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Bieruń znajduje się w elitarnej 
w skali kraju grupie miast, 

o dobrej kondycji finansowej. 

Ponad 60 procent polskich 
miast może nam jedynie 

pozazdrościć.

7-8

Dni Bierunia

Bieruńska korona 
druga w Polsce

9

ZAPROSZENIE
Burmistrz Bierunia, Przewodni-

czący Rady Miejskiej oraz Radni 
zapraszają do uczestnictwa w spo-
tkaniach władz miasta z Mieszkań-
cami Bierunia.  

BIERUŃ W DOBREJ KONDYCJI FINANSOWEJ 

2

CZARNUCHOWICE
28.10.2013 r. Poniedziałek, 17.00

Remiza OSP, ul. Mielęckiego 1a

BIJASOWICE
29.10.2013 r. Wtorek, 17.00

Filia SP3

ŚCIERNIE
30.10.2013 r. Środa, 17.00
Filia SP3, ul. Kamienna 17

BIERUÑ NOWY
4.11.2013 r. Poniedziałek, 17.00
(dla starej części miejscowości)

Świetlica Środowiskowa
ul. Remizowa 19

BIERUÑ NOWY
5.11.2013 r. Wtorek, 17.00
(dla mieszkańców osiedli)

SP 3, ul. Węglowa 11 (jadalnia)

JAJOSTY
6.11.2013 r. Środa, 17.00

Zajazd „Jajosty”, 
ul. Bojszowska 214

OSIEDLE HOMERA 
7.11.2013 r. Czwartek, 17.00

Świetlica na Os. Homera

BIERUÑ STARY
12.11.2013 r. Wtorek, 17.30

Kinoteatr „Jutrzenka”

OSIEDLE CHEMIKÓW
13.11.2013 r. Środa
Dom Kultury „GAMA”
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LOKALIA

Szanowni Mieszkańcy, właściciele firm 
oraz pozostałych nieruchomości niezamieszkałych!

Informujemy, że 10 października br. minął termin opłaty za 
odbiór odpadów komunalnych.

Osoby, które jeszcze nie dokonały wpłaty, prosimy o jej pilne 
uregulowanie.

Pierwsza opłata dotyczy następujących miesięcy: 
lipiec, sierpień, wrzesień. 

Kolejne opłaty należy uiszczać w terminach do:
10.01.2014 r. – za IV kwartał 2013 r.
10.04.2014 r. – za I kwartał 2014 r.
10.07.2014 r. – za II kwartał 2014 r.

Terminowe opłaty uchronią Państwa od naliczenia odsetek.
Opłat można dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego w Bieruniu, 

ul. Rynek 14, I piętro, pok. 8 

lub na rachunek bankowy nr 

62 8435 0004 0000 0000 6158 0032 
w Banku Spółdzielczym w Tychach, Oddział Bieruń.

W tytule przelewu należy umieścić następujące informacje:
  Imię i nazwisko osoby składającej deklarację
  Adres nieruchomości, której dotyczy opłata
  Okres, za który dokonywana jest opłata (miesiąc lub kwartał)

Opłat można dokonywać również miesięcznie.

Jednocześnie informujemy, że Gmina Bieruń nie wystawia 
żadnych rachunków czy faktur za wywóz odpadów.

Opłaty dokonywane są na podstawie złożonej przez 
właściciela nieruchomości deklaracji.

Wszystkie informacje znajdą Państwo również na naszej stronie 
internetowej: www.bierun.pl

14 września odbyły tra-
dycyjne zawody 
węd karskie o Puchar 

Przewodniczącego Komisji 
Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony 
Środowiska i Ładu Publiczne-
go – Sławomira Wawrzynia-
ka. Wśród licznych zawodni-
ków, którzy zasiedli do rywali-
zacji wokół ponownie otwartego 
zbiornika w Czarnuchowicach: 
umiejętności i szczęście naj-
bardziej dopisywały Adamowi 
Bogacz (12830) drugie miejsce 
zajął Karol Hadrian (9490) a 
miejsce trzecie Zbigniew Pał-
ka (9070). W tym dniu wyjątko-
wo wędkarskie szczęście dopi-
sywało też pozostałym zawod-
nikom i prawie wszyscy byli 
zadowoleni z obfitych połowów. 

Adam Bogacz złowił 
najwięcej!

Bieruń znajduje się w 
elitarnej w skali kraju 
grupie miast, o dobrej 

kondycji finansowej której 
ponad 60 procent polskich 
miast może nam jedynie po-
zazdrościć. W rankingach 
Gmin prezentowanych chociaż-
by w Tygodniku Samorządo-
wym „Wspólnota” z paździer-
nika tego roku – Bieruń plasu-
je się w grupie gmin miejskich 
o najniższym wskaźniku zadłu-
żenia. Jak nas poinformowa-
ła Danuta Żerdka – Skarbnik 
Gminy dochody Bierunia na ko-
niec września tego roku wyno-
siły 81.289.628 zł. Zadłużenie 
gminy w stosunku do docho-
dów na koniec września wynosi 
24,09 %, przy dopuszczalnym 

ustawowym wskaźniku wyno-
szącym 60%. W podobnej do 
nas sytuacji znajduje się 11,1 
procent miast. Nie wdając się 
w szczegóły, miast o niższym 
wskaźniku zadłużenia jest 23,7 
procent, a pozostałe 64,7 pro-
cent miast posiada większe za-
dłużenie w stosunku do docho-
dów. W tej ostatniej grupie 4,6 
procent miast znalazło się w sy-
tuacji zagrożenia gdyż ich za-
dłużenie przekroczyło dopusz-
czalne przepisami 60% zadłu-
żenia w stosunku do dochodów.

Nie można do zadłużenia 
wliczać zaciągniętego debe-
tu w rachunku bieżącym o 
czym była mowa na Komisji 
Finansów, gdyż jest to sy-
tuacja przejściowa dla Gmi-

ny Bieruń. Debet to coś w ro-
dzaju kredytu krótkoterminowe-
go, który musi być spłacony do 
końca roku czyli nie wchodzi w 
zadłużenie Gminy. Nie ma oba-
wy o spłatę zaciągniętego przez 
Bieruń debetu, ponieważ został 
on zaciągnięty na sfinansowa-
nie zadań, które są dofinanso-
wane środkami zewnętrznymi, 
a które wpłyną do kasy gminnej 
po zakończeniu realizacji in-
westycji. Inaczej mówiąc musi-
my teraz wydać pieniądze, któ-
re dostaniemy w późniejszym 
okresie br. Wtedy wspomnia-
ny debet zostanie zniwelowa-
ny. Natomiast co do wspomnia-
nego kredytu długoterminowe-
go w wysokości 6.000.000 zł 
to jest on zapisany w budżecie 

na 2013 r. i jeśli będzie taka po-
trzeba to Gmina go zaciągnie w 
pełnej wysokości. A jeśli nie bę-
dzie to konieczne (co potwier-
dza się każdego roku) - to weź-
miemy tylko tyle na ile będzie 
zapotrzebowanie. 

Pojawiające się gdzienie-
gdzie insynuacje o trudnej 
kondycji finansowej Bieru-
nia, to zwykłe bajki szkalu-
jące wszystkich zarządzają-
cych naszą Gminą. Patrząc 
w ujęciu procentowym czyli 
oceniając poziom zadłużenia 
w stosunku do dochodów 
Gminy: najwyższe zadłuże-
nie było w roku 2007 kiedy 
wyniosło 29 procent 
a najniższe może być 
w tym roku, gdyż pro-

Bieruń w dobrej kondycji finansowej 

nie było w roku 2007 kiedy 

14
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Rekordowe wydatki na oświatę przynoszą efekty

Dzień Edukacji Narodowej

Wojewoda Śląski Zyg-
munt Łukaszczyk, 
Politechnika Śląska, 

Telewizja Katowice oraz Bur-
mistrz Bierunia Bernard Pu-
stelnik – to tegoroczni laureaci 
nagród przyznawanych przez 
Regionalną Izbę Przemysło-
wo- Handlową w Gliwicach. Na-
groda RIPH przyznawana jest 
od 1996 roku. Medal honoro-
wy wręczany jest osobom oraz 
przedstawicielom instytucji po-
siadającym znaczący wkład 
na rzecz współpracy gospo-
darczej Śląska oraz charakte-
ryzującym się etyką i rzetelno-
ścią postępowania. Okoliczno-
ściowa uroczystość odbyła się 
w Gliwicach a nagrody wręczał 
były przewodniczący europarla-
mentu Jerzy Buzek. W uroczy-
stości udział wzięli europosło-
wie Jerzy Buzek i Małgorza-

ta Handzlik, parlamentarzyści, 
Marszałek Województwa Ślą-
skiego Mirosław Sekuła pre-
zydenci i burmistrzowie okolicz-
nych miejscowości oraz wiele 
innych osobistości świata biz-
nesu, kultury i polityki. 

Nagroda 
dla burmistrza

W

cy 25, 30, 35 i 40-lecie pracy 
zawodowej. W spotkaniu, które 
prowadziła dyr. Ośrodka Edu-
kacji Krystyna Czajowska 
uczestniczyli również: przewod-
nicząca Komisji Oświaty, Kultu-
ry i Sportu Rady Miejskiej Bar-
bara Panek-Bryła i dyrektor 
BOK Zofia Łabuś.

Podczas uroczystego spotka-
nia w Kinoteatrze „Jutrzenka” 
głos zabrał burmistrz Bernard 
Pustelnik, który wszystkim 
pracownikom placówek oświa-
towych złożył okolicznościowe 
życzenia. 

W Bieruniu od lat rosną 
wydatki na oświatę, które 
w 2009 wyniosły 16 mln 
zł, w 2010 roku 18 mln zł, 
w 2011 19 mln zł, w roku 
2012 – 25 mln zł a w roku 
bieżącym planowane jest 
25 mln zł – powiedział 
burmistrz dodając, że jest to

 wyrazem troski władz miasta o 
zapewnienie młodzieży jak naj-
lepszych warunków kształce-
nia. Uroczystość uświetnił wy-
stęp przedszkolaków z Przed-
szkola nr 1 w Bieruniu.

11 października od-
były się uroczy-
ste obchody Dnia 

Edukacji Narodowej z udzia-
łem pracowników szkół i pla-
cówek, dla których Gmina 
Bieruń jest organem prowa-
dzącym. O wysokiej jakości 
kształcenia w naszych pla-
cówkach świadczą między 
innymi: doskonałe wyniki te-
gorocznych egzaminów gim-
nazjalnych oraz duża liczba 
uczniów w gronie laureatów 
różnych konkursów i olim-
piad przedmiotowych. Pod-
czas okolicznościowej uro-
czystości Mirosława Wilkosz 
– nauczycielka z Szkoły Pod-

stawowej nr 3 otrzymała na-
grodę Śląskiego Kuratora 
Oświaty.

