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W³adza ma s³u¿yæ!
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Kardyna³ Nagy - Honorowym Obywatelem rodzinnego powiatu

W³adza ma s³u¿yæ!

Z m³odzie¿¹ w pubie

(...) Obojêtnoœæ mo¿e zabiæ nas... - 
œpiewa na swej nowej p³ycie oœwiêcimsko 
bieruñska grupa „Avalanche”. Utwór ten, 
wykonywany podczas pi¹tkowego koncer-
tu w pubie Matrix, rozgrza³ publicznoœæ do 
czerwonoœci. Wœród m³odzie¿y zebranej w 
nowo bieruñskim pubie by³ burmistrz Lu-
dwik Jagoda, który odpowiada³ nieobojêtnej 

m³odzie¿y, na jej pytania. M³odzi, w przerwie 
miêdzy koncertami nowobieruñskiego sqadu 
hip-hopowego „Pó³typó³ja” a wystêpem roc-
kowego „Avalanche”, pytali miêdzy innymi o: 
œcie¿ki rowerowe ( ju¿ powstaj¹) o „skate-
park” (plany gotowe - realizacja w przysz³ym 
roku) mo¿liwoœæ korzystania z hali przy Gim-
nazjum nr 2 czy boiska przy SP1.

Bieruñski 
sukces!

Tygodnik samorz¹dowy 
„Wspólnota” przygo-
towa³ presti¿owy Ran-

king dotycz¹cy sukcesów 
mijaj¹cej kadencji. Uka¿e 
siê on przed wyborami 
samorz¹dowymi, w 45 nu-
merze Wspólnoty.

Miasto Bieruñ zajê³o w tym 
Rankingu, wœród wszystkich 
ma³ych miast w Polsce, 9 miej-
sce w kategorii sukces finan-
sowy i 9 w kategorii sukces 
kadencji. Ta ostatnia katego-
ria jest podsumowaniem suk-
cesów ekonomicznych, finan-
sowych i infrastrukturalnych w 
przeci¹gu ca³ej kadencji. Gra-
tulujemy serdecznie! 

Jak siê dowiedzieliœmy do 
tworzenia rankingu pos³u¿y³y 
powszechnie dostêpne i da-
j¹ce siê zmierzyæ wskaŸniki. 
Porównywana by³a sytuacja 
na pocz¹tku i na koñcu ka-
dencji. 

1. Sukces finansowy - 
mierzony jest za pomoc¹ 
dwóch wskaŸników - wzro-
stu dochodów bud¿etowych 
ogó³em i wzrostu dochodów 
w³asnych samorz¹dów.

2. Sukces ekonomiczny - 
okreœlany jest na podstawie 
5 wskaŸników: spadek bez-
robocia (mierzony w skali 
powiatu - to jest bowiem ob-
szar wzglêdnego domyka-
nia siê rynków pracy), wzrost 
liczby zarejestrowa-
nych podmiotów go-
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WYDARZENIA

W nowobieruñskim koœciele p.w œw. 
Barbary, w minion¹ niedzielê 
- 29 paŸdziernika, zebra-

li samorz¹dowcy powiatu bieuñsko 
lêdziñskiego. By³a ku temu potrójna 
okazja: ósma rocznica poœwiêcenia 

koœcio³a, podziêkowanie za koñcz¹c¹ 
siê kadencjê oraz wyró¿nienie przez rad-
nych powiatowych J.E. Ks. Kardyna³a 
Stanis³awa Nagiego tytu³em: „Honoro-
wy Obywatel Powiatu”.

Mszê œwiêt¹ koncelebrowali: J.E. Ks. 
Kardyna³ Stanis³aw Nagy, dziekan Ks. 
Józef Przyby³a oraz proboszczowie 
bieruñskich parafii ks. Andrzej Barto-
szek z parafii pw. Œw Barbary, Ks. Jan 
D¹bek z parafii Najœwiêtszego Serca 
Pana Jezusa, ks. Walerian Ogierman 
z parafii p.w. œw. Bart³omieja Aposto³a.

W czasie homilii, kardyna³ Nagy 
podkreœli³ dorobek powiatu i po-
szczególnych gmin wskazuj¹c na 
osi¹gniêcia i to co pozosta³o jeszcze 
do zrobienia. Zaapelowa³ równie¿ o 
udzia³ w wyborach samorz¹dowych 
i dokonanie w³aœciwego wyboru. 
Przypomnia³, ¿e nie ma idealnych 
rozwi¹zañ i nie zawsze wszystko siê 
udaje zrealizowaæ. Osi¹ ca³ego ka-
zania by³o przypomnienie, ¿e tak jak 
pan Jezus umy³ nogi Aposto³om, tak 
w³adza - równie¿ ta samorz¹dowa - 

ma s³u¿yæ mieszkañcom. W³adza nie 
jest dla zaszczytów tylko dla s³u¿by 
spo³eczeñstwu. 

Wczeœniej JE. witaj¹c zgroma-
dzonych w œwi¹tyni parafian, powi-
ta³ mieszkañców Bierunia Starego. W 
pierwszej chwili wygl¹da³o to na fa-
talne przejêzyczenie - by³ wszak w 
koœciele wype³nionym wiernymi z 
Bierunia Nowego. Jednak urodzone-
mu Bieruniakowi chodzi³o o powita-
nie równie serdeczne, jak niedawno 
wita³ mieszkañców tamtej czeœæ na-
szego miasta.

Pod koniec Mszy œwiêtej, dokument 
potwierdzaj¹cy przyznanie tytu³u Ho-
norowy Obywatel Powiatu” najwybit-
niejszemu z mieszkañców powiatu - 
wrêczy³ starosta Piotr Czarnynoga a 
¿yczenia zdrowia i b³ogos³awieñstwa 
Bo¿ego, z³o¿yli pos³owie naszej ziemi 
bierunianin Józef Berger z PO i boj-
szowianin Alojzy Lysko z PiS.

W œwi¹tyni nie zabrak³o radnych na-
szego miasta wszystkich kadencji, z 
przewodnicz¹cym Rady Miasta - Ja-
nem Wieczorkiem i burmistrzem Lu-
dwikiem Jagod¹. Burmistrz z bukie-
tem kwiatów powita³ ksiêdza kardyna³a 
i zaprosi³ do jak najczêstszych odwie-
dzin w rodzinnym mieœcie. 

Kardyna³ Nagy - Honorowym Obywatelem rodzinnego powiatu

W³adza ma s³u¿yæ!
1

Wieloletnia wspó³praca liceum z 
Zak³adami Tworzyw Sztucznych 

ERG przynosi obopólne korzyœci. Jak 

co roku m³odzie¿ klas przyrodni-
czych 18 paŸdziernika sadzi³a klo-
ny, dêby, wi¹zy, olchy i graby na 
terenach przyzak³adowych. Swo-
je drzewko zasadzi³ równie¿ pre-
zes ERG-u Jerzy Olek. Dziêki UM 
w Bieruniu uczniowie zasadzili po-
nad 5 tysiêcy drzew. Nad stron¹ tech-
niczn¹ przedsiêwziêcia czuwa³y panie 
Gra¿yna Pyka i Aleksandra Stachoñ, 
nauczycielki biologii w naszym liceum. 
Jak same podkreœla³y zaanga¿owanie 
m³odzie¿y by³o niesamowite, a duch 
ochoczy szed³ w parze z cia³em. A¿ 
mi³o by³o na nich popatrzeæ, gdy robili 
to z tak¹ satysfakcj¹, twierdz¹c, ¿e po-

zostawiaj¹ po sobie swoiste exegi mo-
numentum. 

D.K.

A lasy rosn¹
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GOSPODARKA

Jakie nale¿y w takim razie mieæ 
cechy, aby powszechnie i bez 
w¹tpliwoœci uznano nas za lide-

rów? Pogl¹dy w tej sprawie ostatnio 
silnie zmieniaj¹ siê, ewoluuj¹. Jeszcze 
do niedawna s¹dzono, ¿e wystarcz¹ 
umiejêtnoœci „techniczne”, dobra 
znajomoœæ miejsca, tematów i proble-
mów, techniki czy technologii, ¿e wy-
starczy byæ cz³owiekiem w miarê inte-
ligentnym i sprawnym, dynamicznym 
mened¿erem. Teraz jednak przewa¿a 
pogl¹d, ¿e to wszystko ma³o. Aby byæ 
prawdziwym przywódc¹ potrzeba tzw. 
inteligencji emocjonalnej. 

Co siê na ni¹ sk³ada? Po pierw-
sze samoœwiadomoœæ, czyli najogól-
niej i prosto rzecz ujmuj¹c - wie-
dza o sobie i wiara w siebie. Da-

lej: samokontrola (czytaj: panowanie 
nad sob¹, ale tak¿e - szlachetnoœæ, 
otwartoœæ na zmiany). Trzeci ele-
ment to motywacja, tj. zami³owanie 
do wykonywanych obowi¹zków, od-
danie firmie, spo³ecznoœci, entuzjazm 
i wytrwa³oœæ. Czwarty element zwie 
siê empati¹ i wyra¿a umiejêtnoœæ 
wczuwania siê w problemy in-
nych, wra¿liwoœæ na k³opoty ludzi: 
wspó³pracowników, s¹siadów, znajo-
mych i obcych. W koñcu nie mo¿na 
pomin¹æ umiejêtnoœci spo³ecznych, 
które mówi¹ o zdolnoœciach kie-
rowania zespo³ami ludzi, ³atwoœci 
nawi¹zywania kontaktów, darze prze-
konywania itp.

