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W tym roku uroczystoœæ Œw. 
Cecylii – patronki œpiewu 
chóralnego zbieg³a siê z ob
chodami Jubileuszu 55lecia 
Chóru „Harmonia”. Z tej oka
zji 21 listopada Mszê œwiêt¹ 
w intencji chórów „Polonia” i 
„Harmonia” w koœciele p. w. 
Najœwiêtszego Serca Pana Je
zusa koncelebrowali ksi¹dz 
dziekan Walerian Ogierman i 
ksi¹dz proboszcz Jan D¹bek. 

Nastêpnie tradycyjnie odby³o 
siê uroczyste spotkanie w Świe
tlicy Œrodowiskowej „Remiza”, 
na którym obecni byli cz³onkowie 
chórów: „Polonia” i „Harmonia”. 
Goœcimy chórzystów byli:

Burmistrz Miasta – Ludwik 
Jagoda, Zca Burmistrza – Jan 
Podleœny, Przewodnicz¹cy 
Rady Miasta – Henryk Skupieñ, 
Vce Przewodnicz¹cy S³awomir 
Wawrzyniak, Przedstawiciel 
Za rz¹du Oddzia³u Œl¹skiego 
PZChiO w Katowicach Jadwi
ga ManderaWojtynek oraz 

Dyrektor BOK – Zofia £abuœ. 
Burmistrz Bierunia odczyta³ 
list gratulacyjny, podkreœlaj¹c 
fakt, ¿e cz³onkowie Chóru 

daj¹ œwiadectwo wieloletniego 
zami³owania do sztuki œpiewu, 
przez co na trwa³e wpisali siê w 
wizerunek lokalnej kultury.

Z okazji obchodzonego 
œwiêta, Pani Jadwiga Mande
raWojtynek wrêczy³a odzna
ki Polskiego Zwi¹zku Chórów 
i Orkiestr. Br¹zowe od
znaki otrzymali: Konrad 
Aksamit, Cecylia Du¿y, 

Podatki
Łabędź 

czy ślepowron?
str. 12str. 5

Sylwester 
na Rynku str. 9

7

„Harmonia” pod opiek¹ œw. Cecylii

Niechaj spełnią się marzenia i nadzieje 
które niosą ze sobą 

Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok
tego wszystkim Szanownym Mieszkańcom 

u progu świąt i przełomu roku

życzą:
w imieniu Rady Miasta i własnym 

Przewodniczący Rady 
Henryk Skupień

w imieniu Władz Miasta i własnym 
Burmistrz Ludwik Jagoda

(...) Niebieską Dziecinę z nami witajcie...
Miłych spotkań w rodzinnym gronie 

przy świątecznych stołach,
życzą 

pracownicy Bieruńskiego Ośrodka 
Kultury i redakcja Rodni
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LOKALIA

Bene Meritus

23 listopada w Sali Re
prezentacyjnej Urzêdu 

Miejskiego w Bieruniu, Ko
mendant Wojskowej Komendy 
Uzupe³nieñ w Tychach pp³k Ma
ciej Radziak wrêczy³ Pañstwu 
Urszuli i Romanowi Ka³a 
Srebrne Medale za Zas³ugi dla 
Obronnoœci Kraju, przyznane 
przez Ministra Obrony Naro
dowej. Pañstwo Ka³a otrzymali 
tak¿e od Si³ Zbrojnych Rzeczy
pospolitej Polskiej tytu³ Bene 
Meritus (dobrze zas³u¿ony) za 
zas³ugi dla obronnoœci kraju. 
Odznaczenia te, to wyraz uzna
nia i podziêkowania za wycho
wanie trzech synów: Rafa³a, 
Karla i Piotra, na wzorowych 
¿o³nierzy. Powy¿sze odznacze
nie przyznaje siê rodzicom, któ
rych przynajmniej trzech synów 
s³u¿y³o w wojsku. 

Utopce” w sprzeda¿y

W kasie Urzêdu Miejskiego 
mo¿na nabyæ miniaturê 

bieruñskiego „Utopca”  figu
ry znajduj¹cej siê na szczy
cie fontanny na Rynku. Postaæ 
„Utopca” wykonana jest ze sto
pu cynku i aluminium (Znal), 
ma 5,5 cm wysokoœci i umoco
wana jest na granitowej podsta
wie o wysokoœci 2 cm. Koszt: 
30 z³. „Utoplec”  wed³ug ludo
wych podañ wywodz¹cych siê 
m.in. z Bierunia, „Utopce” to du
chy wodne zamieszkuj¹ce ba
gna i tereny podmok³e, które w 
przesz³oœci licznie wystêpowa³y 

w Bieruniu i okolicy. „Utop
ce” zwane tak¿e „Stworokami” 
przyjmowa³y ró¿ne postacie i 
kszta³ty oraz posiada³y ró¿ne 
stroje. Szczególnie upodoba³y 
sobie robienie dowcipów 
mieszkañcom.

Dziêkujemy za krew

Podczas akcji krwiodawstwa, 
która odby³a siê 23 listopa

da na bieruñskim rynku zebra
no ponad 8 litrów krwi. Akcjê 
zorganizowa³o Stowarzysze
nie GospodarczoEkologiczne 
„Nasz Region” oraz Regionalne 
Centrum Krwiodawstwa i Krwio
lecznictwa w Katowicach. Krwi¹ 
podzieli³o siê 19 osób.

Diamentowe gody 
„£abêdzia”

W tym roku przypada 60 
rocznica dzia³alnoœci 

Ko³a £owieckiego „£abêdŸ” z 
Bierunia. Z tej okazji 21 listo
pada zosta³a odprawiona uro
czysta Msza œw. w koœciele œw. 
Walentego. Po mszy, w restau
racji „Stylowa” odby³a siê bie
siada myœliwska, gdzie zapro
szeni goœcie s³uchali muzyki 
myœliwskiej w wykonaniu sygna
listów z Pszczyny, wziêli udzia³ 
w loterii fantowej oraz obejrze
li prezentacjê multimedialn¹ 
poœwiêcon¹ historii Ko³a. Z oka
zji jubileuszu Burmistrz Bierunia 
Ludwik Jagoda wrêczy³ preze
sowi Ko³a – Karolowi Gorywo
dzie list gratulacyjny.

Szachowa wigilia

Otwarty turniej szachowy „WI
GILIA  2009” zostanie ro

zegrany 12 grudnia w pawilonie 
sportowym K.S. „Unia” Bieruñ 
Stary przy ul. Chemików 40. 
System rozgrywek 7 rund Syste
mem Szwajcarskim, tempo gry 2 
x 15 minut. Warunkiem uczest
nictwa jest zg³oszenie siê na sali 
gry do godz. 9.00 w dniu turnie
ju oraz wp³acenie wpisowego w 
wysokoœci 20 z³. Studenci, eme
ryci, renciœci, mieszkañcy Bieru
nia i zawodnicy KS „Unia” p³ac¹ 
tylko 10 z³, natomiast uczniowie 
szkó³ podstawowych i gimna
zjalnych startuj¹ bezp³atnie. Za 
zajêcie I miejsca przewidziana 
jest nagroda rzeczowa wartoœci 
ok. 150 PLN

Sukcesy 
badmintonistów 

Na pocz¹tku listopada, pod
czas czwartych zawo

dów tegorocznego Grand Prix 
D¹browy Górniczej pierwsze 
miejsce w kategorii „Open” 

zdoby³ Wojciech Palikij. W ka
tegorii „dziewczynki szko³a pod
stawowa” 3 i 4 miejsca zdoby³y 
odpowiednio Daniela Bieliñska i 
Agata Iskra. 4 miejsce w kate
gorii „ch³opcy szko³a podstawo
wa” zdoby³ Bart³omiej Parysz. 
Ten sam zawodnik 21 listopada 
podczas II Wojewódzkiego Tur
nieju M³odzików w Pszczynie 
zdoby³ 3 miejsce. Gratulacje!

Skatowe turnieje

Sekcja skata KS „UNIA 
BIERUÑ” zorganizowa³a 8 

listopada Turniej z okazji Œwiêta 
Niepodleg³oœci. Turniej zosta³ ro
zegrany w „CAFE BAR LEŒNA” 
z udzia³em 24 zawodników. Za
wody wygra³ Laby Krzysztof. 
Za nim uplasowali siê: Gerard 
Przypaliñski, Marian Lach, 
Stefan Wójcik i Czes³aw Pie
korz. Sêdziowa³ Franciszek 
Mrzyk. Sekcja Skata UNIA 
BIERUÑ zaprasza na kolejny 
Turniej okolicznoœciowy z oka
zji „Barbórki”, który odbêdzie siê 
6 grudnia w „ZajeŸdzie Jajosty”. 
Serdecznie Zapraszamy

Burmistrz Miasta 
Bierunia

dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce
nieruchomoœciami z dnia 21 sierpnia 1997r. 

