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Burmistrz 
zaprzysiężonyMOPS płaci

str. 11str. 2
O podatkach

str. 4

Jak ju¿ informowaliœmy - trwaj¹ obchody 25 
lecia strajku w kopalni „Piast” najwiêkszego, 
najd³u¿ej trwaj¹cego strajku pod ziemi¹ w 

historii górnictwa. w obronie demokratycznych 
przemian zapocz¹tkowanych porozumieniami 
gdañskimi w sierpniu 1980 r.

Kulminacj¹ tych wielodniowych obchodów, 
by³a zorganizowana 15 grudnia akademia 
w Hali Sportowej przy Gimnazjum nr 1. 

Bohaterowie 
z Piasta
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Rozpocz¹³ siê czas tra-
dycyjnych spotkañ 
op³atkowych. Jako 

jedno z pierwszych 8 grud-
nia w Kinoteatrze „Jutrzen-
ka”, odby³o siê spotkanie na 
które zaproszonych zosta³o 
125 emerytów i rencistów pla-
cówek oœwiatowych. Spo-
tkania takie organizowa-
ne s¹ przez Oœrodek Eduka-
cji od kilku lat. Oprócz licznie 
przyby³ych emerytów obec-
ni byli zaproszeni goœcie: bur-
mistrz Ludwik Jagoda, z-ca 
przewodnicz¹cego Rady Miej-

skiej S³awomir Waw-
rzyniak oraz przed-
stawiciele zwi¹zków 
zawodowych: ZNP 
rep rezen towa ³a 
vice prezes Anna 
Pocz¹tek, a NSZZ 
„Solidarnoœæ” Kazi-
mierz Nowak. Nie 
zapomnieli o swo-
ich emerytach rów-
nie¿ dyrektorzy gim-
nazjów, szkó³ i prze-
szkoli: Grzegorz Bi-
zacki, Gra¿yna Ku-
bica, Anna Knopek, 

Maria B¹k, Barbara Nieckarz 
i Ma³gorzata Dziedzioch.

Dyrektor Oœrodka Edukacji 
Krystyna Czajowska przywita³a 
wszystkich serdecznie i z³o¿y³a 
¿yczenia œwi¹teczne. Do ¿yczeñ 
do³¹czyli siê równie¿ przed-
stawiciele w³adz miasta oraz 
zwi¹zków zawodowych.

Po wspólnym ³amaniu siê 
op³atkiem i z³o¿eniu sobie ¿yczeñ 
zaproszeni goœcie wys³uchali 
wystêpu zespo³u regionalnego 
„Œciernianeczki”. Przy wspól-
nym stole, ko³oczu i kawie, eme-
ryci mieli okazjê powspominaæ 
wspólnie spêdzone chwile. 
Nie oby³o siê od wzruszeñ, ³ez 
ale zdecydowanie dominowa³ 
œmiech i radoœæ. Kiedy ju¿ roz-
chodzili siê do domów ¿egna-
li siê s³owami „Pamiêtaj za rok 
znowu siê tu spotkamy”.

LOKALIA

Op³atek oœwiaty

W sobotê 16 grud-
nia, odby³ siê w 
naszym mieœcie 

VII Miko³ajkowy Turniej Ha-
lowej Pi³ki No¿nej w któ-
rym wziê³o udzia³ ponad 90 
m³odych zawodników. 

Zawody przygotowane 
przez Referat Sportu i Re-
kreacji Urzêdu Miejskiego 
rozegrano w dwóch katego-
riach wiekowych. W katego-
rii uczniów klas III-IV pierw-
sze miejsce zdoby³a i pu-
char otrzyma³a dru¿yna ze 

Szko³y Podstawowej nr 3 
przed dru¿yn¹ FC Bieruñ. 
Natomiast w kategorii 
uczniów klas V-VI, klasyfika-
cja wygl¹da nastêpuj¹co: 
I  miejsce - SKS Bieruñ 

Stary, 
II  miejsce - SP NR 3, 
III miejsce - Dynamo 

Bieruñ, 
IV miejsce  O.D.P. „Podu-

gory”. 

Zawody sêdziowa³ Andrzej 
Wilk.

Miejski Oœrodek Po-
mocy Spo³ecznej 
w Bieruniu informu-

je, ¿e od dnia 19.12.2006r. 
wchodzi w ¿ycie nowelizacja 
do ustawy o œwiadczeniach 
rodzinnych. Umo¿liwia ona 
osobom pobieraj¹cym 
zasi³ki rodzinne których 
dzieci uczêszczaj¹ do „ze-
rówki” ubiegaæ siê o do-
datek z tytu³u rozpoczêcia 

roku szkolnego na w/w 
dzieci. Kwota dodatku wy-
nosi 100 z³. i jest wyp³acana 
jednorazowo. 

Nadmieniamy, ¿e wnioski 
dotycz¹ce powy¿szego do-
datku mo¿na ju¿ pobieraæ 
w Dyrekcji MOPS Bieruñ 
- Dzia³ Œwiadczeñ Rodzin-
nych codziennie w godzi-
nach 7.30 - 15.30. 

Miko³aje na boisku Dodatek na 
zerówkowiczów



2 RODNIA · 20 GRUDZIEŃ 2006 r. 3RODNIA · 20 GRUDZIEŃ 2006 r.

W niektórych me-
diach pojawi³y siê 
ostatnio informa-

cje o Zygmuncie Ho³odze z 
Jastrzêbia, okreœlanym jako 
cz³owiek niepowa¿ny, który 
handluje kosmiczn¹ wod¹. 
Poniewa¿ kilkudniow¹ sen-
sacj¹ by³o wmieszanie w to 
Bierunia i Urzêdu Burmistrza 
poprosiliœmy burmistrza Lu-
dwika Jagodê o wyjaœnienia. 
Oto jego wypowiedŸ: 

Jest to nieautoryzowany 
zlepek ró¿nych moich wy-
powiedzi, przykrojonych 
do z góry za³o¿onej tezy. 
Chcia³bym aby mieszkañcy 
Bierunia wiedzieli jaka jest 
prawda - mówi burmistrz 
Ludwik Jagoda. W 2004 
roku, kiedy du¿o mówi³o 
siê o budowie tyskiej pi-
ramidy na s³ynnym rze-
komo tyskim czakramie, 
emituj¹cym jakoby jak¹œ 
energiê, zg³osi³ siê do nas 
pan Ho³oga i zapropono-
wa³ nieodp³atne zamonto-
wanie urz¹dzenia na prze-
wodach doprowadzaj¹cych 
wodê do basenu przy Szko-

le Podstawowej nr 1. Mam 
swoje lata i jestem scep-
tyczny ale pomyœla³em cze-
mu nie?

Ka¿dy basen budowany 
w tamtych technologiach, 
zawiera chlorowan¹ wodê 
a chlor jak wiadomo za-
kwasza organizm, a woda 
chlorowana to tak zwana 
woda martwa. Urz¹dzenie 
Ho³ogi mia³o wp³ywaæ na 
tworzenie się tzw. wody ży-
wej przyjaznej dla ludzkie-
go organizmu. 

Po dwóch, trzech mie-
si¹cach, pan Ho³oga, 
poinformowa³ nas, ¿e 
skoñczy³ siê okres prób-
ny i oczekuje zap³aty. 
Uznaliœmy z ówczesnym 
przewodnicz¹cym Rady 
- Janem Wieczorkiem, 
¿e mo¿e to jakoœ pomóc 
a na pewno nie zaszko-
dzi. Zap³aciliœmy 4450 z³ i 
urz¹dzenie pozosta³o na 
basenie. Jest tam do dziœ 
i nikt na to nie narzeka. Ni-
czego to nie dostarcza do 
wody, poniewa¿ jest za-
montowane na przewodzie 

i w ka¿dej chwili mo¿e byæ 
zdemontowane. 