Jedno jest pewne: inteligencja emo-
cjonalna roœnie wraz z wiekiem. Mo¿na 

próbowaæ poprawiaæ ten element po-
przez kursy i szkolenia, nic jednak nie 
zast¹pi doœwiadczenia ¿yciowego i na-
turalnych talentów. Nale¿y podkreœliæ, 
¿e rozwijanie w³asnej inteligencji emo-
cjonalnej nie mo¿e nast¹piæ - i nigdy nie 
nast¹pi - bez szczerej chêci i wysi³ku. 
Poza tym - jedni to maj¹ „od urodzenia”, 
inni nie nabêd¹ tego nigdy.

Czy mieszkañcom Bierunia ktoœ w 
tym miejscu nasuwa siê na myœl? Ja 
mia³em przyjemnoœæ poznaæ takiego 
kogoœ. Ludwik Jagoda kieruje Bieru-
niem ju¿ 8 lat i jest naturalnym przy-
wódc¹ spo³ecznoœci Miasta. To dobry 
przyk³ad na poparcie tez socjologów 
i analityków problemów zarz¹dzania i 
marketingu.

dr Ryszard Lenc jest konsultantem 
w firmie Business Consulting Sp. z o.o. 
w Katowicach. Zajmuje siê m.in. za-

gadnieniami promocji i wizerunku 
osób, firm, regionów.

„Nigdy niczego wielkiego 
nie osiągnięto bez 

entuzjazmu”

Ralph Waldo Emerson (1803-1882), 
amerykański myśliciel, pisarz

Co czyni cz³owieka przywódc¹?
Znacie? No to pos³uchajcie.

Ryszard Lenc

Ludzie od wieków stawiaj¹ pytanie, czy przywódc¹ cz³owiek 
siê rodzi, czy nim zostaje. Spo³ecznoœci lokalne, pracownicy w 
firmach, przedsiêbiorstwach, instytucjach publicznych niejed-
nokrotnie zastanawiaj¹ siê, czy osoba, która im przewodzi, któ-
ra nimi kieruje jest, czy nie jest takim przywódc¹. 

Bieruñ miastem 
przysz³oœci

Bieruñ przeznacza na in-
westycje 20 - 30% swo-

ich dochodów, podczas 
gdy du¿e polskie miasta in-
westuj¹ w przysz³oœæ tylko 
oko³o 10% dochodów. Jeœli 
wzi¹æ pod uwagê niski po-
ziom bezrobocia na tle kra-
ju (6% do 16%), sprawnoœæ, 
z jak¹ Miasto pozyskuje fun-
dusze europejskie (7,3 mln 
z³ rocznie) oraz aktualne 
tempo remontu dróg, nale¿y 
stwierdziæ, ¿e Bieruñ jest 
miejscem, w którym warto 
lokalizowaæ inwestycje ko-
mercyjne. Co wiêcej, Bieruñ 
pod zarz¹dem Burmistrza 
Ludwika Jagody jest przy-
chylny potencjalnym inwe-
storom: rozwi¹zuje proble-
my zwi¹zane z zagospoda-

rowaniem przestrzennym i 
uzbraja tereny inwestycyj-
ne. Gdyby inne samorz¹dy 
funkcjonowa³y podobnie, 
Polska prawdopodobnie 
przyci¹ga³aby du¿o wiêcej 
inwestycji zewnêtrznych.

Opcje rozwoju na 
lata 2007 - 2013

Jako ¿e zbli¿a siê kolej-
ny okres bud¿etowania 

Unii Europejskiej (lata 2007 
- 2013), czas najwy¿szy 
rozwa¿yæ dalsze kierunki 
rozwoju Bierunia. Jako ¿e 
Miasto w poprzednich la-
tach skutecznie przyci¹ga³o 
inwestorów i dysponu-
je znacznymi wolnymitere-
nami inwestycyjnymi (ok. 

80 ha), naturaln¹ konse-
kwencj¹ tego stanu rzeczy 
wydaje siê poszukiwanie 
kolejnych inwestorów, któ-
rzy zapewni¹ mieszkañcom 
Miasta pracê, lokalnym 
przedsiêbiorcom - nowe 
mo¿liwoœci wspó³pracy, a 
urzêdowi Miasta - dochody 
podatkowe.

Jak? Proces poszuki-
wania nowych inwesto-
rów i promowania wizerun-
ku miasta wœród podmiotów 
zewnêtrznych jest kosztow-
ny. Przyk³ad? Miliony euro 
wpompowane przez Kraków 
w promocjê na zagranicz-
nych rynkach turystycznych. 
W tym miejscu z pomoc¹ 
przychodzi Unia Europejska: 
programy dotacyjne pozwa-
laj¹ Miastom promowaæ wi-
zerunek z du¿ym udzia³em 
funduszy centralnych i 
zagranicznych. 14

Nowe inwestycje 
w Bieruniu 
w latach 

2007 - 2013

Co nas czeka?
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WYBORY

: Co uwa¿aj¹ za najwiêksze 
bogactwo Bierunia, albo inaczej 
najwiêksz¹ zaletê naszego miasta?

Ludwik Jagoda: Pytanie jest bardzo 
ogólne a odpowiedŸ wymaga rozprawy 
naukowej. Mamy to zreszt¹ ujête w na-
szej „Strategii rozwoju gminy Bieruñ”. 
Na potrzeby tego artyku³u chcia³bym 
podkreœliæ dwie zalety: jedna z nich 
to atrakcyjne po³o¿enie gminy w ser-
cu Œl¹ska, blisko Katowic, Krakowa, bli-
sko po³udniowej granicy. W centrum 
województwa, miejscu przecinaj¹cych 
siê szlaków od Wroc³awia po Kraków i 
z pó³nocy na po³udnie a zarazem nieco 
na uboczu wœród zieleni, zdala od wiel-
komiejskiego zgie³ku i zanieczyszczeñ 
œl¹skiej aglomeracji. Ale mówi¹c o praw-
dziwym skarbie tej ziemi trzeba mówiæ o 
ludziach o pracowitoœci, sumiennoœci, 
gospodarnoœci Bieruniaków czyli wszyst-
kich obywateli naszego miasta.

Henryk Skupieñ: Nie bêdê chyba ory-
ginalny, uzupe³ni³bym jedynie wypowiedŸ 
pana burmistrza o takie stwierdzenie, ¿e 
mamy tu tradycjê ludzi, mieszkaj¹cych 
tu od pokoleñ, oraz tych, którzy przy-
byli na ten teren, oni te¿ wnosz¹ swoj¹ 
kulturê, swoje mo¿liwoœci dzia³ania. 
Wiêkszoœæ z nich przez te kilkanaœcie lat 
sta³a siê integraln¹ czêœci¹ spo³ecznoœci 
bieruñskiej. Niemniej jednak ci¹gle trze-
ba o tym myœleæ, trzeba ³¹czyæ, ponie-
wa¿ jeœli ci ludzie chc¹ zapuœciæ korzenie 

tak naprawdê z pokolenia na pokolenia, 
musz¹ mieæ pewnoœæ i gwarancje , ¿e to 
co oni myœl¹ i ewentualnie chc¹ zrobiæ, 
bêdzie brane mocno pod uwagê. Druga 
kwestia bardzo istotna, to jest konkretnie 
ta ziemia i otoczenie w zakresie szeroko 
rozumianego œrodowiska naturalnego. 
Pod wzglêdem obszaru ta nasza ziemia 
jest ma³a ale niemniej czymœ siê charak-
teryzuje. Plusem jest to, ¿e nasze miasto 
jest w dobrym miejscu i powinno byæ da-
lej w tym dobrym miejscu. Perspektywy 
s¹ dobre ze wzglêdu na uk³ad komuni-
kacyjny Bierunia, który powinien sprzyjaæ 
rozwojowi miasta. 

Ireneusz Piecha: Ja jako Przewod-
nicz¹cy Wolnego Zwi¹zku Zawodowe-
go Sierpieñ 80 w KWK „Ziemowit”, dla 
mnie najwa¿niejsze jest dobro i byt lu-
dzi pracy , dbam o to by z przyczyn 
b³ahych nie zwalniano pracownika, 
¿eby rodziny nie zosta³y bez œrodków do 
¿ycia, równie¿ bêdê za powiêkszeniem 
miejsc pracy które s¹ i mo¿na za tym 
walczyæ i œci¹gaæ inwestorów do mia-
sta. Najwiêkszym bogactwem Bierunia 
jest terytorium, na którym siê znajduje. 
To jest g³ówna sieæ komunikacyjna, któ-
ra wi¹¿e Bieruñ z s¹siednimi miastami. 
Drug¹ wa¿n¹ rzecz¹, jeœli chodzi o bo-
gactwo Bierunia czy Starego czy Nowe-
go, s¹ zak³ady które znajduj¹ siê na tere-
nie miasta i ich dobra, które napêdzaj¹ 
bud¿et miasta. Mamy te¿ coœ, co daje 
perspektywê na przysz³oœæ, czyli tere-

ny, które mo¿na jeszcze bardzo dobrze 
zagospodarowaæ.

: Co panów zdaniem jest 
najwiêkszym minusem lub wad¹ na-
szego miasta? Czyli co nale¿a³by jak 
najszybciej zmieniæ?

Henryk Skupieñ: S³aboœci¹ Bierunia 
jest ci¹gle brak integracji naszych dziel-
nic i miejscowoœci. Szans¹ by³o stwo-
rzenie jednego wspólnego gimnazjum. 
Zdecydowano jednak inaczej i mamy 
dwa gimnazja. 