informuje, ¿e na okres 21 dni na tablicy og³oszeñ 
Urzêdu Miejskiego w Bieruniu

zosta³ wywieszony wykaz nieruchomoœci bêd¹cej
w³asnoœci¹ Gminy Bieruñ, a przeznaczon¹ do dzier¿awy na 

okres czterech miesiêcy z przeznaczeniem na prowadzenie 
dzia³alnoœci sk³adowej, tj.:

czêœæ dzia³ki nr 19 o pow. 2030 m2 
po³o¿onej przy ul. Oœwiêcimskiej.
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Œwiêto m³odego francuskie
go wina „Beaujolais No
uveau”, obchodzone co 

roku na ca³ym œwiecie w trzeci 
czwartek listopada, by³o okazj¹ 
do zorganizowania kolejnego 
wieczoru francuskiego przez 
Stowarzyszenie Wspó³pracy Za
granicznej „Wspólna Europa” 
21 listopada w Jutrzence. Choæ 
zwyczaj picia m³odego wina w re
gionie Beaujolais istnia³ od daw
na, to globalne œwiêto zwi¹zane 
z tym trunkiem istnieje dopie
ro od 1985 roku, a do Bierunia 
zawita³o w zesz³ym roku dziêki 
dzia³alnoœci stowarzyszenia. 
Podczas spotkania degustowa
no trzy rodzaje m³odego, owo
cowokwaskowego wina. Mo¿na 
by³o ogl¹daæ mapê Francji z za
znaczonymi rejonami winiarski
mi. Uczestnicy wieczoru ogl¹dali 
tak¿e film dotycz¹cy szczegó³ów 
wytwarzania wina oraz terenów 
z których pochodzi. Beaujola
is to obszar winnic o szerokoœci 
ok 10km i d³ugoœci 150km w 
po³udniowowschodniej czêœci 
Burgundi (centralna Francja) 
miêdzy Lyonem i Macon. Rocz
nie z winnic wychodzi a¿ 1,2 mln 
hektolitrów wina. Ze wzglêdu na 

zró¿nicowany charakter regio
nu, wina Beaujolais maj¹ ro¿ne 
odmiany. Tradycj¹ przy okazji 
spotkañ francuskich w Biruniu, 
sta³a siê gra w halow¹ odmianê 
najpopularniejszej dyscypli

ny sportowej we Francji  pen
tanque, polegaj¹cej na rzuce
niu kul najbli¿ej bazy, zwanej 
„œwink¹”. Rozegrano dwa me
cze  kobiety kontra mê¿czyŸni. 
Dwukrotnie lepsi okazali siê pa

nowie, którzy w nagrodê otrzy
mali butelkê wina. Nastêpnym 
punktem spotkania, by³ taniec 
„Polonez”, który u wielu uczest
ników wywo³a³ wzruszenie. Nie 
zabrak³o tak¿e innych tañców.

SPOTKANIA

Polska pisarka uro
dzona w Warszawie, 
mieszkaj¹ca obecnie w 

Izraelu, przesz³a ca³¹ gehennê 
holokaustu. Gdy wybuch³a 
II wojna œwiatowa mia³a 10 
lat, prze¿y³a piek³o getta war
szawskiego i trzech 
obozów koncentracyj
nych. By³a wiêŸniark¹ 
Majdanka, Auschwitz 
i NeustadtGlowe, cu
dem ocala³a, czekaj¹c 
na œmieræ w komo
rze gazowej. Ostatni 
obóz opuœci³a kilka dni 
przed zakoñczeniem 
wojny. 

„Gdy patrzê na 
wyg³odzonego, opusz
czonego, niechcianego 
psa lub kota widzê w 
nim siebie – nastoletni¹ 
dziewczynkê – w get
cie warszawskim, 
obozach koncentra
cyjnych. By³am jedn¹ 
z tych, których nie 
chciano, którzy mie
li zgin¹æ, zostaæ otru

ci, zag³odzeni na œmieræ…” – 
mówi³a do ws³uchanej z za
partym tchem m³odzie¿y i jej 
opiekunów. 

Cisza panuj¹ca na sali 
œwiadczy³a o niesamo
witym wra¿eniu, jakie na 

s³uchaczach zrobi³y jej 
wspomnienia. M³odzi 
ludzie wpatrywali siê 
w kruch¹ postaæ pani 
Haliny i widaæ by³o, ¿e 
nie chc¹ straciæ ¿ad
nego z wypowiada
nych przez ni¹ s³ów. 
A by³y one niezwyk³e, 
czasami drastycz
ne, wzruszaj¹ce i 
zapadaj¹ce w serce. 

Spotkanie to uœwia
domi³o wszystkim, ¿e 
nie wolno zapomnieæ 
okropnoœci wojny, ho
lokaustu i ludzi, któ
rzy zginêli lub zosta
li zamêczeni, gdy¿ 
zas³uguj¹ oni na nasz¹ 
pamiêæ i szacunek.

(J. Lorenc)

Bieruñskie beaujolais

Ceniæ ka¿dy dzieñ… 
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O tym, jak wa¿na jest ka¿da chwila prze¿yta w spoko
ju, radoœci, bez g³odu i nienawiœci, przekonywa³a pani 
Halina Birenbaum podczas spotkania z m³odzie¿¹ 
z Gimnazjum nr2, które odby³o siê  w „Jutrzence”.
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WOKÓŁ NAS
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INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Urząd Miejski w Bieruniu – Wydział Gospodarki Komunalnej informu
je, że od 1.01.2008r weszły w życie nowe przepisy w zakresie rejestra
cji działalności gospodarczej przez osoby fizyczne . Zgodnie z ustawą 
z dnia 24.12.2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 
Dz.U. nr 251, poz.1885 i 1886 wprowadza się do stosowania w staty
styce i ewidencji działalności gospodarczej nową klasyfikację działal
ności zwaną „PKD 2007”.

W związku z powyższym: 
wzywa się

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

W terminie okreœlonym 
w Uchwale Rady 
Miejskiej, tj. do dnia 

20 paŸdziernika br. wnioski o 
przyznanie stypendium dla stu
dentów – mieszkañców Bie
runia z³o¿y³o 15 osób. W wy
niku weryfikacji wniosków 
oraz do³¹czonych do nich do
kumentów, dokonanej przez 
komisjê powo³an¹ przez Bur
mistrza, stwierdzono, ¿e kry
teria okreœlone przez Radê 
Miejsk¹ spe³nia 9 studentów. 
Liczono zarówno odpowiedni¹ 
œredni¹ wynikaj¹c¹ z ocen jak 
dochód na cz³onka w rodzinie. 
Burmistrz Miasta 7 listopada 
podpisa³ umowy o przyznanie 

stypendium na rok akademicki 
2009/2010. 

Tegoroczni stypendyœci stu
diuj¹ g³ównie w systemie dzien
nym, a wœród uczelni dominuj¹ 
Uniwersytet Œl¹ski, Œl¹ski Uni
wersytet Medyczny oraz Po
litechnika Œl¹ska. Poni¿ej za
mieszczamy listê studentów, 
którym przyznano stypendia 
oraz ich wysokoœci: Daria Czem
pas – 200 z³., Marcin Garbacz 
– 400 z³., Andrzej Nowak – 
400 z³, Katarzyna Pastuszka – 
300 z³, Monika Roztojek – 400 
z³, Monika Szwajda – 150 z³, 
Urszula Szwajda – 150 z³, Ka
tarzyna Wójcik – 150 z³ i Lucy
na ¯elazko – 300 z³. 

Gratulujemy.

Tegoroczni stypendyœci

Bieruń, dnia  27 listopada 2009r.

OGŁOSZENIE
o podjęciu przez Radę Miejską w Bieruniu 
uchwały Nr X/8/2009 z dnia 26 listopada 2009r., 
w sprawie zmian „Studium uwarunkowań i kierun
ków zagospodarowania przestrzennego miasta Bie
runia”
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 paź
dziernika 2008r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od
działywania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 
1227), informuję o przyjęciu przez Radę Miejską 
w Bieruniu uchwałą Nr X/8/2009 z dnia 26 listopada 
2009r., dokumentu pn. Zmiany „Studium uwarunko
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Bierunia”.
Z treścią ww. dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa 
w art. 42 pkt. 2 oraz podsumowaniem o którym mowa 
w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy, zapoznać się moż
na w siedzibie Urzędu Miejskiego Bieruniu. Treść ww. 
dokumentu opublikowana jest na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

Pani Jadwiga Mika pra
cu j¹ca w nale¿¹cym do 
Spó³dzielni Us³ugowo Han
dlowej „Jednoœæ” Sklepie 
Odzie¿owym nr 4 w Bieru
niu – zosta³a wybrana przez 
klientów „Sprzedawc¹ roku 
2009”. 

W konkursie, który odbywa³ 
siê pod patronatem Rod
ni, tryumfowa³y ponadto: w 
Lêdzinach – Maria D³ubis a 

w Tychach Beata Król. Gra
tulujemy serdecznie. Wœród 
g³osuj¹cych klientów, komisja 
pod przewodnictwem Barba
ry Ka³ama³a – prezesa SUH 
„Jednoœæ”, w drodze losowa
nia nagrodzi³a bonami do reali
zacji w sklepach tej Spó³dzielni 
nastêpuj¹ce osoby: Irenê 
Siupka z Bierunia, Andrzeja 
Krzy¿ak z Lêdzin oraz Stefaniê 
S³uga z Urbanowic.

Zdobywanie wiedzy kosztuje sporo wysi³ku i 
pieniêdzy. Bieruñskim studentom ambicji i chêci 
do pracy nie brakuje, natomiast z pieniêdzmi 
bywa ró¿nie. Dlatego Rada Miejska postanowi³a 
– jak co roku – zasiliæ studenck¹ kieszeñ.

