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Zabawa z wêdk¹

WOKÓŁ NAS

Podczas lipcowej Sesji Rady Miejskiej wrêczono nominacjê 
starostom tegorocznych do¿ynek. W tym roku te zaszczyt-
ne funkcje pe³niæ bêd¹: Pani Maria Kotas z Bijasowic oraz 

Pan Rudolf Malcharek z Czarnuchowic. Starostowie s¹ znani w 
œrodowisku rolniczym od wielu lat. Pochodz¹ z rodzin o tradycjach 
rolniczych i sami maj¹ spore osi¹gniêcia zawodowe. Ju¿ wkrótce 9 
wrzeœnia poznaj¹ ich wszyscy uczestnicy do¿ynek, najpierw pod-
czas Mszy œw. w koœciele pw. NSPJ w Bieruniu Nowym a póŸniej 
podczas festynu przy Szkole Podstawowej nr 3

Starostowie

Ogólnopolskie Zawody 
w D³ugodystansowych 
Rajdach Konnych oraz 

Regionalne Zawody Konne 
w Skokach Przez Przeszko-
dy - by³y kulminacj¹ obcho-
dów 10 lecia Ludowego Klubu 
JeŸdzieckiego „Solec” w Bieru-
niu Nowym. Zwyciêzc¹ 80 kilo-
metrowego rajdu by³a zawod-
niczka LKJ „Solec” Katarzyna 
Wikarek na ogierze Baccardi. 
Na dystansie 45 kilometrów 

wygra³ Marcin Kowania na ko-
niu Berkuth. 

Przypomnijmy, ¿e pan To-
masz Tura od 1992 roku jest 
w³aœcicielem dawnego folwarku 
ksi¹¿¹t pszczyñskich a póŸniej 
znanego bieruñskiego maj¹tku 
rolnego, w którym od 1997 roku 
dzia³a za³o¿ony przez pana Turê 
LKJ „Solec” kszta³c¹cy bieruñsk¹ 
i nie tylko, m³odzie¿ jeŸdzieck¹. 
Jubileuszow¹ imprezê zakoñczy³ 
festyn.

Wêdkarski Festyn Rodzinny organizuje Ko³o 
Wêdkarskie PZW w Bieruniu Starym. 

Impreza rozpocznie siê w niedzielê 2 wrzeœnia 
o godzinie 9.00 na zbiorniku „£ysina”. 

Zapraszamy.

Solecki jubileusz

El¿bieta Adamowska 
nauczycielka geografii, 
bêdzie nowym dyrekto-

rem Szko³y Podstawowej nr 3. 
Pani Adamowska pracuje w Ty-
chach ale przez wiele lat by³a na-
uczycielem w naszej Trójce. Pani 
dyrektor Maria B¹k zdecydowa³a 
siê na skorzystanie z uprawnieñ 
nauczycielskich i przejœcie na 
wczeœniejsz¹ emeryturê. 

Dziwi nas trochê, ¿e do kon-
kursu o atrakcyjn¹ zdawa³oby 
siê posadê, który odby³ siê 29 
czerwca, nie zg³osi³ siê ¿aden z 
bieruñskich nauczycieli.

Pani El¿bieta Adamowska 
by³a jedynym kandydatem ale 
wygra³a zas³u¿enie.   

Gratulujemy zwyciêstwa 
i ¿yczymy sukcesów 

w nowej pracy.

Nowy dyrektor Trójki

W odpowiedzi na pytanie 
„Jaka opieka nad se-
niorami” w sierpniowej 

Rodni Zarz¹d Oddzia³u Rejono-
wego Polskiego Zwi¹zku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów w Bie-
runiu precyzuje, zgodnie z rozezna-
niem (potrzeby dotycz¹ce budowy 
oœrodka dla ludzi w podesz³ym 
wieku. Zdaniem PZERiI oœrodek 
ten winien obejmowaæ: budynek 
sta³ego pobytu dla ludzi samot-
nych, pozostaj¹cych bez opieki 
(20 osób),zak³ad pielêgnacyjno 
- opiekuñczy dla ludzi ob³o¿nie 
chorych (30 osób), budynek go-
spodarczy spe³niaj¹cy funkcjê dla 
ca³ego zakresu us³ug oraz zago-
spodarowanie ca³ego terenu dla 
umo¿liwienia spacerów i wypoczyn-
ku na œwie¿ym powietrzu. Zarz¹d 
PZERiI przypomina, ¿e w Bieruniu 
liczy 640 cz³onków, z których wielu 
ma nadziejê doczekaæ i skorzystaæ 
z obiecywanego od dawna domu 
spokojnej staroœci. 

Burmistrz Ludwik Jagoda do 
którego zwróciliœmy siê, z proœb¹ 
o zajêcie stanowiska, powiedzia³: 
Jest to temat bardzo mi bliski, ju¿ 
2 lata temu kupiliœmy dzia³kê przy 
ulicy Borowinowej wiêc niejako w 
œrodku miêdzy Bieruniem Starym 
i Nowym. W bud¿ecie na ten rok, 
mamy zabezpieczone 80 tys. z³ na 
wykonanie projektu budynku domu 
spokojnej staroœci.

Ale musimy dzia³aæ racjonal-
nie. Jeœli byœmy chcieli budowaæ 
ten obiekt jako dom opie-
ki ca³odobowej wymaga³oby to 
ogromnych nak³adów. Przecie¿ 
w takim oœrodku potrzebne s¹ 
miêdzy innymi: kuchnia, œwietlica, 
kaplica, pralnia. Tymczasem wg. 
MOPS-u, z Bierunia obecnie tyl-
ko 3 osoby korzystaj¹ z takiego 
oœrodka i wiêkszego zaintereso-
wania nie ma.

Poniewa¿ jest to zadanie po-
wiatu - dodaje burmistrz Jago-
da - zwróciliœmy siê o opiniê w tej 
sprawie do powiatu. Otrzymaliœmy 
odpowiedŸ, ¿e Zarz¹d Powiatu nie 
widzi w okresie 2007 - 2010  r. 
koniecznoœci tworzenia nowe-
go Domu Pomocy Spo³ecznej 
dla osób starszych na terenie po-
wiatu bieruñsko-lêdziñskiego. Na 
podstawie informacji uzyskanych 
z Oœrodków Pomocy Spo³ecznej 
ca³ego powiatu zapotrzebowanie 

na umieszczenie w Domu Pomo-
cy Spo³ecznej dla Osób starszych 
ocenia siê na 7 do 10 osób.

Jednoczeœnie - jak nas poinfor-
mowano - na terenie gminy Che³m 
Œl¹ski funkcjonuje Dom Pomocy 
Spo³ecznej Zgromadzenia Sióstr 
S³u¿ebniczek jako instytucja pry-
watna. Ponadto, na terenie Miasta 
Imielin w roku 2008 planowane jest 
uruchomienie przez osobê pry-
watn¹ Domu Pomocy Spo³ecznej 
dla osób starszych. Wprawdzie w 
strategii rozwoju powiatu bieruñsko-
lêdziñskiego na lata 2006 -2013 za-
planowano tworzenie Domu Dzien-
nego Pobytu dla osób starszych ale 
jak wskazuje nazwa nie bêdzie o 
dom opieki ca³odobowej.

W tej sytuacji - kontynu-
uje burmistrz Ludwik Jagoda - 
og³osiliœmy w Rodni wspólnie z 
przewodnicz¹cym Rady Miejskiej 
ankietê czy te¿ raczej zapytanie 
skierowane do mieszkañców w 
tej sprawie i czekamy na odpo-
wiedzi. Mam nadziejê, ¿e uzy-
skane odpowiedzi oraz deklara-
cje przewodnicz¹cego Rady Miej-
skiej spowoduj¹, ¿e jeszcze we 
wrzeœniu Rada okreœli  za³o¿enia 
funkcjonalne obiektu co spowo-
duje, ¿e bêdziemy mogli nadaæ 
bieg sprawie.

Czas p³ynie nieub³aganie a bur-
mistrz ma dylemat: miasto szuka 
œrodków, które umo¿liwi¹ wybu-
dowanie w ci¹gu roku co najmniej 
dwóch oddzia³ów przedszkolnych. 
Ju¿ w tym roku w Bieruniu ponad 
60 dzieci nie przyjêto do przed-
szkola z powodu braku miejsc. 
Z badañ demograficznych wyni-
ka, ¿e zapotrzebowanie na miej-
sca przedszkolne bêdzie w ci¹gu 
najbli¿szych lat narastaæ. Do urzêdu 
docieraj¹ alarmuj¹ce pisma zarów-
no z Oœrodka Edukacji, jak i od za-
niepokojonych rodziców.

Brak miejsc przedszkolnych 
jest szczególnie widoczny w 
czêœci starobieruñskiej. W Bie-
runiu Nowym mamy 200 miejsc 
przedszkolnych a w Bieruniu Sta-
rym - ³¹cznie z nowoutworzonym 
doraŸnie oddzia³em tylko 160. 
Ten doraŸnie utworzony oddzia³ 
zlokalizowaliœmy w pomieszcze-
niach, które dotychczas zajmowa³ 
Referat Zarz¹dzania Mieniem. Ale 
to nie za³atwia problemu i musimy 
podj¹æ odwa¿n¹ decyzjê. 

Dom Seniora?
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Gmina Bieruń od kilkunastu lat czy-
ni starania o odzyskanie gruntów, któ-
re utraciła na rzecz sąsiedniej gminy 
Tychy. W wyniku tych starań, prowa-
dzonych w latach 1993 - 2000, przy-
znano Bieruniowi ok. 10 ha gruntów, 
w tym osiedle tzw. awaryjne przy ul. 
Homera, położone na rogatkach sta-
robieruńskiego rynku oraz dokona-
no niewielkiej korekty na terenie byłe-
go zaplecza poinwestycyjnego fabry-
ki. Oznacza to, że nadal zachowany 
został sztuczny podział granicy po-
między zainteresowanymi gmina-
mi. Dążąc do usunięcia tego sta-
nu, w ubiegłym roku złożyłem wnio-
sek, za pośrednictwem Wojewody 
Śląskiego do Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji w spra-
wie zmiany granic. 