Reszta to wielki hum-
bug. Przecie¿ stwierdze-
nie, ¿e ktoœ robi „koko-
sowe interesy” wcale nie 
oznacza, ¿e ta osoba han-
dluje kokosami. Wystar-
czy na chwilê w³¹czyæ ra-
dio czy telewizjê, a ju¿ 
us³yszymy w reklamie, ¿e 
coœ jest kosmiczne, nie-
ziemskie i cudowne. Na-
wet ma³e dziecko wie, ¿e 
takich stwierdzeñ nie trak-
tuje siê dos³ownie. ¯adna 
kobieta nie da siê nabraæ 
na has³o, ¿e „po wypraniu 
w naszym proszku, pranie 
bêdzie cudownie bia³e” i 
nawet maluszki wiedz¹, ¿e 
to nie „œwistak siedzi i zwi-
ja czekoladê w sreberka”. 
My równie¿ nie wierzymy 
w „kosmiczn¹ wodê”, choæ 
mo¿e pan Ho³oga u¿ywa 
takich okreœleñ w celach 
marketingowych. 

Martwi mnie, ¿e niektó-
rzy pracownicy obs³ugi ba-
senu dali siê wci¹gn¹æ do 
robienia na si³ê sensacji 
i atakowania w³adz miej-
skich. Dali tym samym do 
zrozumienia, ¿e do nicze-
go wiêcej jak tylko do na-

uczania p³ywania i pilnowa-
nia porz¹dku na basenie, 
siê nie nadaj¹ - koñczy bur-
mistrz Jagoda.

WYDARZENIA

Gdzieœ tam w po³owie lat 
szeœædz ies i¹ tych 
wyl¹dowa³ w Kato-

wicach Romek Nyga, wmie-
sza³ siê w œrodowisko twórcze, 
sta³ siê wspó³za³o¿ycielem le-
gendarnej Grupy „Arkat” i jak-
by mu by³o ma³o przez kaden-
cje sekretarzowa³ w sekcji ma-
larskiej Zarz¹du Okrêgu ZPAR 
(...) Kr¹¿y³ pomiêdzy pracow-
niami bliskich mu m³odych 
twórców, wpada³ z nimi do 
miejsc w których nieco starsi 
koledzy noc¹ zmagali siê z 
problemami egzystencji i 
twórczoœci. Rozwin¹³ sw¹ 
twórczoœæ w oparciu o w³asny 
temperament i w³asne odkry-
cia, sta³ siê rozpoznawalny. Te-
raz tworzy - wœród swoich 
„stworków” w Bieruniu i nie tyl-
ko, tam jest sob¹. 

Dziœ goœcimy go w gale-
rii zwi¹zkowej „Art nova 2” 
- tymi s³owami 12 grudnia, 
prezes œl¹skiego okrêgu 
Zwi¹zku Polskich Artystów 
Plastyków Henryk Bzdok 
otworzy³ jubileuszow¹ wy-

stawê prac ma-
larskich Roma-
na Nygi.

Pan Ro-
man  znany na 
Œl¹sku, w Pol-
sce, w Europie 

- nale¿y do w¹skiego grona 
skarbów bieruñskich. Ceni-
my jego twórczoœæ od lat 
i chocia¿ artysta tworzy w 
Bieruniu, jakoœ nie wysta-
wia w Bieruniu. Warto wiêc 
wybraæ siê do nieodleg³ych 
przecie¿ Katowic, do ga-
lerii przy ulicy Dworcowej 
13. Jeszcze do 5 stycznia 
jest szansa by obejrzeæ  
retrospektywê barwnej 
ekspresji.  

Nyga zaprasza do Katowic

Sensacja na si³ê?

Drodzy 
Czytelnicy

Informujemy, że w 
związku z ogranicza-
niem kosztów a także co-
raz powszechniejszym 
dostępem do internetu, 
zdecydowano, że wra-
camy do dobrze znane-
go Wam miesięcznego 
cyklu wydawania naszej 
gazety. Od stycznia Rod-
nia będzie ukazywała się 
jeden raz w miesiącu, za-
zwyczaj 25. dnia każde-
go miesiąca. Liczymy, 
że tak jak dotychczas bę-
dziecie razem z nami. 

Życzymy wszystkim 
zdrowych i spokojnych 
świąt, dosiego roku i do 
zobaczenia 25 stycznia.

Zbigniew Piksa
Redaktor naczelny
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PODATKI

Podczas niedawnej Sesji – 5 grudnia – Rada Miejska podjęła 
szereg uchwał wśród których znalazły się uchwały podatkowe.

Poniżej publikujemy treść tych ważnych dla nas wszyst-
kich dokumentów. Z przyczyn technicznych pominęliśmy w 
każdej uchwale powtarzającą się preambułę (określenie na 

podstawie jakich przepisów Rada podjęła tę decyzję. Tak 
więc, mimo, że uchwały te zajmują dużo miejsca, zawierają 
najistotniejsze - zdaniem redakcji – fragmenty.

Osoby zainteresowane pełnym brzmieniem uchwał, mogą 
się z nimi zapoznać w Urzędzie Miejskim w Biurze Rady.

Nowy rok nowe podatki

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

ruchomości:
a/ od gruntów związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewi-
dencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni.......- 0,64 zł

b/ od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki 
wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha 
powierzchni ................................................. - 3,62 zł

c/ od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego od 
1 m2 powierzchni ........................................... - 0,11 zł

d/ od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzch-
ni użytkowej........................................................................- 0,47 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..................... - 17,81 zł

f/ od budynków o pow. do 250 m2 lub ich części związa-
nych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych o pow. do 250 m2 lub ich czę-
ści zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie: handlu detalicznego, gastronomii, usług świad-
czonych na rzecz ludności, objętej wpisem do ewidencji 
działalności gospodarczej .................................. - 16,60 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.........- 8,64 zł

h/ od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdro-
wotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej .....................- 3,52 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 .....................................................- 3,32 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. Bohaterów Westerplatte 81.

2.  Ustalić wysokość wynagrodzenia za inkaso podatku od 
nieruchomości 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 dzierżawę i wieczyste użytkowanie.
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, 
z mocą obowiązującą od 1.01.2007 r.

UCHWAŁA NR XI/2/2006 RM w Bieruniu
z dnia 05.12.2006 r.

W sprawie: określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości oraz poboru tego podatku w drodze 

inkasa w 2007 roku
RADA MIEJSKA W BIERUNIU

uchwala:

Od redakcji

§ 1
Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2007:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a/ od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Uchwała Nr XI/3/2006 RM W Bieruniu
z dnia 05.12.2006 r.

W sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2007
RADA MIEJSKA W BIERUNIU

uchwala:
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PODATKI

Wyszczególnienie

Dopuszczalna masa całkowita w tonach
Od 3,5 do 5,5 

włącznie
Powyżej 5,5 do 9 

włącznie
Powyżej 9

i mniej niż 12
Stawka podatku w zł 

Samochody posiadające Certyfikat Euro, wyproduko-
wane po roku 1995

494,- 934,- 1.044,-

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

548,- 988,- 1.098,-

Nie posiadające Certyfikatu Euro
I wyprodukowane po roku 1995

604,- 1.044,- 1.262,-

Nie posiadające Certyfrikatu Euro
I wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej

658,- 1.098,- 1.318,-

b/ równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita
w tonach

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych

Nie mniej niż Mniej niż 2 osie
Stawka podatku w zł 

12 15 1.340,- 1.372,-
15 1.702,- 1.724,-

3 osie
Stawka podatku  w zł

12 19 1.724,- 1.746,-
19 23 1.758,- 1.778,-
23 2.142,- 2.164,-

4 osie i więcej
Stawka podatku  w zł

12 27 2.032,- 2.086,-
27 29 2.086,- 2.198,-
29 2.250,- 2.500,-

2. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczal-
nej masie całkowitej 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

1.318,- 1.208,-

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

1.428,- 1.372,-

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 1.440,- 1.450,-
25 31 1.450,- 1.460,-
31 1.506,- 1.952,-

3 osie
Stawka podatku  w zł

12 40 1.538,- 1.838,-
40 1.838,- 2.526,-

3. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poni-
żej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:     
a/ przyczepy lub naczepy wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej  - 274,- zł
b/ przyczepy lub naczepy wyprodukowane po roku 1995  - 254,- zł
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PODATKI

§ 1
Roczną stawkę podatku od posiadania psów w wysokości 
35,00 zł od każdego psa.