Sprzedawca Roku
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Kiedy spojrzymy na 
herb Bierunia mo¿emy 
powiedzieæ, ¿e jesteœmy 

pod skrzyd³ami ³abêdzia. Czy 
obroni on nas przed tajemni
czym œlepowronem? Nerwowe 
dwie godziny spêdziliœmy 27 li
stopada dyskutuj¹c w remizie 
nad przebiegiem drogi S1.Wszy
scy wiemy, ¿e tam obwodnica 
jest Bieruniowi potrzebna. Sta

nowi on jednak fragment inwe
stycji ogólnokrajowej i ci¹gle 
pojawiaj¹ siê nowe przebiegu 
tej trasy. Raz musimy chroniæ 
– nie obóz w Oœwiêcimiu tyl
ko… strefê ochronn¹ wokó³ 
obozu. Innym razem, dbamy o 
gniazdo œlepowrona, którego 
zreszt¹ nikt nie widzia³. Ka¿dy 
wyra¿a swoj¹ opiniê, projektan
ci skrzêtnie notuj¹ a krajowi de

GOSPODARKA
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Utrzymanie zimowe dróg 
gminnych i powiatowych 
na terenie gminy Bieruń 

prowadzi Bieruńskie Przedsię
biorstwo Inżynierii Komunalnej 
w Bieruniu, z którym podpisa
no umowę po przeprowadze
niu postępowania przetargo
wego. Łączna długość dróg, na 
których będzie prowadzone zi
mowe utrzymanie dróg wynosi: 
Drogi gminne  ok. 82 km, Dro
gi powiatowe  ok. 20 km. Na 
utrzymanie zimowe dróg po

wiatowych zostało podpisane 
porozumienie pomiędzy gminą 
Bieruń a Powiatem Bieruńsko
Lędzińskim. Utrzymanie zimo
we przez gminę nie będzie pro
wadzone na terenach i obiek
tach, których właścicielami są 
podmioty gospodarcze takie 
jak: wspólnoty mieszkaniowe, 
szkoły, przedszkola, obiekty 
kulturalno  oświatowe i zakła
dy pracy.

Przypomina się o obowiązu
jącej uchwale nr III/4/2006 z 

dnia 30.03.2006 r. w sprawie 
„Regulaminu utrzymania czy
stości i porządku na terenie 
Gminy Bieruń”, która określa  
między innymi zadania właści
cieli nieruchomości: W okre
sie zimowym, w części nieru
chomości służącej 
do użytku publicz
nego, należy nie
zwłocznie usunąć 
śnieg, błoto pośnie
gowe, lód oraz za
pobiegać śliskości. 
Ponadto właściciele 
nieruchomości po
winni usuwać nawi

sy śnieżne i sople niezwłocznie 
po ich pojawieniu się.

Na terenie gminy Bieruń, dro
gi utrzymywane są w następu
jących standardach: drogi po
wiatowe  standard II i III, drogi 
gminne  standard III.

STANDARD

ODŚNIEŻANIE 
(usunięcie luźnego śniegu i błota pośniegowego)

POSYPYWANIE SOLĄ 
DO 7°C W ILOŚCI 40 
g/m2 po zakończeniu 

opadów

POSYPYWANIE 
MIESZANKĄ PIASKOWO
SOLNĄ 10% wagowo soli 
po zakończeniu opadów 
przy temp. poniżej 7°C

OD WYSTĄPIENIA 
OPADÓW

OD ZAKOŃCZENIA 
OPADÓW

II Do 1 godziny Do 4 godzin Do 2 godzin Po 2 godzinach

III Do 2 godzin Do 6 godzin  Po 4 godzinach

AKCJA ZIMA 

Telefony dyżurne Akcji Zima:
Urząd Miejski w Bieruniu 

Wydział Gospodarki Komunalnej 
tel. 032 324 24 01 
tel. 032 324 24 02 
oraz  Straż Miejska 

tel. 032216 37 27 linia płatna 
i 986 linia bezpłatna.

£abêdŸ czy œlepowron?
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cydenci zdecyduj¹. Czy wezm¹ 
pod uwagê dramatyczne pro
testy mieszkañców Bijasowic, 
gdzie trzeba bêdzie wyburzyæ 

kilka domów? W³adze gminy i 
powiatu popieraj¹ mieszkañców 
ale czy to wystarczy? 

Siedem jednostek stra¿y 
po¿arnej, trzy zespo³y 
pogotowia ratunkowego,  

pogotowie gazowe, elektrycz
ne, policja i stra¿ miejska – to 
si³y zaanga¿owane w usuwanie  
gazowej awarii w centrum Bie
runia. W czwartek 26 listopada 
na skrzy¿owaniu ulic Karkow
skiej i Chemików w czasie prac 

budowlanych uszkodzono rurê. 
Poniewa¿ ulatnia³ siê gaz ewa
kuowano 400 dzieci ze Szko³y 
Podstawowej nr 1 oraz osoby 
z pobliskich domów, obiektów 
handlowych i instytucji publicz
nych.  Na szczêœcie nie dosz³o 
do najgorszego i po niespe³na 
trzech godzinach zakoñczono 
akcjê. Œledztwo w sprawie pro
wadzi Komenda Powiatowa Po
licji w Bieruniu. 

By³o groŸnie!

Jezusa narodzonego wszyscy witajmy (...)
Zdrowych, wesołych świąt Bożego Narodzenia,

Rodzinnego szczęścia oraz wszelkiej pomyślności 
w nachodzącym roku Szanownym Kilentom, 

Członkom Spółdzielni oraz wszystkim pracownikom 
SUH „Jedność”

życzą w imieniu Rady Nadzorczej 
– przewodnicząca Maria Latocha 

w imieniu Zarządu 
– prezes Barbara Kałamała
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SESJA

W dniu 26.11.br. odby³a 
siê sesja Rady Miejskiej 
w Bieruniu. Posiada³a 

dwa wiod¹ce tematy: ocenê wnio
sków ze spotkañ z mieszkañcami 
oraz uchwalenie podatków i 
op³at lokalnych na 2010 rok. 
Informacjê o spotkaniach rad
nych i pracowników urzêdu z 
mieszkañcami opublikowano na 
³amach „Rodni”. Na potrzeby rad
nych zosta³o sporz¹dzone zesta
wienie problemów zg³oszonych 
przez mieszkañców podczas 
spotkañ oraz ich realizacji, czy
li dokument bardziej precyzyjny 
od relacji w gazecie. Wa¿niejsze 
w tym jest przede wszystkim 
wskazanie sposobu realizacji. 
Rada na posiedzeniach komi
sji omówi³a zg³oszone problemy. 
Podczas sesji przyjêto dokument 
opracowany przez urzêdników. 
Rada ustali³a, ¿e do praktycz
nej realizacji powróci daj¹c czas 
urzêdnikom na wys³anie kore
spondencji w przypadkach tego 
wymagaj¹cych, czyli tam, gdzie 
wykonanie zg³oszonego proble
mu nale¿y do przedmiotów in
nych ni¿ jednostki gminne. W 
praktyce dotyczy to Starosty, do
stawców mediów (wody, gazu, 
energii elektrycznej) administrato
rów cieków wodnych, kopalni itd. 
Utrwalony zosta³ tym samym mo
del zapocz¹tkowany w ubieg³ym 
roku. G³os mieszkañców zosta³ 
uwzglêdniony równie¿ podczas 
prac nad projektem bud¿etu mia
sta na przysz³y rok. Dotyczy to 
takich problemów, których re
alizacja nale¿y do gminy, o ile 
staæ j¹ na wykonanie. Nale¿y 
pamiêtaæ, ¿e priorytet maj¹ za
dania zawarte w Strategii Miasta 
oraz wieloletnim planie inwesty
cyjnym. Niektóre zadania wielo
letnie, w tym budowa kanalizacji 
sanitarnej by³y i s¹ finansowane z 
udzia³em œrodków zewnêtrznych. 
Osi¹gniêcie efektu ekologiczne
go po ich zakoñczeniu umo¿liwi 
czêœciowe umorzenie z przezna
czeniem na realizacjê kolejnych 
zadañ ekologicznych. Model re
alizacji problemów zg³oszonych 
przez mieszkañców wszed³ 
na sta³e do planu pracy Rady. 
Zgodnie z wymogami ustawo
wymi Rada uchwali³a podatki i 
op³aty lokalne na przysz³y rok. 

S¹ to jej uprawnienia realizowa
ne w ramach umocowania. Rada 
uchwali³a:
• stawki podatku od nieru cho

moœci oraz poboru tego po
datku w drodze inkasa,

• stawki podatku od œrodków 
transportowych,

• wysokoœæ dziennych sta
wek op³aty targowej poboru 
op³aty w drodze inkasa oraz 
ustalenia terminu p³atnoœci 
dla inkasentów,

• poboru podatku rolnego i 
leœnego w drodze inkasa,

• op³atê od posiadania psów.
Dane zawarte w uchwa³ach 

Rady publikujemy w innym 
miejscu Rodni. Prace nad ich 
przyjêciem prowadzi³y wszystkie 
komisje. Nale¿y mieæ na uwadze 
ramy jakie s¹ w dyspozycji Rady. 
Mo¿e ona lecz nie musi uchwaliæ 
maksymalne stawki. Rada wzo
rem lat ubieg³ych nie skorzysta³a 
z mo¿liwoœci przyjêcia maksy
malnych stawek. Omawiaj¹c po
szczególne pozycje posi³kowano 
siê stawkami przyjêtymi przez 
s¹siednie Rady. Stawki podatków 
i op³at lokalnych s¹ prawem miej
scowym. Zostan¹ wiêc opubliko
wane w Dzienniku Urzêdowym 
Województwa Œl¹skiego w takim 
terminie, aby obowi¹zywa³y od 1 
stycznia przysz³ego roku.

W tym miejscu nale¿y zwróciæ 
uwagê na wprowadzenie przez 
Radê op³aty od posiadania 
psów. Po d³u¿szej przerwie Rada 
powróci³a o tego tematu. Dochód 
z tej op³aty nigdy nie by³ wysoki. 
Powodów jest jednak kilka. Od
notowano w mieœcie wzrost zjawi
ska bezpañskich psów, wzglêdnie 
sygnalizowanie tego problemu w 
ró¿nych czêœciach miasta. Prze
widuje siê równie¿ wszczepianie 
chipów, co pozwoli na szybk¹ 
identyfikacjê w³aœciciela. 