Wieloletnią tradycją spotkań 
z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej jest wręczanie wyróż-
nionym nauczycielom Nagród 
Burmistrza Miasta. W tym roku 
nagrody finansowe, pamiątko-

we listy gratulacyjne i kwiaty z 
rąk burmistrza Bernarda Pu-
stelnika odebrali: Przedszko-
le Nr 1: Mariola Czernik, Ane-
ta Michnol-Biesek i Barba-
ra Nieckarz, Przedszkole Nr 
2: Anna Abucka i Małgorzata 
Dziedzioch, Szkoła Podstawo-
wa Nr 1: Agnieszka Wieczo-
rek-Dudys, Pelagia Trzcion-
ka, Elżbieta Kusak i Anna 
Knopek, Szkoła Podstawowa 
Nr 3: Aleksandra Mamok, Ka-
tarzyna Ochmańska, Elżbieta 
Święcicka, Grażyna Długosz 
i Małgorzata Berger-Kutera, 
Gimnazjum Nr 1: Agnieszka 
Dyjecińska-Wolny, Marek Re-
guła, Łucja Harmata i Grze-

gorz Bizacki, Gimnazjum Nr 2: 
Bożena Tomala, Teresa Zug, 
Anna Blacha, Zuzanna Bizac-
ka i Grażyna Kubica.

Ponadto 9 nauczycieli , któ-
rzy uzyskali stopień nauczy-
ciela mianowanego złożyło ślu-
bowanie. Uhonorowani zostali 
również pracownicy obchodzą-
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ZAGRANICA

Jak co roku grupa niemieckich 
uczniów z zaprzyjaźnionej 

szkoły Albert-Schweitzer-Gymna-
sium-Gundelfingen przebywała w 
naszym mieście na zaproszenie 
młodzieży Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Powstańców Śląskich.

– W tym roku młodzież przyje-
chała do Bierunia 25 września. 
Podczas swego pobytu młodzi 
Niemcy mieszkali w domach swo-
ich polskich rówieśników, których 
poznali podczas wyjazdu w czerw-
cu. Dzięki temu mogli zobaczyć, 
jak żyje przeciętna polska rodzina. 
W ten sposób wszyscy lepiej się 
poznają, pozbywają uprzedzeń i 

stereotypów – powiedziała Ewa 
Lysko nauczycielka j. niemieckie-
go w bieruńskim liceum.

Młodzież niemiecka oraz ich 
polscy partnerzy zostali zaprosze-
ni między innymi na spotkanie z 
burmistrzem miasta Bierunia Ber-
nardem Pustelnikiem.

Oprócz zajęć szkolnych nie za-
brakło też atrakcji. Był to czas wy-
pełniony wyjazdami i wycieczkami 
do Krakowa, Pszczyny i Oświę-
cimia, uczniowie mogli zobaczyć 
urokliwe zakątki Beskidu Śląskie-
go oraz zrobić zakupy w nowocze-
snych centrach handlowych Kra-
kowa i Katowic.

Bieruń odwiedziła kolejna 
grupa mieszkańców nie-

miecckiego miasta Gundelfin-
gen wraz z tamtejszym zastęp-
cą burmistrza Bruno Zimmer-
mannem. Współpraca Bierunia  
z niemieckim miastem Gun-
delfingen została nawiązana w 
1995 między innymi dzięki Nie-
miecko-Polskiemu Stowarzy-
szeniu Partnerskiemu Gundel-
fingen. Szczególny wkład do jej 
nawiązania wniósł prof. Werner 
Rynski, nieżyjący już propaga-
tor wielokierunkowej wymia-
ny młodzieży, rodzin i wzajem-
nego poznania mieszkańców 

obu miast. Od tamtego czasu, 
co roku odbywa się kilka wi-
zyt różnych grup niemieckich 
w Bieruniu oraz bieruńskich w 
Niemczach. Tradycyjnie też, je-
sienią przyjeżdżają do Bierunia 
tak zwani „zwykli”  mieszkańcy 
Gundelfingen na co dzień nie 
związani z aktywnością w gru-
pach sportowych, muzycznych 
czy młodzieżowych. Tym ra-
zem, w czasie kilkudniowej wi-
zyty niemieccy goście zwiedzili 
Bieruń, w piątek 4 października 
wzięli udział w spotkaniu zorga-
nizowanym w Urzę-
dzie Miejskim, gdzie 

20 września zakoń-
czyła się wizyta 
pięciu nauczycie-

li i 20 uczniów z partnerskiej 
szkoły z Turcji zorganizowa-
na w ramach projektu unijne-
go Comenius. Przez kilkana-
ście dni młodzież i nauczycie-
le z dwóch zaprzyjaźnionych 
szkół wzięli udział w licznych 
spotkaniach i zajęciach oraz 
zwiedzili Bieruń, Kraków, ko-
palnię soli w Wieliczce, pałac 
w Pszczynie.

Realizowany przez bieruńskie 
Gimnazjum nr 2 projekt unijny 
dotyczy zagadnień ochrony śro-
dowiska, dlatego podczas wizy-
ty tureccy uczniowie podejmo-
wali wspólnie z polską młodzieżą 
różne działania ,,ekologiczne”: 
sadzenie drzew w Jankowicach, 
poznawanie polskiej flory i fauny: 
w Jankowicach na ścieżce edu-
kacyjnej a w Ustroniu (pokaz pta-
ków drapieżnych i sów w Parku 

Leśnych Niespodzianek), prowa-
dzili badania wody z rzeki Mlecz-
nej, robili prezentacje multime-
dialne o zanieczyszczeniu śro-
dowiska. 

Podczas pobytu polskiej gru-
py w Turcji oraz tureckiej w Pol-
sce, odbywały się lekcje języka 
polskiego i tureckiego. Okaza-
ło się że mamy dużo wspólnych 
słów, np. szal, torba w obu języ-
kach brzmią identycznie. Goście 

opanowali też niektóre zwroty z 
gwary śląskiej, które okazywały 
się łatwiejsze do wymówienia niż 
ich polskie odpowiedniki, dlatego 
na ceremonii pożegnalnej turecki 
koordynator mógł bez trudu po-
wiedzieć: „Jadymy do dom”. 

Uczniowie tureccy spędzili 
weekend w polskich rodzinach 
a rodzice bieruńskich uczniów 
przygotowali także poczęstunek 
na ceremonię pożegnalną.

Jedna z tureckich nauczycie-
lek zapytana o wrażenia z po-
bytu powiedziała: „Bardzo mi się 

podoba w Polsce. Wszyscy na-
uczyciele oraz uczniowie są bar-
dzo zadowoleni z pobytu tutaj. 
Najbardziej podoba mi się zie-
leń, której w Polsce jest j bardzo 
dużo. No i polskie domy oczywi-
ście. Każdy inny i wyjątkowy. My-
ślę, że główną różnicą jest to, że 
w Turcji nie przestrzegamy tak 
bardzo zasad ruchu drogowego 
jak Polacy. Zwłaszcza jeśli cho-
dzi o przechodzenie przez ulicę.”

Jak powiedziała Grażyna Ku-
bica dyrektor Gimnazjum nr 2 w 
Bieruniu: projekt unijny realizo-
wany będzie do czerwca, mło-
dzież będzie ze sobą korespon-
dować i spotykać się na vide-
okonferencjach aby uczyć się 
polskiego i tureckiego oraz żeby 
omawiać dalsze działania śro-
dowiskowe podejmowane przez 
obie grupy w swoich krajach. W 
panach jest między innymi stwo-
rzenie albumu fotograficznego 
pt. „Zielony most między Turcją 
a Polską” oraz zorganizowanie 
Zielonego Dnia. 

Wizyta gości z Turcji

Niemcy w Bieruniu

Partnerska wizyta Europejscy partnerzy
Młodzież niemiecka w Bieruniu
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KOMUNIKATY

2 
 

Lp. Oznaczenie/ 
położenie

Powierzchnia
w m2

Opis nieruchomości Sposób zagospodarowania nieruchomości Forma zbycia nieruchomości

 
6 
 

Bieruń,  
ul. Chemików 55/2 

 
43,45  

 
 

  
 
 

 
7 
 

Bieruń,  
ul. Chemików 57/1 

 
45,30  

   

 
8 
 

Bieruń,  
ul. Chemików 57/4 

 
45,30 

   

 
9 
 

Bieruń,  
ul. Chemików 59/4 

 
48,70 

   

 
10 
 

Bieruń,  
ul. Chemików 63/1 

 
46,94 

   

11 
Bieruń,  
ul. Chemików 67/1 

 
46,37 

 

 
 

 
 

 
 

 
12 
 

Bieruń,  
ul. Chemików 67/2 

 
32,80 

 
 

  
 
 

 
13 
 

Bieruń,  
ul. Chemików 67/10 

 
46,67 

   

 
14 
 

Bieruń,  
ul. Chemików 73/1 

 
51,60 

   

 
15 
 

Bieruń,  
ul. Chemików 73/2 

 
36,10 

   

 
16 
 

Bieruń,  
ul. Chemików 77/2 

 
35,90 

   

 

Lokal mieszkalny w budynku 

wielomieszkaniowym wraz  

z pomieszczeniem 

przynależnym- piwnicą. 

Zgodny z charakterem użytkowania.  

 Istnieje możliwość remontu lub modernizacji  
z zachowaniem dotychczasowej formy. 

Sprzedaż lokalu 

mieszkalnego w trybie 

bezprzetargowym na rzecz 

najemcy. 

Id: 0EEF6FAA-DECE-4E0C-A07E-37172F5D4D9F. Przyjety Strona 2

1 
 

Załącznik nr 1 
do Zarządzenia  

Nr B.0050.241.2013 

Burmistrza Miasta Bierunia 
z dnia 15.10.2013 r. 

 

Burmistrz Miasta Bierunia działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 
z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz uchwały NR IX/3/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia 
zasad sprzedaży lokali stanowiących własność gminy Bieruń podaje do publicznej wiadomości, że z nieruchomości stanowiących własność 
gminy Bieruń przeznacza się do sprzedaży następujące lokale mieszkalne. 