Łączna powierzchnia wnioskowa-
nych gruntów to 123,0022 ha.

Wniosek wraz z wymaganą doku-
mentacją, określoną w rozporządze-
niu Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 
2001 r. w sprawie trybu postępowa-
nia przy składaniu wniosków doty-
czących tworzenia, łączenia, dziele-
nia, znoszenia granic, nadawania gmi-
nie lub miejscowości statusu miasta, 
ustalania i zmiany nazw gmin, siedzib 
ich władz oraz dokumentów wymaga-
nych w tych sprawach (Dz. U. Nr 86, 
póz. 943 z 2001 r.), został przekazany 
w terminie określonym w art. 4b ust. 3 
ustawy o samorządzie gminnym.

Wystąpienie władz Bierunia do-
tyczyło historycznych granic, czy-
li obszaru, który miasto utraciło na 
rzecz miasta Tychy. Mając na uwa-
dze wątpliwości dotyczące interpre-
tacji postanowień rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 7.12.2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu dokony-
wania podziałów nieruchomości, do 
wniosku dołączono również wstęp-
ny projekt podziału nieruchomości, 
dostosowany do uwag Śląskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Nadzo-
ru Geodezyjnego i Kartograficzne-
go, zawartych w piśmie NG.II/ES/
3/7613/06/06 z dnia 6 marca 2006 r. 
Wojewoda nie nadał biegu sprawie 
i zwrócił dokumentację wnioskodaw-
cy. W związku z powyższym podję-
to ponownie działania, które w peł-

nym zakresie uwzględniają interesy 
strony tyskiej. Niepodważalnym jest 
fakt, że miasto Tychy nadal ma koja-
rzyć się z Fiatem. Dlatego siedzibę fa-
bryki pozostawiono w granicach Ty-
chów. Dokumentację zgromadzoną 
do wniosku, z ubiegłego roku, uzupeł-
niono o wyniki ponownie przeprowa-
dzonych konsultacji z mieszkańcami 
zarówno Bierunia jak i Tychów mimo, 
że w Tychach takiej potrzeby nie było. 
Na przyjęcie takiego twierdzenia po-
zwala fakt, że większość osób biorą-
cych udział w tyskich konsultacjach 
była przeciwna wprowadzaniu jakich-
kolwiek zmian granic pomiędzy za-
interesowanymi gminami. Do doku-
mentacji dołączono również podję-
tą ponownie uchwałę Rady Powiatu 
Bieruńsko-Lędzińskiego pozytywnie 
opiniującą starania Bierunia w spra-
wie zmiany granic. 

Posiadając wszystkie niezbędne 
dokumenty, Wojewoda Śląski po 
raz kolejny nie nadał biegu wnio-
skowi Bierunia w wymaganym ter-
minie, co powoduje, że kompetent-
ne w tej sprawie Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji może 
zająć stanowisko, którego ewentu-
alne skutki prawne wystąpią dopie-
ro w 2009 r. Pismem IF-AU-JH-0425-
3/07 z 24 lipca 2007 r., które zostało 
udostępnione do wglądu stronie bie-
ruńskiej, Wojewoda Śląski przekazał 
wniosek gminy Bieruń Panu Jarosła-
wowi Zielińskiemu Sekretarzowi Sta-
nu w Ministerstwie Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji. W piśmie tym, 
w końcowych wywodach, negatyw-
nie opiniuje wniosek.

Pismo Wojewody nie odnosi się 
do istoty wniosku strony bieruń-
skiej. Już na wstępie zawiera istot-

ne nieścisłości. Wymieniając przed-
miot wniosku podaje, ze dotyczy on 
zaplecza poinwestycyjnego fabryki 
Fiat Auto Poland, położonego poza 
ogrodzeniem fabryki. W rzeczywi-
stości są to wydzielone geodezyj-
nie w 2005 r. i sprzedane jako zbęd-
ne dla Fiata tereny nabyte przez fir-
my Voestalpine Steel Service Center 
Polska Sp. z o.o. oraz POLPLASTIC-
POLAND. Z ewidencji gruntów, dołą-
czonej do wniosku, wynika, że właści-
cielem części wnioskowanego grun-
tu jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów w Katowicach, a nie Re-
jonowe Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji w Tychach, jak w pi-
śmie Wojewody.

Do wniosku Burmistrza Bierunia zo-
stało załączone stanowisko Śląskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Nadzo-
ru Geodezyjnego i Kartograficznego 
(pismo nr RR-NG.II/ES/3/7613/15/06 
z dnia 6.07.2006 r.) będące obliga-
toryjnym dokumentem procedury 
w sprawie zmiany granic.

Opinia Wojewody oparta jest o zu-
pełnie inne stanowisko Wojewódzkie-
go Inspektora Nadzoru Geodezyjne-
go i Kartograficznego, najprawdopo-
dobniej uzyskane na jej potrzeby.

Poza nieprecyzyjnym wymienie-
niem elementów istoty wniosku gmi-
ny Bieruń, Wojewoda nie odnosi się 
do nich, czyli całkowicie ignoruje ra-
cje historyczne, społeczne i ekono-
miczne Bierunia, a tym samym roz-
liczenie z socjalistycznym rodowo-
dem problemu.

Wojewoda wykazuje zupełny brak 
pomysłu (więc go pomija) jak podwa-
żyć argumenty dotyczące uporządko-
wania przestrzeni wokół Fiata, a ści-
ślej jak zapewnić prawidłowe ‘relacje 

dla właścicieli gruntów pomiędzy to-
rem prób Fiata, należącym do Bie-
runia, a ul. Oświęcimską pozostają-
cą w granicach miasta Tychy. Jest to 
obszar ponad 100 ha przeznaczony 
na cele mieszkaniowe i produkcyj-
no-usługowe. Wszelkie skomuniko-
wanie zainteresowanych właścicieli 
z ul. Oświęcimską wymaga zgody 
Prezydenta Tychów. Dotyczy to rów-
nież budowy chodników, wiat przy-
stankowych, oświetlenia tej ulicy itd. 
Jadąc pomiędzy dwoma przystan-
kami komunikacji publicznej w Bie-
runiu należy przejechać przez tere-
ny gminy Tychy.

Odnosząc się do dochodów obu 
zainteresowanych gmin sugeruje 
się, że uwzględnienie wniosku gmi-
ny Bieruń spowoduje pogłębienie 
różnic w dochodach liczonych na 
głowę mieszkańca (na niekorzyść 
miasta Tychy). Takie uproszczone 
porównywanie gmin bez ustalenia 
wspólnego mianownika jest zwy-
kłym manipulowaniem. Prawdą jest, 
że Bieruń z obecną infrastrukturą ko-
munalną może osiągnąć aktualny po-
ziom Tychów w tej materii za 15 - 20 
lat przy założeniu, że Tychy w ogóle 
nie będą inwestować w tym czasie. 
Należy mieć na uwadze, ze Bieruń 
przez ostatnie 16 lat, odrabiając za-
ległości, przeznaczał w corocznych 
budżetach około 30 % - 40 % środ-
ków na inwestycje. Prawdą jest rów-
nież to, ze obecna sytuacja finanso-
wa Bierunia w istotny sposób zwią-
zana jest z intensywną eksploatacją 
górniczą i skutkami, jakie ona wywo-
łuje na powierzchni.

Wojewoda odnosząc się do prze-
prowadzonych w obu gminach kon-
sultacji nie zwrócił uwagi na ich wy-
niki, czyli liczbę mieszkańców bio-
rących udział, wiarygodność, a tym 
samym wymowę. Przeszedł do po-
rządku nad formą oraz ich zgod-
nością z obowiązującym prawem. 
W konsultacjach ryskich, zarów-
no w 2006 jak i 2007 r., zastoso-
wano rozwiązania me przewidzia-
ne w ustawie o samorządzie gmin-
nym. Ustawa wyraźnie stanowi, że 
winny to być konsultacje z miesz-
kańcami, a nie z przypadkowymi 

Poniżej publikujemy pełny tekst skargi jaką Burmistrz Bierunia wystosował do Prezesa Rady Ministrów

SKARGA
na opieszałe i rażąco stronnicze rozpatrzenie 
wniosku gminy Bieruń w sprawie dokonania 
zmiany granic administracyjnych pomiędzy gmi-
nami Bieruń i Tychy przez Wojewodę Śląskiego 
Tomasza Pietrzykowskiego.

Taki charakter mia³a mimo, 
¿e statut gminy tak nie stanowi, 
zwo³ana na dzieñ 9.08.2007 r. se-
sja Rady Miejskiej. Zwo³ano j¹ 
w trybie § 27 ust. 7 statutu gmi-
ny. Mimo, ¿e plan pracy Rady 
nie przewidywa³ zwo³ania sesji w 
sierpniu, na sesjê przyby³o 12 rad-
nych, czyli wymagana liczba, aby 
Rada prawomocnie podejmowa³a 
uchwa³y. W porz¹dku obrad by³ 
tylko jeden projekt uchwa³y w 
sprawie wyst¹pienia ze skarg¹ 

do Prezesa Rady Ministrów na 
opiesza³e i stronnicze rozpatrze-
nie wniosku gminy Bieruñ w spra-
wie zmiany granic administracyj-
nych pomiêdzy gminami Bieruñ i 
Tychy przez Wojewodê Œl¹skiego. 
Do projektu uchwa³y do³¹czone 
by³o uzasadnienie, w którym 
uznano, ¿e Wojewoda wydaj¹c 

negatywn¹ opiniê do wniosku 
Bierunia potrzebowa³ dwóch lat, 
co uznano za opiesza³oœæ. Opi-
nia Wojewody jest ra¿¹co stron-
nicza. Ca³kowicie pomija argu-
menty historyczne, spo³eczne i 
ekonomiczne strony bieruñskiej, 
przy jednoczesnym eksponowaniu 
wydumanych i czêsto mijaj¹cych 

siê z prawd¹ argumentów strony 
tyskiej. Ra¿¹ca stronniczoœæ opi-
nii Wojewody wyklucza mo¿liwoœæ 
obiektywnego rozpatrzenia wnio-
sku Bierunia. Rada Miejska po dys-
kusji, w której by³o wiele emocji, 
jednog³oœnie podjê³a uchwa³¹, o 
której mowa na wstêpie. Wyko-
nanie uchwa³y powierzono Bur-
mistrzowi. Szerzej o negatywnej 
opinii Wojewody oraz o skardze 
na t¹ opiniê piszemy niżej.