By³oby równie¿ dobrze, ¿eby ci, któ-
rzy tu przyjechali, chcieliby tutaj zostaæ. 
Niestety zdarza siê, ¿e czêœæ ludzi st¹d 
wyje¿d¿a. Statystyki mówi¹, ¿e jest nas 
coraz mniej. Generalnie nie podoba mi 
siê w³aœnie to, ¿e liczba Bierunian spada. 
Kolejna sprawa to uk³ad komunikacyj-
ny miasta. Jest wielki postêp w tej dzie-
dzinie ale w nastêpnej kadencji trzeba 
robiæ wszystko, ¿eby wreszcie docelowo 
rozwi¹zaæ ten problem.

Chodzi mi o to by ciê¿ki transport, 
zarówno kopalniany, tranzytowy z ulic 
Warszawskiej, Wawelskiej w Nowym 
Bieruniu, a w czêœci tak¿e w Starym, 
patrz Rynek, zosta³ tak ukszta³towany, 
¿eby ludziom ¿y³o siê dobrze, w czyst-
szym œrodowisku, ciszy i spokoju, a z 
drugiej strony, ¿eby to nie hamowa³o 
przedsiêbiorczoœci. Wiadomo, ¿e uk³ad 
komunikacyjny ma zasadniczy wp³yw na 
to, co jest oceniane jako dobre lub z³e. 
No i sprawa bardzo wa¿na, szeroko ro-
zumiana ochrona œrodowiska natural-
nego. Tu mamy bardzo du¿o z³ych rze-
czy, które trzeba poprawiæ. Przyk³adem 

Drodzy Czytelnicy, 

12 listopada czekaj¹ nas wybory samorz¹dowe, 
a wraz z nimi ju¿ po raz drugi bezpoœrednie wybo-

ry burmistrza miasta. O ten najwa¿niejszy fotel w naszym 
mieœcie, ubiega siê trzech kandydatów: 
Ludwik Jagoda dotychczasowy burmistrz - zg³oszony 
przez Stowarzyszenie Mi³oœników 600-letniego Bierunia,

Ireneusz Piecha z Polskiej Partii Pracy.
Henryk Skupieñ ze Stowarzyszenia Mi³oœników Ziemi 
Bieruñskiej „Por¹bek” 
Postanowiliœmy zaprezentowaæ wszystkich kandyda-
tów i dlatego 27 paŸdziernika, zorganizowaliœmy burmi-
strzowsk¹ debatê z udzia³em wszystkich pretendentów. 
Redakcja przygotowa³a trzy identyczne pytania na które 
odpowiadali kolejno wszyscy kandydaci siedz¹cy razem 
przy wspólnym stole. Ka¿dy z kandydatów raz odpowia-

da³ jako pierwszy, raz jako drugi 
i raz jako trzeci. Ka¿dy dyspono-
wa³ tak¹ sam¹ iloœci¹ czasu na 
odpowiedŸ. Choæ nie wszyscy 
wykorzystywali przyznany im li-
mit. Odpowiedzi zosta³y nagrane 
na taœmê, spisane i przedstawio-
ne wszystkim trzem kandydatom 
do autoryzacji.
Redakcja nie ingerowa³a w treœæ, 
formê i styl odpowiedzi. 
Oto zapis tej rozmowy, któr¹ 
przeprowadzi³ Zbigniew Piksa. 

Wybierz sobie burmistrza

Ludwik Jagoda Ireneusz PiechaHenryk Skupieñ



4 RODNIA · 5 LISTOPAD 2006 r. 5RODNIA · 5 LISTOPAD 2006 r.

WYBORY

Paciorkowce bardzo zaniedbane. Teren 
jest zdegradowany, trochê zapomniany 
a z obietnic niewiele wysz³o. Takich te-
renów jest sporo, podobnie £êg , gdzie 
w latach 70. by³y wielkie plany inwesty-
cyjne, z których nic nie wysz³o, a teren 
jest zdegradowany, podobnie bieruñski 
staw. Takich spraw jest du¿o wiêcej. Trze-
ba o tym pomyœleæ, bo s¹ to sprawy któ-
re musz¹ byæ za³atwione.

Ireneusz Piecha: To, co mi siê nie po-
doba , to jest podzia³, dalej jak kiedyœ 
by³ za starych czasów na Bieruñ Sta-
ry i Nowy. To jest ró¿nica, jedzie siê na 
Nowy... ze Starego. Ludzie siê nie po-
trafi¹ skonsolidowaæ. Tak jak w Bieruniu 
powsta³o Osiedle Homera, tak samo ci 
mieszkañcy nie potrafi¹ siê z¿yæ z reszt¹ 
mieszkañców Bierunia Starego, czuj¹ 
siê ci¹gle jakby innym spo³eczeñstwem. 
Druga sprawa, która ma prawo siê nie 
podobaæ, to wiele niedokoñczonych od 
lat robót i remontów. Jest zrobiona ob-
wodnica rynku, rynek jest piêkny. ale ul. 
Macieja, niby obwodnica a jest do robo-
ty . Poprawki po kanalizacji by³y robione, 
ale brakuje wykoñczenia po poprzed-
nich robotach, jak kanalizacja, czy gaz. 
S¹ ulice z dziurami, brakuje sp³ywów do 
kratek œciekowych. Trzeci¹ spraw¹ jest 
staw £ysina. Parking ju¿ jest zrobiony, ale 
trzeba zrobiæ konkretny dojazd, trzeba 
go wybraæ, pog³êbiæ i zrobiæ turystycz-
ny, zagospodarowaæ, porobiæ zabezpie-
czenia, no i zatrudniæ w sezonie wiêksz¹ 
liczbê ratowników. Chcia³em jeszcze 
poruszyæ kwestie sportu. Zosta³a wybudo-
wana nowa hala sportowa w Nowym Bie-
runiu, ale ja mam w¹tpliwoœci, kto bêdzie 
z niej korzysta³, skoro nie jest wykorzysta-
na w pe³ni hala w Bieruniu Starym. Dla nie-
których op³aty za korzystanie s¹ zbyt wy-
sokie, m³odzie¿y na nie nie staæ. Na nowej 
hali nie wiadomo, co bêdzie udostêpnione 
bezp³atnie, st¹d w¹tpliwoœæ, czy bêdzie 
s³u¿y³a wszystkim.

Ludwik Jagoda: Ja mo¿e zacznê 
od historii, tej najnowszej. Kiedy w 91 
roku Bieruñ uzyska³ samodzielnoœæ 
- to pamiêtam, ¿e zastaliœmy: Rynek 
jako wielki przystanek, remontowane 
od oœmiu lat kino i 80 metrów chodni-
ka przy CPN. W Nowym Bieruniu by³o 
podobnie: kocie ³by, zdezelowany dwo-
rzec, smrodz¹ca papownia i tartak. Trud-
no by³o uwierzyæ, ¿e tu siê coœ mo¿e 
zmieniæ w tak krótkim czasie.

Po 15 latach samodzielnoœci trzeba 
oddaæ g³êboki pok³on mieszkañcom, 
¿e dziêki ich zapobiegliwoœci zmieni³o 
siê tak wiele. Podsumujmy to, co mamy: 
gospodarka wodna ³¹cznie z grub¹ rur¹, 
biegn¹c¹ do osiedla, zgazyfikowanie 

Bierunia, skanalizowane 70proc. mia-
sta ³¹cznie z budow¹ 2 nowoczesnych 
oczyszczalni. Mamy uporz¹dkowane 
szko³y: ka¿da ma basen, s¹ dwie du¿e 
hale gimnastyczne. Mamy piêkny 
oœrodek kultury w którym odbywa siê 
wiele imprez, oczywiœcie potrzeba jesz-
cze trochê w niego zainwestowaæ, po-
trzeba wybudowaæ domu kultury w Bie-
runiu Nowym. 

Powie ktoœ, ¿e mia³em mówiæ o tym co 
mi siê nie podoba. Otó¿, choæ zrobiono 
bardzo du¿o nie podoba mi siê, ¿e nie 
uda³o siê zrobiæ jeszcze wiêcej. 

Bo potrzeby s¹ jeszcze przeogromne. 
Musimy dokoñczyæ budowê kanalizacji, 
poprawiæ stan dróg. Jestem realist¹, nie 
podoba mi siê, ¿e nie mamy wiêkszych 
dochodów, bo pewnie uda³oby siê 
wiêcej zrobiæ. Nie podoba mi siê, ¿eœmy 
tylko wydali 7 mln a nie 14 na likwidacjê 
niskiej emisji. Nie podoba mi siê, ¿e nie 
uda³o siê sfinalizowaæ wprowadzenia 
S1 i obwodnicy do Planu Rozwoju Wo-
jewództwa Œl¹skiego ale podoba mi siê, 
¿e zrobiliœmy remont DK 44 za 37 mln z³. 

: Z³ota rybka wy³owiona z 
Mlecznej da³a do kasy miasta dodat-
kowe, niespodziewane 10 milionów. 
Na co je panowie przeznaczycie? 

