38 1.276,- 1.884,-

3 osie

Stawka podatku w zł

12 38 750,- 1.044,-

38 1.044,- 1.422,-

5. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

Wyszczególnienie Mniej niż 16 miejsc Od 16 i mniej niż 
30 miejsc

Równej lub wyż-
szej niż 30 miejsc

Stawka podatku w zł

a/ wyprodukowanych w rok 1995 i wcześniej 664,- 914,- 1.770,-

b/ wyprodukowanych po roku 1995 628,- 856,- 1.714,-

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obo-
wiązującą od 1.01.2009 r.



Bożena Nir-Nowak) sfinanso-
wano podróż na Ukrainę (prze-
łom IX i X br.). Natomiast kosz-
ty związane z podejmowaniem 
ukraińskich gości zostały pokry-
te przez szkołę dzięki wsparciu 

Urzędu Miejskiego w Bieruniu, 
rodziców oraz sponsorów. Mło-
dzież ukraińska i opiekunki za-
mieszkały w domach rodzin i w 
domach koordynatorek projektu 
ze strony polskiej.

Od 17 do 22 listopa-
da Gimnazjum nr 2 w 
Bieruniu gościło pięt-

nastu uczniów z zaprzyjaź-
nionej szkoły z Komsomol-
ska na Ukrainie. To już druga 
wizyta  uczniów komsomol-
skiego gimnazjum w Bieruniu. 

 Wymiana młodzieżowa z 
Ukrainą stała się możliwa za 
sprawą przystąpienia naszej 
szkoły do udziału w projekcie 
„RAZEM ” realizowanym przez 
Fundację Współpracy Polsko-
Ukraińskiej PAUCI dzięki wspar-
ciu finansowemu programu pol-
skiej pomocy zagranicznej Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych 
RP. Po tym, jak nasze gimna-
zjum wygrało konkurs i tym sa-
mym zakwalifikowało się do pro-
jektu, piętnastu naszym uczniom 
i dwóm koordynatorkom projek-
tu (Katarzyna Ćwiękała oraz 

RAZEM – w Polsce  
W programie było między inny-

mi: spotkanie z władzami miasta 
w Ratuszu, wycieczka do Krako-
wa oraz kulturalny”Wieczór pol-
sko-ukraiński” w DK „Gama”

BNN

Jak osiągnąć sukcesy w 
chodzie sportowym?  Za-
cząć grę w piłkę nożną 

– takie przekorne zdani e  wy-
powiadali olimpijczycy którzy 
spotkali się z bieruńską mło-
dzieżą w  hali sportowej BOSiR 
przy Gimnazjum nr 1 im. Karo-
la Wierzgonia i w luźnej, sym-
patycznej atmosferze zachęca-
li młodych ludzi do uprawiania 
sportu.  

Grzegorz Sudoł (zawodnik 
AZS - AWF Kraków, olimpijczyk 
z Aten (2004 r.) - 7 miejsce na 
50 km oraz 9 na IO w Pekinie, 3 
- krotny mistrz Polski na 50 km, 
4 - krotny mistrz kraju na 5 km 
w hali - 2005 – 2008. 

Ilia Markov (Rosja) zawodnik 
AZS - AWF Kraków - mieszkają-
cy na stałe w Polsce, który po-
siadaczem tytułu wicemistrza 
olimpijskiego w chodzie na 20 
km z Atlanty (1996 r.), mistrz 
świata z Sevilli (1999 r.) oraz 
srebrny medalista mistrzostw 
świata w Edmonton (2001 r.). 

Rafał Fedaczyński (AZS -
AWF Katowice) - srebrny meda-
lista Pucharu Świata w chodzie 
na 50 km - La Coruna - Hiszpa-
nia 2006 r., dwukrotny mistrz 
kraju w chodzie na 50 km 2003 
i 2006 r.), ósmy zawodnik IO w 
Pekinie - 50 km .

Olimpijczycy przybyli do 
Gimnazjum nr 1 w Bieruniu 

na zaproszenie trenerów UKS 
“Maraton - Korzeniowski.pl” w 
Bieruniu Katarzyny Śleziony i 
Waldemara Małeckiego oraz 
dyrekcji szkoły. 

Spotkanie zakończono wrę-
czeniem gościom pamiątko-
wych pucharów oraz meda-
li przez dyr Grzegorza Bizac-
kiego.

Z Pekinu do Bierunia