NADZWYCZAJNA SESJA
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osobami lub radami jednostek po-
mocniczych.

Wojewoda utożsamia się jedynie 
z argumentami strony tyskiej, doty-
czącymi braku racjonalności dzielenia 
zakładu i wydumanymi trudnościami 
wynikającymi z tego powodu. Ogól-
nie znane są przykłady zlokalizowania 
zakładów pracy na terenach dwóch, 
a nawet trzech gmin. Taki przykład wy-
stępuje również pomiędzy Bieruniem 
i Tychami. W bezpośrednim sąsiedz-
twie fabryki Fiata zarówno na terenie 
Bierunia (ok. 3 ha), jak i Tychów, bu-
dowane są obiekty Przedsiębiorstwa 
Produkcyjno-Montażowego Budow-
nictwa PROMONT. Prezydent Tychów 
wydał pozwolenie na budowę dla ca-
łego zadania inwestycyjnego. Niko-
mu w Bieruniu nawet przez myśl nie 
przeszło doszukiwanie się proble-
mów z tym związanych, utrudnień 
w funkcjonowaniu firmy itp. Podob-
nie funkcjonuje Fiat Auto Poland, któ-
rego część produkcyjna zlokalizowa-
na jest na terenie Tychów, a tor prób 
na terenie Bierunia.

Wojewoda powołując się na zna-
ne mu argumenty strony tyskiej przy-
tacza fakt, że znaczną, część zało-
gi Zakładu Fiata Auto Poland stano-
wią mieszkańcy Tychów. Biorąc pod 
uwagę fakt, że znaczną część zało-
gi KWK „PIAST” z Bierunia stanowią 
mieszkańcy Małopolski przyjmując 
taki tok myślenia, należałoby dążyć 
do przyłączenia Bierunia do Mało-
polski. Przytacza, również istnienie 
więzi pomiędzy Tychami i zakładem. 
W swym wyliczaniu atrybutów po-
daje przykłady nieprawdziwe. Moż-
na do nich zaliczyć np. infrastruk-
turę drogową. Faktem jest, że za-
pewniony został dogodny dojazd 
ze strony Tychów do zakładu, ale 
drogą krajową nr 44. Linia kolejowa 
nie była używana dla celów pasa-
żerskich, a jedynie wywozu samo-
chodów. Uciążliwości z tym związa-
ne pozostały z zdecydowanej więk-
szości w Bieruniu.

Wniosek Bierunia w niczym nie 
przeszkadza, aby więzi Tychów i za-
kładu stale się utrwalały, co mocno 
jest akcentowane, lecz pominięte przy 
jego ocenie.

Świadomie Wojewoda przypisu-
je „KLUCZOWE ZNACZENIE” opi-
nii Pana Enrico Pavoniego Preze-
sa Zarządu Spółki Fiat Auto Poland 
S.A., która została wysłana do Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji w 2006 r., kiedy Bierunio-
wi zwrócono wniosek do uzupełnie-
nia, czyli w nieistniejącej wówczas 
sprawie. Opinia ta zawiera stwier-
dzenia nieprawdziwe i krzywdzą-
ce dla Bierunia. Władze Bierunia 
wychodząc na przeciw potrzebom 
i oczekiwaniom firmy Fiat Auto Po-
land w 2003 r. przeznaczyły ponad 
100 ha na cele produkcyjno-usłu-
gowe, w tym 38 ha na strefę ekono-

miczną, na dobre skomunikowanie 
tych terenów z drogą krajową nr 44 
wydatkowały ponad 8 mln zł. Przy-
toczona wyżej opinia nie jest wyma-
ganym przez obowiązujące przepi-
sy dokumentem. Ma na celu stwo-
rzenie wrażenia, że relacje miasta 
Tychy i zakładu ulegną pogorsze-
niu. Szkoda, że w tym samym miej-
scu Wojewoda nie przytoczył cho-
ciaż jednego zdania o wieloletnich 
próbach ze strony Burmistrza Bie-
runia zainteresowania Pana Prezesa 
Zarządu Fiat Auto Poland sprawa-
mi niszczejącego mienia oraz po-
prawą bytu znacznej części załogi 
zakładu mieszkającej tuż za ogro-
dzeniem fabryki, na osiedlu Home-
ra w Bieruniu, a nie 9 km dalej, czy-
li w Tychach. 

Pominięcie wszystkich argumen-
tów strony bieruńskiej przy jedno-
czesnym stworzeniu wrażenia speł-
nienia znamion przepisów o zmianie 
granic przez stronę tyską jest wyra-
zem rażącej stronniczości. Aby ją za-
prezentować Wojewoda potrzebował 
dwóch lat, a można odnieść wrażenie, 
że rozstrzygnięcie było znane zanim 
został złożony wniosek przez gminę 
Bieruń. Należy wyrazić zadowolenie, 
że zespół podpisany pod opinią Wo-
jewody nie rozpatrywał sprawy przy-
wrócenia Bieruniowi podmiotowości 
prawnej 16 lat temu. Bez wątpienia 
miasto to byłoby nadal zaniedbany-
mi peryferiami prężnie rozwijających 
się Tychów. Drugim powodem do za-
dowolenia jest fakt, że to tylko opinia, 
a decyzję zajmie niezależny organ. 
Pozwala to na oczekiwanie obiek-
tywnej oceny całości zgromadzo-
nych w sprawie dokumentów.

Wojewoda sprowadził przedmiot 
sprawy wyłącznie do zakładu Fiat 
Auto Poland. Pominął milczeniem 
fakt, że na spornym terenie poza 
ogrodzeniem fabryki znajduje się 
wielorodzinny budynek mieszkalny, 
którego dorośli mieszkańcy w więk-
szości opowiedzieli się na piśmie po 
strome bieruńskiej.

Wojewoda zupełnie nie wziął pod 
uwagę możliwości szukania kom-
promisu pomiędzy zainteresowa-
nymi stronami, którego przykłada-
mi mogło by być m. in. przekazanie 
Bieruniowi wydzielonej geodezyj-
nie ul. Oświęcimskiej, wielorodzin-
nego budynku mieszkalnego przy 
tej ulicy, obiektów Górnośląskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów, te-
renu byłego zaplecza poinwestycyj-
nego FSM itd. Przyjął rozwiązanie 
polegające na utrzymaniu sztucz-
nego przebiegu granicy pomiędzy 
zainteresowanymi gminami, a tym 
samym utrwalenie stanu pozosta-
łego po ustroju socjalistycznym na 
tych ziemiach. 

BURMISTRZ
inż. Ludwik Jagoda

W ubieg³ym roku, zgodnie z wy-
mogami ustawy o samorz¹dzie 
gminnym zosta³ z³o¿ony w dniu 
31 marca w kancelarii Wojewody 
wniosek w sprawie zmiany granic 
administracyjnych pomiêdzy Bieru-
niem i Tychami wraz z wymagan¹ 
dokumentacj¹

W Urzêdzie Wojewódzkim te-
mat pilotowany by³ przez Dyrek-
tora Biura Dyrektora Generalnego. 
Bez nadania biegu wnioskowi, czy-
li bez przes³ania dokumentacji do 
Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych 
i Administracji powiadomiono Bur-
mistrza pisemnie 9 maja ubieg³ego 
roku, ¿e wniosek zawiera uchybienia 
i nieœcis³oœci. Wytkniêto wówczas, 
¿e we wniosku zaproponowano dwa 
warianty zmiany granic pomiêdzy 
Bieruniem. Pierwszy dotyczy³ wier-
nego odtworzenia granicy historycz-
nej, któr¹ uda³o siê bardzo dok³adnie 
odtworzyæ geodecie. Drugi dosto-
sowano do przepisów o podziale 
nieruchomoœci i w tym celu zleco-
no i do³¹czono do wniosku wstêpny 
projekt podzia³u nieruchomoœci. 
Ró¿ni³ siê on od pierwszego wa-
riantu tym, ¿e poprowadzono 
nowe granice po wewnêtrznych 
drogach zak³adowych i wzd³u¿ 
œcian hal, zostawiaj¹c m.in. po 
stronie tyskiej dyrekcjê zak³adu. 
S³u¿by Wojewody wytknê³y wów-
czas, ¿e skoro treœæ uzasadnienia 
oparto na historycznym przebie-
gu granicy to modyfikuj¹c jej prze-
bieg nale¿a³o powtórzyæ konsulta-
cje z mieszkañcami. Aby wpaœæ 
na ten pomys³ trzeba by³o pó³tora 
miesi¹ca.