§ 2
Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania jedno-
razowo w terminie do dnia 31.03.2007 r., a w przypadku po-
wstania obowiązku podatkowego w ciągu roku, w terminie 14 
dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. W przypad-
ku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w 
ciągu roku podatkowego, podatek ustala się proporcjonalnie 
do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.

§ 3
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia mie-
siąca następującego po miesiącu, w którym powstały oko-
liczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wyga-
sa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uza-
sadniające ten obowiązek.

§ 4
1. Wpłaty podatku można dokonać bezpośrednio na konto 

Urzędu Miejskiego w Bieruniu lub w kasie Urzędu.
2.  Pobór podatku może odbywać się również w drodze inkasa.
3.  Do pobierania podatku powołać inkasentów:

1/ Urszulę Podbioł – zam. w Bieruniu przy ul. Jagiełły 24,
2/ Piotra Gałkę – zam. w Bieruniu przy ul. Węglowej 25/3.

§ 5
Ustalić dwa terminy płatności pobranych podatków przez 
inkasentów:
1/ pierwszy termin – do należności pobranych w drodze in-

kasa w pierwszej połowie miesiąca - do 15 każdego mie-
siąca,

2/ drugi termin – do należności pobranych w drodze inka-
sa w drugiej połowie miesiąca - do ostatniego dnia da-
nego miesiąca.

§ 6
Ustala się wynagrodzenie za inkaso podatku od posiadania 
psów w wysokości 50 % od zainkasowanej kwoty podatku. 

§ 7
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z 
mocą obowiązującą od 1.01.2007 

UCHWAŁA NR XI/4/2006 RM w Bieruniu
z dnia  05.12.2006 r.

W sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od 
posiadania psów oraz poboru tego podatku w drodze 

inkasa w 2007 roku
RADA MIEJSKA W BIERUNIU

uchwala:

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

Dopuszczalna masa całkowita
w tonach

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

Nie mniej niż Mniej niż 1 oś
Stawka podatku w zł

12 25 274,- 340,-
25 340,- 598,-

2 osie
Stawka podatku w zł

12 28 230,- 330,-
28 33 654,- 906,-
33 38 906,- 1.338,-
38 1.226,- 1.812,-

3 osie
Stawka podatku w zł

12 38 722,- 1.004,-
38 1.004,- 1.366,-

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 roku 1995 i wcześniej
638,- 878,- 1.702,-

b/ wyprodukowanych 
po roku 1995

604,- 824,- 1.648,-

§ 2
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 obowiązującą od 1.01.2007 r.
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PODATKI

§ 1
1.  Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od dokony-

wanej sprzedaży na targowiskach w wysokości określo-
nej w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część ni-
niejszej uchwały.

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

3.  Targowiskami, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o podat-
kach i opłatach 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. Lom-

py 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 
pracowników Referatu Podatków i Opłat Lokalnych.

§ 3
Ustalić dwa terminy płatności pobranych opłat przez in-

kasentów:
1/ pierwszy termin - do należności pobranych w drodze in-

kasa w pierwszej połowie miesiąca - do 15 każdego mie-
siąca.

2/ drugi termin - do należności pobranych w drodze inka-
sa w drugiej połowie miesiąca - do ostatniego dnia da-
nego miesiąca.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskie-
go, z mocą obowiązującą od 1.01.2007 r.

Załącznik Nr 1Do Uchwały Nr XI/5/2006 Rady Miejskiej 
w Bieruniu z dnia 5.12.2006 r. W sprawie: wysokości 
dziennych stawek opłaty targowej w 2007 roku.
STAWKI dziennej opłaty targowej pobranej od dokony-
wanej sprzedaży

UCHWAŁA NR  XI/5/2006 RM w Bieruniu
z dnia  05.12.2006 r.

W sprawie: wysokości dziennych stawek opłaty 
targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz ustalenia 

terminu płatności dla inkasentów w 2007 roku
RADA MIEJSKA W BIERUNIU

uchwala:

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

§ 1
Wprowadzenie opłaty administracyjnej:
1. Za wydanie wypisów i wyrysów z obowiązujących miej-

scowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego:

a/ od wypisu –   5,00 zł
b/ od wyrysu formatu A4 – 25,00 zł
c/ od wyrysu formatu A3 – 50,00 zł
d/ od wyrysu formatu większego od A3 – 60,00 zł.

2. Opłatę administracyjną uiszcza się w kasie Urzędu Miej-
skiego po dokonaniu czynności urzędowych.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, 
z mocą obowiązującą od 1.01.2007 r.

UCHWAŁA NR  XI/6/2006 RM w Bieruniu
z dnia 05.12.2006 r..

W sprawie: wprowadzenia opłaty administracyjnej 
na 2007 rok

RADA  MIEJSKA  W  BIERUNIU
uchwala:

§ 1
1. Zarządzić pobór podatku rolnego i leśnego w drodze in-

kasa.
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 rol-
nego i leśnego 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 ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, 
z mocą obowiązującą od 1.01.2007 r.

UCHWAŁA NR XI/7/2006 RM w Bieruniu
z dnia  05.12.2006 r.

W sprawie: poboru podatku rolnego i leśnego 
w drodze inkasa w 2007 roku
RADA MIEJSKA W BIERUNIU

uchwala:
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KULTURA

Przedœwi¹teczna prezentacja

Kolejny ju¿ Jarmark 
Bo¿onarodzeniowy 
tym razem w Bieru-

niu Nowym, zorganizowa³ 
Bieruñski Oœrodek Kultu-
ry. 10 grudnia, stoiska roz-
lokowane wokó³ œwietlicy 

œrodowiskowej przy uli-
cy Remizowej od godzi-
ny 11 rano do póŸnych 
godzin popo³udniowych 
zaprasza³y wszystkich 
chêtnych. Mo¿na tu by³o 
nabyæ wszystko to, czym da 

siê œwi¹tecznie udekorowaæ 
dom lub co znakomicie na-
daje siê na gwiazdko-
wy upominek. By³y wiêc 
artyku³y œwi¹teczne, stroiki, 
ozdoby choinkowe, wyroby 
pami¹tkarskie i ceramiczne, 
bi¿uteria i minera³y, wyroby 
z drewna, wikliny, œwieczki 
oraz mnóstwo drobiazgów. 
W wiêkszoœci by³y to orygi-
nalne wyroby przygotowa-

ne specjalnie na tê okazjê 
przez dzieci i m³odzie¿ 
uczêszczaj¹ce na zajêcia 
plastyczne w placówkach 
Bieruñskiego Oœrodka Kul-
tury a zarazem uczniów na-
szych szkó³. Mimo grudnio-
wego mrozu, jarmark cie-
szy³ siê sporym zaintereso-
waniem a spóŸnieni klienci 
zg³aszali siê nawet w godzi-
nach wieczornych. 
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Dnia 14 grudnia br. 
mia³a miejsce pre-
miera przedstawie-

nia powsta³ego w oparciu 
o teksty Kabaretu Starszych 
Panów. Jego celem by³o za-
prezentowanie mo¿liwoœci 
scenicznych m³odych ludzi 
oraz poznanie sylwetek wy-
bitnych polskich aktorów, 
tekœciarzy, którzy tworz¹c 
w czasach PRL-u musieli 
wykazaæ siê niema³ym ta-
lentem, aby przemyciæ nie-
poprawne politycznie tek-
sty, uchodz¹c przy tym 
uwadze cenzora.        