Ireneusz Piecha: To na pewno nie 
by³aby taka inwestycja, jak most za mi-
lion, który nie wiem, dla kogo jest przy-
datny. Moim zdaniem on jest przydatny 
tylko dla infrastruktury, dla historii jakiejœ 
grobli, a nie dla mieszkañców. Ja bym 
wiêkszoœæ zainwestowa³ w sport które 
s¹ niedokoñczone z lat 80.i drogi Kocyn-
dra, Macieja, Œwierklowa Mo¿na by³oby 
zrobiæ jedn¹ dobr¹ dru¿ynê, która by na-
wet ogrywa³a trzecie, albo i nawet drugie 
ligi. Mo¿na poszerzyæ boisko dla Unii, 
zrobiæ trybuny, bo to jeden z lepszych 
obiektów w powiecie. Trzecia sprawa, to 
jakiœ obiekt, dom spotkañ dla m³odzie¿y 
trzeba wybudowaæ. Jak siê chodzi wie-
czorami to widaæ, ¿e ta m³odzie¿ nie ma 
gdzie siê spotkaæ. Przyda³by siê dla nich 
dom kultury z miejscem na dyskoteki, 
czy inne zabawy. Wieczorami m³odzie¿ 
przesiaduje pod szko³¹, nie ma gdzie 
pójœæ, gdzie siê podziaæ. Nikt nie ma na 
to wgl¹du, tak Stra¿ Miejska bardzo rzad-
ko Stra¿ Miejska, czy wiêcej policja tam 
zagl¹da. No i jako trzecie najwa¿niejsze 
zadanie, w które bym zainwestowa³, to 
zrobienie kanalizacji do koñca. Praktycz-
nie jeszcze ca³y Baraniec i cz¹stki Nowe-
go Bierunia zosta³ bez kanalizacji.

Ludwik Jagoda: Dziesiêæ milionów 
w skali Bierunia to jest po³owa bud¿etu 
inwestycyjnego jednego roku, bo tyle 

ostatnio wydajemy. To nie jest za du¿o 
pieniêdzy, ale uwa¿am, ¿e trzeba by te 
œrodki przeznaczyæ na jakieœ zadania 
specjalne, nie mieszcz¹ce siê w strategii 
rozwoju naszego miasta. Tam s¹ wpisa-
ne takie zadania, jak tu kolega wspomi-
na³, np. spêdzanie wolnego czasu przez 
m³odzie¿, budowa domu opieki dla star-
szych. Wiêc na te rzeczy takich dodatko-
wych pieniêdzy wydawaæ bym nie chcia³. 
Przede wszystkim bym chcia³ dalej 
uaktywniæ nasz¹ strefê, ¿eby by³y dodat-
kowe miejsca pracy. Wydaliœmy tam ju¿ 
ogromne pieni¹dze, ale inwestorzy ocze-
kuj¹ dalszych nak³adów, wiêc da³bym 
na to. Do³o¿y³bym na to, na co nas nie 
staæ, czyli na dop³aty do kanalizacji, ¿eby 
mieszkañcy tyle p³aciæ nie musieli, cho-
cia¿ p³ac¹ 2,60z³ czyli najmniej w powie-
cie. Da³bym te¿ na ochronê œrodowiska 
dla tych, których nie staæ na te 30procent 
wk³adu w³asnego do modernizacji ogrze-
wania w ramach programu, realizowane-
go przez gminê. Poniewa¿ miasto jako 
samorz¹d musi dbaæ zarówno o potrze-
by fizyczne, jak i duchowe mieszkañców, 
rozwa¿y³bym przeznaczenie jakiejœ 
sumy dla parafii w jakimœ ograniczo-
nym zakresie, jak np. budowy organów, 
bo to te¿ s³u¿y ludziom Nie chcê mówiæ 
o budowie wielkiej obwodnicy, bo za te 
pieni¹dze, to mo¿e bym z pó³ projektu 
zrobi³. To zagadnienie wykraczaj¹ce po-
nad tê kwotê, któr¹ i tak pewnie bym 
przekroczy³. 

Henryk Skupieñ: Ja widzia³bym to 
inaczej. 10 mln w skali 4-letniej kaden-
cji to nie jest du¿o. Dlatego nie sili³bym 
siê na jakieœ specjalne inwestycje, tylko 
do³o¿y³bym do œrodków bud¿etowych 
na te inwestycje, które musz¹ byæ zre-
alizowane. Mo¿na by je w ten spo-
sób przyœpieszyæ; przede wszystkim 
kanalizacjê w jednej i drugiej czêœci Bie-
runia. Prawdopodobnie i tak trzeba by 
do³o¿yæ, bo ¿eby wszystko zrobiæ, bo 
to wymaga olbrzymich œrodków. Popra-
wa infrastruktury jest kosztowna. Jedn¹ 
rzecz w jakiœ sposób chcia³bym zrobiæ 
ekstra, choæ nie jest to bezpoœrednie 
zadanie gminy, ale rzecz jest bardzo 
powa¿nym problemem.

Jesteœmy kraikiem, któremu gro¿¹ po-
wodzie, czyli powraca problem Czarnu-
chowic. W tym zakresie stara³bym siê 
pomóc w zabezpieczeniu przeciwpo-
wodziowym tamtych okolic i okolic przy 
Mlecznej. Oczywiœcie, takie przeznacze-
nie dodatkowych pieniêdzy wymaga³oby 
uzgodnieñ z tymi, którzy za zabezpiecze-
nia przeciwpowodziowe odpowiadaj¹. 
Temat trochê zosta³ zapomniany przez 
ostatnie lata, bo nie by³o powodzi, a su-
sze uœpi³y nasz¹ czujnoœæ. 
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: Dlaczego zdecy-
dowa³ siê pan startowaæ w 
wyborach do Sejmiku Wo-
jewództwa Œl¹skiego?

Janusz Olszowski: Jest 
jeden zasadniczy powód. 
Otó¿ uwa¿am, ¿e do tej 
pory górnictwo w³adze wo-
jewództwa œl¹skiego trak-
towa³y po macoszemu. 
To bardzo przykre, ale ta-
kie g³osy o górnictwie, ja-
kie s³yszymy w Warszawie, 
mo¿na us³yszeæ równie¿ w 
naszym regionie, w Sejmi-
ku Œl¹skim.

Tymczasem z pracy w tej 
bran¿y bezpoœrednio ¿yje 
oko³o 120 tysiêcy ludzi i 
ka¿dy z nich ma rodzinê. 
Górnictwo to przecie¿ nie tyl-
ko kopalnie, ale tak¿e wiele 
firm oko³oprzemys³owych, 
producenci maszyn i urz¹-
dzeñ, wy¿sze uczelnie i 
jednostki naukowo-badaw-

cze, firmy us³ugowe, trans-
portowe, szkolnictwo itp. 
Gdyby górnictwa nie by³o, 
to mielibyœmy zlikwidowa-
nych co najmniej pó³ milio-
na miejsc pracy.

: To chwalebne, 
ale doœæ powszechna jest 
opinia, ¿e górnictwo jest 
kul¹ u nogi naszej gospo-
darki i ¿yje na koszt po-
datników...

Janusz Olszowski: Opi-
nia taka jest krzywdz¹ca i 
fa³szywa. Polskie górnic-
two w okresie ostatnich 15 
lat by³o niemi³osiernie wyko-
rzystywane. W latach 90-tych 
nasza bran¿a zosta³a u¿yta 
przez w³adze do wyhamo-
wania inflacji. Urzêdowo 
ustalano bardzo niskie 
ceny na wêgiel, górnictwo 
musia³o ponosiæ straty, a 

korzysta³a na tym ca³a Pol-
ska, która wtedy bardzo 
potrzebowa³a taniej energii.

Wk³ad górnictwa w prze-
budowê i rozwój ca³ej go-
spodarki by³ wiêc ogrom-
ny. Szybko jednak o tym 
zapomniano. Ponadto, lu-
dzie rzadko pamiêtaj¹, ¿e 
ka¿de mieszkanie w kra-
ju ma w gniazdku elek-
trycznym tani pr¹d, które-
go nigdy nie brakuje. Dzie-
je siê tak dziêki górnic-
twu, bo 97% energii pro-
dukowanej jest z polskiego 
wêgla. Z pewnoœci¹ nie da 
siê go zast¹piæ trzykrotnie 
dro¿szym gazem, olejem, czy 
nawet energi¹ j¹drow¹, któ-
rej spo³eczeñstwo nie bardzo 
chce w naszym kraju.

Wypominanie, ¿e górnic-
two ¿yje na koszt podatnika 
jest po prostu niepowa¿ne. 
Co roku nasza bran¿a wp³aca 
bowiem do bud¿etu pañstwa, 
w postaci ró¿nych podatków 
i op³at, kwoty o wiele wy¿sze, 
ni¿ te które otrzymuje na 
restrukturyzacjê. ¯eby nie 
byæ go³os³ownym powiem, 
¿e w okresie ostatnich trzech 
i pó³ lat górnicy zap³acili do 
bud¿etu blisko 23 miliardy 
z³otych. Dla mnie jest oczywi-
stym, ¿e to górnictwo nadal 
wspomaga spo³eczeñstwo i 
ca³¹ gospodarkê, a nie od-
wrotnie.

: Przyzna pan jed-
nak, ¿e górnictwo to prze-
mys³ schy³kowy?