Wytkniêto równie¿ brak w do-
kumentacji do wniosku uchwa³y 
Rady Miasta Tychy, zawieraj¹cej 
wyniki konsultacji z mieszkañcami 
tego miasta, bo pierwsza zosta³a 
uchylona. Tychom siê nie spieszy³o, 
co jest zrozumia³e. Ostatnim wyty-
kiem do wniosku by³ brak dokumen-
tu nosz¹cego tytu³ „zaœwiadczenie”, 
podpisanego przez Prezydenta Ty-
chów, o wydanie którego zwróci³ 
siê Burmistrz. Dokument ten mia³ 
potwierdzaæ zgodnoœæ powierzchni 
terenu objêtego wnioskiem z ope-
ratem ewidencyjnym. Zamiast pod-
pisu Prezydenta Tychów dokument 

wymagany procedur¹ podpisa³ 
z upowa¿nienia Prezydenta Na-
czelnik Wydzia³u Geodezji. Po kil-
ku naciskach ze strony Burmistrza 
Prezydent przesta³ siê upieraæ i 
spe³ni³ ¿¹danie. S³u¿bom Wojewody 
uda³o siê bez opiniowania wniosku 
zwróciæ go wnioskodawcy. By³o zbyt 
ma³o czasu aby usun¹æ zw³aszcza 
te braki, a œciœlej do³¹czyæ do wnio-
sku dokumenty zale¿ne od w³adz 
tyskich. Czas jaki potrzebowali 
urzêdnicy Wojewody na szuka-
nie luk we wniosku mo¿na nazwaæ 
opiesza³oœci¹. Prawdopodobnie 
liczyli, ¿e zniechêc¹ w ten sposób 
stronê bieruñsk¹. Powtórzone w 
2007 r. konsultacje z mieszkañcami 
Bierunia udowodni³y, ¿e mieszkañcy 
w pe³ni popieraj¹ w³adze Bierunia. 
Wysoka frekwencja przy zastoso-
waniu tych samych elementów pro-
cedury wyborczej œwiadczy o tym 
dobitnie. Podobnie jak w ubieg³ym 
roku, wniosek zosta³ z³o¿ony w 
terminie w kancelarii Wojewo-
dy. Jego ocenê powierzono tym 
razem Wydzia³owi Infrastruktu-
ry, a patronat nad przebiegiem 
postêpowania Wicewojewodzie. 
Maj¹c za sob¹ doœwiadczenia z 
ubieg³ego roku spe³niono wszyst-
kie wymogi le¿¹ce po stronie wnio-
skodawcy od ponownych konsul-
tacji z mieszkañcami, poczynaj¹c. 
Nadzór prawny Wojewody uchy-
li³, podobnie jak w ubieg³ym roku 
uchwa³ê Rady Powiatu w sprawie 
opinii dotycz¹cej zmiany granic. Za-
równo w ubieg³ym roku jak i obec-
nie opinia ta by³a pozytywn¹ dla Bie-
runia, lecz nie poparta konsultacja-
mi z mieszkañcami. Dla Wydzia³u 
Infrastruktury by³ to idealny po-
wód, aby wyczekiwaæ na ponow-
ne podjêcie uchwa³y przez Radê Po-
wiatu, tym razem zgodn¹ z przepi-
sami, czyli popart¹ konsultacjami 
z mieszkañcami, wzglêdnie uznaæ 
biernoœæ trwaj¹c¹ 3 miesi¹ce jako 
spe³nienie wymogu ustawy. Stron¹ 
tysk¹ trzeba rozumieæ, bo jej siê nie 
spieszy³o. Mog³a ona przeprowadziæ 
konsultacje z mieszkañcami w taki 
sposób, aby wynik nie odbiega³ 
ra¿¹ce od wyniku bieruñskiego. Wy-
dzia³ Infrastruktury mia³ mimo poda-
nych uwarunkowañ wystarczaj¹co 

Stronniczy 
i opieszały wojewoda
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du¿o czasu, aby wys³aæ opiniê wraz 
z wnioskiem do MSWiA w terminie. 
Obietnice takie sk³ada³ Burmistrzo-
wi Ludwikowi Jagodzie Wicewo-
jewoda Wies³aw Maœka. 

Po wielu usilnych interwencjach 
Burmistrza udostêpniono mu w 
koñcu opiniê Wojewody do wnio-
sku Bierunia nosz¹c¹ datê 24 lipca 
2007 roku, a na pocz¹tku sierpnia 
Wicewojewoda przyj¹³ Burmistrza 
i ustnie próbowa³ go przekonaæ 
dlaczego opinia jest negatywna. 
Licz¹ca nieco ponad 5 stron ne-
gatywna opinia w sprawie zmiany 
granic pomiêdzy Bieruniem i Tycha-
mi zosta³a przes³ana do Jaros³awa 
Zieliñskiego Sekretarza Stanu w Mi-
nisterstwie Spraw Wewnêtrznych i 
Administracji, czyli osobie, któ-
rej podlega zespó³ opiniuj¹cy dla 
Rady Ministrów miêdzy innymi 
sprawy zmiany granic pomiêdzy 
gminami.

Zgodnie z rozporz¹dzeniem 
wykonawczym Rady Ministrów do 
ustawy o samorz¹dzie gminnym 
reguluj¹cym tryb postêpowania w 
sprawie zmiany granic gmin, woje-
woda nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 30 dni 
od dnia otrzymania wniosku przeka-
zuje go wraz ze swoj¹ opini¹ mini-
strowi w³aœciwemu do spraw admi-
nistracji publicznej. Jak widaæ Wo-
jewodzie odpowiada³o zwrócenie 
ca³ej dokumentacji w ubieg³ym 
roku, mimo ¿e móg³ nadaæ jej bieg 
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepi-
sami, a wyegzekwowaæ na Prezy-
dencie Tychów uzupe³nienie doku-
mentacji o zaœwiadczenie, którego 
nie chcia³ podpisaæ i uchwa³ê o wy-
nikach konsultacji tyskich.

W tym roku nie uda³o siê 
sp³awiæ Bierunia, wiêc opinia 
zosta³a wys³ana w takim termi-
nie, aby nie mo¿na by³o rozpatrzyæ 
wniosku i w dodatku negatywn¹. 
Zgodnie z przytoczonym wy¿ej 
rozporz¹dzeniem wnioski s¹ roz-
patrywane w ci¹gu roku od dnia 
z³o¿enia wniosku, nie póŸniej 
jednak ni¿ do dnia 31 lipca roku 
poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy, 
w którym ma nast¹piæ zmiana. Za-
nim Wojewoda upora³ siê z opraco-
waniem swej opinii na ¿ó³tych stro-
nach „Rzeczpospolitej” pojawi³y 
siê informacje o zmianach gra-
nic gmin, nadaniu statusu mia-
sta itd., które nast¹pi¹ w stycz-
niu przysz³ego roku. Bior¹c pod 
uwagê tempo rozpatrywania wnio-
sku przez dwa lata nie mo¿na ina-
czej powiedzieæ ni¿ opiesza³oœæ. 

Po zapoznaniu siê z treœci¹ opi-
nii Wojewody okaza³o siê, ¿e jest 
ona ra¿¹co stronnicza i nie pozwa-
la na obiektywne rozstrzygniêcie 
sporu pomiêdzy zainteresowany-
mi miastami. 

Rada Miejska zobowi¹za³a Bur-
mistrza do wniesienia skargi na 
Wojewodê Œl¹skiego Tomasza Pie-
trzykowskiego do Prezesa Rady Mi-
nistrów Jaros³awa Kaczyñskiego. 
Burmistrz realizuj¹c postanowienia 
uchwa³y Rady Miejskiej z³o¿y³ skargê, 
o której mowa wy¿ej, opieraj¹c siê 
na konstytucji RP oraz posi³kowo na 
przepisach kodeksu postêpowania 
administracyjnego. Treœæ skargi 
zosta³a przes³ana do wiadomoœci 
Sekretarzowi Stanu w MSWiA 
Panu Jaros³awowi Zieliñskiemu, 
do którego Wojewoda przes³a³ 
wniosek oraz szeœciu pos³om zie-
mi œl¹skiej. To dowód oburzenia na 
sposób postêpowania Wojewody 
i osób które podpisa³y negatywn¹ 
opiniê. Tekst skargi dostêpny jest 
na stronach internetowych Urzêdu 
Miejskiego wraz z pisemnym uza-
sadnieniem wniosku oraz w tym nu-
merze Rodni. Opinii Wojewody nie-
stety nie publikujemy, bo zosta³a 
wprawdzie udostêpniona, lecz nie 
raczy³ jej podaæ do wiadomoœci w 
sposób w³aœciwy. Ba³ siê widocznie 
oburzenia jakie wywo³a i mia³ w tym 
zakresie racjê. Nikt nie ma mono-
polu na prawdê, ale od administra-
cji pañstwowej szczebla wojewódz-
kiego nale¿y oczekiwaæ sprawnego 
funkcjonowania, obiektywizmu i me-
rytorycznej wiedzy. Opinia Wojewo-
dy niestety tych elementów nie po-
siada.

Wojewoda i jego s³u¿by winny 
odnieœæ siê do istoty, a œciœlej przed-
miotu wniosku Bierunia. Tymcza-
sem nie potrafi³y nawet wymieniæ 
jego elementów. Pos³uguj¹ siê na 
przyk³ad nazw¹ zaplecze poinwe-
stycyjne fabryki Fiata Auto Poland 
po³o¿one poza ogrodzeniem fabry-
ki. W rzeczywistoœci jest to teren wy-
dzielony geodezyjnie w 2005 roku 
i sprzedany jako zbêdny dla Fiata, 
nabyty przez firmy Voestalpine Steel 
Service Center oraz firmê POLPLA-
STIC-POLAND. Z ewidencji grun-
tów do³¹czonej do wniosku wyni-
ka, ¿e w³aœcicielem czêœci wniosko-
wanego gruntu jest Górnoœl¹skie 
Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów 
w Katowicach, a nie Rejonowe 
Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i 
Kanalizacji w Tychach, jak w opi-
nii Wojewody. S¹ to przyk³ady 

œwiadcz¹ce o tym, ¿e nikt nie kwa-
pi³ siê, aby przeprowadziæ wizjê w 
terenie oraz niechlujstwa.