Siêgaj¹c po teksty J. Wa-
sowskiego i J. Przybory 
gimnazjaliœci zaprezento-
wali ich ponadczasowy cha-
rakter. Okazuje siê, ¿e mimo 
up³ywu wielu lat (niektóre 
teksty maj¹ ich ok. 40) one 
s¹ nadal aktualne, wywo³uj¹ 

uœmiech i wzruszenie. Wi-
dowiska re¿yserowane 
przez  J. Przyborê (teksty) 
i J. Wasowkiego (muzyka) 
cechowa³y siê elegancj¹, 
subtelnym humorem i wy-
rafinowanym ¿artem. Dziêki 
temu przedstawieniu wi-
dzowie mogli siê przenieœæ 
od minionego œwiata kul-
tury, spotkaæ siê z przed-
nim dowcipem i liryczn¹ 
piosenk¹, które starali siê 
wykonaæ gimnazjaliœci z 
odrobin¹ tego kunsztu, 
jaki prezentowali nasi wy-
bitni aktorzy: Barbara Kraf-
ftówna, Kalina Jêdrusik, 
Wies³aw Michnikowski czy 
Wies³aw Go³as. 

 W fenomenalnych rolach 
J. Wasowskiego i J. Przybo-
ry mogliœmy zobaczyæ Filipa 
Berezowskiego i Micha³a 
M³ynka, a w pozosta³ych ro-

lach wyst¹pili: Aleksandra 
Sa³ata (Sierotka), Wojciech 
WoŸniok (Wies³aw Michni-
kowski), Anna Jaromin (Zo-
fia Kucówna), Marcin Ma-
tras (Lucjan Kydryñski), Ma-
rek Burzan (Gospodarz), 
Klaudia Kiczmal (Kalina 
Jêdrusik), Sonia Siema-
nowska (Barbara Krafftów-
na), Paulina Gaup (Dziecko) 
oraz Katarzyna B¹k i Rok-
sana Chuchacz (tancerki). 
W ich wykonaniu mogliœmy 
us³yszeæ niezapomniane 

utwory: Tanie dranie, Addio 
pomidory, Je¿eli kochaæ, Ka-
ziu zakochaj siê, Bo we mnie 
jest sex, Czerwony kaptu-
rek, Weso³e jest ¿ycie sta-
ruszka, UtwierdŸ mnie. Przy-
gotowaniem muzycznym 
przedstawienia zaj¹³ siê pan 
Rafa³ Borkowy, a sceno-
grafi¹ oddaj¹c¹ klimat epoki 
- pani Wies³awa Putek oraz 
pani Urszula Stêch³y, której 
nale¿¹ siê szczególne wyra-
zy uznania. 

Grzegorz Gretka

KULTURA

Piosenka jest dobra na wszystko 
Nie lada atrakcjê przygotowa³a dla miesz-
kañców Bierunia m³odzie¿ gimnazjalna uczê-
szczaj¹ca na kó³ko teatralne dzia³aj¹ce w 
Œwietlicy Œrodowiskowej w Bieruniu, a prowa-
dzone przez pani¹ Wies³awê Putek. 

W Bieruñskim Oœrodku 
Kultury trwa gor¹cy okres 
przedœwi¹teczny. 12 grud-
nia w Kino - Teatrze „Ju-
trzenka” odby³o siê uroczy-
ste otwarcie VII wysta-
wy prac plastycznych 
uczniów Szko³y Podsta-
wowej nr 1. Tegorocz-
na wystawa nosi tytu³ 
„Bo¿onarodzeniowe 
kompozycje”. Wprowa-
dza ona widza w œwiat 
dzieciêcej wyobraŸni, 
pobudzonej oczeki-
waniem na radosne 
œwiêta.  

Uczniowie pod kie-
runkiem nauczycielki 
plastyki mgr Katarzyny 
Estkowskiej wykony-
wali swe dzie³a na lek-
cjach plastyki i na kó³ku 
plastycznym, stosuj¹c 

ró¿norodne techniki. Kolo-
rowe witra¿e, bogate col-
lag’e, wycinanki, wydzie-
ranki, prace malarskie i ry-
sunkowe zachwycaj¹ widza 

ró¿norodnoœci¹ kompo-
zycji, piêknym, ciekawym 
wykonaniem, radosn¹ ko-
lorystyk¹. Pokazuj¹ nastrój 
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 
widziany oczami dziecka. 

Uroczyste otwarcie wy-
stawy wzbogaci³y wystêpy 

zespo³u tanecznego pod 
kierunkiem mgr Danu-
ty Nygi, oraz chóru szkol-
nego pod kierunkiem mgr 
Agaty Parysz-Urbaœ. Chór 
wykona³ przepiêkne pieœni 
wprowadzaj¹c przyby³ych 
goœci w œwi¹teczny nastrój. 

W wystawie - ju¿ po raz 
czwarty - wziê³y udzia³ 
dzieci i m³odzie¿ ze Sto-
warzyszenia „Radoœæ 
¿ycia”, wykonuj¹c kom-
pozycje plastyczne tech-
nik¹ wycinanki i rysunku.

Na uroczystoœæ otwar-
cia przyby³o wielu zapro-
szonych goœci, rodziców 
i uczniów. Zwiedzaj¹cy 
wyra¿ali swoje uzna-
nie wobec twórczoœci 
dzieci, podziwiaj¹c je-
dnoczeœnie zapa³ i wy-
obraŸniê ma³ych arty-
stów.

Plastyczne œwiêta dzieci
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Miejska Biblioteka Pu-
bliczna po raz kolej-
ny zorganizowa³a 

spotkania autorskie, które 
odby³y siê 12 grudnia. Tym 
razem, goœciem by³ Marek 
Szo³tysek, historyk, publi-
cysta, autor wielu publikacji 
dotycz¹cych Œl¹ska, jego 
historii i tradycji. Szerszej 
publicznoœci znany jako re-
alizator programu telewizyj-
nego „Œl¹sk jest piêkny”, 
emitowanego od wiosny 
2005 roku w katowickiej te-
lewizji regionalnej (TVP3). 
Laureat wielu nagród i 
wyró¿nieñ, wœród nich „Na-
grod¹ im. Wojciech Korfan-
tego” przyznawan¹ przez 

Zwi¹zek Górnoœl¹ski. 
Znany re¿yser œl¹ski, 
senator Kazimierz Kutz 
okreœli³ go mianem 
„wspó³czesnego Karola 
Miarki”.

Podczas spotkañ 
uczniowie szkó³ podsta-
wowych i gimnazjów, 
mogli dowiedzieæ siê 
wielu ciekawych rzeczy 
dotycz¹cych kultury i tra-
dycji œl¹skich. Nasz goœæ 
odczyta³ fragmenty swo-
ich ksi¹¿ek pisanych gwar¹. 
Talent gawêdziarski Marka 
Szo³tyska pozwoli³ na bli¿sze 
poznanie obyczajów i zwy-
czajów panuj¹cych na Œl¹sku. 
Miêdzy innymi sk¹d siê wzi¹³ 

tradycyjny œl¹ski obiad i inne 
potrawy zwi¹zane ze œwiêtami 
i uroczystoœciami rodzinnymi. 
By³ równie¿ pokaz zabaw, któ-
re w dawnych czasach umila³y 
dzieciom czas. Wszystko to 

odbywa³o siê w mi³ej atmosfe-
rze i wyraŸnie zainteresowa³o 
m³odych s³uchaczy. Po spo-
tkaniu mo¿na by³o zakupiæ 
ksi¹¿ki i uzyskaæ autograf pi-
sarza. 