Podczas sesji Rada podjê³a 
równie¿ uchwa³y:

– w sprawie zbycia w drodze 
bezprzetargowej nierucho
moœci po³o¿onych w Bieruniu 
stanowi¹cych w³asnoœæ gmi
ny Bieruñ

Rada postanowi³a zbyæ dwie 
dzia³ki po³o¿one przy ul. Kop
cowej o ³¹cznej powierzch
ni 114 m2. O nabycie dzia³ek 

wyst¹pili w³aœciciele dzia³ek za
budowanych budynkami miesz
kalnymi, które czêœciowo stoj¹ 
na dzia³kach gminnych. Zgod
nie z ustaw¹ o gospodarce nie
ruchomoœciami mo¿na zbyæ w 
drodze bezprzetargowej nie ru
chomoœæ lub jej czêœæ, je¿eli mog¹ 
poprawiæ warunki zagospodaro
wania nieruchomoœci przyleg³ej, 
stanowi¹cej w³asnoœæ lub oddanej 
w wieczyste u¿ytkowanie osobie, 
która zamierza tê nieruchomoœæ 
nabyæ, je¿eli nie mog¹ byæ za
gospodarowane jako odrêbne 
nieruchomoœci. Taka satuacja 
dotyczy dzia³ek wymienionych w 
omawianej uchwale.

– w sprawie dzier¿awy grun
tów gminnych

Z uwagi na koniecznoœæ za
warcia kolejnych umów na te 
same nieruchomoœci Rada 
przeznaczy³a do dzier¿awy 
15 dzia³ek ca³ych lub czêœci o 
zró¿nicowanej powierzchni od 
stu kilkudziesiêciu metrów do kil
kunastu tysiêcy, czyli kilku hekta
rów, ³¹cznie do dzier¿awy prze
znaczono 106.240 m2. Dzia³ki 
przeznaczono na cele rolnicze 
oraz na prowadzenie dzia³alnoœci 
handlowej i gospodarczej, a tak¿e 
z przeznaczeniem pod miej
sca parkingowe, nie zwi¹zane z 
dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹. Umo
wy dzier¿awy bêd¹ zawarte na 
okres od roku do trzech lat.

– w sprawie zmian Studium 
uwarunkowañ i kierunków za
gospodarowania przestrzen
nego miasta Bierunia

Zmiany sporz¹dzono w oparciu 
o uchwa³ê Rady z paŸdziernika 
2007 r. Dotycz¹ one terenu 
po³o¿onego w rejonie ul. War
szawskiej i ul. Bogus³awskiego 
oraz terenu przyleg³ego do 
specjalnej Strefy Ekonomicz
nej. Prowadz¹c postêpowanie 
spe³niono wymogi ustawy z 2003 
r. o planowaniu i zagospoda
rowaniu przestrzennym. Doko
nano niezbêdnych uzgodnieñ 
oraz dwukrotnie konsultacje 
spo³eczne.

– w sprawie wyra¿enia zgody 
na najem lokali u¿ytkowych, 
bêd¹cych w³asnoœci¹ gminy 
Bieruñ, zarz¹dzanych przez 
Bieruñski Oœrodek Sportu i 
Rekreacji na okres 3 lat.

Zawarcie umowy na kolejny 
czas oznaczony do 3 lat wyma
ga zgody Rady. Rada wyrazi³a 
zgodê na najem lokali w budyn
kach przy ul. Warszawskiej 270 
oraz Chemików 40.

– w sprawie wyra¿enia zgo
dy na najem i dzier¿awê lo
kali u¿ytkowych, bêd¹cych 
w³asnoœci¹ gminy Bieruñ 
po³o¿onych w Bieruniu na 
okres 3 lat

Rada wyrazi³a zgodê na najem 
i dzier¿awê lokali u¿ytkowych na 
kolejny okres trzech lat przy ul.: 
Jagie³³y 1 (Triada), Chemików 45, 
Spi¿owej 2 (telekomunikacja), 
Soleckiej (oczyszczalnia)

– w sprawie wprowadzenia 
zmiany do regulaminu udzie
lania pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym, dla 
uczniów zamieszka³ych na te
renie gminy Bieruñ

W wyniku zmian w przepisach 
dotycz¹cych wysokoœci dochodu 
w rodzie, stanowi¹cych podstawê 
ubiegania siê o stypendium so
cjalne, obecnie kwota przydzie
lonych stypendium nie mo¿e byæ 
ni¿sza ni¿ 72,80 z³, co stanowi 
80 % kwoty. Zmiana ta powoduje 
wprowadzenie zmiany do regula
minu, gdy¿ wpisana w nim kwota 
to 50 z³.

– w sprawie przyjêcia progra
mu wspó³pracy z organizacja
mi pozarz¹dowymi oraz inny
mi podmiotami uprawnionymi 
na 2010 rok.

Zgodnie z wymogami usta
wy o dzia³alnoœci po¿ytku pu
blicznego i wolontariacie, Rada 
uchwali³a program wspó³pracy na 
nastêpny rok. W porównaniu do 
programu mijaj¹cego 2009 roku 
w przysz³ym roku lista zadañ 
przewidzianych do powierzenia 
organizacjom pozarz¹dowym 
jest szersza. Praktyczna realiza
cja tych zadañ bêdzie mo¿liwa, 
gdy¿ w bud¿ecie na przysz³y rok 
znajd¹ siê œrodki na ich realizacjê, 
a ubiegaj¹ce siê o nie podmioty 
spe³ni¹ wymogi.

– w sprawie zmian bud¿etu 
Zmiany wprowadzono po stro

nie dochodów i wydatków. Ujêto 
je w czterech za³¹cznikach.
Opracowa³: Sekretarz Miasta

Jerzy Stok

Radni obradowali
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Barbara Kidoñ, Miros³aw 
Prze woŸnik i Anna Wilczek. 
Srebrn¹ odznakê otrzyma³a He
lena Chrószcz, a z³ot¹: Jadwi
ga Piskorek, Andrzej Kojdec
ki, Norbert Noras i Eugeniusz 
Paruzel. Ponadto wrêczono spe
cjalne odznaki za wspieranie chó
rów. Otrzymali je: proboszcz Pa
rafii Najœwiêtszego Serca Pana 
Jezusa ks. Jan D¹bek, Bur
mistrz Bierunia Ludwik Jagoda 
oraz zastêpca Burmistrza Jan 
Podleœny. Dyrektor Bieruñskiego 
Oœrodka Kultury – Zofia £abuœ 
otrzyma³a dyplom za ca³okszta³t 
dzia³alnoœci wspieraj¹cej chóry.

Tradycyjnie na spotkaniu 
z³o¿ono ¿yczenia i wrêczono 
kwiaty wszystkim cz³onkom, któ
rzy w bie¿¹cym roku obchodzili 
jubileusze urodzinowe: Renata 
Magiera, El¿bieta Dragon, Jo
lanta Tomala, Norbert Noras, 
Gertruda Wieczorek, Bernard 
Klisz, Franciszek Kocurek.

Po czêœci oficjalnej artyœci 
Opery Œl¹skiej wykona
li prze piêkne arie operetko
we a nastêpnie pan Lucjan – 
„Cz³owiek – orkiestra” przygrywa³ 
wszystkim do tañca.

„Harmonia” 
pod opiek¹ 
œw.Cecylii

KULTURA

1

W czwartek 12 listopa
da, pod nieobecnoœæ 
chorej akurat przewo

dnicz¹cej Marii Mazurkiewicz 
obowi¹zki gospodyni spotkania 
pe³ni³a Krystyna Wilk. W kole 
Bieruñ Stary skupionych jest 
obecnie 358 cz³onków w tym 
14 nowoprzyjêtych. Dla ludzi 
starszych i czêsto samotnych, 
takie spotkanie to czêsto oka
zja do wyjœcia z domu, do lu
dzi a bieruñski PZERiI zawsze 
ma coœ ciekawego do zapro
ponowania. Obok licznych wy
jazdów pielgrzymkowych i wy
cieczek, s¹ comiesiêczne spo
tkania w Jutrzence i doroczny 
organizowany w czerwcu grill w 
Leœnej. Srebrne lata nie musz¹ 
kojarzyæ siê z jedynie z fote
lem przed telewizorem. Sekret 
d³ugowiecznoœci tkwi miêdzy 
innymi w aktywnym stylu ¿ycia 
i nasi seniorzy rozumiej¹ to do
skonale. 

Miêdzy irlandzkim pu
bem a szkockim festy
nem, gdzieœ miêdzy 

¿ywio³em górali celtyckich a 
spokojem druida 20 listopa
da znalaz³a siê  bieruñska 
„Jutrzenka”. Wszystko to za 
spraw¹ muzyki zespo³u „Sto
nehange”. Grupa s³yn¹ca z 

zami³owania do muzyki cel
tyckiej zosta³a zaproszona 
przez Bieruñski Oœrodek Kul
tury. Zespó³ ubrany by³ w tra
dycyjne kraciaste spódniczki 
i prezentowa³ utwory zarów
no szkockie, jak i irlandzkie 
zabieraj¹c publicznoœæ do 
krainy zielonych wzgórz, 

œredniowiecznych zamków, 
celtyckiej kultury, muzyki i 
œpiewu. Liczne utwory  wzbo
gacane by³y nowoczesn¹ i za
razem nowatorsk¹ aran¿acj¹. 
Wystêp cieszy³ siê ogromnym 
zainteresowaniem s³uchaczy, 
którzy wype³nili bieruñsk¹ 
„Jutrzenkê” do ostatniego 
miejsca. Organizatorzy zmu
szeni byli do dostawienia 
miejsc siedz¹cych.
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Spotkanie seniorów

S³odki poczêstunek oraz wystêp zespo³u „Bierunianki” ze spektaklem 
„Dziadkowo Barbórka” towarzyszy³y tradycyjnemu spotkaniu cz³onków 
Polskiego Zwi¹zku Rencistów i Inwalidów, które odby³o siê – jak zwykle 
w Jutrzence.