Do wniosku do³¹czono opiniê 
Wojewódzkiego Inspektora Nadzo-
ru Geodezyjnego i Kartograficzne-
go œwiadcz¹c¹, ¿e projekt podzia³u 
jest zgodny z obowi¹zuj¹cymi prze-
pisami, a Wojewoda powo³uje siê 
w swej opinii na inn¹ opiniê tego 
samego Wojewódzkiego Inspek-
tora. Mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e 
zamówion¹ na potrzeby negatyw-
nej opinii. Innego s³owa ni¿ mani-
pulowanie nie mo¿na w tej sytu-
acji u¿yæ. Wojewoda w ogóle nie 
odnosi siê do argumentów stro-
ny bieruñskiej omówionych we 
wniosku, a dotycz¹cych racji hi-
storycznych, spo³ecznych i eko-
nomicznych. Powstaje wiêc pyta-
nie, czy dokument licz¹cy 5 stron, 
zakoñczony s³owami „opiniuje ne-
gatywnie”, jest w ogóle opini¹, skoro 
pomija istotê. Warto by przeczytaæ w 
takim dokumencie ustosunkowanie 
siê do argumentu strony bieruñskiej, 
mówi¹cego o uporz¹dkowaniu 
przestrzeni wokó³ Fiata. Chodzi 
o zapewnienie w³aœcicielom ob-
szaru o powierzchni ok. 100 ha 
po³o¿onego pomiêdzy torem prób 
Fiata i ul. Oœwiêcimsk¹, mo¿liwoœci 
uzyskania zgody od Burmistrza Bie-
runia na skomunikowanie swych 
nieruchomoœci z ul. Oœwiêcimsk¹, a 
tak nie jest bo wszystkie tego rodza-
ju decyzje oraz budowa chodników, 
oœwietlenia przystanków autobuso-
wych wymagaj¹ zgody Prezyden-
ta Tychów. Wojewoda sporo uwagi 
poœwiêci³ sprawie dochodów obu 
zainteresowanych gmin w przelicze-
niu na g³owê mieszkañca i zacz¹³ 
siê martwiæ, ¿e w Tychach jest on 
ni¿szy, a gdyby wniosek Bierunia 
uwzglêdniono, jeszcze wzroœnie 
ró¿nica To prawda, w Bieruniu do-
chód na mieszkañca jest wy¿szy, 
ale tak nie wolno upraszczaæ, lub 
mówi¹c po prostu manipulowaæ. 
Porównywaæ mo¿na wówczas, gdy 
ustali siê wspólny mianownik, np. 
osiadanie infrastruktury komunalnej. 
Aby Bieruñ osi¹gn¹³ obecny poziom 
Tychów w tym zakresie potrzebuje 
15 - 20 lat, przy za³o¿eniu, ¿e Tychy 
nie bêd¹ w ogóle inwestowaæ w tym 
czasie. Wojewoda ma prê¿ny nad-
zór prawny, który nie zauwa¿y³, ¿e 
uchwa³y tyskie zarówno podjête 
w ubieg³ym roku, jak i w 2007 roku 
dotycz¹ce ustalenia wyników kon-
sultacji z mieszkañcami przepro-
wadzono stosuj¹c rozwi¹zania, 

które nie s¹ przewidziane w 
ustawie. Odnosi siê to do ankie-
ty publicznej z 2006 roku, opar-
tej na liœcie domniemañ oraz 
uchwa³ach rad jednostek pomoc-
niczych rad osiedli, które pozwoli³y 
na ukszta³towaniu wyniku. Mówi¹c 
wprost Wojewoda winien je uchyliæ, 
czego nie uczyni³. Konsultacje w Ty-
chach w tym roku by³y zbêdne, gdy¿ 
w ubieg³orocznych zadano pytanie 
„czy jesteœ za utrzymaniem do-
tychczasowych granic Miasta Ty-
chy, pomiêdzy gminami Bieruñ i 
Tychy wraz z utrzymaniem ca³oœci 
terenów zabudowanych zak³adem 
produkcyjnym Fiat Auto Poland 
S.A.” skoro wiêkszoœæ bior¹cych 
w ubieg³orocznych konsultacjach 
opowiedzia³a siê za utrzymaniem 
dotychczasowych granic Wojewoda 
kwestionuje w swym piœmie, które 
nie mo¿na nazwaæ opini¹, celowoœæ 
dzielenia zak³adu zapominaj¹c o 
tym, ¿e podzielono go w 1991 roku. 
Podobny przyk³ad wystêpuje obec-
nie w s¹siedztwie Fiata. na terenie 
Bierunia i Tychów powstaj¹ obiek-
ty firmy PROMONT i nikt w Bieru-
niu nie doszukuje siê wydumanych 
problemów i utrudnieñ z tego powo-
du. Wszystkie twierdzenia zawarte w 
piœmie Wojewody dotycz¹ce zerwa-
nia wiêzi Fabryki z Tychami w sytu-
acji uwzglêdnienia wniosku Bierunia 
s¹ prymitywne i wyssane z palca. 
Bulwersuje natomiast przypisywa-
nie kluczowego znaczenia twierdze-
niu Pana Enrico Pawoniego Preze-
sa Zarz¹du Spó³ki Fiat Auto Poland 
S.A. Pismo takie wys³a³ wówczas 
kiedy wogóle nie istnia³a sprawa, a 
w treœci poda³ szereg nieprawdzi-
wych informacji. Wojewoda skru-
pulatnie wykorzysta³ tego typu pi-
smo, które nie jest przewidziane 
przez obowi¹zuj¹c¹ procedurê, a 
zupe³nie przemilcza³ do³¹czone 
do wniosku przyk³ady wielolet-
nich starañ strony bieruñskiej 
o ratowanie ulegaj¹cego dewa-
stacji maj¹tku nieprodukcyjnego 
znajduj¹cego siê na osiedlu Ho-
mera za ogrodzeniem fabryki, a 
nie 9 km dalej czyli w Tychach. 
Wojewoda zapomnia³ równie¿, ¿e 
za ogrodzeniem fabryki ¿yj¹ ludzie, 
a nie tylko w centrum. Nie wpad³ na 
pomys³, aby szukaæ kompromisu 
pomiêdzy stronami. Ponownie pod-
pisani wspólnie z Wojewod¹ jako 
zespó³ przekroczyli granice, któ-
rych nie powinni przekraczaæ, dla-
tego tym razem ich postêpowanie 
poddane zostanie kontroli.

SKARGA
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towie - mia³y co robiæ a 
mimo to, wielu m³odych lu-
dzi dziêkowa³o pracowni-
kom BOK-u mówi¹c, ¿e 
czekaj¹ na kolejn¹ tak¹ 
imprezê. Atmosferê kon-
certu oddaj¹ s³owa war-

szawskiego zespo³u „Regau”: 
„Bieruñ jest stolic¹ mi³oœci, 
Bieruñ jest stolic¹ radoœci”. 
Wyobra¿acie sobie drodzy czy-
telnicy lepsz¹ promocjê, war-
szawiacy œpiewaj¹: „Bieruñ jest 
stolic¹...” a wraz z nimi z tysi¹c 
m³odych ludzi?

KULTURA

policja i pogo-
towie - mia³y co robiæ a 

„Wprost z Jamajki do polskiej baj-
ki(..)” i z powrotem na tê cudn¹ 
wyspê, wêdrowaliœmy 4 sierpnia 
podczas koncertu „Reggae mu-
zyczne wêdrówki”. W koncercie 
przygotowanym przez Bieruñski 
Oœrodek Kultury, jako pierwszy 
wystartowa³ gospodarz impre-
zy - bieruñski „Natural Vibra-
tion”. To on przyci¹gn¹³ i roz-
grza³ publicznoœæ, która t³umnie 
zebra³a siê obok boiska Unii przy 
ulicy Chemików. Nasz zespó³ 
obronn¹ rêk¹ wyszed³ z muzycz-
nej konfrontacji z bardziej znany-
mi a nawet gwiazdorskimi kape-
lami jak: czechowicki „Plagiat”: 

„Kiedy rano budzê siê wiem, ¿e 
bêdzie dobry dzieñ(..)” czy war-
szawski „Regau” œpiewaj¹cy 
„rastamany w kurtkach ociepla-
nych”. Mnie trochê rozczarowa³ 
bielski zespó³ „Akurat”, który 
przez wielu uznawany 
jest za czo³ow¹ obec-
nie polsk¹ grupê graj¹ca 
reggae. D³ugo czekaliœmy 
na ich hita „Lubiê mówiæ z 
tob¹” ale poza tym trudno 
by³oby stwierdziæ, ¿e aku-
rat „Akurat” tego wieczo-
ru, by³ lepszy od innych. 
Pe³na radoœci i ekspresji muzy-
ka, przyci¹gnê³a do naszego mia-
sta t³umy m³odzie¿y, nie tylko z 
najbli¿szej okolicy. Stra¿ Miejska, 

nnaaa U Uniiii

mimo to, wielu m³odych lu-
dzi dziêkowa³o pracowni-

szawskiego zespo³u „Regau”: 
„Bieruñ jest stolic¹ mi³oœci, 
Bieruñ jest stolic¹ radoœci”. 

. Mnie trochê rozczarowa³ 
bielski zespó³ „Akurat”, który 

 U U iiii
Rega³owcy

„Kiedy rano budzê siê wiem, ¿e 



6 RODNIA · WRZESIEŃ 2007 r. 7RODNIA · WRZESIEŃ 2007 r.

Organizator wysta-
wy: „Fundacja dla 
Œl¹ska” zaprasza 

wszystkich do Katowic na 
ulicê Dworcow¹ 4. Zada-
niem Fundacji jest kreowa-
nie wydarzeñ, które wp³yn¹ na 
zwiêkszenie u mieszkañców 
regionu wiary we w³asne 
si³y, by przeciwstawiæ siê 
schematycznemu i nie-
sprawiedliwemu wizerun-
kowi Œl¹ska. Polsko - Nie-
miecka wystawa, jest naj-
lepszym przyk³adem takich 
w³aœnie inicjatyw.

Nie sposób w krótkiej 
informacji przypomnieæ 
osi¹gniêæ Romana Nygi. 
Bêdzie ku temu okazja, 
bowiem ju¿ za kilka dni, 
otrzyma on honorowy tytu³ 
„Zas³u¿ony dla Bierunia”. 
Doœæ powiedzieæ, ¿e obok 
w³asnej aktywnoœci twór-

czej, pan Roman sporo arty-
stycznego talentu anga¿uje 
we wspólne przedsiêwziêcia z 
„koleg¹ po fachu” - malarzem 
z Kolonii panem Arne-Bernd 
Rhaue.  Czêœæ zarówno indy-
widualnych jak i wspólnych 
prac obu artystów mo¿emy 
ogl¹daæ w Starym Dworcu. 
Serdecznie zapraszamy Czy-

telników Rodni do Katowic, bo 
nawet jeœli w najbli¿szym 
czasie bêdzie jakaœ wysta-
wa prac s³awnego bieru-
niaka w naszym mieœcie, to 
aby choæ czêœciowo poznaæ 
jego przebogat¹ twórczoœæ 
- warto pod¹¿aæ za artyst¹ 
w jego wystawienniczych 
podró¿ach.