KULTURA

BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY 
zaprasza w grudniu

Kino – Teatr „Jutrzenka” Bieruń ul. Spiżowa 4
21 grudnia godz. 15.00 – Spotkanie opłatkowe dla pracow-

ników Urzędu

22 grudnia godz. 15.00 – Wigilia grupy teatralnej „Epidemia”

28 grudnia godz. 15.00 – Sesja Rady Miejskiej

29 grudnia godz. 17.00 – „Chrystus biednych i poniżonych” 

- koncert piosenek Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu Toma-

sza Nygi i zespołu „Pi razy drzwi”

31 grudnia – Sylwester (przygotowany przez firmę „Hostel”)

31 grudnia godz. 23.00 – Sylwester na Bieruńskim Rynku 

6 stycznia godz. 10.00 – Regionalny Przegląd Kolęd i Pasto-

rałek

Œl¹sk - mój dom

Dziêkujemy!
Najlepszym uniwersytetem w dzisiejszych 
czasach jest księgozbiór. Prawdziwy 
uniwersytet dzisiejszy tworzy biblioteka.

Thomas Carlyle

Sk³adamy serdeczne podziêkowania wszystkim, którzy 
w tym roku wzbogacili nasz ksiêgozbiór, przekazuj¹c 
swoje prywatne zbiory.

W szczególnoœci pp. Barbarze Albiñskiej-Kaleta, 
Danucie Bajura, Magdalenie Bajura, Urszuli Bajura, 
Mariuszowi Chorzewskiemu, Gerardowi Misiowi, 
Bernadecie Sajdok, Grzegorzowi Str¹czyñskiemu, 
oraz anonimowy darczyñcom.

Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej

29 grudnia 2006 roku (pi¹tek) w restauracji „Am-
brosia” znajduj¹cej siê w budynku Centrum Ini-
cjatyw Gospodarczych przy ul. Turystycznej 1, 

odbêdzie siê kolejny „wieczór muzyczny”, czyli muzyka 
powa¿na w ró¿nych odcieniach. Tym razem bêdzie to wie-
czór „kolêdowo - karnawa³owy”. Swój talent prezentowaæ 
bêd¹ artyœci: Gra¿yna Bieniek-Zaak - mezzosopran, Lucy-
na Wurzel - sopran, Adam Zaak - baryton, Mateusz Lasa-
towicz - fortepian. 

Wstêp wolny.

Wieczór kolêdowy 
w Ambrosii
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Przewodnicz¹cy Rady 
przekaza³ Burmistrzo-
wi insygnia sk³adaj¹ce 

siê z ³añcucha ceremo-
nialnego oraz klucza od 
miasta i z³o¿y³ gratulacje, 
¿ycz¹c sukcesów w dal-
szej pracy na rzecz rozwo-
ju miasta Bierunia. Burmistrz 
podziêkowañ wszystkim za 
z³o¿one ¿yczenia, szczegól-
nie by³ym radnym poprzed-
niej kadencji, którzy otrzy-
mali mandat radnego na 
obecn¹ kadencjê, wyra¿aj¹c 
nadziejê dalszej dobrej 
wspó³pracy. Burmistrz zwró-
ci³ uwagê, ¿e o Bieruniu 
mówi siê dobrze, a miasto 
zajmuje wysokie pozycje w 
presti¿owych rankingach 
prasy fachowej. W jego oce-
nie to dowód dobrej pracy 
radnych i urzêdników. Wy-
nik dobrej oceny uto¿samia³ 
równie¿ ze wspó³prac¹ ze 
swym zastêpc¹ Janem 
Podleœnym. W obecnoœci 
Rady oraz wszystkich 
uczestników sesji potwier-
dzi³, ¿e wyra¿a chêæ kon-
tynuowania z nim pracy na 
obecn¹ kadencjê. Obec-
ni na sesji radni oraz Sta-
rosta Powiatu Bieruñsko-
Lêdziñskiego Piotr Czarny-
noga z³o¿yli Burmistrzowi 
gratulacje. Po z³o¿onych gra-
tulacjach Przewodnicz¹ca 
Miejskiej Komisji Wybor-
czej Krystyna Trzoñska 
wrêczy³a Burmistrzowi Mia-
sta zaœwiadczenie o wybo-
rze i równie¿ z³o¿y³a gratu-
lacje. Ustawa o samorz¹dzie 

gminnym okreœla jako wa-
runkach umocowania praw-
nego dla Burmistrza z³o¿enie 
przez niego œlubowania 
przed Rad¹. Zaœwiadczenie, 
które wrêczy³a Burmistrzo-
wi Przewodnicz¹ca Miej-
skiej Komisji Wyborczej jest 
z kolei umocowaniem do 
czynnoœci prawnych. Wy-
móg ten okreœla ordyna-
cja wyborcza. Insygnia sta-

nowi¹ natomiast elementy 
symboliki. Upowszechni³a 
siê ona w wielu gminach, 
stanowi¹c element ci¹g³oœci 
w sprawowaniu w³adzy. 
W czêœci roboczej Rada 
uchwali³a podatki i op³aty na 
2007 rok w zakresie, w jakim 
jest do tego umocowana. 
Teksty uchwa³ zosta³y opu-
blikowane w innym miejscu 
„Rodni”. Bêd¹ one opubliko-

wane równie¿ w Dzienniku 
Urzêdowym Województwa 
Œl¹skiego. Termin publikacji 
w pewien sposób wymusza 
na gminach uchwalenie po-
datków i op³at na pocz¹tku 
grudnia na rok nastêpny. 
Podczas sesji Rada podjê³a 
równie¿ uchwa³ê w spra-
wie przyjêcia programu 
wspó³pracy z organizacjami 
pozarz¹dowymi oraz innymi 
podmiotami uprawnionymi  
na rok 2007.

Wymóg przyjmowania 
co roku programu wyni-
ka z ustawy o dzia³alnoœci 
po¿ytku publicznego i o wo-
lontariacie. Przyjêty przez 
Radê tekst z drobnymi 
zmianami jest taki sam jaki 
obowi¹zuje w 2006 roku. 
Rada okreœli³a w nim for-
my wspó³pracy, zasady i 
tryb. Istota uchwa³y pole-
ga na wskazaniu priory-
tetów zadañ publicznych, 
które w zakresie swym 
nie mieszcz¹ siê w kata-
logu zadañ gminy lecz z 
woli Rady mog¹ byæ re-
alizowane przez organi-
zacje pozarz¹dowe, o ile 
Rada zapewni œrodki na ich 
realizacjê w bud¿ecie na 
przysz³y rok. Zainteresowa-
ne podmioty mog¹ ubiegaæ 
siê o realizacjê zadañ po-
przez udzia³ w konkursach. 
Dla podmiotów tych czêsto 
pomoc gminy lub zlecenie 
realizacji zadañ to jedno z 
istotnych Ÿróde³ potrzeb-
nych do funkcjonowania 
lub wrêcz podstawowe.

SESJA

RADNI OBRADOWALI
Druga robocza sesja Rady Miejskiej w Bie-
runiu sk³ada³a siê z dwóch czêœci: uroczy-
stej i roboczej. Czêœæ uroczysta rozpoczê³a 
siê od z³o¿enia przez Burmistrza Ludwika 
Jagodê œlubowania w obecnoœci Rady. Tekst 
roty œlubowania odczytywa³ we fragmentach 
przewodnicz¹cy Rady Henryk Skupieñ, a Bur-
mistrz powtarza³ kolejno fragmenty tekstu, 
koñcz¹c je s³owami „Tak mi dopomó¿ Bóg”.

Wielka Orkiestra Œwi¹-
tecznej Pomocy po 

raz  szósty zagra w naszym 
mieœcie. Pod koniec listo-
pada, w Bieruniu powsta³ 
Powiatowy Sztab WOŒP, 
którego siedziba mieœci 
siê na ul. Zdrowia 14 (obok 
dworca autobusowe-
go). Ka¿dego, który chce 
wzi¹æ udzia³ w organizacji 
15 fina³u (jako organizator, 
wolontariusz, kwestor). za-

praszamy do siedziby szta-
bu we wtorki i w czwartki 
w godzinach od 16:00 do 
18:00. Jak co roku, oprócz 
zbiórki, planowane s¹ do-
datkowe atrakcje i ciekawe 
imprezy, dlatego twoja po-
moc jest bardzo potrzeb-
na. W razie pytañ dzwoñ 
pod numer:
889 364 817 lub 888 310 839.