WYKAZ 

 

Lp. Oznaczenie/
położenie

Powierzchnia
w m2

Opis nieruchomości Sposób zagospodarowania nieruchomości Forma zbycia nieruchomości

 
1 
 

Bieruń,  
ul. Chemików 35a/4 

 
63,80 

 
 

  
 
 

 
2 
 

Bieruń,  
ul. Chemików 41/3 

 
64,70 

   

 
3 
 

Bieruń,  
ul. Chemików 41b/2 

 
62,20 

   

 
4 
 

Bieruń,  
ul. Chemików 43b/2 

 
63,00 

   

 
5 

Bieruń,  
ul. Chemików 49/7 

 
60,70 

 

   

Lokal mieszkalny w budynku 

wielomieszkaniowym wraz  

z pomieszczeniem przynależnym- 

piwnicą. 

Zgodny z charakterem użytkowania.  

 Istnieje możliwość remontu lub modernizacji  

z zachowaniem dotychczasowej formy. 

Sprzedaż lokalu 

mieszkalnego w trybie 

bezprzetargowym na rzecz 

najemcy. 

Id: 0EEF6FAA-DECE-4E0C-A07E-37172F5D4D9F. Przyjety Strona 1

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o sa-
morządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. 
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w 
związku z art. 35 ustawy o gospodarce nieru-
chomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. 
U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), re-
alizując uchwałę Nr IX/3/2013 Rady Miejskiej 
w Bieruniu z dnia 29 sierpnia 2013 r. w spra-

wie ustalenia zasad sprzedaży lokali miesz-
kalnych stanowiących własność gminy Bieruń.

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
postanawia:

§ 1
Przeznaczyć do zbycia nieruchomości opi-
sane w wykazie, stanowiącym załącznik nr 
1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Powierzyć wykonanie Naczelnikowi Wy-
działu Gospodarki Komunalnej.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia.

Burmistrz Miasta Bierunia działając na podsta-
wie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. 

zm.) oraz uchwały NR IX/3/2013 Rady Miej-
skiej w Bieruniu z dnia 29 sierpnia 2013 r. w 
sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali sta-
nowiących własność gminy Bieruń podaje do 

publicznej wiadomości, że z nieruchomości 
stanowiących własność gminy Bieruń prze-
znacza się do sprzedaży następujące lokale 
mieszkalne. 

ZARZĄDZENIE NR B.0050.241.2013 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA
z dnia 15 października 2013 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Bieruń, przeznaczonych do zbycia w drodze 
bezprzetargowej.

WYKAZ

3 
 

Lp. Oznaczenie/ 
położenie

Powierzchnia
w m2

Opis nieruchomości Sposób zagospodarowania nieruchomości Forma zbycia nieruchomości

 
17 
 

Bieruń,  
ul. Chemików 77/4 

 
48,70 

 
 

  
 
 

 
18 
 

Bieruń,  
ul. Chemików 79/3 

 
48,70 

   

 
19 
 

Bieruń,  
ul. Chemików 79/4 

 
46,10 

   

 
20 
 

Bieruń,  
ul. Chemików 79/5 

 
35,90 

   

 
21 
 

Bieruń,  
ul. Chemików 85/4 

 
63,20 

   

22 
Bieruń,  
ul. Chemików 89/1 

 
47,30 

 

 
 

 
 

 
 

 
23 
 

Bieruń,  
ul. Chemików 91/2 

 
37,10 

 
 

  
 
 

 
24 
 

Bieruń,  
ul. Chemików 91/3 

 
47,30 

   

 
25 
 

Bieruń,  
ul. Chemików 91/6 

 
47,30 

   

 
26 
 

Bieruń,  
ul. Chemików 95/6 

 
52,10 

   

 
27 
 

Bieruń,  
ul. Chemików 107/5 

 
36,20 

   

 

Lokal mieszkalny w budynku 

wielomieszkaniowym wraz  

z pomieszczeniem 

przynależnym- piwnicą. 

Zgodny z charakterem użytkowania.   

Istnieje możliwość remontu lub modernizacji  

z zachowaniem dotychczasowej formy. 

Sprzedaż lokalu 

mieszkalnego w trybie 

bezprzetargowym na rzecz 

najemcy. 

Id: 0EEF6FAA-DECE-4E0C-A07E-37172F5D4D9F. Przyjety Strona 3

3 
 

Lp. Oznaczenie/ 
położenie

Powierzchnia
w m2

Opis nieruchomości Sposób zagospodarowania nieruchomości Forma zbycia nieruchomości

 
17 
 

Bieruń,  
ul. Chemików 77/4 

 
48,70 

 
 

  
 
 

 
18 
 

Bieruń,  
ul. Chemików 79/3 

 
48,70 

   

 
19 
 

Bieruń,  
ul. Chemików 79/4 

 
46,10 

   

 
20 
 

Bieruń,  
ul. Chemików 79/5 

 
35,90 

   

 
21 
 

Bieruń,  
ul. Chemików 85/4 

 
63,20 

   

22 
Bieruń,  
ul. Chemików 89/1 

 
47,30 

 

 
 

 
 

 
 

 
23 
 

Bieruń,  
ul. Chemików 91/2 

 
37,10 

 
 

  
 
 

 
24 
 

Bieruń,  
ul. Chemików 91/3 

 
47,30 

   

 
25 
 

Bieruń,  
ul. Chemików 91/6 

 
47,30 

   

 
26 
 

Bieruń,  
ul. Chemików 95/6 

 
52,10 

   

 
27 
 

Bieruń,  
ul. Chemików 107/5 

 
36,20 

   

 

Lokal mieszkalny w budynku 

wielomieszkaniowym wraz  

z pomieszczeniem 

przynależnym- piwnicą. 

Zgodny z charakterem użytkowania.   

Istnieje możliwość remontu lub modernizacji  

z zachowaniem dotychczasowej formy. 

Sprzedaż lokalu 

mieszkalnego w trybie 

bezprzetargowym na rzecz 

najemcy. 
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Lp. Oznaczenie/ 
położenie

Powierzchnia
w m2

Opis nieruchomości Sposób zagospodarowania nieruchomości Forma zbycia nieruchomości

 
28 
 

Bieruń,  
ul. Chemików 109/1 

 
37,57 

 
 

  
 
 

 
29 
 

Bieruń,  
ul. Chemików 111/6 

 
37,66 

   

 
30 
 

Bieruń,  
ul. Chemików 125/1 

 
41,28 

   

 
31 
 

Bieruń,  
ul. Chemików 125/3 

 
43,69 

   

 
32 
 

Bieruń,  
ul. Chemików 125/4 

 
33,89 

 

   

33 
Bieruń,  
ul. Chemików 125/5 

 
44,94 

 

 
 

 
 

 
 

 
34 
 

Bieruń,  
ul. Chemików 125/6 

 
39,37 

 
 

  
 
 

 
35 
 

Bieruń,  
ul. Chemików 125/7 

 
45,89 

   

 
36 
 

Bieruń,  
ul. Chemików 125/8 

 
35,84 

   

 
37 
 

Bieruń,  
ul. Chemików 129/3 

 
32,55 

 
Lokal mieszkalny w budynku 
wielomieszkaniowym. 
Bez pomieszczenia przynależnego- 
piwnicy. 
 
 

  

Lokal mieszkalny w budynku 

wielomieszkaniowym wraz  

z pomieszczeniem 

przynależnym- piwnicą. 

Zgodny z charakterem użytkowania.   

Istnieje możliwość remontu lub modernizacji  

z zachowaniem dotychczasowej formy. 

Sprzedaż lokalu 

mieszkalnego w trybie 

bezprzetargowym na rzecz 

najemcy. 
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4 
 

Lp. Oznaczenie/ 
położenie

Powierzchnia
w m2

Opis nieruchomości Sposób zagospodarowania nieruchomości Forma zbycia nieruchomości

 
28 
 

Bieruń,  
ul. Chemików 109/1 

 
37,57 

 
 

  
 
 

 
29 
 

Bieruń,  
ul. Chemików 111/6 

 
37,66 

   

 
30 
 

Bieruń,  
ul. Chemików 125/1 

 
41,28 

   

 
31 
 

Bieruń,  
ul. Chemików 125/3 

 
43,69 

   

 
32 
 

Bieruń,  
ul. Chemików 125/4 

 
33,89 

 

   

33 
Bieruń,  
ul. Chemików 125/5 

 
44,94 

 

 
 

 
 

 
 

 
34 
 

Bieruń,  
ul. Chemików 125/6 

 
39,37 

 
 

  
 
 

 
35 
 

Bieruń,  
ul. Chemików 125/7 

 
45,89 

   

 
36 
 

Bieruń,  
ul. Chemików 125/8 

 
35,84 

   

 
37 
 

Bieruń,  
ul. Chemików 129/3 

 
32,55 

 
Lokal mieszkalny w budynku 
wielomieszkaniowym. 
Bez pomieszczenia przynależnego- 
piwnicy. 
 
 

  

Lokal mieszkalny w budynku 

wielomieszkaniowym wraz  

z pomieszczeniem 

przynależnym- piwnicą. 

Zgodny z charakterem użytkowania.   

Istnieje możliwość remontu lub modernizacji  

z zachowaniem dotychczasowej formy. 

Sprzedaż lokalu 

mieszkalnego w trybie 

bezprzetargowym na rzecz 

najemcy. 
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5 
 

 

Lp. Oznaczenie/ 
położenie

Powierzchnia
w m2

Opis nieruchomości Sposób zagospodarowania nieruchomości Forma zbycia nieruchomości

 
38 
 

Bieruń,  
ul. Chemików 137/5 

 
63,77 

   

 
39 
 

Bieruń,  
ul. Chemików 139c/2 

 
35,76 

 
 

  
 
 

 
40 
 

Bieruń,  
ul. Chemików 139c/3 

 
35,63 

   

 
41 
 

Bieruń,  
ul. Chemików 139c/14 

 
35,14 

   

 
42 
 

Bieruń,  
ul. Jagiełły 49/1 

 
29,23 

   

 
43 
 

Bieruń,  
ul. Jagiełły 51/1 

 
35,28 

 

   

44 
Bieruń,  
ul. Jagiełły 51/2 

 
33,62 

 

 
 

 
 

 
 

 
45 
 

Bieruń,  
ul. Jagiełły 80/1 

 
32,04 

 
 

  
 
 

 
46 
 

Bieruń,  
ul. Jagiełły80/2 

 
90,00 

   

 
47 
 

Bieruń,  
ul. Jagiełły 84/1 

 
61,52 

   

 
48 
 

Bieruń,  
ul. Jagiełły 84/2 

 
102,45 

   

Lokal mieszkalny w budynku 

wielomieszkaniowym wraz  

z pomieszczeniem 

przynależnym- piwnicą. 

Zgodny z charakterem użytkowania.   

Istnieje możliwość remontu lub modernizacji  

z zachowaniem dotychczasowej formy. 

Sprzedaż lokalu 

mieszkalnego w trybie 

bezprzetargowym na rzecz 

najemcy. 