KULTURA

W s o b o t ê 
18 sierp-
nia ¿¹dni 

wra¿eñ bieruniacy 
wyruszyli do Chu-
dowa pragn¹c us³y-
szeæ szczêk orê¿a 
i napawaæ siê zapa-
chem œredniowiecznej 
kuchni. Program 
VIII Jarmarku Œre-
dniowiecznego za-
pewni³ ca³¹ gamê 
atrakcji, pocz¹wszy od 
zmagañ turniejowych 
rycerstwa, poprzez 
obserwacjê ¿ycia 
w œredniowiecznej 
warownej osadzie, po 
smako³yki serwowane 
ze straganów. 

Wokó³ zamku rozstawiono kramy rzemieœlnicze, na których mo¿na 
by³o zakupiæ wyroby bêd¹ce rekonstrukcjami œredniowiecznych 
sprzêtów. Ka¿dy chêtny móg³ podpatrzeæ garncarza przy pra-
cy, a nawet samemu spróbowaæ trudnej sztuki lepienia garn-
ków. Porozmawiaæ z p³atnerzem, snycerzem, u bardzo uroczej 
bia³og³owy z warsztatu tkackiego zakupiæ materia³ na sukniê lub 
strój z epoki. 

Jednak to, co najbardziej przykuwa³o uwagê to potyczki zbroj-
nych. Walczono zaciêcie i nie markowano ciosów a krople krwi, które 
pojawia³y siê na cia³ach walcz¹cych by³y jak najbardziej autentycz-

ne. Wielkie brawa 
zebra³a grupa Svi-
bor, pochodz¹ca 
z Serbii. Ich pokaz 
walk wywo³ywa³ 
dreszcze i zapiera³ 
dech w piersiach. 
Zaanga¿owanie, 
z jakim walczyli, 
metody i orê¿ wzbu-
dzi³ wielki aplauz. 
A stan terenu 
i zabezpieczeñ po 
starciach œwiadczy³ 
jak wielk¹ si³¹ dys-
ponowali i dyspo-
nuje serbskie ry-
cerstwo. Nowoœci¹ 
na VIII Jarmar-
ku by³ trebuszet, 
œredniowieczna ma-

china miotaj¹ca dzia³aj¹ca na zasadzie dŸwigni, machina ta miota³a 
12 kilogramowe g³azy na odleg³oœæ kilkudziesiêciu metrów. 

Kulminacyjnym punktem sobotniej wycieczki by³ pokaz sztucz-
nych ogni. O godz. 22 nad chudowskim zamkiem rozpocz¹³ siê 
spektakl muzyki i ognia. Efekty tego spektaklu d³ugo nie pozwala³y 
o sobie zapomnieæ. I teraz trudno je opisaæ. Jeœli chcecie prze¿yæ 
Pañstwo to samo, co uczestnicy tegorocznego jarmarku zaprasza-
my za rok. Na pewno wybierzemy siê odwiedziæ warowny obóz ry-
cerski, posmakowaæ kuchni œredniowiecznej i jeszcze raz zobaczyæ 
zmagania rycerstwa.

Wyprawa do Chudowa

Jeszcze tylko do 14 wrzeœnia, mo¿na ogl¹daæ wystawê 
malarstwa Romana Nygi i Arne-Bernd Rhaue w katowickiej ga-
lerii w Hali nr 1 Starego Dworca Kolejowego.

Kolejny sukces duetu Nyga - Rhaue
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SPOŁECZEŃSTWO

W dniu 26.07.2007 r. 
odby³a siê sesja Rady 
Miejskiej w Bieruniu. 

Tematem wiod¹cym sesji by³a 
dzia³alnoœæ górnictwa na tere-
nie gminy Bieruñ. Problematy-
ka górnictwa na terenie miasta 
oraz problemy z ni¹ zwi¹zane 
by³a wielokrotnie przedmiotem 
obrad Rady. Œrednio co dwa, trzy 
lata temat powraca w ró¿nych 
ods³onach. Na ogó³ dyskusja 
koñczy siê przyjêciem wnio-
sków. Podobny przebieg mia³a 
równie¿ omawiana sesja. Syn-
tetyczne opracowanie Referatu 
Ochrony Œrodowiska, Rolnictwa 
i Leœnictwa Urzêdu Miejskiego 
o dzia³alnoœci górnictwa na te-
renie Bierunia by³a materia³em 
wyjœciowym do dyskusji. Otrzy-
mali je równie¿ przedstawicie-
le górnictwa, którzy bardzo 
licznie uczestniczyli w sesji. 
Umo¿liwiono im zaprezento-
wanie problemów, które towa-
rzysz¹ eksploatacji w formie mul-
timedialnej. Przedstawiciele gór-
nictwa omówili równie¿ zmiany 
organizacyjne jakim podlega ta 
bran¿a, w tym tworzone struk-

tury w postaci Centrów Wydo-
bywczych, do których w³¹czane 
s¹ poszczególne kopalnie. Tak 
jak wspomniano wy¿ej przyjête 
na sesji przez Rad¹ wnio-
ski zosta³y przes³ane przez 
przewodnicz¹cego Rady Hen-
ryka Skupienia na rêce Prezesa 
Zarz¹du Kompanii Wêglowej SA 
Grzegorza Paw³aszka. w piœmie 
do Prezesa zaznaczono, ¿e ocze-
kiwana jest na nie odpowiedŸ do 
30 wrzeœnia 2007 r., a Rada Miej-
ska zastrzega sobie prawo oce-
ny przedsiêwziêæ przedstawio-
nych w odpowiedzi na wnioski 
i podjêcia stosownych dzia³añ na 
rzecz spo³ecznoœci lokalnej. Oto 
przes³ana treœæ wniosków.

1. Bezwzglêdnie przestrzegaæ 
warunków koncesji nr 132/94 
z dnia 18.08.1994 r. obowi¹-
zuj¹cej do 31.08.2010 r. oraz 
uwag zg³oszonych przez Bur-
mistrza Miasta Bierunia do pla-

nu ruchu na lata 2007 - 2009, 
w szczególnoœci:

- by eksploatacja nie powo-
dowa³a na terenie zabudowa-
nym osiadania powy¿ej 2 m,

- w zwi¹zku z koncentracj¹ wy-
dobycia kopalni „Piast” na tere-
nie Bierunia Starego, Œcierñ, Ja-
jost, tj. w terenie o intensywnej 
zabudowie, nie zawsze odpor-
nej na nastêpstwa eksploata-
cji, dokonaæ wyprzedzaj¹cych 
zabezpieczeñ obiektów ku-
baturowych oraz infrastruk-
tury technicznej, w tym ulic: 
Turyñskiej, Chemików i Kra-
kowskiej - zapewniaj¹cych ich 
bie¿¹ce u¿ytkowanie,

-w trybie pilnym dokoñczyæ 
odwodnienie ul. Skowronków 
i Torowej,

- dokoñczyæ zadanie in-
westycyjne „Paciorkowce”, 
³¹cznie z rekultywacj¹ tere-
nów za grobl¹ - zgodnie z do-
kumentacj¹ techniczn¹, celem 

uzyskania po¿¹danego efektu 
ekologicznego lub ze wzglêdu 
na brak efektów wykonania 
zadania rozwa¿yæ likwidacjê 
sk³adowiska ska³y p³onnej. 
W zwi¹zku z powy¿szym 
Kompania Wêglowa SA win-
na przedstawiæ jednoznaczny 
sposób dokoñczenia zadania 
inwestycyjnego „Paciorkowce” 
z podaniem dok³adnego terminu 
oraz zakresu prac do wykona-
nia (proszê przedstawiæ wszyst-
kie przedsiêwziêcia - zadania do 
2010 roku w rozbiciu na zadania 
z terminami wykonania).

1a. Rozwa¿yæ mo¿liwoœæ bu-
dowy przez kopalnie zbiorni-
ków retencyjnych na terenie 
Bierunia.

2. Zmodernizowaæ istniej¹ce 
przepompownie na terenie Bie-
runia (Rudnik, tereny po by³ym 
PGR, £êg), które wyeliminuj¹ 
powstanie zalewisk w okre-
sie pozimowym i podczas in-
tensywnych opadów. Nale¿y 
podaæ dok³adnie termin reali-
zacji powy¿szego.

3. Wykonaæ rewitalizacjê 
przez kopalniê „Ziemowit” zde-
gradowanych terenów „Rud-
nika” i terenu po by³ym PGR 

RADNI 
OBRADOWALI

Ka¿dy, kto by³ na naszym rynku musi przyznaæ, ¿e posesja obok 
Maldoru jest jak pryszcz na twarzy panny m³odej i to w dniu œlubu. 
Zadbany ryneczek, wymuskane kamieniczki i nagle coœ takiego. 