Pamiêtaj - czekamy na 
Ciebie.

Znów bêdzie siê dzia³o

Zosta³o jeszcze 6 wolnych 
miejsc na bezp³atne 

szkolenia jêzykowe (angiel-
ski, niemiecki), komputero-
we oraz z zakresu podstaw 
przedsiêbiorczoœci, skiero-
wane do rolników, domow-
ników i osób zatrudnionych 
w rolnictwie.

Szczegó³y w Centrum 
Inicjatyw Gospodarczych 
w Bieruniu - Œcierniach, 
pod nr tel. 324-25-59 lub 
na stronie internetowej 
Bieruñskiej Fundacji Ini-
cjatyw Gospodarczych - 
www.bfig.pl 

S¹ jeszcze wolne 
miejsca
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Bezpieczny przedszkolak

W Œwietlicy Œrodowiskowej odby³ siê miêdzyprzedszkolny 
konkurs wiedzy i umiejêtnoœci dzieci szeœcioletnich z zakre-

su bezpieczeñstwa na drodze pt.: „Bezpieczny Przedszkolak”. 
Konkurs zorganizowa³y i poprowadzi³y nauczycielki z Przedszko-
la Nr 2 w Bieruniu mgr Jolanta Ga³ka-Kleczar oraz mgr Kamila 
£y¿wiñska-Gubecka. Do konkursu zg³osi³o siê piêæ przedszko-
li z Lêdzin, Bojszów i Bierunia. Ka¿de przedszkole reprezentowa³ 
jeden zespó³ sk³adaj¹cy siê z 5 osobowej dru¿yny. 

Celem konkursu by³o utrwalenie wiedzy dotycz¹cej pod-
stawowych zasad ruchu drogowego, sprawdzenie wiedzy 
przedszkolaków z zakresu bezpiecznego poruszania siê 
po drogach i odpowiedniego zachowania w ró¿nych sytu-
acjach oraz rozwijanie umiejêtnoœci zgodnego i efektowne-
go wspó³dzia³ania w zespole. Zadaniem dzieci by³o odpo-
wiadanie na pytania oraz wykonywanie zadañ w grupie, któ-
re zosta³y przygotowane przez organizatorów konkursu.

Rywalizacja by³a bardzo zaciêta, dzieci by³y bardzo dobrze 
przygotowane. Ka¿dy zespó³ przygotowa³ równie¿ wierszyk 
lub piosenkê. Atmosfera by³a bardzo weso³a, dzieci bawi³y 
siê œwietnie a nauczyciele byli dumni ze swoich podopiecz-
nych. W tym konkursie nie by³o przegranych, uczestnicy od-
powiadali na wszystkie pytania. Ka¿de dziecko w nagrodê 
otrzyma³o prezent. Na zakoñczenie konkursu ka¿dy uczest-
nik jak i dziecko na widowni otrzyma³o znaczki odblaskowe, 
które rozda³ inspektor Stra¿y Miejskiej Micha³ Kuczek.

Kamila £y¿wiñska-Grubecka

Ciekawe spotkania

Klasy 1a i 1c zaprosi³y do swoich klas kominiarzy. Pan Be-
nedykt i Pan Krzysztof interesuj¹co opowiedzieli o swo-

jej pracy. O tym jaka jest wa¿na. Uœwiadomili uczniom, ¿e 
czyszczenie i sprawdzanie kominów chroni mieszkañców 
domu przed zaczadzeniem. Pokazali tak¿e narzêdzia, któ-
rymi pos³uguj¹ siê na co dzieñ w swojej pracy.

Natomiast goœciem klas 1a i 3b by³ mgr in¿. Tomasz 
Piwowarski pracuj¹cy w kopalni „Weso³a”. Pan To-
masz opowiada³ dzieciom o ciê¿kiej pracy górnika i  
niebezpieczeñstwach jakie mu gro¿¹. Uczniowie mogli rów-
nie¿ zobaczyæ jak wygl¹da praca w kopalni.

Z ¿ycia Trójki

5 grudnia klasa III c pod opiek¹ wychowawczyñ Ewy 
Cieœlik i Sabiny B³êdziñskiej uda³a siê do Hali AWF w 

Katowicach na uroczystoœæ 3 urodzin Sznupka - maskot-
ki œl¹skiej Policji. Oprócz prezentacji Sznupka i innych ma-
skotek policyjnych uczniowie mogli podziwiaæ pokazy na 
basenie oraz pokaz samoobrony. Dzieci wrêczy³y przygo-
towane prezenty z ¿yczeniami. W trakcie urodzin maskot-
ki uczniowie otrzymali gor¹cy posi³ek. Najwiêksz¹ jednak 
atrakcj¹ by³ spektakl pt. „O dziewczynce Katarzynce Czer-

wonym Kapturkiem zwanej” i konkursy z nagrodami. Na ko-
niec ka¿de dziecko otrzyma³o upominek. Uczniowie wrócili 
do domu zmêczeni ale bardzo zadowoleni.  

11 grudnia w Szkole Podstawowej nr 3 odby³ siê Czwar-
ty Kiermasz Bo¿onarodzeniowy. Jak co roku, na kier-

maszu mo¿na by³o kupiæ dekoracje œwi¹teczne przygoto-
wane przez Samorz¹d Uczniowski, Ko³o M³odego Majster-
kowicza oraz nauczycieli. 

Ca³kowity dochód z akcji zostanie przeznaczony na 
wyposa¿enie pracowni technicznej. Kiermasz uœwietnili swoj¹ 
obecnoœci¹ burmistrz Ludwik Jagoda, vice burmistrz Jan 
Podleœny, dyrektor Oœrodka Edukacji Krystyna Czajow-
ska, radni bieruñscy, nauczyciele i rodzice. Wszyscy wspól-
nie wys³uchali programu artystycznego. Akcja up³ynê³a w mi³ej, 
œwi¹tecznej atmosferze. Oprócz œwi¹tecznych ozdób mo¿na 
by³o kupiæ pyszne ciasto pieczone przez rodziców, napiæ siê 
kawy serwowanej przez uczniów, czy pos³uchaæ kolêd w wyko-
naniu dzieci ze szko³y CASIO. Serdecznie dziêkujemy wszystkim 
przyby³ym ¿ycz¹c zdrowych, radosnych, rodzinnych Œwi¹t.
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Sukces pierwszoklasistek

Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Bieruniu, po raz czwar-
ty z powodzeniem zaprezentowali siê podczas XV Miê-

dzygminnego Turnieju Recytatorskiego MiedŸna 2006, które-
go wspó³organizatorem by³ Sejmik Województwa Œl¹skiego, 
a organizatorami Gminny Oœrodek Kultury w MiedŸnej w 
Woli i Zespó³ Oœwiaty i Wychowania w MiedŸnej. 

W konkursie wziê³o udzia³ 145 uczestników z Bierunia, 
Jankowic, Góry, Woli, Brzeszcz, Bojszów, MiedŸnej, Woli, 
Wis³y Wielkiej, Lêdzin, Studzionki, Pszczyny, Czechowic, 
Oœwiêcimia, Gliwic, Gilowic i Frydku.

Uczestnicy zaprezentowaæ siê w czterech konkursach: 
g³ównym, poezji œpiewanej, gwarowym i wywiedzione ze 
s³owa. Uczennice klas pierwszych Gimnazjum nr 1 w Bie-
runiu Karolina Wawrzyniak, Karolina Kula, Magdalena 
Dandyk i Anna Durok reprezentowa³y szko³ê w konkursie 
„Wywiedzione ze s³owa”. W kategorii szkó³ gimnazjalnych 
tego konkursu nie przyznano I i II miejsca, natomiast miej-
sce trzecie zajê³a Karolina Wawrzyniak recytuj¹c wiersz 
Ga³czyñskiego zatytu³owany Sekretarka, a Karolina Kula 
otrzyma³a w tej kategorii wyró¿nienie. 