Id: 0EEF6FAA-DECE-4E0C-A07E-37172F5D4D9F. Przyjety Strona 5
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Lp. Oznaczenie/ 
położenie

Powierzchnia
w m2

Opis nieruchomości Sposób zagospodarowania nieruchomości Forma zbycia nieruchomości

 
49 
 

Bieruń,  
ul. Jagiełły 84/4 

 
46,80 

   

 
50 
 

Bieruń,  
ul. Słowackiego 4/3 

 
55,46 

 
 

  
 
 

 
51 
 

Bieruń,  
ul. Słowackiego 4/4 

 
55,51 

 

   

 
52 
 

Bieruń,  
ul. Słowackiego 4/6 

 
57,03 

   

 
53 
 

Bieruń,  
ul. Sucharskiego 4/1  

 
51,33 

   

 
54 
 

Bieruń,  
ul. Sucharskiego 4/4 

 
51,73 

 

   

55 
Bieruń,  
ul. Sucharskiego 6/2 

 
37,96 

 

 
 

 
 

 
 

 
56 
 

Bieruń,  
ul. Wawelska 31/3 

 
41,86 

 
 

  
 
 

 
57 
 

Bieruń,  
ul. Wawelska 31/4 

 
37,10 

   

 
58 
 

Bieruń,  
ul. Wawelska 31/5 

 
41,00 

   

 
59 
 

Bieruń,  
ul. Wawelska 31/6 

 
73,53 

   

Lokal mieszkalny w budynku 

wielomieszkaniowym wraz  

z pomieszczeniem 

przynależnym- piwnicą. 

Zgodny z charakterem użytkowania.   

Istnieje możliwość remontu lub modernizacji  

z zachowaniem dotychczasowej formy. 

Sprzedaż lokalu 

mieszkalnego w trybie 

bezprzetargowym na rzecz 

najemcy. 
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6 
 

 

Lp. Oznaczenie/ 
położenie

Powierzchnia
w m2

Opis nieruchomości Sposób zagospodarowania nieruchomości Forma zbycia nieruchomości

 
49 
 

Bieruń,  
ul. Jagiełły 84/4 

 
46,80 

   

 
50 
 

Bieruń,  
ul. Słowackiego 4/3 

 
55,46 

 
 

  
 
 

 
51 
 

Bieruń,  
ul. Słowackiego 4/4 

 
55,51 

 

   

 
52 
 

Bieruń,  
ul. Słowackiego 4/6 

 
57,03 

   

 
53 
 

Bieruń,  
ul. Sucharskiego 4/1  

 
51,33 

   

 
54 
 

Bieruń,  
ul. Sucharskiego 4/4 

 
51,73 

 

   

55 
Bieruń,  
ul. Sucharskiego 6/2 

 
37,96 

 

 
 

 
 

 
 

 
56 
 

Bieruń,  
ul. Wawelska 31/3 

 
41,86 

 
 

  
 
 

 
57 
 

Bieruń,  
ul. Wawelska 31/4 

 
37,10 

   

 
58 
 

Bieruń,  
ul. Wawelska 31/5 

 
41,00 

   

 
59 
 

Bieruń,  
ul. Wawelska 31/6 

 
73,53 

   

Lokal mieszkalny w budynku 

wielomieszkaniowym wraz  

z pomieszczeniem 

przynależnym- piwnicą. 

Zgodny z charakterem użytkowania.   

Istnieje możliwość remontu lub modernizacji  

z zachowaniem dotychczasowej formy. 

Sprzedaż lokalu 

mieszkalnego w trybie 

bezprzetargowym na rzecz 

najemcy. 
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6 
 

 

Lp. Oznaczenie/ 
położenie

Powierzchnia
w m2

Opis nieruchomości Sposób zagospodarowania nieruchomości Forma zbycia nieruchomości

 
49 
 

Bieruń,  
ul. Jagiełły 84/4 

 
46,80 

   

 
50 
 

Bieruń,  
ul. Słowackiego 4/3 

 
55,46 

 
 

  
 
 

 
51 
 

Bieruń,  
ul. Słowackiego 4/4 

 
55,51 

 

   

 
52 
 

Bieruń,  
ul. Słowackiego 4/6 

 
57,03 

   

 
53 
 

Bieruń,  
ul. Sucharskiego 4/1  

 
51,33 

   

 
54 
 

Bieruń,  
ul. Sucharskiego 4/4 

 
51,73 

 

   

55 
Bieruń,  
ul. Sucharskiego 6/2 

 
37,96 

 

 
 

 
 

 
 

 
56 
 

Bieruń,  
ul. Wawelska 31/3 

 
41,86 

 
 

  
 
 

 
57 
 

Bieruń,  
ul. Wawelska 31/4 

 
37,10 

   

 
58 
 

Bieruń,  
ul. Wawelska 31/5 

 
41,00 

   

 
59 
 

Bieruń,  
ul. Wawelska 31/6 

 
73,53 

   

Lokal mieszkalny w budynku 

wielomieszkaniowym wraz  

z pomieszczeniem 

przynależnym- piwnicą. 

Zgodny z charakterem użytkowania.   

Istnieje możliwość remontu lub modernizacji  

z zachowaniem dotychczasowej formy. 

Sprzedaż lokalu 

mieszkalnego w trybie 

bezprzetargowym na rzecz 

najemcy. 
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7 
 

 

Lp. Oznaczenie/ 
położenie

Powierzchnia
w m2

Opis nieruchomości Sposób zagospodarowania nieruchomości Forma zbycia nieruchomości

 
60 
 

Bieruń,  
ul. Wawelska 31/8 

 
41,90 

   

 
61 
 

Bieruń,  
ul. Wawelska 31/9 

 
30,80 

 
 

  
 
 

 
62 
 

Bieruń,  
ul. Wawelska 31/11 

 
54,75 

 

   

 
63 
 

Bieruń,  
ul. Węglowa 19/2 

 
59,48 

   

 
64 
 

Bieruń,  
ul. Węglowa 37/9  

 
34,21 

   

 
65 
 

Bieruń,  
ul. Homera 14/1 

 
35,05 

 

   

66 
Bieruń,  
ul. Homera 14/16 

 
43,68 

 
 

 
 

 
 

 
67 
 

Bieruń,  
ul. Homera 14/22 

 
35,05 

 
 

  
 
 

 
68 
 

Bieruń,  
ul. Homera 16/11 

 
33,07 

   

 
69 
 

Bieruń,  
ul. Homera 16/15 

 
17,40 

   

 
70 
 

Bieruń,  
ul. Homera 16/29 

 
33,07 

   

Lokal mieszkalny w budynku 

wielomieszkaniowym wraz  

z pomieszczeniem 

przynależnym- piwnicą. 

Zgodny z charakterem użytkowania.   

Istnieje możliwość remontu lub modernizacji  

z zachowaniem dotychczasowej formy. 

Sprzedaż lokalu 

mieszkalnego w trybie 

bezprzetargowym na rzecz 

najemcy. 
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8 
 

 

Lp. Oznaczenie/ 
położenie

Powierzchnia
w m2

Opis nieruchomości Sposób zagospodarowania nieruchomości Forma zbycia nieruchomości

 
71 
 

Bieruń,  
ul. Homera 18/23 

 
33,07 

   

 
72 
 

Bieruń,  
ul. Homera 18/27 

 
17,40 

 
 

  
 
 

 
73 
 

Bieruń,  
ul. Homera 20/19 

 
44,95 

   

 
74 
 

Bieruń,  
ul. Homera 20/23 

 
33,07 

   

 
75 
 

Bieruń,  
ul. Homera 22/4 

 
35,96 

   

 
76 
 

Bieruń,  
ul. Homera 22/5 

 
33,07 

 

   

77 
Bieruń,  
ul. Homera 22/15 

 
17,40 

 
 

 
 

 
 

 
78 
 

Bieruń,  
ul. Homera 24/10 

 
18,67 

 
 

  
 
 

 
79 
 

Bieruń,  
ul. Homera 24/12 

 
28,69 

   

 
80 
 

Bieruń,  
ul. Homera 24/12a 

 
48,37 

   

 
81 
 

Bieruń,  
ul. Homera 24/13 

 
38,40 

   

Lokal mieszkalny w budynku 

wielomieszkaniowym wraz  

z pomieszczeniem 

przynależnym- piwnicą. 

Zgodny z charakterem użytkowania.   

Istnieje możliwość remontu lub modernizacji  

z zachowaniem dotychczasowej formy. 

Sprzedaż lokalu 

mieszkalnego w trybie 

bezprzetargowym na rzecz 

najemcy. 

Lokal mieszkalny w budynku 

wielomieszkaniowym. 

Brak pomieszczenia 

przynależnego- piwnicy. 

Id: 0EEF6FAA-DECE-4E0C-A07E-37172F5D4D9F. Przyjety Strona 8

8 
 

 

Lp. Oznaczenie/ 
położenie

Powierzchnia
w m2

Opis nieruchomości Sposób zagospodarowania nieruchomości Forma zbycia nieruchomości

 
71 
 

Bieruń,  
ul. Homera 18/23 

 
33,07 

   

 
72 
 

Bieruń,  
ul. Homera 18/27 

 
17,40 

 
 

  
 
 

 
73 
 

Bieruń,  
ul. Homera 20/19 

 
44,95 

   

 
74 
 

Bieruń,  
ul. Homera 20/23 

 
33,07 

   

 
75 
 

Bieruń,  
ul. Homera 22/4 

 
35,96 

   

 
76 
 

Bieruń,  
ul. Homera 22/5 

 
33,07 

 

   

77 
Bieruń,  
ul. Homera 22/15 

 
17,40 

 
 

 
 

 
 

 
78 
 

Bieruń,  
ul. Homera 24/10 

 
18,67 

 
 

  
 
 

 
79 
 

Bieruń,  
ul. Homera 24/12 

 
28,69 

   

 
80 
 

Bieruń,  
ul. Homera 24/12a 

 
48,37 

   

 
81 
 

Bieruń,  
ul. Homera 24/13 

 
38,40 

   

Lokal mieszkalny w budynku 

wielomieszkaniowym wraz  

z pomieszczeniem 

przynależnym- piwnicą. 

Zgodny z charakterem użytkowania.   

Istnieje możliwość remontu lub modernizacji  

z zachowaniem dotychczasowej formy. 

Sprzedaż lokalu 

mieszkalnego w trybie 

bezprzetargowym na rzecz 

najemcy. 

Lokal mieszkalny w budynku 

wielomieszkaniowym. 