Celtycka Jutrzenka 

W niezwyk³ym klimacie we 
wtorkowe przedpo³udnie 24 li
stopada odby³ siê w BOK Ju
trzenka V Powiatowy Konkurs 
Recytatorski i Poezji Œpiewanej 
pod tegorocznym has³em 
„Twórczoœæ Noblistów”. Kon
kurs nie tylko obchodzi³ ma³y 
jubileusz ale równie¿ od tego 
roku obj¹³ swym zasiêgiem 
zarówno szko³y gimnazjalne 
jak i ponadgimnazjalne po
wiatu. Fundatorami nagród i 
wspó³organizatorami impre
zy byli: Powiat Bieruñsko
Lêdziñski i Bieruñski Oœrodek 
Kultury. Koordynacj¹ przed
siê wziêcia zajê³y siê inicjatorki 
konkursu Dagmara Kupczyk i 
Dagmara Jezierska – polonist

ki Liceum Ogólnokszta³c¹cego 
im. Po wstañców Œl¹skich w 
Bieruniu.

W tym roku konkurs rozgry
wany by³ w dwu kategoriach 
wiekowych i trzech dziedzinach: 
recytacja, poezja œpiewana i 
wywiedzione ze s³owa. 

W kategorii gimnazjów zwy
ciê ¿y³a Anna Klima z Gim
nazjum nr 1 im. J. Korcza
ka w Lêdzinach, miejsce dru
gie zajê³a Paulina Kubasiak 
z Gimnazjum nr 2 im. G. Mor
cinka w Lêdzinach zaœ trzecie 
Marta Bainka z Gimnazjum nr 
2 w Bieruniu. W kategorii szkó³ 
ponadgimnazjalnych w recytacji 
wszystkie trzy miejsca przypad³y 
Liceum Ogólnokszta³c¹cemu 
im. Powstañców Œl¹skich 
w Bieruniu. Zwyciêzc¹ 
zosta³ Jakub Bodziony, 

Zwyciêski wiersz 
Sonii Siemianowskiej. 

Julia
dziewczynka
w ubrudzonej sukience
lubi dotykaæ ga³êzi
czereœni kwitn¹cej w ogrodzie
codziennie

dziewczyna
w szpilkach i wytartych d¿insach
czasami wychodzi na spacer
ogl¹daæ liœcie
na drzewach

kobieta
ubrana w trzydzieœci lat ¿ycia
podlewa kaktus
stoj¹cy przy oknie

9

9

Z poezj¹ Noblistów
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Zespó³ „Bierunianki” nale
¿¹cy do Bieruñskiego 
Oœrodka Kultury jest jed

nym z laureatów Regionalnego 
Przegl¹du Widowisk 
Obrzê dowych „Ka
lendarz obrzêdowy”. 
Ju¿ po raz czter
nasty Œl¹skie Sto
warzyszenie Mi³o
œników Folkloru i 
Miejski Dom Kultury 
„Szopienice Giszo
wiec” zorganizowa³y 
konfrontacjê najlep
szych zespo³ów folk
lorystycznych regio
nu. „Bie runianki”, 
kie ro wane przez 
Magdalenê Miernik 
zaprezentowa³y 17 
paŸdziernika spektakl 
obrzêdowy „Dziad
kowo Barbórka” 
wed³ug scenariusza 
Urszuli Hudzikow
skiej. Obsa dê nagro
dzonego spe ktaklu 
tworz¹: pradziadek 
– Jan Miernik, pra
babcia Agnieszka 

Sowa, dziadek Jan Hudzikow
ski, babcia Magdalena Miernik, 
syn Micha³ Hudzikowski, syno
wa Maria Regu³a, ciotki Mary

la Tomala i Oty
lia M³oczek, mu
zykant Edward 
Socha oraz dzie
ci Marta Pato³a, 
Anna M³oczek i 
Piotr Böhm. 

N a g r o d z o 
ny spektakl pre
zentuje w gwa
rowej formie tra
dycje zwi¹zane 
z Barbórk¹, gór
niczym œwiêtem 
 gdzie z czerni¹ 
paradnych mun
durów kontra
stuje z purpur¹ 
pióropuszy a 
œ w i ¹  t e c z n e m u 
b ie  s iadowan iu 
górników i ich ro
dzin towarzyszy 
niepokój zwi¹zany 
z trudami niebez
piecznej pracy.

KULTURA

Nie potrafimy œwiêtowaæ 
uroczystoœci pañ stwo
wych, albo mamy napu

szone pompatyczne obchody 
albo najnormalniej dodatkowy 
dzieñ wolny od pracy. Wydaje 
siê, ¿e Amerykanie czy Francuzi 
radz¹ sobie z tym znacznie lepiej. 
Ta ogólnopolska przypad³oœæ 
do niedawna dotyczy³a rów
nie¿ Bierunia. Radny Jan Wie
czorek na sesji Rady Miejskiej 

zastanawia³ siê: 
jak wykrzesaæ z 
uczniów bie ruñ
skich szkó³ wiêcej 
aktywnoœci. Na 
pomys³ tyle orygi
nalny co skutecz
ny wpadli pracow
nicy Bieruñskiego 
Oœrodka Kultu
ry. Mia nowi cie, w 
przeddzieñ Œwiêta 

Nie podleg³oœci, zaprosili mie
szkañców na koncert operet
kowy pt. „Mieæ w mi³oœci kraj 
ojczysty”,  który odby³ siê w ki
noteatrze „Jutrzenka”. Grupa 
artystyczna agencji „Alex” w 
sk³adzie: Teresa Unger – so
pran, Joanna Omozik – mez
zosopran oraz Maciej Koman
dera – tenor, zaprezentowa³a 
bogat¹ paletê najpopularniej
szych pieœni operetkowych. Po
szczególne arie by³y przepla
tane opowieœciami o s³awnych 
kompozytorach. Nic wiêc dziw

nego, ¿e koncert, przy pe³nej 
sali widzów, zakoñczy³ siê 
wspólnym œpiewem.

Po uroczystoœciach w kinote
atrze, burmistrz Ludwik Jagoda 
z przewodnicz¹cym Rady Miej
skiej Henrykiem Skupieniem 
dyrektorem BOK Zofi¹ £abuœ, 
zapalili znicze i z³o¿yli kwia
ty pod pomnikiem powstañców 
œl¹skich na bieruñskim Rynku

Okaza³o siê, ¿e œwiêto mo¿na 
obchodziæ radoœnie a czas na 
okazanie szacunku poleg³ym 
te¿ siê znajdzie.

tane opowieœciami o s³awnych 

11 listopada

RODNIA · GRUDZIEŃ 2009

Nagroda d la 
„Bierunianek”
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Celtycka Jutrzenka 

Z poezj¹ Noblistów

Imprezie towarzyszy³y 
dwie ciekawe wystawy. 

Pierwsza – „Piwa œwiata”, to 
zbiór kil ku dziesiêciu butelek piw 
ca ³ego globu, u³o¿onych na kilku 
du¿ych pó³kach. Druga wystawa 
„Irlandia i Szkocja w Fotografii” 
prezentowa³a urokliwe miejsca 
tytu³owych krajów, piêkne dziewi

cze tereny oraz elementy kultury 
celtyckiej. Ponadto grupa „Stone
hange” podzia³a³a tak¿e na zmys³ 
smakowy publicznoœci. Doros³a 
czêœæ publiki mia³a okazjê do de
gustacji tradycyjnego, ciemne
go, angielskiego piwa. Ca³kiem 
niez³a propozycja na pi¹tkowy, li
stopadowy wieczór.

zaraz za nim uplasowa³a 
siê Paulina Wêgrzynek 

zaœ miejsce trzecie zajê³a Rok
sana Olewiñska. W katego
rii wywiedzione ze s³owa przy
znano wyró¿nienie dla El¿biety 
Kaczmarek z LO w Bieruniu. 
Najwiêcej emocji wzbudzi³a ry
walizacja w kategorii poezji 
œpiewanej. Jury zdecydowa³o o 
przyznaniu trzech równorzêdnych 
pierwszych miejsc, które otrzy
mali Beata Popio³ek, Barba
ra Rososiñska i £ukasz Du
dek wraz z zespo³ami (wszyscy 
z LO w Bieruniu). Miejsce drugie 
zajê³y Joanna Liszka i Aleksan
dra Sapek zaœ trzecie Dominika 
Tyrna z PZS w Bieruniu. 

Podczas imprezy rozstrzy
gniêto równie¿ V Powiatowy 
Konkurs Literacki pod has³em; 
„¯ycie to najwiêkszy dar”. Jury 
przyzna³o nagrody w katego
riach gimnazja i szko³y ponad
gimnazjalne w dziedzinach po
ezji i prozy. Na konkurs sp³ynê³o 
blisko 30 prac, spoœród których 
w kategorii gimnazja poezja 
zwyciê¿y³a Paulina Tuszyñska 
z Gimnazjum nr 1 im. K. Wierzgo
nia w Bieruniu, wyró¿niono Zofiê 
Ró¿ok z Gimnazjum nr 2 w Bie
runiu, W tym samym przedzia
le w kat. proza I miejsce zajê³a 
Monika Lamik z G 1 w Bieru
niu zaœ wyró¿nienie przypad³o 
Barbarze Cycoñ, równie¿ z 

tego gimnazjum. W przedziale 
szko³y ponadgimnazjalne bez
apelacyjne I miejsce w katego
rii poezja zajê³a Sonia Siemia
nowska, II miejsce przypad³o 
zaœ Dominice Swatowskiej 
– obie z LO w Bieruniu. W kat. 
Proza zwyciê¿y³a Anita Ciesek 
(LO Bieruñ), II miejsce przypad³o 
Edycie Kowalskiej z PZS w 
Lêdzinach zaœ III m. – Krzyszto
fowi Odrobiñskiemu z PZS w 
Bieruniu, wyró¿niono Sarê Siej
ka tak¿e PZS w Lêdzinach. 