Na zdjêciu od lewej Magda Dandyk, Karolina Wawrzyniak, 
Karolina Kula, Ania Durok.

Ekologiczny konkurs

14 grudnia w Gimnazjum nr 2 w Bieruniu odby³a siê 
druga edycja Powiatowego Konkursu Ekologiczne-

go: „Ziemia dla Nas, My dla Ziemi - Powietrze”, jego orga-
nizatork¹ by³a pani Agnieszka Wadas. 3- osobowe dru¿yny 
reprezentuj¹ce gimnazja powiatu bieruñsko- lêdziñskiego 
zmaga³y siê z zadaniami dotycz¹cymi problemu ochrony 
powietrza, tradycyjnych i alternatywnych Ÿróde³ energii, 
oraz zjawisk zwi¹zanych z zanieczyszczeniem atmosfery. 
Uczniowie opisywali miêdzy innymi wady i zalety ró¿nych 

Ÿróde³ energii, wyszukiwali b³êdy w tekœcie dotycz¹cym 
zjawiska efektu cieplarnianego, odpowiadali na pytania w 
quizie, prezentowali has³a o tematyce ekologicznej. Nad 
prawid³owoœci¹ przebiegu konkursu czuwa³o jury w oso-
bach: pan wiceburmistrz Jan Podleœny, pani Bernadeta Saj-
dok oraz pan Sebastian Gdok. Jury wrêczy³o tak¿e nagrody 
ksi¹¿kowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe.

Zwyciê¿y³a dru¿yna z Gimnazjum im. Roku Jubileuszo-
wego w Bojszowach. Uczniowie z Gimnazjum nr 2 w Imie-
linie zajêli II miejsce, dru¿yna prezentuj¹ca nasz¹ szko³ê, 
w sk³adzie Ma³gorzata Drobik, Pawe³ Kuczek, Ariel Nowak- 
zajê³a miejsce III. Serdecznie gratulujemy uczniom oraz na-
uczycielom, którzy przygotowywali ich do konkursu.

Szczęśliwych, kojących, wartych pamięci, przeżytych 
w zgodzie ze światem i sobą samym, pełnych życia i 

miłości Świąt Bożego Narodzenia oraz niesamowitego, 
niezapomnianego, niepowtarzalnego Sylwestra

Mieszkańcom, Władzom naszego miasta 
oraz Rodzicom i Uczniom Gimnazjum nr 2 w Bieruniu

życzy Dyrekcja wraz z Gronem Pedagogicznym

Miko³aj przed matur¹

Trudno wyobraziæ sobie dzieñ 6 grudnia bez Miko³aja. 
Ta trwa³a ju¿ tradycja wesz³a tak¿e na sta³e do im-

prez organizowanych przez Samorz¹d Uczniowski liceum 
bieruñskiego. W tym roku wys³anników  Œwiêtego Miko³aja 
by³o dwóch, co znacznie usprawni³o odwiedziny wœród 
wyczekuj¹cej w klasach m³odzie¿y. A ta przy³¹czy³a siê 
do ekipy miko³ajkowych postaci i obok anio³ków, elfów, 
diabe³ków paradowa³y ca³e klasy przebrane za gwiazdki, 
prezenty, œnie¿ynki, ba³wanki a nawet karpie. 

Nasza m³odzie¿ zadba³a jednak i o to, by innym sprawiæ 
radoœæ. W tegorocznej zbiórce darów dla najubo¿szych ze-
brano mnóstwo materia³ów szkolnych, s³odyczy i zabawek. 
Samorz¹d Uczniowski zadecydowa³, ¿e wszystko to trafi do 
najbardziej potrzebuj¹cych dzieci w naszym powiecie. 

Wszystkim tym , którzy uwa¿aj¹, ¿e w naszej szkole nie 
ma czasu na zabawê prezentujemy poni¿sz¹ fotografie. 

Liceum Ogólnokształcące
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ROZMAITOŚCI

STAROSTA BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI
ogłasza nabór na stanowisko:

Naczelnika Wydziału Administracji 
Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 
dnia 22.12.2006 r. pod adresem: 

Starostwo Powiatowe w Bieruniu, 
ul. Jagiełły 1, 43-155 Bieruń, 

z dopiskiem 
„Nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Administracji”. 
Szczegółowe wymagania oraz dodatkowe informacje 
dostępne są na stronie internetowej www.powiatbl.pl 

Ba³wany chc¹ odmiany - pod tym intryguj¹cym tytu³em 
kryje siê wspania³e przedstawienie, które zapropo-
nowa³ naszym dzieciom Bieruñski Oœrodek Kultury. 

W niedzielê 10 grudnia w Œwietlicy Œrodowiskowej przy uli-
cy Remizowej Miko³aj odwiedzi³ nowobieruñskie dzieciaki 
obdarowuj¹c je tradycyjnymi ³akociami. Poniewa¿ spotka-
nie z Miko³ajem jest zawsze okazj¹ do zabawy, wierszem, 
tañcem i piosenk¹ zabawia³a dzieci gromada weso³ych 
ba³wanków.    

Miko³aj w remizie
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Tryumfem Bogdana 
Zygi, zakoñczy³ siê 
II Barbórkowy Tur-

niej Skata, zorganizowa-
ny 9 grudnia przez Sekcjê 
Skatow¹ KS „Unia” Bieruñ 
Stary w ZajeŸdzie „Jajo-
sty”. Pomys³odawc¹ turnie-
ju jest radny z tego okrêgu 
wyborczego - Jan Knopek. 
Okaza³o siê, ¿e gra w skata 
w obiekcie w Jajostach jest 
udanym pomys³em - mówi 
Jan Knopek - a turniej prze-
rós³ oczekiwania organizato-
rów, bowiem uczestniczy³o 

w nim 52 zawodników, 
w tym wielu górników.

Zawody tradycyjnie pro-
wadzi³ i sêdziowa³ Holdek 
Mrzyk natomiast gospodarze 
obiektu pañstwo Ma³gorzata 
i Grzegorz Szczygie³ jak 
zwykle zadbali o poczêstunek 
dla zawodników.

Drugi turniej Barbór-
kowy w „ZajeŸdzie Ja-
josty” wygra³ Bogdan 
Zyga gromadz¹c 2458 
pkt. Kolejne miejsca 
zajêli: Bogdan Ga³uszka 
- 2212 pkt., Henryk Drob 

- 2149 pkt., Krzysz-
tof Laby - 2136 pkt., Je-
rzy Szklorz - 2089 pkt. 
i Janusz Pocz¹tek - 2076 
pkt. Dwa pierwsze miejsca 
zajêli pracownicy Kopalni 
Piast. Gratulujemy.

Nagrody ufundowali: Sta-
rostwo Powiatowe, firma „Ho-
stel”, K. E. Myszor, D. E. Wró-
bel, Jan Drozdek i Jan Knopek. 
Organizatorzy ju¿ zapowiedzie-
li, ze kolejny Turniej Barbórkowy 
odbêdzie siê w przysz³ym roku.
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Skatowa Barbórka

W dniu 19 listopada, w nowo wybudowanej hali spor-
towej przy Gimnazjum nr1 w Bieruniu Nowym, ro-
zegrano Amatorski Turniej Pi³ki Siatkowej, organi-

zowany przez Referat Sportu i Rekreacji Urzêdu Miejskie-
go w Bieruniu. 
W rywalizacji wziê³o udzia³ 9 zespo³ów z Bierunia i oko-
licznych miast. Po szeœciu godzinach ciê¿kich zmagañ 
wy³oniono zwyciêzcê, którym zosta³a dru¿yna SSIJ LO-
absolwenci, która w finale pokona³a 2:0 dru¿ynê PIAST 
Bieruñ. Na kolejnych miejscach uplasowa³y siê dru¿yny: 
III - Parys, IV - Czarne Konie.
Zwyciêskie dru¿yny dosta³y puchary oraz nagrody rze-
czowe.