Janusz Olszowski: To 
kolejna bzdura. Wszyst-
kie kraje, posiadaj¹ce 
z³o¿a, umiejêtnie je wy-

korzystuj¹, dbaj¹c przy 
tym o ekologiê. ¯eby 
wprowadzaæ nowocze-
sne, czyste technologie 
wêglowe tak¿e i u nas, 
niezbêdna jest wola poli-
tyczna decydentów, któ-
rzy w Polsce dostrzegaj¹ 
wy³¹cznie gaz. Tymcza-
sem, np. produkcja ben-
zyny z wêgla to proces 
dawno znany i stosowany 
na œwiecie. Od dawna sta-
ram siê walczyæ o to, aby 
we w³adzach centralnych i 
regionalnych znaleŸæ so-
juszników, którzy wsparli 
by inicjatywê uruchomie-
nia takiej produkcji w Pol-
sce. Eksperci twierdz¹, ¿e 
wêgiel z kopalni Piast czy 
Ziemowit, z uwagi na jego 
parametry, œwietnie siê do 
tego nadaje. W s¹siednim 
Oœwiêcimiu mamy dobre 
zak³ady chemiczne, któ-
re mog³yby ten wêgiel 
ju¿ w najbli¿szych latach 
wykorzystywaæ do pro-
dukcji paliw p³ynnych. 
Wêgiel bez w¹tpienia jest 
wiêc paliwem przysz³oœci. 

: Czy na Œl¹sku 
widzi pan miejsce tylko 
dla górnictwa?

Janusz Olszowski: Nie, 
jestem przekonany, ¿e w 
naszym regionie nale¿y 
wspieraæ ró¿ne ga³êzie go-
spodarki, w tym równie¿ 
technologie nie zwi¹zane 
z przemys³em wydobyw-
czym. Rzecz w tym, by 
rozwija³y siê one obok gór-
nictwa, a nie zamiast tej 
bran¿y.

: W jakim okrêgu 
Pan kandyduje?

Janusz Olszowski: W 
okrêgu wyborczym nr 2: Ka-
towice, Mys³owice, Tychy, 
powiaty: bieruñsko-lêdziñski 
i pszczyñski. Jestem bez-
partyjnym, niezale¿nym kan-
dydatem, startuj¹cym z listy 
nr 1, na pozycji nr 1. Jeœli 
uwa¿aj¹ Pañstwo, ¿e oso-
ba o takich pogl¹dach przy-
da siê w Sejmiku Wojewódz-
twa Œl¹skiego - to oddajcie 
na mnie g³os.

WYWIAD

Zmieniæ wizerunek 
Œl¹ska i górnictwa

Z Januszem Olszowskim - prezesem 
Górniczej Izby Przemys³owo Handlowej 

rozmawia Zbigniew Piksa

Bieruñski sukces!
spodarczych, wzrost licz-
by zarejestrowanych spó³ek 
z udzia³em kapita³u zagra-
nicznego, wzrost wp³ywów 
z podatku dochodowego od 
osób prawnych (œwiadczy 
o skali dzia³alnoœci gospo-
darczej i kondycji przed-
siêbiorstw), wzrost wp³ywów 
z podatku dochodowego od 
osób fizycznych (œwiadczy o 
zamo¿noœci mieszkañców). 

3. Sukces infrastruktural-
ny - obejmuje tak¿e 5 mier-
ników: wzrost d³ugoœci dróg 
lokalnych o nawierzchni ulep-

szonej (w latach 2000-2004), 
powierzchnia u¿ytkowa 
mieszkañ zbudowanych w 
latach 2002-2005, wzrost 
liczby mieszkañców pod-
³¹czonych do oczyszczal-
ni œcieków, wzrost liczby 
mieszkañców pod³¹czo-
nych do sieci gazowej, 
wzrost liczby mieszkañców 
pod³¹czonych do kanali-
zacji (w latach 2002-
2005). £¹czny wskaŸnik 
sukcesu lokalnego jest 
sum¹ powy¿szych trzech 
wskaŸników cz¹stkowych.

1
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KULTURA

W ostatnim czasie wzros³o zainteresowanie histori¹, do-
robkiem i kultur¹ poszczególnych miast, gmin i ca³ego 
regionu. Nie tylko miejscowi twórcy i badacze, litera-

ci, publicyœci oraz fotograficy i filmowcy piórem i zdjêciami od-
powiedzieli na to zapotrzebowanie. Zaczê³o pojawiaæ siê co-
raz wiêcej coraz bardziej wartoœciowych i piêkniej wydanych 
ksi¹¿ek, albumów, opracowañ, a tak¿e nowych filmów.

Znaczn¹ czêœæ tego dorobku mo¿emy ogl¹daæ w Centrum 
Inicjatyw Gospodarczych w Bieruniu przy ul. Turystycznej 1 na 
wystawie prezentuj¹cej dorobek wydawniczy gmin powiatu 
bieruñsko-lêdziñskiego: „W krêgu pisanego s³owa”. Na wysta-
wie pokazane s¹ ksi¹¿ki, czaso-
pisma, mapy, foldery, katalogi, 
wydawnictwa okolicznoœciowe 
(w tym multimedialne) powsta³e 
w latach 2002-2006, wyda-
ne przez powiat bieruñsko-
lêdziñski, poszczególne mia-
sta i gminy, instytucje i wydaw-
nictwa, prace bêd¹ce dzie³em 
twórców mieszkaj¹cych w po-
wiecie oraz wydawnictwa na te-
mat powiatu, powsta³e w innych 
oœrodkach. 

W krêgu pisanego s³owa

19 paŸdziernika w kinoteatrze „Jutrzenka”, otwarto pokon-
kursow¹ wystawê fotograficzn¹ II Wojewódzkiego Kon-

kursu twórczoœci Fotograficznej M³odzie¿y Szkolnej pod hono-
rowym patronatem Burmistrza Miasta Bierunia „Sportowo ¿yæ”. 
Zainteresowanie konkursem by³o spore, gdy¿ wp³ynê³o a¿ 165 
prac. Siedmioosobowe jury nagrodzi³o 20 autorów, którzy otrzy-
mali cenne nagrody. Pierwsze miejsce i Grand Prix zdoby³y dwie 
osoby: Sonia Siemianowska z Gimnazjum Nr1 w Bieruniu oraz 
Agnieszka Profaska z Gimnazjum w Che³mie Œl¹skim, obie w 
kategorii Junior.
Wœród goœci obecni byli przedstawiciele w³adz miasta, powiatu 
a tak¿e uczniowie z zaprzyjaŸnionego Gimnazjum z Gelsenkir-
chen, rodziny uczestników, uczestnicy konkursu i wielu innych.
Organizatorem konkursu jest Agnieszka Wyderka-Dyjeciñska, 
która zapowiedzia³a kolejny konkurs w przysz³ym roku, pod 
tytu³em „Moje miejsce na ziemi”.
Do organizacji przyczynili siê, Burmistrz Miasta Bierunia Ludwik 
Jagoda, Starosta powiatu Bieruñsko-Lêdziñskiego Piotr Czar-
nynoga, KWK „Piast, ZTS „ERG Bieruñ”, Laboratorium Fotografii 
Cyfrowej „Fotonet”, Dyrekcja Gimnazjum Nr1 w Bieruniu a tak¿e 
Bieruñski Oœrodek Kultury.

Gaudeamus - trzeci a wiêc najm³odszy, chór dzia³aj¹cy 
przy Bieruñskim Oœrodku Kultury i parafii Najœwiêtszego 

Serca Pana Jezusa udanie rozpocz¹³ kolejny sezon arty-
styczny. Tylko w paŸdzierniku nasi wokaliœci œpiewali miêdzy 
innymi na uroczystych obchodach Dnia Papieskiego w 
koœciele p.w. NSPJ, na otwarciu hali sportowej przy Gimna-
zjum nr 1 oraz w katowickim klubie „Wysoki zamek”. 
¯ycz¹c zespo³owi kolejnych udanych wystêpów przypomina-
my, ¿e wiosn¹ ukaza³a siê staraniem Bieruñskiego Oœrodka 
Kultury - pierwsza p³yta zespo³u zatytu³owana „Zab³yœnij 
œwiat³em”. Utwory zamieszczone na tej p³ycie zosta³y zain-
spirowane misteriami „Œwiat³o dla ¿ycia” i „Œwiat³o dla nocy” 
wystawianymi w parafii w Ho³dunowie. Autorem tekstów jest 
ks. Jan Smolec a muzykê skomponowa³ instrumentalista i 
dyrygent chóru - Rafa³ Borkowy.
P³yta jest jeszcze do nabycia w placówkach Bieruñskiego 
Oœrodka Kultury i bibliotekach. Naprawdê warto bo ta p³yta 
bêdzie wartoœciow¹ i chêtnie s³uchan¹ pozycj¹ w ka¿dej do-
mowej p³ytotece. Cena tylko 12 zł.

Sportowo ¿yæ Gaudeamus zaczyna sezon

Sekcja Skatowa KS „UNIA” Bieruñ Stary w dniu 28 
paŸdziernika 2006 roku zorganizowa³a turniej „SKA-
TA” GP powiatu Bieruñsko-Lêdziñskiego sponsoro-

wany przez Starostwo Powiatowe.
W turnieju uczestniczy³o 68 zawodników z okrêgu tyskie-
go. Turniej prowadzi³ Franciszek Mrzyk, sêdziowa³ Prezes 
okrêgu tyskiego Krzysztof Ko³odziejczyk sêdzia I klasy. 
A oto wyniki jakie uzyskali najlepsi zawodnicy w turnieju:
1. Ernest Waloszyñski 3337 pkt. - Boles³aw Œmia³y, £azi-
ska, 2. Marian Ganc 3081 pkt. - Sokó³ Imielin, 3. Bernard 
Stachura 2910 pkt. - Bieruñ Stary, 4. Andrzej Falêcik 2896 
pkt. - Tychy, 5. Andrzej Becza³a 2753 pkt. - Multiform II

Skatowe Grand Prix 
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J
adwiga Wyrwalec kolejny raz wprawi³a w subtelne 
dr¿enie struny. Struny odzywaj¹ce siê z liryczn¹ 
czu³oœci¹ i wiar¹ w ka¿dy kolejny dzieñ, wiar¹ w 
cz³owieka. Po nieœmia³ym i mocno spóŸnionym 
debiucie w Kino - Teatrze Jutrzenka, pani Jadwi-

ga, chwyci³a wiatr w ¿agle i ruszy³a poza Bieruñ. Tym razem 
- do Katowic, do presti¿owego klubu „Wysoki zamek”. Na 
tê sam¹ scenê, na której kilka dni wczeœniej wystêpowa³a 
Antonina Krzysztoñ czy Tomasz Budzyñski. 