„W tym roku uda³o siê nam 
poszerzyæ zakres konkursów o 

szko³y gimnazjalne. Organizacja 
imprezy wymaga³a tym samym 
wiêkszego wk³adu pracy ale efekt 
w pe³ni nas usatysfakcjonowa³. 
Nasza m³odzie¿ jest bowiem nie 
tylko chêtna do wziêcia udzia³u 
w tego typu imprezach ale i 
bardzo uzdolniona. To pozwa-
la wysnuæ wniosek o ogrom-
nej potrzebie organizowania ta-
kich przegl¹dów czy konkursów. 
Myœlimy ju¿ o wiosennym festi-
walu talentów i jesiennej VI edy-
cji konkursu recytatorskiego” – 
powiedzia³a organizatorka im
prezy Dagmara Kupczyk.

7

7
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BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY 
ZAPRASZA W GRUDNIU

Kinoteatr „Jutrzenka” Bieruń ul. Spiżowa 4
11 grudnia godz. 12.00 – Spotkanie opłatkowe emerytowanych 
nauczycieli szkół i przedszkoli

12 grudnia godz. 16.00 – Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia 
„Radość życia”

16 grudnia godz. 11.00 –  Spotkanie dla jubilatów – 50lecie po
życia małżeńskiego

16 grudnia godz. 17.00 – Spotkanie opłatkowe dla Stowarzysze
nia Miłośników 600letniego Bierunia

18 grudnia godz. 12.15 – Spotkanie licealistów z redaktorem
Maciejem Szczawińskim

23 grudnia  godz. 15.00 – Spotkanie opłatkowe dla pracowników 
urzędu i placówek podległych

Świetlica Środowiskowa, ul. Remizowa 19
6 grudnia godz. 15.00 – Bajka Mikołajkowa „Śpiąca Królewna” w 
wykonaniu aktorów z teatru „ArtRe” z Krakowa

8 grudnia godz. 14.00 – Spotkanie mikołajkowe dla PZERiI

10 grudnia  godz. 15.00 – Spotkanie mikołajkowe dla KGW Bie
ruń Nowy

13 grudnia – Walne zebranie PZW Koło nr 8

19 grudnia godz. 17.00 – III Spotkanie z tradycją „Zwyczaje Bo
żonarodzeniowe” w wykonaniu amatorskiego zespołu teatralnego 
z Suszca

Dom Kultury „Gama” ul. Chemików 45
5 grudnia  godz. 17.00 – Spotkanie barbórkowe po śląsku

6 grudnia godz. 17.00 – Niedziela Mikołajkowa – „Śpiąca Królew
na” w wykonaniu aktorów z teatru ArtRe z Krakowa

18 grudnia godz. 16.30 – „Spotkanie przy kolędzie” – popisy 
uczniów grających na instrumentach muzycznych w DK „Gama”

Po koncercie „Miej w 
Mi³oœci Kraj Ojczysty” 10 
listopada w kinoteatrze 

„Jutrzenka” zosta³y wrêczone 
nagrody laureatom konkursu 
fotograficznego „Ma³a i du¿a 
architektura Bierunia” zorgani
zowanego przez Urz¹d Miej
ski w Bieruniu. Z nades³anych 
83 prac, jury konkursowe 

nagrodzi³o dziewiêæ. W kate
gorii „uczniowie szkó³ podsta
wowych i gimnazjów” pierwsze 
miejsce (500 z³.) zdoby³a Nata
lia ¯urawska z Gimnazjum nr 
2 w Bieruniu, drugie miejsce 
(300 z³.) otrzyma³a Alicja Ko
walik. Wyró¿nienia otrzyma
li: Sara Bajura i Ewelina Pie
cha. W kategorii „uczniowie 

Bieruñski Oœrodek Kultury informuje 
o zmianie terminu przyjmowania zg³oszeñ 

na rezerwacjê sal w 2011 roku:
• Œwietlicy Œrodowiskowej przy ul. Remizowej 19,

• Kinoteatrze „Jutrzenka” ul. Spi¿owa 4,

• Domu Kultury „Gama” ul. Chemików 45

– zapisy dla mieszkañców Bierunia odbywaæ siê bêd¹ 
od dnia 11.01. 2010 r. w Kinoteatrze „Jutrzenka” 
przy ul. Spi¿owej 4

– dla osób spoza Bierunia wnioski przyjmowane bêd¹ 
od dnia 8.02.2010 r. w Kinoteatrze „Jutrzenka” 
przy ul. Spi¿owej 4

Równoczeœnie informujemy, ¿e do dnia 31.12.2009 r. rezerwo
wane bêd¹ terminy dla Urzêdu Miejskiego i podleg³ych jedno
stek, organizacji spo³ecznych dzia³aj¹cych na terenie naszego 
miasta.

szkó³ œrednich i doroœli” pierw
sze miejsce (500 z³.) przyzna
no Przemys³awowi Tataro
wi, drugie (300 z³.) Arturo
wi KuŸnikowi, a trzecie (200 
z³.) Tomaszowi Piecuchowi. 
Wyró¿nienia otrzyma³y: Ewa 
D³ugoñ i Danuta Bajura. Na
grody wrêczali: Burmistrz Bie
runia Ludwik Jagoda oraz 

Przewodnicz¹cy Rady Miej
skiej Henryk Skupieñ. Bur
mistrz Jagoda podsumowuj¹c 
konkurs, zwróci³ uwagê na 
ró¿norodnoœæ prac oraz szcze
gólne zami³owanie lokalnych fo
tografów do budynków starych. 
Czêsto prace przedstawiaj¹ce 
takie budynki zosta³y nagra
dzane.

Foto nagrody 
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Sprostowanie
„W numerze 3/2002 miesiêcznika „Rodnii” w artykule „Skarga 

Hybiorza oddalona” nie precyzyjnie poda³em informacjê dotycz¹c¹ 
skargi na bezczynnoœæ burmistrza Miasta Bierunia wystosowa
nej przez Pana Emanuela Hybiorza do Wojewódzkiego S¹du Ad
ministracyjnego w Gliwicach. Pan Emanuel Hybiorz z³o¿y³ tak¹ 
skargê do WSA w Gliwicach, której na skutek braków formalnych 
S¹d ten nie rozpatrywa³ merytorycznie. Nie uzupe³nienie braków 
formalnych przez Pana Hybiorza w terminie spowodowa³o odrzu
cenie w/w skargi postanowieniem WSA z dnia 19 grudnia 2009 r. 
Pan Hybiorz w zakreœlonym przez S¹d terminie do uzupe³nienia 
tych braków skierowa³ do S¹du oœwiadczenie, ¿e skargi ju¿ nie 
popiera. Za wynik³e z tych nieœcis³oœci nieporozumienia przepra
szam Pana Emanuela Hybiorza i naszych Czytelników. 

Zbigniew Piksa

RODNIA · GRUDZIEŃ 2009 r.

– pod takim has³em odby³ siê V 
Powiatowy Konkurs Literacki,  
w którym z Gimnazjum nr 1 im. 
Karola Wierzgonia w Bieruniu 
wziê³o udzia³ szeœæ uczennic z 
klas drugich i trzecich. Prace 
trzech naszych gimnazjalistek 
zyska³y uznanie Jury. Monika 
Lamik z klasy II d zajê³a pierw
sze miejsce w kategorii proza, 
natomiast praca Basi Cycoñ z 
klasy III a zosta³a wyró¿niona. 

Monika napisa³a opowiadanie 
zatytu³owane „Czym jest dla 
Ciebie ¿ycie?”. W kategorii po
ezja pierwsze miejsce zajê³a 
Paulina Tuszyñska, z klasy III 
d, która jest autork¹ wierszy „ 
Deszcz”, „Dlaczego”, „ Anio³”.

Gratulujemy naszym wspa
nia³ym, m³odym twórcom oraz 
ich nauczycielom p. Bo¿enie 
MoslerGajdzik, p. Grzego
rzowi Gretce.

¯ycie to nasz najwiêkszy dar…

Najwiêkszym tegorocznym 
sukcesem sportowym Gimna
zjum nr 2 w Bieruniu jest zajêcie 
siódmego miejsca w Finale 
Wojewódzkim w Dru¿ynowych 
Biegach Prze³ajowych, który 
mia³ miejsce 22 paŸdziernika 
w Rudzie Œl¹skiej i do które
go przyst¹pi³o 16 najlepszych 
szkó³ naszego wojewódz
twa. Aby dostaæ siê do fina³u, 
nale¿a³o przebrn¹æ przez eli
minacje powiatowe i rejonowe. 
W powiecie nasze gimnazjum 
reprezentowa³y dwie dru¿yny: 
dziewcz¹t (trenowane przez 
pani¹ Kingê Koz³owsk¹) i 
ch³opców (trenowani przez 
pana Dariusza Szulca). Oby
dwie dru¿yny zajê³y drugie 

miejsce, tym samym zyskuj¹c 
awans do zawodów na szcze
blu rejonowym. Rejonowe bie
gi prze³ajowe odby³y siê w £azi
skach Górnych i nasza mêska 
reprezentacja w sk³adzie: Pawe³ 
Szczepanik, Kamil Chmielec
ki, Tomasz Rachwa³, Bartosz 
Kostyra, Daniel Fabisiak, 
Wojciech Kostyra, Patryk 
Kurpiel zajê³a I miejsce, czym 
zyska³a mo¿liwoœæ reprezento
wania powiatu i rejonu w fina
le wojewódzkim. Dziewczêta w 
sk³adzie: Magdalena Moroñ, 
Martyna Moroñ, Katarzy
na Krzyszkowska, Patrycja 
Ko³aciak, Joanna Jarczyk, 
Monika K¹tny uplasowa³y siê 
w rejonie na miejscu drugim.