Brak pomieszczenia 

przynależnego- piwnicy. 
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Lp. Oznaczenie/ 
położenie

Powierzchnia
w m2

Opis nieruchomości Sposób zagospodarowania nieruchomości Forma zbycia nieruchomości

 
82 
 

Bieruń,  
ul. Homera 24/19 

 
18,67 

   

 
83 
 

Bieruń,  
ul. Homera 24/21 

 
18,67 

 
 

  
 
 

 
84 
 

Bieruń,  
ul. Homera 24/32 

 
18,67 

   

 
85 
 

Bieruń,  
ul. Homera 26/3 

 
18,67 

   

 
86 
 

Bieruń,  
ul. Homera 26/7 

 
18,67 

 

   

 
87 
 

Bieruń,  
ul. Homera 26/15 

 
18,67 

 

   

88 
Bieruń,  
ul. Homera 26/19 

 
18,67 

 
 

 
 

 
 

 
89 
 

Bieruń,  
ul. Homera 26/21 

 
18,67 

 
 

  
 
 

 
90 
 

Bieruń,  
ul. Homera 26/28 

 
34,32 

   

 
91 
 

Bieruń,  
ul. Homera 26/43 

 
18,67 

   

 
92 
 

Bieruń,  
ul. Homera 26/45 

 
18,67 

   

Zgodny z charakterem użytkowania.   

Istnieje możliwość remontu lub modernizacji  

z zachowaniem dotychczasowej formy. 

Sprzedaż lokalu 

mieszkalnego w trybie 

bezprzetargowym na rzecz 

najemcy. 

Lokal mieszkalny w budynku 

wielomieszkaniowym. 

Brak pomieszczenia 

przynależnego- piwnicy. 
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Lp. Oznaczenie/ 
położenie

Powierzchnia
w m2

Opis nieruchomości Sposób zagospodarowania nieruchomości Forma zbycia nieruchomości

 
93 
 

Bieruń,  
ul. Homera 26/49 

 
18,67 

   

 
94 
 

Bieruń,  
ul. Homera 28/4 

 
18,67 

 
 

  
 
 

 
95 
 

Bieruń,  
ul. Homera 28/12a 

 
37,13 

   

 
96 
 

Bieruń,  
ul. Homera 28/19 

 
18,67 

   

 
97 
 

Bieruń,  
ul. Homera 28/25a 

 
39,91 

   

 
98 
 

Bieruń,  
ul. Homera 28/29 

 
18,67 

 

   

99 
Bieruń,  
ul. Homera 28/39 

 
18,67 

 
 

 
 

 
 

 
100 
 

Bieruń,  
ul. Homera 28/48a 

 
39,07 

 
 

  
 
 

 
101 
 

Bieruń,  
ul. Homera 30/46 

 
18,67 

   

 
102 
 

Bieruń,  
ul. Homera 32/1 

 
43,23 

   

 
103 
 

Bieruń,  
ul. Homera 32/4 

 
18,67 

   

Zgodny z charakterem użytkowania.   

Istnieje możliwość remontu lub modernizacji  

z zachowaniem dotychczasowej formy. 

Sprzedaż lokalu 

mieszkalnego w trybie 

bezprzetargowym na rzecz 

najemcy. 

Lokal mieszkalny w budynku 

wielomieszkaniowym. 

Brak pomieszczenia 

przynależnego- piwnicy. 
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położenie

Powierzchnia
w m2

Opis nieruchomości Sposób zagospodarowania nieruchomości Forma zbycia nieruchomości
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94 
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96 
 

Bieruń,  
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Bieruń,  
ul. Homera 30/46 

 
18,67 

   

 
102 
 

Bieruń,  
ul. Homera 32/1 

 
43,23 

   

 
103 
 

Bieruń,  
ul. Homera 32/4 

 
18,67 

   

Zgodny z charakterem użytkowania.   

Istnieje możliwość remontu lub modernizacji  

z zachowaniem dotychczasowej formy. 

Sprzedaż lokalu 

mieszkalnego w trybie 

bezprzetargowym na rzecz 

najemcy. 

Lokal mieszkalny w budynku 

wielomieszkaniowym. 

Brak pomieszczenia 

przynależnego- piwnicy. 

Id: 0EEF6FAA-DECE-4E0C-A07E-37172F5D4D9F. Przyjety Strona 10

11 
 

 

Lp. Oznaczenie/ 
położenie

Powierzchnia
w m2

Opis nieruchomości Sposób zagospodarowania nieruchomości Forma zbycia nieruchomości

 
104 
 

Bieruń,  
ul. Homera 32/16 

 
18,67 

   

 
105 
 

Bieruń,  
ul. Homera 32/25 

 
18,67 

 
 

  
 
 

 
106 
 

Bieruń,  
ul. Homera 32/35 

 
18,67 

   

 
107 
 

Bieruń,  
ul. Homera 32/36 

 
18,67 

   

 
108 
 

Bieruń,  
ul. Homera 32/49 

 
18,67 

   

 
109 
 

Bieruń,  
ul. Homera 32/54 

 
18,67 

 

   

 
110 
 

Bieruń,  
ul. Homera 32/55 

 
23,50 

   

111 
Bieruń,  
ul. Oświęcimska 400/5a 

 
27,91 

 
 

 
 

 
 

 
112 
 

Bieruń,  
ul. Oświęcimska 400/6 

 
85,44 

 
 

  
 
 

 
113 
 

Bieruń,  
ul. Oświęcimska 400/12 

 
33,38 

   

 
114 
 

Bieruń,  
ul. Oświęcimska 400/24 

 
57,00 

   

Zgodny z charakterem użytkowania.   

Istnieje możliwość remontu lub modernizacji  

z zachowaniem dotychczasowej formy. 

Sprzedaż lokalu 

mieszkalnego w trybie 

bezprzetargowym na rzecz 

najemcy. 

Lokal mieszkalny w budynku 

wielomieszkaniowym. 

Brak pomieszczenia 

przynależnego- piwnicy. 

Lokal mieszkalny w budynku 

wielomieszkaniowym wraz  

z pomieszczeniem 

przynależnym- piwnicą. 
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Lp. Oznaczenie/ 
położenie

Powierzchnia
w m2

Opis nieruchomości Sposób zagospodarowania nieruchomości Forma zbycia nieruchomości

 
115 
 

Bieruń,  
ul. Oświęcimska 400/51 

 
46,00 

   

 
116 
 

Bieruń,  
ul. Oświęcimska 400/55 

 
32,43 

   

 
117 

Bieruń,  
ul. Oświęcimska 400/75 
 
 

 
44,85 

 
 

  
 
 

 
118 
 

Bieruń,  
ul. Oświęcimska 400/81 
 
 

 
44,42 

   

 

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, 

przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden z niżej opisanych warunków: 

1. przysługuje jej roszczenie o nabycie wyżej opisanej nieruchomości, z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych 

przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie. 

 
Termin złożenia wniosku na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami- wynosi 21 licząc od dnia 
wywieszenia wykazu, o czym najemcy zostaną powiadomieni odrębnym pismem. 
 
 
 
 
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia ............................................2013 r. 

Lokal mieszkalny w budynku 

wielomieszkaniowym wraz  

z pomieszczeniem 

przynależnym- piwnicą. 

Zgodny z charakterem użytkowania.   

Istnieje możliwość remontu lub modernizacji  

z zachowaniem dotychczasowej formy. 

Sprzedaż lokalu 

mieszkalnego w trybie 

bezprzetargowym na rzecz 

najemcy. 
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Lokal mieszkalny w budynku 

wielomieszkaniowym wraz  

z pomieszczeniem 

przynależnym- piwnicą. 

Zgodny z charakterem użytkowania.   

Istnieje możliwość remontu lub modernizacji  

z zachowaniem dotychczasowej formy. 

Sprzedaż lokalu 

mieszkalnego w trybie 

bezprzetargowym na rzecz 

najemcy. 
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DNI BIERUNIA

Apogeum tych obcho-
dów przypadło właśnie 
w pierwszym tygodniu 

września.
W piątek odbyła się uroczy-

sta Sesja Rady Miasta z udzia-
łem gości z miast partnerskich: 
niemieckiego Gundelfingen 
oraz Morawskiego Berouna. 
Na czele delegacji czeskiej sta-
ła starostka (tak nazywa się w 
Czechach odpowiednik burmi-
strza) Zdenka Szukalska, gru-
pę niemiecką reprezentował 
Bruno Zimmerman.

W 1992 roku za pośrednic-
twem ówczesnego Konsula-
tu Czechosłowacji w Katowi-
cach, został nawiązany kontakt 
z czeskim miastem imienni-
kiem naszego Bierunia. Jako 
pierwsza, wizytę w Bieruniu 
złożyła delegacja władz Mora-
vskyego Berouna. Od tego mo-
mentu rozpoczęła się współ-
praca polegająca na wymianie 
doświadczeń gospodarczych, 
wymianie kulturalnej i sporto-
wej. zostały nawiązane kon-
takty pomiędzy szkołami pod-
stawowymi obu miast. Po kilku 
latach wzajemnej współpracy 
zrodził się pomysł i inicjatywa 
przypieczętowania istniejącej 
więzi odpowiednim dokumen-
tem. Podczas Sesji, którą pro-
wadził przewodniczący Prze-
mysław Major – 13 gościom z 
Czech wręczono pamiątkowe 
medale. W sposób szczegól-
ny Rada Miejska podziękowała 
jednemu z architektów partner-
skiej współpracy Janowi Bren-
kusowi wyróżniając go tytułem 
„Honorowy Obywatel Bierunia”. 
Zgodnie z tradycją, równocze-
śnie z tytułem Honorowy Oby-
watel Bierunia Rada Miejska 
przyznaje tytuł „Zasłużony dla 
Miasta Bierunia”. W tym roku, 
tytuł ten otrzymało Stowarzy-
szenie Mieszkańców Bieru-
nia. Organizacja ta powstała w 
2001 r. jako „Stowarzyszenie 
Mieszkańców Osiedli I i II przy 
ul. Granitowej, Warszawskiej 
i Węglowej w Bieruniu” a od 
2011 roku działa pod obecną 
nazwą. Stowarzyszenie aktual-
nie liczy 197 członków. Wyróż-
nienie odebrali przedstawiciele 
obecnych władz Stowarzysze-
nia: Zbigniew Jęczała, Ewa 
Zimnoch oraz Eugeniusz 
Świerc. 

W Sesji udział wzięli: bur-
mistrz Bernard Pustelnik, 
przedstawiciele wszystkich 
gmin powiatu Bieruńsko Lę-
dzińskiego wraz władzami po-
wiatu reprezentowanym przez 
przewodniczącego Rady Po-
wiatu Józefa Bergera oraz sta-
rostę Bernarda Bednorza. 

Uroczystość zakończył recital 
pieśni Jaromira Nohavicy w wy-
konaniu polskich muzyków.