„Kiedy mia³am 14 lat, a mój brat 18 za¿yczy³am so-
bie gitarê - rozpoczyna swoj¹ opowieœæ pani Jadwiga 
- któregoœ dnia, brat przyniós³ wielkie, kartonowe pud³o 
i ku mojemu zaskoczeniu, by³a to w³aœnie gitara. To by³ 
wspania³y prezent ale na pocz¹tku grali na niej wszyscy, 
tylko nie ja. W koñcu, jakiœ ch³opak zostawi³ w domu roz-
pisan¹ na chwyty piosenkê „Dom wschodz¹cego s³oñca”. 
Rozrysowa³ tak¿e, jak nale¿y trzymaæ rêkê. I ca³a moja gra 
na gitarze wziê³a siê od tych piêciu chwytów tej piosenki”. 
Dzisiaj tych w³asnych piosenek jest ponad 60. 

KULTURA

Zamek zdobyty!!! Pani Jadwiga, która na co dzieñ pracuje w Bieruñskim 
Oœrodku Kultury, z ³atwoœci¹ przenios³a bywalców klubu 
wprost do Krainy £agodnoœci a rozbawiona publicznoœæ 
szybko podda³a siê nostalgii, wspomnieniom o czasach, 
do których chcia³oby siê wróciæ. Sukces Jadwigi Wyrwalec 
polega na magii piosenek, które stworzy³a. One maj¹ jakiœ 
tajemn¹ moc, wlewaj¹ siê w serce, a¿ niewiadomo kiedy, 
samemu siê je œpiewa. A kiedy struny gitary harmonijnie 
wybrzmia³y, zapanowa³a cisza i nikt nie mia³ odwagi wracaæ 
do gwaru wielkiego miasta. 
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KULTURA

BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY 
zaprasza w LISTOPADZIE

Kino – Teatr „Jutrzenka” Bieruń ul. Spiżowa 4
3 listopada godz.18.00 
Spotkanie z posłem Alojzym Lysko

4 listopada 10.00 
Eliminacje – VII Festiwal Dzieci i Młodzieży

„Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka”

8 listopada godz. 17.00
Spotkanie przedwyborcze Stowarzyszenia Miłośników 
600-letniego Bierunia

10 listopada godz. 18.00
Spotkanie z panem Przemysławem Majorem, podróżnikiem, 
połączone z pokazem slajdów - „Mont Blanc i Alpy”.

13 listopada godz. 11.00
II Powiatowy Konkurs Recytatorski i Poezji Śpiewanej. 

16 listopada godz. 15.00
Wieczór wspomnień PZERiI

24 listopada godz. 15.00
Andrzejki KGW

25 listopada godz. 19.00
BIESIADA ŚLĄSKA

30 listopada godz. 17.00
Andrzejki PZERiI 

Świetlica Środowiskowa, ul. Remizowa 19
7 listopada godz. 14.00
Spotkanie klubowe PZERiI

21 listopada godz. 17.00
Spotkanie Andrzejkowe dla PZERiI

22 listopada godz. 18.00
Msza św. W NSPJ i Spotkanie okolicznościowe 
z okazji Święta św. Cecylii

24 listopada godz. 18.00

Spotkanie Andrzejkowe dla KGW - Bieruń Nowy

25 listopada 

Biesiada dla ZZG KWK „Piast”

28 listopada godz. 19.00

Wieczór Andrzejkowy – Kabaret Starszych Panów 

w wykonaniu Kółka Teatralnego i Zespołu „Gaudeamus”

Uwaga Czytelnicy, 

relacja z obchodów 
Dnia Seniora w Jutrzence 

ukaże się 
w następnym numerze Rodni.
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WOKÓŁ NAS

W Bieruniu znaleŸliœmy wspania³ych ludzi i rewelacyj-
ne warunki do rozwoju naszego zak³adu, który jest 
jednym z oddzia³ów œwiatowego koncernu - po-

wiedzia³ dyrektor Leszek Ksiê¿arczyk odbieraj¹c nagrodê 
Œl¹skiego Oskara dla firmy Johnson Controls. 

Przypomnijmy, ¿e Kapitu³a Nagrody God³a Promocyj-
nego Œl¹ski OSKAR 2006, w tym roku obdarzy³a nagrod¹ 
Oskara 12 - osób, samorz¹dów i instytucji. Wrêczenie na-
gród odby³o siê 24 paŸdziernika w Bibliotece Œl¹skiej w Ka-
towicach.

Stoj¹cy na czele kapitu³y - rektor Uniwersytetu Œl¹skiego 
prof. dr hab. Janusz Janeczek stwierdzi³, ¿e w tym roku 
niezwykle trudno by³o wybraæ: „To co na Œl¹sku najlep-
sze” i „To co dla Œl¹ska najlepsze”. Wœród nagrodzonych 
znaleŸli siê miêdzy innymi Josef Byrtus - konsul general-
ny Republiki Czeskiej w Katowicach, prof. dr hab. Kornel 
Gibiñski - legenda œl¹skiej kardiologii, Muzeum Œl¹skie, 
G³ówny Instytut Górnictwa, miasto Tarnowskie Góry, bur-
mistrz ¯ywca...

Wœród sk³adaj¹cych gratulacje dyrektorowi firmy John-
son Controls Leszkowi Ksiê¿arczykowi, by³ równie¿ bur-
mistrz Ludwik Jagoda, który stwierdzi³, ¿e Johnson Con-

trols jest przyk³adem nowoczesnego przemys³u naszego 
regionu, daj¹cego gwarancjê nowych ciekawych miejsc 
pracy i zawodowego rozwoju. 

Nagroda dla bieruñskiej firmy!

Johnson Controls - zdobywa Oskara

W dniu 12 listopa-
da 2006 r. po-
nad 15.000 osób 

uprawnionych będzie do 
wzięcia udziału w wyborze 
Rady Miejskiej, radnych z 
Bierunia do Rady Powiatu, 
radnych do Sejmiku Wo-
jewództwa Śląskiego oraz 
burmistrza. Udział w wybo-
rach jest prawem i zachę-
camy do skorzystania z nie-
go. To wyborcy zdecydują 
komu powierzyć mandaty 
na kolejną V kadencję Rady. 
Rada jest organem uchwa-
łodawczym i stanowiącym 
w mieście, a nie dyskutan-
ci kolejek w sklepach. Czę-
sto takie spontaniczne wy-
dumane informacje krążą 
po mieście i nic wspólne-
go nie mają z rzeczywisto-
ścią. Na łamach RODNI po-
dawaliśmy już dwa razy za-
sady wyborcze. Okazuje się 
z rozmów z mieszkańcami, 
że wiedza w tym zakresie 
jest nadal niska. Przypomi-
namy więc ponownie pod-
stawowe informacje w tym 
zakresie.

W lipcu br. Rada Miejska 
dokonała nowego podziału 
miasta na okręgi wyborcze. 
Wymóg taki wynika z ordy-
nacji wyborczej. W Bieruniu 
spadła liczba mieszkańców 
poniżej 20.000, co oznacza, 
że obecnie wybieranych bę-
dzie 15 radnych Rady Miej-
skiej, czyli o 6 mniej niż 
obecnie. 

Mimo podanych zmian 
dokonany przez Radę Miej-
ską podział na okręgi z nie-
wielkimi zmianami jest taki 
sam jak poprzedni. Tym 
niemniej proponujemy 
przed udaniem się do loka-
li wyborczych sprawdzenie 
przez wyborców, czy zmia-
ny ich dotyczą. Zachęcając 
do wzięcia udziału w wybo-
rach apelujemy o prawidło-
we głosowanie. 

Udział w wyborach i od-
danie głosu nieważnego są 
bezsensowne. Po raz kolej-
ny przypominamy, że 

w wyborach do Rady 
Miejskiej można od-
dać tyle głosów ile 

mandatów przypada 
na okręg, czyli w Okrę-
gu nr 1 nie więcej niż 3, 
w Okręgu nr 2 nie wię-
cej niż 4, w Okręgu nr 
3 nie więcej niż 4, w 
Okręgu nr 4 nie wię-
cej niż 4. 

Oddanie głosów na więk-
szą liczbę kandydatów lub 
nie oddanie głosu na żad-
nego spowoduje, że głos bę-
dzie nieważny. Można oddać 
głosy na kandydatów róż-
nych list. 

W wyborach do Rady 
Powiatu i Sejmiku Wo-
jewództwa głosuje-
my w Bieruniu na listy, 
czyli stawiamy znak 
„X” przy jednym na-
zwisku jednego kan-
dydata. 