VI Powiatowy Konkurs Biblij
ny pt. ”Cierpienie i œmieræ Je
zusa w Ewangelii Œw. Marka” 
odby³ siê 17 listopada w Szkole 
Podstawowej nr 1.

Konkurs w który uczestniczy³o 
10 szkó³ przygotowa³y i 
przeprowadzi³y panie El¿bieta 
Kusak i Bogumi³a Bainka. 
Ka¿d¹ szkolê reprezentowa³o 3 
uczniów kl. IIIII, któ
rzy stanowili jedn¹ 
dru¿ynê. Zadania kon
kursowe mia³y charak
ter zabawowy. Ka¿da 
dru¿yna przedstawi³a 
krótk¹ pantomimê, 
dotycz¹c¹ wybranej 
przez siebie stacji 
Drogi Krzy¿owej.

Dziêki sponso
rom z powiatu i pa
rafii wszystkie dzieci 
otrzyma³y nagrody.

Zwyciêskie dru¿yny 
to: 1 miejsce SP 1 
Bieruñ Katarzyna 
£owiec, Aleksandra 

Józefczuk, Bart³omiej Blacha 
przygotowani przez p. El¿bietê 
Kusak, 2 miejsce SP Bojszowy 
Wiktoria Gajda, Ma³gorzata 
Krzy¿owska, Wiktoria Ko
zub przygotowani przez p. 
Katarzynê Œciersk¹, 3 miej
sce Natalia Blacha, Dorota 
Zawi³a, Monika Gopek przygo
towani przez p. Renatê Buœ.

Konkurs biblijny Kulminacj¹ obchodów dwu
dziestej rocznicy uchwalenia 
Konwencji o Prawach Dziecka 
by³ happening „balony do nieba.” 
Oko³o 200 uczniów Szko³y Pod
stawowej nr 3 wraz z nauczycie
lami zebra³o siê na boisku szkol

nym, by punktualnie o godz. 12 
na znak pani dyrektor El¿biety 
Adamowskiej wypuœciæ balony 
wype³nione helem. Na ka¿dym 
balonie wypisane by³y prawa 
dziecka. Akcjê zorganizowano 
pod patronatem UNICEF u. 

Balony do nieba

Sukcesy sportowe Gimnazjum Nr 2

Niechaj spełnią się marzenia i nadzieje,
które niosą ze sobą

Święta Bożego Narodzenia 
i nadchodzący Nowy Rok

życzy
Wszystkim Mieszkańcom Bierunia 

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Ziemi 
Bieruńskiej „Porąbek”
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Nowy rok nowe podatki
Zgodnie z tradycj¹ zamieszczamy treœæ uchwa³ podatkowych podjêtych przez Radê Miejsk¹. Dla 
tych, którzy chc¹ wiedzieæ ile bêd¹ musieli zap³aciæ w 2010 roku publikujemy pe³n¹ treœæ tych 
uchwa³, jednak bez podawania preambu³y i podstawy prawnej. Czytelników, którzy chc¹ mieæ 
oficjalny dokument w urzêdowym brzmieniu, zapraszamy na strony internetowe Urzêdu lub do 
biura Rady Miejskiej.

UCHWAŁA  NR X/2 /2009

W sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2010.

§ 1

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2010:

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 
włącznie

powyżej 9 i mniej 
niż 12

Stawka podatku w zł
Samochody posiada jące Certyfikat Euro, wyprodu
kowane po roku 1995

524, 992, 1.108,

Samochody posiada jące Certyfikat Euro, 
i wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej

582, 1.048, 1.164,

Nie posiadające Certyfikatu Euro i wyprodukowane 
po roku 1995

640, 1.108, 1.340,

Nie posiadające Certyfikatu Euro i wyprodukowane 
w roku 1995 i wcześniej

698, 1.164, 1.398,

b/ równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa 
całkowita w tonach

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za równoważ
ne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż Mniej niż
2 osie

Stawka podatku w zł
12 15 1.422, 1.456,
15 1.806, 1.830,

3 osie
Stawka podatku w zł

12 19 1.830, 1.852,
19 23 1.866, 1.888,
23 2.272, 2.296,

4 osie i więcej
Stawka podatku w zł

12 27 2.156, 2.214,
27 29 2.214, 2.332,
29 2.386, 2.654,

2. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą   o dopuszczalnej masie cał

kowitej zespołu pojazdów:
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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

1.398, 1.282,

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

1.516, 1.456,

b/ równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa cał
kowita w tonach

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneuma
tycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważ

ne
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej 
niż

Mniej niż
2 osie

Stawka podatku w zł

12 25 1.528, 1.540,
25 31 1.540, 1.550,
31 1.598, 2.072,

3 osie i więcej
Stawka podatku w zł

12 40 1.632, 1.950,
40 1.950, 2.680,

3. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjąt

kiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) przyczepy lub naczepy wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej   292, zł

b) przyczepy lub naczepy wyprodukowane po roku 1995     272, zł

4. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12, z wy

jątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą, prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa  
całkowita w tonach

Oś jezdna (osie jezdne) z zawiesze
niem pneumatycznym lub zawiesze

niem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi  
jezdnych

Nie mniej niż Mniej niż
1 oś

Stawka podatku w zł
12 25 292, 360,
25 360, 634,

2 osie
Stawka podatku w zł

12 28 242, 348,
28 33 696, 960,
33 38 960, 1.420,
38 1.302, 1 922,

3 osie i więcej
Stawka podatku w zł

12 38 766, 1.064,
38 1.064, 1.450,

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

Wyszczególnienie Mniej niż 16 miejsc
Od 16 i mniej niż 30 

miejsc

Równej lub 
wyższej niż 30 

miejsc
Stawka podatku w zł

a/ wyprodukowanych w rok 1995 i wcześniej 678, 932, 1.806,
b/ wyprodukowanych po roku 1995 640, 874, 1.748,
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UCHWAŁA NR X/1/2009
W sprawie: określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości oraz poboru tego podatku w drodze 

inkasa w 2010 r.
§ 1

1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:
a) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospo

darczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni ...................... 0,67 zł

b) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyj
ne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni ........... 3,83 zł

c) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłat
nej statutowej działalności pożytku publicznego przez organiza
cje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni ............... 0,15 zł

d) od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni 
użytkowej ........................................................................ 0,50 zł

e) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem dzia
łalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 
m2 powierzchni użytkowej ............................................ 18,90 zł

f) od budynków o pow. do 250 m2 lub ich części związanych z pro
wadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków miesz
kalnych o pow. do 250 m2 lub ich części zajętych na prowadze
nie działalności gospodarczej w zakresie: handlu detalicznego, 
gastronomii, usług świadczonych na rzecz ludności objętej wpi
sem do ewidencji działalności gospodarczej od 1 m2 powierzch
ni użytkowej .................................................................. 17,61 zł

g) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalno
ści gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej ...................... 9,20 zł

h) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalno
ści gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 
od 1 m2 powierzchni użytkowej ...................................... 3,73 zł

i) od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na  pro
wadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publiczne
go przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni 
użytkowej  ....................................................................... 3,53 zł

j) od budowli – 2 % ich wartości.
§ 2

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

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

Westerplatte 81.
2. Ustalić wysokość wynagrodzenia za inkaso podatku od nieruchomo

ści 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 oddanych 

w najem, dzierżawę, użyczenie i wieczyste użytkowanie. 
§ 4

Zastosowanie zwolnienia lub niższej stawki z § 1, punkt 1 litera f dla 
podmiotów gospodarczych jest pomocą de minimis. Pomoc de mini
mis jest różnicą pomiędzy stawką podstawową (§ 1 pkt 1 lit. e), a staw
ką preferencyjną (§ 1 pkt 1 lit. f ). Udzielenie tej pomocy może nastą
pić zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 
tylko w przypadkach określonych w załączniku nr 1 do uchwały.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr X/1/2009  

Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26.11.2009 r.
W sprawie: zasad udzielania pomocy de minimis przez za

stosowanie niższych stawek od budynków o pow. do 250 m2 

lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospo
darczej oraz od budynków mieszkalnych o pow. do 250 m2 lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie: handlu detalicznego, gastronomii, usług świadczo
nych na rzecz ludności objętej wpisem do ewidencji działalno
ści gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej lub zwolnienia 
z podatku.