Wieloletnie dzia³ania Urzêdu by drog¹ administracyjn¹ - miêdzy innymi 
poprzez Powiatowego Inspektora Nadzoru - wymusiæ na w³aœcicielu po-
sesji poprawê estetyki tego miejsca, nie odnosi³y skutku. Uznano wiêc, 
¿e rozwi¹zaniem jest zmiana w³aœciciela. 
Hossa w nieruchomoœciach sprawia, ¿e ceny gruntów oszala³y. Równie¿ 
w Bieruniu. W ci¹gu roku, ceny dzia³ek naszym mieœcie wzros³y o 300 
procent. Najbardziej atrakcyjn¹ lokalizacj¹ w ka¿dym mieœcie jest rynek. 
Ka¿dy inwestor obojêtnie czy buduje supermarket, koœció³, dyskotekê czy 
drapacz chmur - ³akomie spogl¹da na rynek. 
Na lipcowej sesji Rady Miejskiej, burmistrz og³osi³ chêæ zakupu przez gminê 
700 metrowej dzia³ki wraz z niszczej¹cym budynkiem przy ulicy Rynek 1. 
Aby wszystko by³o zgodne z prawem, niezale¿ny rzeczoznawca dokona³ 
wyceny wartoœci ca³ej posesji. Gmina siê trochê potargowa³a i ostatecz-
nie stanê³o na kwocie 300 tysiêcy z³. Za tê kwotê, gmina mog³a mieæ atrak-
cyjn¹ parcelê w rynku oraz dzia³kê z ty³u budynku na której mog³y powstaæ 
ze 3-4 obiekty publiczne. Mo¿e sklepy? Mo¿e punkty us³ugowe? Wszyst-
ko w œcis³ym centrum. Na tak¹ okazjê poluj¹ inwestorzy na ca³ym œwiecie.
Szansê bieruñsk¹ storpedowa³ radny Andrzej Bibrzycki - przewodnicz¹cy 
Komisji Gospodarki Miejskiej. Arbitralnie uzna³, (mimo pozytywnej opinii 
wyra¿onej na Komisji GM),¿e to za drogo i przekona³ do swego pomys³u rad-
nych z Bierunia Nowego. W tej sytuacji, sprzeciw wszystkich radnych z Bieru-
nia Starego okaza³ siê za s³aby. Zostali przeg³osowani i szansa przepad³a.
Niedawno, prywatny inwestor kupi³ równie¿ w centrum Bierunia ale gorzej 
po³o¿on¹ i mniejsz¹ dzia³kê za 400 tys. z³. Miasto mog³o mieæ dzia³kê w 
rynku za 300 tysiêcy z³. Nie zdziwi³bym siê, gdyby okaza³o siê, ¿e posesja 
przy Rynku 1 te¿ zosta³a ju¿ sprzedana. Wszak kto pierwszy - ten lepszy. 
Atrakcyjnych dzia³ek w rynku wiêcej nie na. Ale zawsze mo¿na korzystaj¹c z 
opinii radnego Bibrzyckiego, kupiæ coœ taniej w Oœwiêcimiu czy Tychach.

Zbigniew Piksa

Moje fanzolarium

Szansa przepad³a?
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SESJA

w powi¹zaniu z modernizacj¹ 
przepompowni.

4. Poinformowaæ o uwzglê-
dnieniu w planach Kompa-
nii, znacz¹cego rozszerzenia 
obszaru Bierunia, tj. terenów 
zamieszka³ych, terenów rol-
nych, lasów oraz innych, w tym 
budowli hydrotechnicznych, 
jako zagro¿onych szkodami 
górniczymi.

4a. Przedstawiæ aktualny stan 
wykonania wniosków, szczegól-
nie mieszkañców dotycz¹cych 
usuwania szkód górniczych 
oraz plan perspektywiczny (ta-
bele iloœciowo-wartoœciowe z po-
daniem terminu realizacji).

4b. Przedstawiæ wykonanie 
usuniêcia szkód górniczych 
w zasobach mieszkaniowych 
przy ul. Hodowlanej, zaakcep-
towany przez w³aœciciela blo-
ków.

5. Doprowadziæ do zmia-
ny miejsca za³adunku drob-
nicowego wêgla na kopalni, 
likwiduj¹c tym samym emisjê 
py³ów, ha³asu, w tym wykona-
nie decyzji Wojewody Œl¹skiego 
z 24 lipca 2006 r., znak ŒR-III/H-
6611/b/15/06.

6. W zwi¹zku ze zmian¹ spo-
sobu transportu wêgla (ogra-
niczenie transportu kolejowe-
go i zwiêkszenie samochodo-
wego), zaktywizowaæ dzia³ania 
na rzecz budowy drogi ³¹cz¹cej 
miejsce sprzeda¿y wêgla z prze-
widywanym wêz³em komuni-
kacyjnym trasy S1 w Bieruniu- 
Œcierniach oraz po³udniowej ob-
wodnicy Bierunia.

7. Kontynuowaæ proces prze-
kazywania na rzecz gminy nie-
produkcyjnych sk³adników 
kompanii, w szczególnoœci 
dróg, chodników i parkingów 
na osiedlu przy ul. Granitowej 
i Wêglowej. wyspecyfikowaæ te 
sk³adniki maj¹tkowe ³¹cznie z te-
renami zielonymi, w tym ogród-
ki dzia³kowe.

8. Dokonaæ kompleksowej 
analizy mo¿liwoœci gospodaro-
wania wod¹ przepompowywan¹ 
z niecek bezodp³ywowych na te-
renie ca³ego miasta.

9. Podj¹æ dzia³ania zmierzaj¹ce 
do podniesienia zatrudnienia 
w KWK „Piast” mieszkañców 
Bierunia.

10. Doprowadziæ do prze-
sy³ania kolektorami wód s³onych 
z KWK „Ziemowit”.

11. Przedstawiæ za³o¿enia do 
koncesji na lata 2010 i nastêpne, 
ze szczególnym uwzglêdnieniem 
w koncesji filarów ochronnych.

12. Przedstawiæ zaawansowa-
nie i wykonanie przez kopalniê 
zadañ wymienionych w Planie 
Rozwoju Lokalnego.

PODCZAS SESJI RADA 
PODJÊ³A NASTÊPUJ¹CE 

UCHWA³Y:
- w sprawie zmiany miej-

scowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego te-
renów po³o¿onych w rejonie 
ul. Koœcielnej, Warszawskiej 
i Wêglowej.

Uchwa³a wejdzie w ¿ycie po 
up³ywie 30 dni od jej og³oszenia 
w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Œl¹skiego.

- w sprawie nieodp³atnego 
nabycia nieruchomoœci na 
rzecz Gminy Bieruñ

Rada postanowi³a nabyæ 
nieodp³atnie dzia³ki od osób 
fizycznych przy ul. Kamiennej 
o pow. 258 m2, 314 m2 oraz 184 
m2. Dzia³ki te nabyto w celu po-
szerzania istniej¹cej drogi.

- w sprawie nabycia nieru-
chomoœci na rzecz Gminy 
Bieruñ

Rada postanowi³a nabyæ 
czêœci dzia³ek od osób fizycz-
nych, po³o¿onych przy ul. Za-
brzeg oraz ul. S³owiañskiej, w ce-
lu porz¹dkowania stanu praw-
nego tych dróg.

- w sprawie zaci¹gniêcia kre-
dytu bankowego na pokrycie 
deficytu wynikaj¹cego z reali-
zacji zadañ inwestycyjnych.

Rada postanowi³a zaci¹gn¹æ 
w 2007 roku kredyt bankowy na 
pokrycie deficytu wynikaj¹cego 
z realizacji zadañ inwestycyjnych 
na ³¹czn¹ kwotê 5.072.141 z³, 
przeznaczaj¹c kredyt na:

1/ usprawnienie komunika-
cyjne centrum miasta Bierunia 
w kwocie 681.125 z³,

2/ modernizacjê budynku ul. Ry-
nek 15 w kwocie 4.391.016 z³.

Kredyt bêdzie sp³acany z do-
chodów w³asnych gminy w la-
tach 2008 - 2012.

- w sprawie zaci¹gniêcia kre-
dytu przeznaczonego na sfi-
nansowanie inwestycji.

Rada postanowi³a zaci¹gn¹æ 
w 2007 roku kredyt bankowy 
na realizacjê zadañ inwestycyj-
nych na ³¹czn¹ kwotê 827.859 
z³ przeznaczaj¹c go na:

1/ modernizacjê budynku ul. 
Rynek 14 w kwocie 150.000 z³,

2/ przebudowê Sp-3 w Bieru-
niu Nowym - sanitariaty - w kwo-
cie 677.859 z³.

Kredyt bêdzie sp³acany z do-
chodów w³asnych gminy w la-
tach 2008 - 2012.

Zakoñczy³y siê rozgrywki w ramach Dru¿ynowych Mistrzostw Pol-
ski - I liga. Graj¹cy tam zespó³ KS Unia Bieruñ Stary zaj¹³ osta-
tecznie 5-te miejsce, wystêpuj¹c w sk³adzie (wg szachownic i 

zdobytych punktów): Tadeusz Kubicki (5,0), Bogdan Mucha (4,5), 
£uksz Kubicki (5,0), Adam Wilk (5,5), Krzysztof Wilk (5,5), Andrzej 
Wilk (6,5) - kapitan.

Trwaj¹ rozgrywki w ramach Dru¿ynowych Mistrzostw Polski 1-
liga „E-mail Teem”. Graj¹cy tam zespó³ KS Unia Bieruñ Stary w 
sk³adzie: Tadeusz Kubicki (kapitan), Bogdan Mucha, Krzysz-

tof Wilk, Andrzej Wilk, zajmuje aktualnie 12 miejsce - rozgrywki 
w toku.

W sobotê 29 wrzeœnia odbêd¹ siê IX Otwarte Mistrzostwa Bie-
runia w szachach. Impreza dobêdzie siê w pawilonie spor-
towym K.S. „Unia” Bieruñ Stary przy ul. Chemików 40. Wa-

runkiem uczestnictwa jest: zg³oszenie siê na sali gry do godz. 9.30 w 
dniu turnieju oraz wp³acenie wpisowego w wysokoœci - 20 z³. Studenci, 
emeryci, renciœci, mieszkañcy Bierunia i zawodnicy KS „Unia” - 10 z³ 
natomiast uczniowie szkó³ podstawowych i gimnazjalnych - bezp³atnie. 
Turniej wchodzi w cykl XII Grand Prix Bierunia.

- w sprawie zaci¹gniêcia 
po¿yczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Œrodowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach na kontynuacjê kom-
pleksowego „Programu ogra-
niczania niskiej emisji na tere-
nie miasta Bierunia”.

Rada wyrazi³a wolê konty-
nuowania wspó³finansowania 
„Programu ograniczenia niskiej 
emisji na terenie miasta Bieru-
nia” i w tym celu postanowi³a 
zaci¹gn¹æ po¿yczkê z WFOŒiGW 
w Katowicach w wysokoœci 
2.342.402 z³. Realizacja progra-
mu bêdzie finansowana w okre-
sie 2 lat ze œrodków bud¿etu 
gminy w kwocie 1.144.438 z³, 
WFOŒiGW w kwocie 2.342.402, 
a mieszkañcy pokryj¹ wydatki 
w kwocie 1.494.360 z³.
Œrodki z bud¿etu gminy bêd¹ 
wydatkowane odpowiednio: 
w 2007 roku w kwocie 1.520.412 z³
w 2008 roku w kwocie 821.990 z³

Poprzednia uchwa³a regulu-
j¹ca wspó³finansowanie Progra-
mu podjêta w 2006 roku zosta³a 
uchylona przez Radê.