Sobota i niedziela to czas fe-
stynu. Na rynku zaprezentowa-
ły się grupy teatralne przybyłe 
na 15 urodziny Bieruńskiego te-
atru „Epidemia”, później między 
innymi wystąpił kabaret „Jorgu-

sie” oraz Sztywny Pal Azji. Kla-
są dla siebie okazał się koncert 
muzyki barokowej w kościele 
p.w. św. Bartłomieja. Publicz-
ność, która po brzegi wypełniła 
nawę główną kościoła, oklaski-
wała utwory Bacha, Haendla i 
Scarlattiego w wykonaniu śpie-
waczek Anety Szukalskiej i Zu-
zany Veverkovej i akompania-
mencie Marka Ceremaka.

Niedzielne obchody rozpo-
częła Msza Święta z okazji Dni 
Miasta a po południu barw-
ny korowód bajowych postaci, 
który z Barańca dotarł na bie-
ruński Rynek. Sceniczne atrak-
cje tego dnia to między innymi: 
Krystyna Giżowska, kabaret 
Jurki i gwiazda wieczoru An-
drzej Piasek Piaseczny. Orga-
nizator imprezy Bieruński Ośro-
dek Kultury przygotował na ten 
dzień wiele atrakcji wśród któ-
rych znalazły się: podsumo-
wanie licznych koncertów pla-
stycznych i muzycznych zwią-
zanych z Rokiem Czeskim, 
koncert zespołu Mixer Band, 
gry i zabawy dla dzieci. Spo-
rą popularnością cieszyła się 
tzw. Strefa Czeska na bieruń-
skim rynku gdzie można było 
się zaopatrzyć w liczne publi-
kacje przybliżające partnerskie 
miasto, skosztować czeskich 
potraw i jakżeby ina-
czej napić się cze-
skiego piwa.

Trzydniowe święto

Dni Bierunia
Od piątku do niedzieli 6, 6 i 8 września świętowaliśmy 
Dni Miasta. W tym roku gmina obchodzi jubileusz XV-lecia 
współpracy Bierunia z partnerskim miastem Moravskim 
Berounem. Z tej okazji władze miasta ogłosiły rok 2013 – 
„Rokiem Czeskim w Bieruniu”.
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KULTURADNI BIERUNIA
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WYDARZENIA

Województwo Śląskie w tym roku reprezentowała Gmi-
na Bieruń, która jak już informowaliśmy była wcześniej 
gospodarzem Dożynek Wojewódzkich. Po raz pierw-

szy Dożynki prezydenckie zostały zorganizowane w Spale w 1927 
roku przez Ignacego Mościckiego. Impreza ma więc już 86 lat. Do 
przedwojennej tradycji w 2000 roku powrócił Prezydent Aleksan-
der Kwaśniewski i od tej pory impreza jest kontynuowana przez 
kolejnych Prezydentów RP.

Najważniejszym punktem pierwszego dnia jest konkurs wieńców 
dożynkowych zwanych również koronami. W grupie 16 reprezen-
tantów wszystkich województw korona bieruńska zajęła zaszczyt-
ne drugie miejsce. Pierwsze miejsce przypadło koronie reprezen-
tującej Lubelszczyznę. To najwyższe miejsce jakie w historii zajęła 
korona reprezentująca województwo śląskie – zauważył Marszałek 
Województwa Mirosław Sekuła. 

Autorami korony, która powstała w bieruńskich Bijasowicach są 
panie z tamtejszego Koła Gospodyń Wiejskich.

Urszula Podbioł, która przewodziła grupie pracującej przy koro-
nie – powiedziała: Prace przy koronie rozpoczęliśmy już w połowie 
lipca, zbierając na potrzeby tego wieńca niedojrzałe zboże dzięki 
czemu teraz dłużej zachowuje on swój kształt i nie jest taki ciężki. 
Zgodnie z wiekową tradycją cała korona jest wita a nie klejona czy 
pleciona. Wszystko jest robione metodą tradycyjną i wszystko jest 
dziełem naszych rąk – dodaje pani Urszula.

Właśnie staranność wykonania, zachowanie tradycyjnych metod 
oraz naturalnych surowców zadecydowało o tak wysokiej lokacie 
bieruńskiej koronie. Doceniła to złożona ze specjalistów komisja 
przyznając drugie miejsce i nagrodę 8000 złotych Bieruniowi mimo, 
że niektóre korony z innych województw prezentowały się bardziej 
okazale niż śląska. Ta jednak spełniała wszystkie wymogi regula-
minowe i po ogłoszeniu wyników, każdy chciał się dowiedzieć jak 
powstawała. Nagrodę z rąk pani Prezydentowej Anny Komorow-
skiej odebrali przedstawiciele bieruńskiej grupy wieńcowej: Mał-
gorzata Rogalska, Urszula Podbioł, Urszula Kolny, Maria Ko-
tas, Teresa Bukańska, Zdzisława Kornaś, Helena Polko, Tere-
sa Duży, Beata Olewińska i Bernard Lichota.

Główna część imprezy rozpoczęła się w niedzielę w południe 
uroczystą mszą świętą w Kaplicy Polowej AK. Po mszy Prezydent 
Bronisław Komorowski obejrzał nagrodzone korony po czym na-
stąpiła najbarwniejsza cześć Dożynek czyli przejście korowodu do-
żynkowego z kościoła na stadion Centralnego Ośrodka Sportu, 
gdzie na scenie odbyła się część oficjalna imprezy z udziałem Pre-
zydenta Bronisława Komorowskiego. Przez cały czas na stadio-
nie odbywała się prezentacja poszczególnych województw. Wiele 
osób zatrzymywało się by obejrzeć tradycyjne stroje ziemi bieruń-
skiej prezentowane na specjalnych stoisku przez panie Ingrid Bio-
lik i Jolantę Grzelak. Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczę-
ła się część artystyczna, w której jako pierwszy wystąpił bieruński 
zespół folklorystyczny „Ściernianeczki”. Gwiazdą wieczoru był ze-
spół ENEJ.

Bieruńska korona druga w kraju

Prezydenckie Dożynki w Spale

Przez dwa dni 14 – 15 września w Spale odby-
wały się ogólnopolskie Dożynki Prezydenckie.
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KULTURA

BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY 
ZAPRASZA

Kino – Teatr „Jutrzenka” Bieruń ul. Spiżowa 4
29 października godz. 18.00 – Roman Nyga „Malarstwo-
retrospekcja”. Wystawa jubileuszowa.

11 listopada godz. 18.00 – Złożenie kwiatów pod pomnikiem       
11 listopada godz. 18.15 – Koncert operetkowy „Barwnie i 
muzycznie o Polsce – wstęp wolny

14 listopada godz. 15.00 – Wieczór wspomnień PZERiI

15 listopada – Uroczysta Sesja Rady Powiatu

23 listopada godz. 10.00 – Śląskie eliminacje do „Tęczowej 
Piosenki Jana Wojdaka”

28 listopada godz. 18.00 – Spotkanie Stowarzyszenia 
„Wspólna Europa”

Dom Kultury „Gama” ul. Chemików 45
28 października godz. 8.00 – Cykl przedstawień profilaktycz-
nych dla uczniów SP1

14 listopada godz. 16.30 – Dyskoteka dla uczniów Gimnazjum nr 1

23 listopada  godz. 20.00 – Disco – szalone lata 80-te. 
Zabawa Andrzejkowa. Impreza biletowana – 60 zł/para

28 listopada godz. 17.00 – Popisy uczniów ogniska muzycznego

Świetlica Środowiskowa, ul. Remizowa 19
30 października godz. 17.00 – Projekt „Oswajamy powódź” – 
Stowarzyszenie „Atlantyda” i Stowarzyszenie „Porąbek”
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Teatr pantomimy „Epidemia” 
w sobotę 28 września świę-
tował swoje 15-lecie. W tym 

czasie, z amatorskiej grupy dzia-
łającej w kinoteatrze „Jutrzen-
ka” powstał zespół zdobywający 
liczne nagrody teatralne a co naj-
ważniejsze posiadający własną 
liczną publiczność. Pantomima 
nie jest łatwa w odbiorze a spek-
takle „Epidemii” zawsze grywane 
są przy pełnej sali. Nie inaczej był 
w sobotę, kiedy zespół przedsta-
wił dwa nowe spektakle: „Grani-
ce” oraz „Małgorzaty”. Pierwszy 
– to sceniczna próba odpowiedzi 
na temat: Jakie są granice ludz-

kich zachowań i odruchów? Dru-
gi – stworzony na motywach „Mi-
strza i Małgorzaty” próbuje odpo-
wiedzieć: czy człowiek może żyć 
nie wierząc w żadne wartości?

– W pantomimie, aktor mim – 
poprzez ciało identyfikuje się z 
przestrzenią, w której się znajdu-
je, z przedmiotem, który ogrywa 
oraz z postacią, którą gra – po-
wiedział Michał Sabat obecny 
szef i reżyser Teatru Epidemia i 
dodał swoim ciałem musi stwo-

rzyć cały świat wokół siebie, a na 
dodatek pokazać, jaki ma do tego 
świata stosunek. 

Od piętnastu lat zespołowi pro-
wadzonemu początkowo przez 
Adama Radosza, udaje się to 
doskonale. Właściwie, należało-
by powiedzieć – zespołom, ponie-
waż bieruńska „Epidemia” działa-

jąca w Bieruńskim Ośrodku Kul-
tury jest grupą pokoleniową i w 
ciągu piętnastu lat istnienia przez 
teatr powinęło się kilka zespołów 
o tej nazwie. Zresztą sama też 
ulegała zmianie a „Epidemia” roz-
szerzyła się o „Fabrykę Marzeń”, 
„Imaginarium” i inne mniej czy 
bardziej efemeryczne przedsię-
wzięcia. Obecnie grupa Michała 
Sabata, koncentruje się na ak-
tywności „Epidemii” i pracuje nad 
kolejnymi przedstawieniami.

Epidemia ma 15 lat

Dziękujemy!
Bieruński Ośrodek Kultury bardzo serdecznie dziękuje wszyst-

kim sponsorom, którzy pomogli nam przygotować tegoroczne Do-
żynki Województwa Śląskiego. 

Prestiżowe dla miasta wydarzenie miało niezwykły wymiar, 
oprawę, dzięki Państwa pomocy i hojności. Uroczystości plenero-
we to stały element wpisany w kalendarz Bierunia, ważna chwi-
la pozwalająca na wspólne spędzenie czasu, atrakcyjnie i miło. 