Szeœæ godzin pod siatk¹

Work Service S.A. pilnie poszukuje 
osób na stanowisko:

OPERATOR LINII 
PRODUKCYJNEJ. 
Miejsce pracy: Bieruñ. 

Wymagania: aktualna ksi¹¿eczka 
SANEPID. 

Kontakt: cv.katowice@workservice.pl 
z dopiskiem PRP/WS-12/BÑ 

lub Work Service S.A, 
ul. Kopernika 6, 40-064 Katowice, 
tel. 603 760 572, 032 607 09 90

Jest praca

W dniu Œwiêtego Miko³aja, bur-
mistrz Bierunia Ludwik Jago-
da wraz z Agnieszk¹ Adam-

czyk, naczelnikiem Wydzia³u Spraw 
Obywatelskich, odwiedzili dwie jubilatki, 
które 2 grudnia obchodzi³y 90 urodziny. 

Pani Agnieszka Góralczyk przez 
25 lat pracowa³a w Zak³adzie Tworzyw 
Sztucznych „ERG”. Nieszczêœliwe ko-
leje losu sprawi³y, ¿e od 1945 roku 
jest wdow¹, jednak nie przeszkodzi³o 
jej to w utrzymaniu pogody ducha 
i wytrwa³oœci. Doczeka³a siê dwójki 

dzieci: Natalii i Krystiana. Dziœ otacza-
na jest czu³¹ opiek¹ córki i wnuczki Te-
resy wraz z rodzin¹.

Wiktoria Macioszek to dru-
ga jubilatka. Zamiast narzekaæ woli 
porozmawiaæ o historii.

Zawsze ciekawa œwiata a otwartoœæ i 
rozmownoœæ to cechy, które pani Wik-
torii mo¿na bez pardonu przypisaæ. 
Pracowa³a jako ksiêgowa. Jest pe³na 
energii któr¹ czerpie - jak mówi - z 
przebywania z siostrzenic¹ u której 
mieszka.

Niech ¿yj¹ nam...



Radoœæ obchodów zm¹-
ci³a nieobecnoœæ najwa¿-
niejszych osób w pañstwie. 
Przewodnicz¹cy Komite-
tu Obchodów a zarazem 
przewodnicz¹cy NSZZ So-
lidarnoœæ w KWK „Piast” 
Bogus³aw Hutek powiedzia³: 
Szkoda, ¿e nie ma tu prezy-
denta, premiera, marsza³ków 
Sejmu i Senatu. Zbyt ³atwo za-
pomina siê o zaanga¿owaniu 
górników „Piasta”, którzy 
sprzeciwili siê wprowadzeniu 
stanu wojennego.” Wtórowa³ 
mu przewodnicz¹cy ZZ Pra-
cowników Do³owych Walde-
mar Bartz mówi¹c: „Sza-
nujcie tych, którzy dali w am 
w³adzê”. 

W licznych wyst¹pieniach 
kolejni mówcy oddawali czeœæ 
uczestnikom wydarzeñ sprzed 
25 lat, podkreœlaj¹c heroizm i 
determinacjê górników, któ-
rzy nie przerwali strajku nawet 

po wiadomoœci o tragedii jaka 
rozegra³a siê na „Wujku”. 

Jak pisz¹ autorzy wyda-
nej z okazji jubileuszu ksi¹¿ki 
„14 dni pod ziemi¹”: Protest 
na „Piaœcie” rozpoczêty 14 
grudnia 1981 r. by³ sponta-
niczn¹, a zarazem œwiadom¹ 
form¹ obywatelskiego oporu. 
Ten najd³u¿szy strajk w gór-
nictwie wpisa³ siê na trwa³e 
w najnowsze dzieje Polski i 
stanowi jedn¹ z najchlubniej-
szych kart w historii kopalni 
„Piast”. W akcji protestacyj-
nej wziê³o udzia³ oko³o dwóch 
tysiêcy pracowników KWK 
„Piast” oraz Przedsiêbiorstwa 
Robót Górniczych z Mys³owic. 
¯¹dali uwolnienia aresztowa-
nych dzia³aczy zwi¹zkowych 

i zniesienia stanu wojenne-
go. W ekstremalnych warun-
kach, dyscyplinie i poszano-
waniu miejsca pracy, g³odzeni 
w ostatnich dniach strajku, wy-
trzymali pod ziemi¹ czternaœcie 
dni. Przezwyciê¿aj¹c swoje 
s³aboœci i roz³¹kê z bliskimi, 
spêdzili na dole najbardziej 
wzruszaj¹ce œwiêta Bo¿ego 
Narodzenia. Wyjechali 28 
grudnia po uzyskaniu gwaran-
cji od w³adz wojskowych, ¿e w 
stosunku do strajkuj¹cych nie 
bêd¹ wyci¹gane ¿adne kon-
sekwencje. W³adza ludowa 
oszuka³a ich nie po raz pierw-
szy; w trakcie powrotu do do-
mów S³u¿ba Bezpieczeñstwa 
zatrzymywa³a domniemanych 
przywódców strajku.” 

Zabieraj¹c g³os burmistrz 
Ludwik Jagoda powiedzia³ 
miêdzy innymi bieruñska zie-
mia w ci¹gu 600 lat udo-
kumentowanej historii na-

szego miasta - wyda³a wie-
lu wspania³ych ludzi. Do gro-
na wspania³ych bieruñskich 
postaci, jakie pojawia³y siê 
w ca³ej naszej historii, 25 lat 
temu wpisali siê górnicy ko-
palni „Piast”.

Podczas akademii bohate-
rowie tamtych dni zostali uho-
norowani odznaczeniami.

Zas³u¿ony dla KWK „Piast”: 
Zbigniew Bogacz, Stanis³aw 
Trybuœ, Wies³aw Zawadzki, 
Adam Urbañczyk, Andrzej 
Oczko, Andrzej Machalica 
(poœmiertnie), Teresa Kurcy-
usz Furmanik, Ks. Biskup 
Janusz Zimniak i Ks. Franci-
szek Resiak.

Internowani: Krzysz-
tof M³odzik, Wies³aw 

Dudziñski, Stanis³aw Pa-
luch, Grzegorz Kozak, 
Henryk Fabiœ, Franci-
szek Kubielas, Kazimierz 
Damm, Czes³aw Ziomek, 
Bogdan Piotrowski, Jan 
Gurtman, Józef Palka, 
Andrzej Kajtoch i Henryk 
Mazur.

Ponadto udzielaj¹cy po-
mocy strajkuj¹cym otrzymali 
Mundury Górnicze: ks. Biskup 
Janusz Zimniak - mundur 
górniczy i szlify generalskie 
oraz ks. Franciszek Resiak - 
mundur górniczy i szpadê.

Uczestnicy uroczystoœci 
obejrzeli film dokumental-
ny pt. „Strajk” zrealizowany 
Zespó³ Realizatorów Video 
KWK „Piast” pod kierunkiem 

uczestnika strajku pana Wi-
karna. Akademiê zwieñczy³o 
wykonanie utworu symfo-
nicznego „14 dni pod ziemi¹” 
skomponowanego przez Ja-
nusza Kohuta specjalnie na 
tê uroczystoœæ. Utwór wyko-
nali wspólnie orkiestra KWK 
„Piast” i chór Akademii Tech-
niczno Humanistycznej z Biel-
ska Bia³ej. Ostatnim punk-
tem by³ koncert muzyki bar-
da Solidarnoœci Jacka Kacz-
marskiego w wykonaniu jego 
córki - Patrycji. 

Niedzielna Msza œw. odpra-
wiona 17 grudnia w koœciele 
p.w. œw. Barbary z homili¹ bi-
skupa Gerarda Bernackiego 
zakoñczy³y obchody 25 lecia 
strajku w KWK „Piast” 

Bohaterowie z Piasta1