- w sprawie wprowadzenia 
zmian do bud¿etu

Rada wprowadzi³a zmiany do 
bud¿etu polegaj¹ca na zmniej-
szeniu dochodów bud¿etowych 
oraz zmniejszeniu wydatków 
bud¿etowych. Zadania oraz kwo-
ty zmian zawarte w za³¹cznikach 
do uchwa³y.

- w sprawie wyra¿enia zgo-
dy na u¿ywanie herbu mia-
sta Bierunia przez KS „Unia” 
Bieruñ Stary.

Rada wyrazi³a zgodê na 
u¿ywanie herbu miasta przez 
KS „Unia” Bieruñ Stary - sekcjê 
skata na Mistrzostwach Europy 
w Kircheim w Niemczech.

W porz¹dku obrad ujêty by³ 
równie¿ projekt uchwa³y w spra-
wie nabycia nieruchomoœci na 
rzecz gminy od osób fizycznych 
po³o¿onej przy ul. Rynek 1.

Poza budynkiem znajduj¹cym 
siê w bardzo z³ym stanie tech-
nicznym przewidziano nabycie 
dwóch dzia³ek o pow. 390 m2 
oraz 95 m2. W wyniku dyskusji 
oraz g³osowania postanowi³a 
przes³aæ projekt do ponownego 
zaopiniowania przez Komisjê.

Opracowa³ Sekretarz Miasta
Jerzy Stok

Z notesu szachisty
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DAM PRACĘ
Sieć handlowa zatrudni osoby do pracy w nowo powstałym sklepie 

spożywczo-przemysłowym w Bieruniu na stanowiskach:

Æ kierownik sklepu/zmiany

Æ fakturzysta

Æ magazynier

Æ kasjer/sprzedawca

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie lub przesłanie CV, podania i zdjęcia 
na adres:

„U Rafała” Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 7

43-300 Bielsko-Biała

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: 033 819 86 60

GWARANTUJEMY DOBRE WARUNKI PRACY

lek. med. Alicja Zamorska
dermatolog-wenerolog

przyjmuje
Bieruń St. ul.Chemików37

Familia-Med.
poniedziałki.16.30-17.30.

GABINET DERMATOLOGICZNY
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Drugi z kolei obóz trenin-
gowy, w którym wziê³a 
udzia³ grupa lekkoatle-

tów UKS „Maraton - Korze-
niowski. pl” z Bierunia wraz 
z trenerami: Katarzyn¹ Œlezion¹ 
i Waldemarem Ma³eckim to 
dziesiêciodniowy (6.08 - 16.08) 
pobyt w Oœrodku Przygotowañ 
Olimpijskich w Spale (ok. 120 km 
od Warszawy) . 

Obóz ten by³ szczególny pod 
wieloma wzglêdami. Poza tym, 
¿e oœrodek sam w sobie jest zna-
komity; mo¿na tam korzystaæ 
ze stadionu lekkoatletycznego, 
hali, basenu, wspania³ych bie-
gowych œcie¿ek leœnych, asfal-
towych tras dla chodziarzy, bo-

isk do siatkówki pla¿owej i teni-
sa ziemnego. Jest tam równie¿ 
wysokiej klasy zaplecze odno-
wy biologicznej jak komora krio-
terapeutyczna, ró¿nego rodzaju 
masa¿e itp. W wiêkszoœci z tych 
mo¿liwoœci korzystali m³odzi 
lekkoatleci, „szlifuj¹c swoj¹ 
formê” do wystêpów w jesien-
nych zawodach. Swój czas wol-
ny spêdzali natomiast na grze 
w siatkówkê pla¿ow¹, wyjœciu 
na basen, zwiedzanie okolic 
Spa³y, oraz „podgl¹daniu” jak 
trenuj¹ najbardziej utytu³owani 
znani wszystkim sportowcy. Jed-
nym z najwiêkszych prze¿yæ dla 
wszystkich by³y krótkie rozmo-
wy i robienie wspólnych zdjêæ 

m. in. z reprezentacj¹ Pol-
ski siatkarzy wraz z trenerem 
Raulem Lozano, olimpijczy-
kami (aktualnymi mistrzami 
œwiata czy olimpijskimi) Ka-
mil¹ Skolimowsk¹ i Szymo-
nem Zió³kowskim (rzut m³otem), 
zapaœnikami i ciê¿arowcami 
- Szymonem Ko³eckim, 
W³odzimierzem Zawadzkim 
oraz Andrzejem Wroñskim. 

Najciekawszym jednak by³o 
podpatrywanie „na ¿ywo” tre-
ningów chodziarzy reprezen-
tacji Polski wœród nich: Sylwii 
Korzeniowskiej, kontrolowanej 
przez jej znakomitego brata Ro-
berta Korzeniowskiego, Rafa³a 
Fedaczyñskiego, Kamila Kalkê 

oraz Grzegorza Sudo³a. Z za-
granicznych chodziarzy - przyja-
ció³ Roberta mogliœmy zobaczyæ 
reprezentantów Irlandii (Colin 
Griffin, Jamie Costin) oraz ak-
tualnego mistrza œwiata w cho-
dzie na 20 km Francisco Fer-
nandeza (Hiszpania) . Wszyscy 
wymienieni lekkoatleci przygo-
towuj¹ siê do startu w Mistrzo-
stwach Œwiata, które odbêd¹ siê 
w dniach 25.08 - 2.09. w Osa-
ce (Japonia). Jak widaæ warto 
zajmowaæ siê sportem, bo dziêki 
temu mo¿na ciekawie spêdziæ 
wolny czas, poprawiæ w³asn¹ 
kondycjê oraz zwiedziæ wiele 
znanych miejsc oraz poznaæ 
wielu nowych ludzi.

Trening z najlepszymi

Zakoñczy³ siê tegoroczny cykl 
dziesiêciu rozgrywek turniejo-
wych o Puchar Lata w Skacie. 

Organizatorem tradycyjnie by³a sek-
cja szachowa KS „Unia” Bieruñ Stary 
oraz Franciszek Mrzyk z ma³¿onk¹. 
W rozgrywkach uczestniczy³o 38 zawod-
ników Bierunia, powiatu i okolic, z któ-
rych przy skatowym stoliku wy³oniono 
najlepszych. 

Najwiêksze szczêœcie w kartach oraz 
najlepsze umiejêtnoœci w licytacji i sa-
mej grze mieli panowie: Edward Jarnot 
- zwyciêzca turnieju oraz Bogdan Zyga 

Letni turniej skata - wicemistrz i zdobywca trzeciego miejsca - Józef Ficek. 11 sierpnia 
podsumowania turnieju i og³oszenia wyników dokona³ Franciszek 
Mrzyk, natomiast nagrody wrêcza³ pose³ RP - Józef Berger. 



Ju¿ po raz ósmy, wyruszy-
liœmy na trasê Rodzinnego 
Rajdu Rowerowego, które-

go organizatorem jest Bieruñski 
Oœrodek Sportu i Rekreacji. 370 
uczestników wyruszy³o w sobotê 
11 sierpnia na ponad 20 kilome-

trow¹ trasê. Ruszyli z parkingu 
przy hali sportowej w Bieruniu 
Starym, ulic¹ £ysinow¹, dalej 
ul. Wita w stronê Œwierczyñca, 

tras¹ za zak³adami Nitroerg S.A., 
przez Jajosty, Bijasowice do Klu-
bu Sportowego „Piast” w Bie-
runiu Nowym. Tam uczestnicy 
mogli och³on¹æ, jednak nie od 
wra¿eñ, które dostarczy³y im gry 
i zabawy rodzinne przygotowane 
przez organizatora. Powrót na 

miejsce startu czyli na parking 
przy hali sportowej w Bieruniu 
Starym wieñczy³ jedynie kolejny 

etap sportowych zmagañ
W rodzinnym turnieju 

przeci¹gania liny tryumfowa³a 
rodzina Jagodów: pan Marek 

z ¿on¹ Sylwi¹, wspomagani 
przez siostrzeñców: £ukasza i 
Patryka Oroczów okazali siê bez-
konkurencyjni. Z kolei w grupie 
si³aczy, wyciskaj¹cych sztangê - 
niepokonany okaza³ siê Tomasz 
Solecki o posturze raczej lek-
koatlety ni¿ ciê¿arowca. Spe-

cjalnym pu-
charem uho-
n o r o w a n o 
malutkiego Fi-
lipa Zio³a, któ-
ry co prawda 
podró¿owa³ z 
mam¹ Kamil¹ 
ale i tak by³ 
najm³odszym 
uczestnikiem 
rajdu. 

Tradycyj -
nie, najwiêcej 
emocji wzbu-
dzi³o loso-
wanie na-
gród. Trwa³o 
ono doœæ d³ugo, gdy¿ wœród 
370 uczestników rozlosowa-
no tyle nagród, ¿e otrzyma³ je 
niemal co trzeci uczestnik. Tę 
najwa¿niejsz¹ - rower odebra³ 
Jan Hudzikowski z r¹k wice-
burmistrza Jana Podleœnego, 

dyrektora BOSiRu Adama Ducz-
mala i przewodnicz¹cego Stow. 
Mi³oœników 600 letniego Bieru-

nia - Jana Wieczorka. Nieste-
ty jak nam powiedzia³ Jan Hu-
dzikowski - odebra³ on rower 
w imieniu nieobecnej Kata-

rzyny Rajkowskiej, której los 
okaza³ siê szczêœliwy i która 
poprosi³a pana Jana o ode-
branie w jej imieniu nagrody. 
Tak wiêc, pan Jan móg³ sobie 
tylko rower potrzymaæ ale w 
przysz³ym roku, kto wie? 

Ka¿dy ma szansê, wystarczy 
wykupiæ udzia³ w kolejnym raj-
dzie za rok. Zapraszamy.

Bieruñ na rowerach