Postawienie znaku „X” przy 
nazwiskach kandydatów róż-
nych list lub nie postawienie 
przy żadnym spowoduje, że 

głos będzie nieważny. Takie 
same zasady dotyczą wybo-
ru radnych do Sejmiku.

W wyborach burmi-
strza stawiamy znak 
„X” przy jednym kan-
dydacie. 

W tym przypadku w zależ-
ności od liczby głosów, jaką 
otrzymają kandydaci, roz-
strzygnięcie może nastąpić 
w jednej lub dwóch turach. 

Karty do głosowania będą 
w różnych kolorach, i tak:
l na wybór burmistrza – ko-

lor różowy – format A5,
l radnych Rady Miejskiej – 

kolor biały – format A4,
l radnych Rady Powiatu – 

kolor żółty – format A3,
l radnych Sejmiku – kolor 

niebieski – format A2.

Przed podjęciem decyzji 
należy zapoznać się z ob-
wieszczeniami urzędowymi 
oraz pouczeniem umiesz-
czonym na kartach do gło-
sowania. Do lokalu należy 
zabrać ze sobą dokument 
potwierdzający tożsamość, 
czyli dowód osobisty, waż-
ny paszport lub inny ważny 
dokument ze zdjęciem.

ABC WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH
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MIEJSKIE SPRAWY

PROŒBA DO MIESZKAÑCÓW BIERUNIA DOTYCZ¥CA 
„PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W MIEŒCIE 

BIERUÑ” W 2006 R.
Operator - Bieruñska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych zwraca siê 

z proœb¹ do mieszkañców Bierunia, którzy uczestnicz¹ w Programie w 
2006 r., a do chwili obecnej nie maj¹ zawartej umowy na modernizacjê 
kot³owni, aby najpóŸniej do dnia 10.11.2006 r. zg³osi³y siê do Fundacji w 
celu zawarcia umowy.

Bieruñska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych, przypomina wszystkim 
zakwalifikowanym do „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Mieœcie 
Bieruñ” w 2006 r., ¿e wszystkie inwestycje zwi¹zane z Programem powin-
ny byæ ukoñczone do dnia 30.11.2006 r.

Jednocześnie prosimy wszystkich mieszkańców Bierunia, którzy podej-
rzewają, iż w zbliżającym się okresie grzewczym może nastąpić awaria unie-
możliwiająca użytkowanie kotła grzewczego, o niezwłoczny kontakt z Bie-
ruńską Fundacją Inicjatyw Gospodarczych.

Telefon kontaktowy (032) 324 - 25 - 08. 
Adres: 43-155 Bieruñ ul. Turystyczna 1

Bernard Pustelnik

Uwaga Mieszkañcy! 

Bieruñ zosta³ w³¹czony w szlak Wiœlanej Trasy Ro-
werowej. Wiœlana Trasa Rowerowa to ogromne 
przedsiêwziêcie obejmuj¹ce 8 województw oraz 

wielka szansa na stworzenie produktu turystycznego, któ-
ry przyci¹gnie turystów z ca³ej Europy zw³aszcza, ¿e za-
interesowanie tego typu aktywnoœci¹ ca³y czas roœnie. 
Wiœlana Trasa Rowerowa to szlak licz¹cy ponad 1000 km, 
z pocz¹tkiem w Beskidach, a koñcem przy ujœciu Wis³y do 
Morza Ba³tyckiego. Z WTR korzystaæ bêd¹ mogli tak¿e bie-
gacze, a w zimie mi³oœnicy narciarstwa biegowego czy ku-
ligów. W województwie Œl¹skim trasa bêdzie przebiega³a 
przez nastêpuj¹ce miejscowoœci: Istebna, Wis³a, Ustroñ, 

Brenna, Goleszów, Skoczów, HaŸlach, Dêbowiec, Zebrzy-
dowice, Chybie, Strumieñ, Milówka, Jasienica, Czechowi-
ce-Dziedzice, Bestwina, Wilamowice, Paw³owice, Pszczy-
na, Gocza³kowice-Zdrój, MiedŸna Bojszowy, Bieruñ, 
Lêdziny, Che³m Œl¹ski, Bielsko-Bia³a i Jastrzêbie Zdrój. W 
naszym województwie prace nad tras¹ koordynuje i wyko-
nuje Beskidzkie towarzystwo Cyklistów z Bielska-Bia³ej.

W zwi¹zku z tym w listopadzie zostan¹ zainstalowa-
ne oznakowania trasy w Bieruniu, która na jego terenie 
ma ³¹czn¹ d³ugoœæ 51,3 km (w dwie strony). Oznakowa-
nie bêdzie rozmieszczone œrednio co 200 metrów. W su-
mie znaków i tablic informacyjnych zainstalowanych bêdzie 
oko³o 170 szt.

Bardziej zainteresowanych 
odsy³amy na stronê internetow¹:

http://www.silesia-region.pl/wtr.php

Rowerem wzd³u¿ Wis³y

Dyrekcja Gimnazjum nr 1 
Im. Karola Wierzgonia w 
Bieruniu sk³ada serdecz-

ne podziêkowania za okaza-
ne wsparcie i pomoc w organiza-
cji Uroczystoœci Nadania imienia 
i Sztandaru szkole oraz Otwarcia 
Hali Sportowej:
Burmistrzowi Miasta Bieruñ, Radzie 
Rodziców, Dyrekcji KWK „PIAST”, 
Proboszczowi Parafii Najœwiêtszego 
Serca Pana Jezusa, Pocztom 
Sztandarowym z naszego mia-
sta, instytucjom, firmom i osobom 
sponsoruj¹cym zakup sztandaru dla 
szko³y, wszystkim firmom z Bierunia 
wspieraj¹cym nasz¹ uroczystoœæ, 
mieszkañcom Bierunia, dyrekcji BOK 
w Bieruniu, rodzinie Karola Wierzgo-
nia, nauczycielom, uczniom, pracow-
nikom obs³ugi i administracji szko³y.

Dziêkujemy 

Bieruñ, dn. 25.10.2006r.
PAN ZBIGNIEW PIKSA
REDAKTOR NACZELNY
Czasopisma „RODNIA”

W odniesieniu do fragmentu artyku³u „Sztandar, Patron 
i Hala” w dwutygodniku „Rodnia” z dnia 20 paŸdziernika 
dotycz¹cego, cytujê: „nieoczekiwanego przeciêcia wstêgi 
przez radn¹ z miasta Tychy Barbarê Konieczny” - pragnê 
poinformowaæ o tym, ¿e:
u lista osób przecinaj¹cych wstêgê by³a uzgodniona z 

panem burmistrzem,
u podczas ceremonii zosta³a wymieniona przez konferansje-

rów do przeciêcia wstêgi (po uzgodnieniu z burmistrzem) 
pani Lucyna Ekkert, dyrektor Wydzia³u Edukacji i Na-
uki Urzêdu Marsza³kowskiego (reprezentuj¹ca Marsza³ka 

Województwa Œl¹skiego), która wczeœniej potwierdzi³a 
udzia³ w uroczystoœciach, ale z nieznanych powodów nie 
przyby³a na nie, nie informuj¹c nikogo o tym,

u zamiast pani Lucyny Ekkert z nieznanych powodów 
do przeciêcia wstêgi podesz³a niezaproszona na tê 
uroczystoœæ (!!!) pani Barbara Konieczny,

u dyrekcji gimnazjum nieznane s¹ powody z jakich ta 
pani znalaz³a siê wœród zaproszonych goœci, po czym 
zosta³a omy³kowo wziêta za pani¹ Lucynê Ekkert,

u nie wiadomo dlaczego po poproszeniu przez konfe-
ransjera do przeciêcia wstêgi pani Lucyny Ekkert, 
uczyni³a to bez ¿adnych skrupu³ów pani Barbara 
Konieczny, (mo¿e pani Barbara Konieczny potrafi 
wyjaœniæ zaistnia³¹ okolicznoœæ?),

u pani Barbara Konieczny nie jest osob¹ w jakikolwiek 
sposób zwi¹zan¹ z Gimnazjum nr 1 w Bieruniu,

u zaistnia³a sytuacja by³a omawiana z w³adzami naszego 
miasta. 

Listy Do Redakcji

Dyr. Gimnazjum Nr 1 Grzegorz Bizacki
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POWIAT

: Bieruñ ani 
Lêdziny nie mia³y tradycji 
miast powiatowych. Mimo 
to, w pewnym momencie 
zaistnia³ powiat bieruñsko-
lêdziñski. Jak ocenia Pan 
mijaj¹c¹ drug¹ kadencjê 
w³adz powiatowych?

Starosta Piotr Czarnyno-
ga: Wola³bym zostawiæ tê 
ocenê naszym mieszkañcom 
ale skoro mnie pan pyta, to 
muszê przyznaæ, ¿e moja 
ocena jest pozytywna. Nasz 
powiat, dziêki dobrej wspó³-
pracy z samorz¹dami po-
szczególnych miast i gmin, 
dobrze siê rozwija.

Systematycznie wzrasta 
bud¿et powiatu z 12,5 mln z³ 
w roku 2001 do 27 mln z³ w 
roku bie¿¹cym. W powiecie 
utrzymuje siê niska stopa bez-
robocia (8,8%). Powsta³a ko-
lejna, bardzo wa¿na instytu-
cja powiatowa: Komenda Po-
wiatowa Policji - tak istotna dla 
bezpieczeñstwa w naszym 
powiecie. Dziêki ró¿norakim 
staraniom pojawi³y siê: Po-
wiatowe Centrum Organi-
zacji Pozarz¹dowych oraz 
Œrodowiskowy Dom Samo-
pomocy i Oœrodek Rehabili-
tacyjno-Edukacyjno-Wycho-
wawczy, dzia³aj¹ce w struk-
turze Oœrodka B³ogos³awiona 
Karolina, w œcis³ej wspó³pracy 
z Powiatowym Centrum Po-
mocy Rodzinie.