§ 1
Pomoc może być przyznana podmiotom gospodarczym we wszyst

kich sektorach, z wyjątkiem:
a pomocy przyznanej podmiotom gospodarczym działającym w 

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

b pomocy przyznanej podmiotom gospodarczym działającym w 
dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienio
nych w załączniku I do Traktatu;

c pomocy przyznanej podmiotom gospodarczym działającym w 
dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów 
rolnych wymienionych w załączniku I do traktatu w następujących 
przypadkach:
– kiedy wysokość pomocy ustalona jest na podstawie ceny lub 

ilości takich produktów zakupionych od producentów surow
ców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodar
cze 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 bezpo
średnio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem 
i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżą
cymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej;

f pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów 
krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;

g pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom działającym w sek
torze węglowym zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu 
(WE) nr 1407/2002;

h pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu dro
gowego przyznawanej podmiotom gospodarczym prowadzącym 
działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towaro
wego,

i pomocy przyznanej podmiotom gospodarczym znajdującym się 
w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Kryteria trudnej sytuacji ekonomicznej zostały określone w pkt 911 
Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ra
towania 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 kalenda
rzowych (w sektorze transportu drogowego nie może przekroczyć 
100 000 EUR w dowolnym okresie trzech lat kalendarzowych)

§ 3
W celu skorzystania z pomocy podatnik będący osobą fizyczną 

ma obowiązek w terminie do 14 dni od rozpoczęcia roku podatkowe
go złożyć informację w sprawie podatku od nieruchomości oraz dołą
czyć zaświadczenia o pomocy de minimis za okres trzech lat kalen
darzowych poprzedzających dzień złożenia informacji lub oświad
czenie, że nie otrzymał pomocy oraz oświadczenie, że nie jest w 
trudnej sytuacji ekonomicznej a także informację o każdej innej po
mocy publicznej, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosz
tów kwalifikowanych z którymi związana jest pomoc de minimis.

Podatnik składający deklarację na podatek od nieruchomości w 
terminie ustawowym złożenia deklaracji winien przedłożyć zaświad
czenia o pomocy de minimis za okres trzech lat kalendarzowych po
przedzających dzień złożenia deklaracji lub oświadczenie, że nie 
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M A G A Z Y N

otrzymał pomocy de minimis oraz oświadczenie, że nie jest w trud
nej sytuacji ekonomicznej a także informację o każdej innej pomo

cy publicznej, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów 
kwalifikowanych z którymi związana jest pomoc de minimis.

UCHWAŁA  NR X/5 /2009
W sprawie: opłaty od posiadania psów

§ 1
1. Wprowadza się opłatę od posiadania psów na terenie Gminy 

Bieruń i ustala się roczną stawkę  opłaty   w wysokości 70,00 zł.
§ 2

1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do 31 mar
ca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku po
datkowego w ciągu roku, w terminie 14 dni od dnia powstania 
obowiązku podatkowego. W przypadku powstania lub wygaśnię

cia obowiązku podatkowego, podatek ustala się proporcjonalnie 
do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.

§ 3
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uza
sadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesią
ca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 4
Wpłaty opłaty można dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w 

Bieruniu lub w kasie Urzędu.

L.p. Wyszczególnienie
Dzienna stawka 
opłaty w złotych

1 2 3
1. Przy sprzedaży 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

UCHWAŁA NR X/3/2009
W sprawie: wysokości dziennych stawek opłaty 

targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz ustalenia 
terminu płatności dla inkasentów w 2010 roku

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

daży na targowiskach w wysokości określonej w załączniku nr 1, 
stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokony
wana jest sprzedaż.

3. Targowiskami, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o podatkach i opła
tach lokalnych są wszelkie miejsca, w których jest prowadzony 
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,  

41806 Zabrze,
3/ Pracowników Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu 

Miejskiego w Bieruniu.
3. Ustalić wysokość wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej w wyso

kości 15 % prowizji od pobranej opłaty, za wyjątkiem pracowników 
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.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/3/2009 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26.11.2009 r.

W sprawie: wysokości dziennych stawek opłaty targowej w 2010 roku.

STAWKI dziennej opłaty targowej pobranej od dokonywanej sprzedaży

UCHWAŁA NR X/4/2009
W sprawie: poboru podatku rolnego i leśnego 

w drodze inkasa w 2010 r.
§ 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 

leśnego w wysokości 8 % prowizji od pobranych kwot podatku.



19 listopada grupa gim
nazjalistów mia³a 
okazjê spotkaæ siê z 

przedstawicielem Polskiej Komi

sji Rabinicznej Marcinem Dud
kiem Lewinem, który przyjecha³ 
z Warszawy, aby opowiedzieæ 
bieruñskiej m³odzie¿y o zwycza

jach i zasadach, których nale¿y 
przestrzegaæ na cmentarzu 
¿ydowskim. Spotkanie by³o nie
zwykle cenne, mia³o charakter 

warsztatów. M³odzie¿ zgroma
dzona na ¿ydowskim cmenta
rzu mog³a siê dowiedzieæ, cze
go musi przestrzegaæ, gdy tam 
wchodzi – uczniowie od jakiegoœ 
czasu odwiedzaj¹ stary bieruñski 
kirkut, sprz¹taj¹c i porz¹dkuj¹c 
zapomniany zabytek.

„Najciekawsze by³o odczy
tywanie hebrajskich napisów 
z macew” – mówili uczestnicy 
warsztatów. „Nie wiedzia³em, 
¿e rabin móg³ mieæ ¿onê i dzie
ci”, „A ja, ¿e nie wolno nam 
podnosiæ macew. Szkoda, bo 
cmentarz wygl¹da³aby o wie
le ³adniej” – komentowano po 
spotkaniu. 

Pytania, które gimnazjaliœci 
zadawali prelegentowi dotyczy³y 
obyczajowoœci wspó³czesnych 
¯ydów. Wszystko okaza³o siê 
tak ciekawe i ró¿ne od dotych
czasowej wiedzy, ¿e m³odzie¿ 
umówi³a siê na kolejne warszta
ty. Byæ mo¿e z Rabinem Polski 
Michaelem Schudrichem. 

Od d³u¿szego czasu m³odzie¿ z Gimnazjum nr 2 wraz ze swoj¹ nauczycielk¹ 
jêzyka polskiego pani¹ Joann¹ Lorenc rozwija swe zainteresowania 
dotycz¹ce znajomoœci kultury ¿ydowskiej. 

Pomimo jesiennej szarugi na 
dworze, w naszym Przed

szkolu jest zawsze ciep³o i ko
lorowo. W ostatnich dniach tak 
wiele siê wydarzy³o! Gr. ”Kra
snoludki” i „ Tygryski” poznawa³y 
tajemnicê wypieku chleba w 
piekarni p. Chroboka i Klim
czoka.  „Biedronki” urz¹dzi³y 
Dyniowy zawrót g³owy! „Tru
skawki” odwiedzi³y Komendê 
Policji. Nic strasznego siê nie 
sta³o i nikt z nas nie narozrabia³ 
– chcieliœmy z bliska zobaczyæ 
pracê funkcjonariuszy. Gr. „Ja
gódek” razem z „Truskawkami” 
uda³y siê na wycieczkê do Mu

zeum Chleba w Radzionkowie, 
gdzie zobaczy³y mnóstwo sta
rych urz¹dzeñ, które s³u¿y³y do 
wypieków pieczywa, wyrobów 
cukierniczych, a tak¿e przed
miotów do u¿ytku codzienne
go, które kiedyœ s³u¿y³y naszym 
babciom. Usiedliœmy w ³awkach 
historycznej klasy szkolnej, i...
ca³kiem przypadkowo wziêliœmy 
udzia³ w nagraniu programu te
lewizyjnego. 

Na zaproszenie pani Barba
ry  Suchomskiej grupa „Bie
dronek” i „Smerfów” uda³a siê 
do biblioteki na spotkanie z 
„Gromadk¹ Misia Uszatka”. 

Wszyscy wziêli udzia³ w licz
nych zabawach i konkursach. 
Na dzieci czeka³a wielka gra 
planszowa i umieszczone na 
niej zadania. ”Kotki” razem z Ku
busiem Puchatkiem œwiêtowa³y 
przy smacznym torciku. Te
raz nie mo¿emy siê doczekaæ 
pierwszego œniegu i spotkania 
z goœciem na którego czekamy 
ca³y rok. Miko³aju! Nasze dzieci 
by³y bardzo grzeczne!

Mariola Wróbel
Iwona Mondry

Równie¿ z okazji Œwiato
wego Dnia Pluszowego Mi

sia w drugiej po³owie listopada 
w Miejskiej bibliotece Publicznej 
nr 2 w Bieruniu Nowym odby³ 

siê cykl spotkañ z pluszowym 
misiem. W spotkaniach tych 
bra³y udzia³ nowobieruñskie 
„Kubusie”, „Misie”, „Biedronki”. 
Dzieci zapozna³y siê z histori¹ 
pluszowego misia. Wys³ucha³y 
wierszy oraz bajki pt. „Rodzi
na NiedŸwiadków”, malowa³y 
portrety swoich misiów a tak¿e 
lepi³y misie z plasteliny. I tak 
powsta³a wystawa misiów 
– plastusiów. W zagadkach 
przedszkolaki rozpoznawa³y 
bohaterów bajek o misiach. 
Wszystkie dzieci obejrza³y w 
bibliotece wystawê pluszaków 
i zosta³y obdarowane s³odk¹ 
niespodziank¹. 

Jolanta Wasilewska

Przedszkolaki nie pró¿nuj¹ 

Na bieruñskim kirkucie

Na dzieci czeka³a wielka gra 
planszowa i umieszczone na 
niej zadania. ”Kotki” razem z Ku
busiem Puchatkiem œwiêtowa³y 
przy smacznym torciku. Te
raz nie mo¿emy siê doczekaæ 
pierwszego œniegu i spotkania 
z goœciem na którego czekamy 
ca³y rok. Miko³aju! Nasze dzieci 
by³y bardzo grzeczne!

R
sia w drugiej po³owie listopada 
w Miejskiej bibliotece Publicznej 
nr 2 w Bieruniu Nowym odby³ 