DZIĘKUJEMY 
NITROERG Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Kompania Węglowa S.A. oddział KWK „Piast” Bieruń 
Kompania Węglowa S.A. oddział „Ziemowit” Lędziny

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „Concret” Tychy
Bank BGŻ

PPHU „Carbud” Bieruń
Bank Spółdzielczy w Tychach oddział Bieruń
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NASZE SPRAWY

Przez trzy dni od 4 do 6 
października w naszym 
mieście odbywał się 

XI Mię dzynarodowego Festiwa-
lu Filmów Amatorskich im. Le-
ona Wojtali. Ten, organizowany 
co dwa lata konkurs filmów kina 
niezależnego zyskał sobie tak 
wielką renomę, że w tym roku 
zgłosiło się kilkunastu twórców 
z zagranicy. Spośród zgłoszo-
nych do konkursu filmów jury 
wybrało 45 filmów, które wzię-
ły udział w festiwalowej rywali-
zacji oraz 3 prezentowane poza 
konkursem. Jury oraz publicz-
ność festiwalowa, która tłumnie 
wypełniała salę Domu Kultury 
Gama w Bieruniu mogła obej-
rzeć  obok obrazów polskich: 
2 filmy słowackie, 2 niemieckie, 
1 kanadyjski, 1 francuski i 7 wę-
gierskich.

Podczas jawnych obrad Jury 
XI Międzynarodowego Festiwa-
lu Filmów Amatorskich im. Le-
ona Wojtali w Bieruniu w skła-

dzie: Stanisław Puls – Czło-
nek Światowej Federacji Filmu 
Niezależnego „UNICA”, Jerzy 
Łuczak – Redaktor TVP Kato-
wice, Laszlo Polgar – Monta-
żysta Filmowy oraz Lidia Duda 
– Reżyser Filmów Dokumental-
nych nagrodziło 19 filmów.

Trzy najważniejsze nagrody 
to: Grand Prix które otrzymał 
węgierski reżyser Szirmai Mar-
ton za film Pt.: „Szalontüdö”. 
Nagrodą był Telewizor Pana-
sonic 42” Wartość 2500 zł. Na-
groda Specjalna Starosty Po-
wiatu Bieruńsko-Lędzińskiego 
1800 zł brutto którą zdobył Da-
niel Tendaj za film „Głęboka ci-
sza” oraz Nagroda EKO przy-
znawana przez Burmistrza Bie-
runia – kamera JVC Wartość 
1200 zł – otrzymał Fabian Gro-
dze za film „Crossover”. 

Filmy te można było ponow-
nie obejrzeć w niedzielę pod-
czas uroczystego wręczenia na-
gród. Akcja najwyżej ocenione-

go filmu: „Szalontüdö” toczy się 
w podrzędnym lokalu w którym 
przesiadują życiowi nieudaczni-
cy. Zatrzymuje się tu eleganc-
kim samochodem bogaty biz-
nesmen, zamawia coś do zje-
dzenia, zostawia pełny talerz na 
stole a kiedy wraca ze sztućca-
mi widzi jak jego porcję zaczyna 
jeść jakiś bezdomny. Panowie 
patrzą na siebie z wyrzutem i 
bez słowa zaczynają jeść z jed-

nego talerza. Po skończonym 
posiłku, biedak odchodzi a zza 
jego pleców wyłania się… nie-
tknięta porcja zamówiona przez 
bogatego biznesmena.

Organizatorem tegorocznego 
Festiwalu Filmów Amatorskich 
im. L. Wojtali było Stowarzy-
szenie Miłośników Ziemi Bie-
ruńskiej „Porąbek”. W dotych-
czasowych jedenastu edycjach 
festiwalu zaprezentowano do-
robek niemal 200 filmowców 
którzy przedstawili niemal 900 
filmów, czy za dwa lata obej-
rzymy tysięczną produkcję fe-
stiwalową?

32. bieruń skie pary 
obchodziły we wto-
rek 24 września Zło-
te Gody. 

Myli się ten, kto uważa, 
że romantyczna atmos-
fera charakterystycz-

na dla ceremonii zaślubin i po-
czątków małżeństwa musi pry-
snąć jak bańka mydlana już po 
kilku latach wspólnego poży-
cia. Ważnym elementem trady-
cji małżeńskiej jest od zarania 
dziejów rocznica ślubu. Szcze-
gólnie uroczyście, obchodzona 
jest 50 rocznica ślubu czyli Zło-
te Gody. Dość późno bo dopie-
ro w 1960 roku ustanowiono Me-
dal za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie. Medal ten nadawany 
jest osobom, które przeżyły 50 
lat w jednym związku małżeń-
skim. Odznaczenia parom ob-
chodzącym złote gody nadaje 
Prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Jubilaci są informowani li-

stem gratulacyjnym z kancelarii 
Prezydenta RP o przyznanych 
medalach. Następnie otrzymują 
oficjalne zaproszenie na uroczy-
stość, której organizatorem jest 
Urząd Stanu Cywilnego. 

Zaproszenie na bieruńską 
uroczystość w zajeździe „Ja-
josty” przyjęły 32 pary, które w 
1963 roku zawarły związek mał-
żeński. Byli to: Leon i Cecylia 
Baron, Józef i Łucja Bomba, 
Józef i Maria Brzęczek, Karol 
i Renata Czypionka, Norbert i 
Maria Długoń, Józef i Teresa 
Gembołys, Stanisław i Trau-
ta Henslom, Alojzy 
i Hildegarda Jago-
da, Jerzy i Elżbieta 
Jaromin, Bernard i 
Gabriela Kowalski, 
Adam i Janina La-
tosi, Roman i Hil-
degarda Łukaszek, 
Hubert i Jadwiga 
Myszor, Henryk i 
Cecylia Noras, Jó-
zef i Łucja Noras, 
Norbert i Gertruda 
Noras, Paweł i Te-
resa Nowak, Piotr 
i Alina Nowak, Flo-

rian i Eligia Paszek, Henryk 
i Anna Pluta, Gerard i Róża 
Pech, Maksymilian i Helena 
Przewoźnik, Jan i Lidia Ro-
czeń, Emanuel i Maria Sajdok, 
Józef i Władysława Sołtysik, 
Edward i Róża Syrek, Tade-
usz Krystyna i Ścierski, Ste-
fan i Maria Szlachta, Tadeusz 
i Maria Urbańczyk, Jan i Rita 
Uszok, Tadeusz i Maria We-
szka oraz Władysław i Janina 
Wszołek.

Podczas uroczystości, odzna-
czenia w imieniu prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego 

wręczał burmistrz Bierunia Ber-
nard Pustelnik. W imieniu du-
chowieństwa życzenia złożył 
proboszcz parafii p.w. św. Bar-
tłomieja ks. Dziekan Janusz 
Kawpiszewski. Oczywiście nie 
zabrakło najserdeczniejszych 
życzeń składanych Dostojnym 
Jubilatom, kwiatów oraz wspól-
nego toastu. Całość zwieńczył 
uroczysty obiad. 

Pamiątkowe zdjęcie z tej uro-
czystości zamieszczamy w spe-
cjalnej wkładce w tym wydaniu 
Rodni. 

Międzynarodowy Festiwal Filmowy

Węgierski film zdobywcą Grand Prix

Złote Gody
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Rada pod dyskusji podjęła 
trzy uchwały:

– w sprawie zmian w uchwa-
le nr XVII.2.2012 Rady Miej-
skiej w Bieruniu z dnia 
20 grudnia 2012 r. w sprawie 
budżetu miasta Bierunia na 
2013 rok

Radni postanowili dokonać 
zmian w budżetowych przycho-
dach, dochodach i wydatkach 
Gminy, ustalić deficyt w wyso-
kości 6.255.923,00 zł, który zo-
stanie sfinansowany przycho-
dami pochodzącymi z: zacią-
gniętej pożyczki z WFOŚiGW 
– 255.923,00 zł, i zaciągnięte-
go kredytu – 6.000.000,00 zł. 
W tej samej uchwali Rada zde-
cydowała Ustalić limit zobowią-
zań z tytułu kredytów i poży-
czek zaciąganych na pokrycie 
występującego w ciągu roku 
przejściowego deficytu budżetu 
w kwocie 8.000.000,00 zł oraz 
Upoważnić Burmistrza Miasta 
Bierunia do zaciągania kredy-
tów na pokrycie występujące-
go w ciągu roku przejściowego 

deficytu budżetu do wysokości 
8.000.000,00 zł.

– w sprawie Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej wraz z 
prognozą kwoty długu i spłat 
zobowiązań Miasta Bierunia 
na lata 2013-2025

Rada Miejska postanowiła 
Przyjąć Wieloletnią Prognozę 
Finansową Miasta Bierunia na 
lata 2013-2025 wraz z progno-
zą kwoty długu i spłat zobowią-
zań na lata 2013-2025.

– w sprawie zmiany uchwały 
nr VII/7/2013 Rady Miejskiej 
w Bieruniu z dnia 27 czerwca 
2013 r. w sprawie zawarcia 
porozumienia komunalnego

Rada Miejska zdecydowała 
W uchwale nr VII/7/2013 Rady 
Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 
czerwca 2013 r. w sprawie za-
warcia porozumienia komunal-
nego wprowadza się następu-
jące zmiany: 1. uchyla się § 2. 
Wykonanie uchwały powierzyć 
Burmistrzowi Miasta Bierunia.

26 września odbyła się kolejna Se-
sja Rady Miejskiej. Głównym te-
matem były tym razem kwestie 

finansowe. Więcej na ten temat w artyku-
le: „Bieruń w dobrej kondycji finansowej”, 
który zamieszczamy w tym wydaniu Rodni.

Radni obradowali

 10 – 2013 r.

przywitał ich zastępca burmi-
strza Leszek Kryczek, Jan 
Wieczorek – jeden z inicjato-
rów międzynarodowej współ-
pracy oraz radna Barbara Pa-
nek-Bryła. 

Wszyscy goście, poza Bru-
no Zimmermannem byli w 
Bieruniu po raz pierwszy, dla-

tego też, przedstawiono im 
krótką historię miasta oraz 
aktualnie prowadzone działa-
nia, inwestycje itp. Podczas 
pobytu, który zakończył się 
w poniedziałek 7 październi-
ka niemieccy goście zwiedzili 
między innymi Pszczynę oraz 
Zakopane.

Partnerska wizyta
przywitał ich zastępca burmi-

Partnerska wizyta4

W sytuacjach kryzysowych 
traci się głowę. Najlepiej 

wtedy mieć gotowy, wcześniej 
przygotowany i przećwiczo-
ny plan postępowania, w któ-
rym każdy z członków rodziny 
ma wyznaczoną rolę i zadanie 
do wykonania. Bieruńskie Sto-
warzyszanie na rzecz osób po-
szkodowanych przez powódź 
„Atlantyda” pozyskało pieniądze 
z Unii Europejskiej na realizację 
projektu pod nazwą: „Oswaja-
my powódź”. W ramach projek-
tu w poszczególnych gospodar-
stwach domowych uczestników 
zostaną ą omówione i przećwi-

czone zasady postępowania na 
wypadek powodzi. 

W środę, 18 września w Świe-
tlicy środowiskowej w Bieru-
niu odbyło się spotkanie rekru-
tacyjno-informacyjne uczest-
ników projektu „Oswajamy 
powódź”. Kolejne spotkania od-
były się 30 września kiedy oma-
wiano rolę Straży Pożarnej, Po-
licji i Straży Miejskiej w czasie 
powodzi oraz możliwość współ-
pracy z Lokalnymi Liderami oraz 
7 października kiedy to przepro-
wadzono warsztaty związane z 
opracowywaniem Rodzinnych 
Planów Przeciwpowodziowych.

Oswajanie powodzi

RODNIA  10 – 2013 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach 
17 października uchylił rozstrzygnięcie 
nadzorcze wojewody dotyczące stwierdzenia 
nieważności uchwały Nr IV/1/2013 Rady 
Miejskiej w Bieruniu z dnia 25.04.2013 r. w 
sprawie uchwalenia aktualizacji studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Bierunia. Otwiera 
to drogę do uchwalania nowych planów 
zagospodarowania przestrzennego.

Gmina wygrała!

Bieruń w dobrej 
kondycji finansowej 

gnozy wskazują, 
że wyniesie ono 
19,46 dochodów 
Gminy Bieruń.

Jedną z bardziej zadłużo-
nych gmin w Polsce jest Prze-
myśl którego zadłużenie prze-
kroczyło 51 procent dochodów 
Gminy. Jednocześnie ten sam 
Przemyśl ma w Polsce tytuł Mi-

strza Inwestycji. Miasto to po-
dobnie jak Bieruń kredyty za-
ciąga na wkład własny do inwe-
stycji finansowanych ze źródeł 
zewnętrznych. Kto nie wziął-
by kredytu na budowę domu 
lub zakładu przemysłowego, z 
gwarancją, że 85 proc kosztów 
budowy zapłaci za nas „dobry 
wujek”?

że wyniesie ono 2
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15 września odbył się 
Turniej Skata o Pu-
char Burmistrza Bie-

runia. Wśród dwudziestu kar-
cianych zawodników najlep-
szym okazał się Marian Lach. 
Drugą pozycję wywalczył Józef 
Ficek, a trzecią Jerzy Barcik. 
Nagrody i gratulacje składał za-
wodnikom burmistrz Bierunia 
Bernard Pustelnik. 

W rozegranych w Radomiu w 
dniach 28-29 września. Mi-
strzostwach Polski Młodzików 

w Lekkiej Atletyce, ogromny sukces od-
niosła Sonia Głomb reprezentująca 
UKS Maraton-Korzeniowski.pl Bieruń, 
na dystansie 3 km chodu sportowego. 
Nasza zawodniczka po morderczej wal-
ce (wszystkie trzy medalistki poprawiły 
rekordy życiowe) zdobyła srebrny medal 
(II miejsce) wynikiem 15:26, jednocze-
śnie uzyskując II klasę sportową najwyż-
szą w tej kategorii wiekowej.

Jak nas poinformował jeden z trenerów 
Soni – Waldemar Małecki do tego suk-
cesu doszła po niespełna roku treningu.

Marian Lach najlepszy 
w turnieju skata

Sonia Wicemistrzynią Polski

Jak co roku, w naszym mie-
ście nagrodzono najlep-
szych trenerów i zawod-

ników za wysokie osiągnięcia 
sportowe w poprzednim sezo-
nie. Wśród nagrodzonych zna-

leźli się: Trenerzy: Wiesław Bi-
gos z Big Budo Polska, Szy-
mon Kostka oraz Wojciech 

Palikij z Uczniowskiego Klubu 
Sportowego KS „Unia” oraz za-
wodnicy: Angelika Bigos, Ma-
teusz Bigos, Roksana To-
mera, Jakub Kuś z Big Budo 
Polska, Bartłomiej Parysz i 
Daniela Bielińska z Uczniow-
skiego Klubu Sportowego KS 
„Unia” i Łukasz Nitka z Olimp 
Zabrze.

Trenerzy otrzymali po 
2500 zł, zawodnicy do 300 – 
500 zł a najmłodsi zawodnicy 
nagrody rzeczowe o podob-
nej wartości. Spotkanie na któ-
rym wyróżnienia wręczał bur-
mistrz Bernard Pustelnik oraz 
zastępca przewodniczącego 
Rady Miejskiej Adam Rozmus 
odbyło się w środę 18 września 
w Urzędzie Miasta. 

Nagrody dla sportowców



Rozbudowa tego przedszko-
la była zadaniem wieloletnim 
po pracach przygotowawczych, 
uchwałach Rady Miejskiej, przy-
gotowaniu dokumentacji projek-
towej i uzyskaniu niezbędnych 

decyzji, w styczniu 2011 Rada 
Miejska wprowadziła zdanie do 
budżetu. W tym samym roku w 
październiku, po przetargu pod-
pisano mowę z wykonawcą, któ-
rym było konsorcjum firm z bie-
ruńskim PPHU „CARBUD” S.A 

jako liderem. Koszt t robót bu-
dowlanych wyniósł 6 600 082,02 
zł brutto a realizacja a zada-
nia trwała od 13.10.2011 r. do 
25.07.2013 r.

Przebudowa i rozbudowa bu-
dynku przedszkola obejmowała 
utworzenie nowej części przed-
szkola z trzema dodatkowymi 
oddziałami przedszkolnymi szat-
nią i kuchnią z zapleczem oraz 
modernizację i przebudowę sta-

rej części dla czterech oddziałów 
przedszkolnych. 

Jak nas poinformowała dy-
rektor Bieruńskiego Ośrodka 
Edukacji Krystyna Czajowska, 
w roku szkolnym 2013/2014 do 

dwóch przedszkoli w tym mieście 
uczęszczać będzie 668 wycho-
wanków, w tym do Przedszkola 
Nr 1 w Bieruniu Starym – 353, a 
do Przedszkola Nr 2 – 315. 

Mimo, że w tym roku do bieruń-
skich przedszkoli zostało przyję-

tych o 63 wychowanków więcej 
z powodu braku miejsc 80 dzieci 
nie przyjęto do przedszkola. 

W oddanym do użytku no-
wym budynku Przedszkola Nr 1 
przy ulicy Chemików 33, prze-
bywać będzie 195 wychowan-
ków w 8 grupach, w tym jedna 
grupa integracyjna. Pozosta-
li wychowankowie Przedszkola 
Nr 1 będą uczestniczyć w zaję-
ciach w budynkach przy ul. Che-

mików 39 gdzie przebywać bę-
dzie 83 dzieci w 4 grupach, oraz 
w Ścierniach gdzie przyjęto 75 
dzieci w 3 grupach. Wychowan-
kowie Przedszkola Nr 2 przeby-
wać będą w 4 budynkach. 

Jak z tego wynika nowy budy-
nek przedszkola przy ul. Chemi-
ków to początek. Teraz, władze 
miejskie przymierzają się do po-
dobnej inwestycji, tym razem w 
dzielnicy Bieruń Nowy przy ul. 
Nasypowej.

W uroczystym otwarciu nowej 
placówki udział wzięli: przewod-
niczący Rady Miejskiej Bierunia 

– Przemysław Major, burmistrz 
Bierunia Bernard Pustelnik, 
przewodniczący Rady Powiatu 
Bieruńsko Lędzińskiego Józef 
Berger oraz Starosta Bieruńsko-
-Lędziński Bernard Bednorz, 
delegacje miast partnerskich 
Bierunia: Morawskiego Berouna 
ze starostą Zdenką Szukalską
oraz Gundelfingen z Bruno Zim-
mermanem.

Dzieci Przedszkola nr 1 przy-
gotowały wzruszający pro-
gram artystycznych i obdarowa-
ły uczestników uroczystości pa-
miątkowymi misiami. 

mików 39 gdzie przebywać bę- Przemysław Major,

Dane techniczne obiektu 
Kubatura obiektu – 6180,25 m3, powierzchnia użytkowa 1640,10 m2 
a powierzchnia zabudowy 941,65 m2.
Budynek Przedszkola składa się z trzech zasadniczych części: 
Część „Nowa” – budynek dwukondygnacyjny częściowo podpiw-
niczony.
W tej części zlokalizowano: salę integracyjną z podwójnym węzłem 
sanitarnym (jeden przystosowany dla dzieci niepełnosprawnych), 
dwie sale przedszkolne każda z węzłem sanitarnym dla dzieci, po-
kój terapeutów, szatnię, kompletnie wyposażoną kuchnię ze zmy-
walnią oraz zapleczem technologicznym, zaplecze socjalne dla 
pracowników obsługi kuchni, węzeł sanitarny dla niepełnospraw-
nych, archiwum, sekretariat z biurem dyrektora i pokojem inten-
dentki, magazyny, klatkę schodową i windę towarową.
Łącznik – jednokondygnacyjny z dachem o kształcie łukowym.
W tej części zlokalizowano: wejście główne, hol, salę wielofunkcyj-
ną – wyposażoną w oświetlenie sceniczne i system nagłośnienia 
oraz w sprzęt do zajęć ruchowych.
Budynek posiada instalacje wod-kan, co, gazową, wentylacyjną 
klimatyzacyjną, elektryczną, oświetleniową, alarmową, komputero-
wą, internetową, domofonową, nagłośnienia i monitoringu.
Klatki schodowe są wyposażone w instalacje oddymiania a kotłow-
nia i kuchnia w aktywny system bezpieczeństwa-detekcji gazu.
Teren wokół przedszkola jest ogrodzony posiada dwie bramy wjaz-
dowe samonośne.

Przedszkole XXI wieku

Na ten moment z niecierpliwością czekali zarówno rodzi-
ce najmłodszych mieszkańców Bierunia jak i ich po-
ciechy. W pierwszą sobotę września całkowicie odmie-

niona placówka otworzyła swoje podwoje. Z zewnątrz wzrok 
przyciąga ciekawe ogrodzenie, oraz plac zabaw. Natomiast 
budynek składa się z dwóch segmentów: gruntownie zmoder-
nizowanego starszego budynku w którym dotychczas mieści-
ło się bieruńskie przedszkole oraz nowego budynku , który ze 
starszym spoił efektowny łącznik. Całość otoczył jeden z naj-
nowocześniejszych placów zabaw w województwie śląskim. 