: Jak radzicie sobie 
ze szkolnictwem, to prze-
cie¿ jedno z istotniejszych 
zadañ powiatu?

Piotr Czarnynoga: W po-
przedniej kadencji zasadni-
czo poprawiliœmy bazê na-
szych szkó³ powiatowych. W 
tym czteroleciu skupiliœmy siê 
na dokoñczeniu termomoder-
nizacji budynków szkolnych, 
na poprawie ich estetyki, na 
remontach sal gimnastycz-
nych, budowie zewnêtrznych 
boisk. W latach 2003-2006 na 

remonty i modernizacjê szkó³ 
powiatowych wydaliœmy 
oko³o 3 mln z³. Dziêki fun-
duszom unijnym wspartym 
œrodkami w³asnymi powiatu 
rozwin¹³ siê program stypen-
dialny dla uczniów i studen-
tów. Uda³o siê reaktywowaæ 
Technikum Górnicze, a 
dziêki umowie z Kompa-
ni¹ Wêglow¹ 120 absolwen-
tów rocznie ma zagwaran-
towan¹ pracê w kopalniach. 
Nagrody Starosty Bieruñsko-
Lêdziñskiego fundowane naj-
lepszym uczniom szkó³ po-
wiatowych sta³y siê dowo-
dem uznania w³adz powiatu 
dla ich zdolnoœci i pracy.

: Mieszkañcy Bie-
runia i chyba ca³ego po-
wiatu narzekaj¹ na stan 
dróg, choæ ostatnio trochê 
to siê zmienia...

Piotr Czarnynoga: Dobrze, 
¿e pan to zauwa¿y³. Koñcz¹ca 
siê kadencja bêdzie staæ rów-
nie¿ pod znakiem radykalnej 
poprawy stanu dróg woje-
wódzkich i powiatowych. Mo-
dernizacja sieci drogowej by³a 
jednym z najwa¿niejszych ce-
lów w³adz powiatowych. O 
ile w latach 1999-2002 po-
wiat wyda³ na modernizacjê 
dróg oko³o miliona z³otych, to 
w latach 2003-2006 kwota ta 
siêgnê³a 15 milionów z³otych. 
Poza powiatem inwestuj¹ mia-
sta i gminy, samorz¹d woje-
wódzki (12 mln z³otych w la-
tach 2004-2006 z przezna-
czeniem na drogi wojewódz-
kie DW 931, 934 i 780) oraz 
Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad (40 
mln z³ w latach 2005-2006 na 
kompleksow¹ modernizacjê 
drogi krajowej DK 44). Powia-
towe inwestycje drogowe do-
tycz¹ wszystkich gmin.

: Stopa bezrobo-
cia w powiecie jest chyba 
jedn¹ z najni¿szych w re-
gionie?

Piotr Czarnynoga: To 
przede wszystkim zas³uga na-
szych przedsiêbiorców. Choæ 
my samorz¹dowcy powiato-
wi popieramy i promujemy 
rozwój przedsiêbiorczoœci. 
Poza Powiatowymi Targa-
mi Przedsiêbiorczoœci i Eko-
logii chcia³bym wspomnieæ 
o takich inicjatywach jak Pia-
stowski Park Przemys³owy 
i adaptacja budynku przy 
ulicy Lêdziñskiej 24 w Lê-
dzinach na „Inkubator 
Przedsiêbiorczoœci oraz Or-
ganizacji Pozarz¹dowych”.

: Dzisiaj rozma-
wiamy w gabinecie staro-
sty, choæ ostatnio, czêœciej 
spotkamy siê na weeken-
dowych koncertach orga-
nowych.

Piotr Czarnynoga: Panie 
redaktorze, dzia³ania w sfe-
rze kultury, to kolejny obszar 
zainteresowañ powiatu. Do 
kalendarza imprez organizo-
wanych przez powiat (obok 
Powiatowych Igrzysk Osób 
Niepe³nosprawnych, Festiwa-
lu Muzycznego Jesieñ Orga-
nowa w Powiecie Bieruñsko-
Lêdziñskim i wspomnia-
nych Targów) dopisaliœmy 
Powiatowy Plener Malarski 
„Miêdzy wie¿ami” i zorgani-
zowany dwukrotnie Powiato-
wy Przegl¹d Orkiestr Dêtych. 
Po raz drugi, odby³a siê wy-
stawa dorobku wydawnicze-
go „W krêgu pisanego s³owa” 
oraz Przegl¹d Teatrów Ama-
torskich. Poza plenerem ma-
larskim s¹ to przedsiêwziêcia 
o ponadpowiatowym, re-
gionalnym zasiêgu, dobrze 
promuj¹ce nasz powiat. Na 

bie¿¹co wspieramy lokalnych 
twórców, sportowców (w tym 
tak¿e niepe³nosprawnych), 
dzia³alnoœæ kulturalno-wy-
dawnicz¹.

: Jestem pe³en 
uznania, chocia¿ ciœnie siê w 
tym miejscu pytanie - prze-
cie¿ to wszystko kosztuje?

Piotr Czarnynoga: Pie-
ni¹dze wydajemy przede 
wszystkim na oœwiatê (pra-
wie 35 milionów w latach 
2003-2006). Dbamy o to, by 
kszta³cenie ponadgimnazjal-
ne by³o na w³aœciwym po-
ziomie. Dalej plasuj¹ siê wy-
datki na opiekê spo³eczn¹ 
(Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie, pomoc nie-
pe³nosprawnym i osobom 
wymagaj¹cym wsparcia, nie 
radz¹cym sobie w ¿yciu co-
dziennym). Spor¹ czêœæ sta-
nowi¹ wydatki na drogi po-
wiatowe, w dalszej kolejnoœci 
na bezpieczeñstwo publiczne 
(policja, stra¿ po¿arna i inne 
instytucje).

: Koniec kadencji 
sk³ania do podsumowañ. 
Ostatecznej oceny doko-
naj¹ ju¿ 12 listopada wybor-
cy. Co pan, panie starosto 
uwa¿a jeœli nie za pora¿kê, 
to przynajmniej za wa¿n¹, 
nieza³atwion¹ sprawê w tej 
kadencji? 

Piotr Czarnynoga: Ubo-
lewam, ¿e powiat nie zaist-
nia³ jeszcze tak wyraŸnie w 
œwiadomoœci naszych obywa-
teli jak zaistnia³y gminy. Nadal 
spora czêœæ mieszkañców 
nie rozgranicza kompetencji 
starosty, burmistrza lub wójta. 
Na pewno powodem do nie-
zadowolenia jest to, ¿e cho-
cia¿ w ró¿nych rankingach 
nasz powiat plasuje siê wœród 
najbogatszych w kraju, ci¹gle 
nie potrafimy w takim stop-
niu odpowiadaæ na potrzeby 
obywateli jak byœmy chcieli z 
uwagi na mocno ograniczo-
ne œrodki finansowe. Ale to 
jest problem wszystkich po-
wiatów. Na pewno bêdziemy 
te¿ zabiegaæ o stworzenie 
kolejnych instytucji powiato-
wych na miejscu, aby urz¹d - 
bêd¹c bli¿ej obywatela - móg³ 
mu jeszcze lepiej s³u¿yæ. 

Bli¿ej obywatela
z Piotrem Czarnynog¹ - 

starost¹ bieruñsko-lêdziñskim 
- rozmawia Zbigniew Piksa
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SPOŁECZEŃSTWO

Kilka s³ów o samym pro-
jekcie. Pomys³ jego re-
alizacji zrodzi³ siê oko³o 

dwa lata temu, czego efektem 
by³o z³o¿enie do Wojewódz-
kiego Urzêdu Pracy wniosku 
aplikacyjnego. Wysoka oce-
na merytoryczna wniosku zao-
wocowa³a uzyskaniem do-
finansowania w wysokoœci 
597 477,06 z³, z czego 75% 
stanowi³y œrodki Europejskie-
go Funduszu Spo³ecznego, a 
25% œrodki bud¿etu Pañstwa. 
W ramach projektu prowadzo-
no trzy modu³y szkoleniowe: 
jêzyk angielski na poziomie 
podstawowym oraz œrednio 
zaawansowanym, jêzyk nie-
miecki na poziomie podsta-
wowym oraz œrednio zaawan-
sowanym oraz kurs nowocze-
snych technik informatycznych 
(IT). Szkolenia rozpoczê³o 
240 Beneficjentów Ostatecz-
nych - pracuj¹cych osób 
doros³ych, zamieszka³ych 
na terenie jednego z czte-
rech powiatów: bieruñsko-
lêdziñskiego, miko³owskiego, 
pszczyñskiego i tyskiego, któ-
rych podzielono na trzynaœcie 
grup jêzykowych (osiem grup 
z zakresu nauki jêzyka angiel-
skiego, piêæ grup z zakresu na-
uki jêzyka niemieckiego) oraz 
dwie grupy z zakresu nauki 
technik informatycznych. Przy 
podziale na grupy wziêto pod 
uwagê wyniki testu kompe-
tencyjnego okreœlaj¹cego po-
ziom wiedzy ka¿dego z uczest-
ników. Zajêcia odbywa³y siê 
w okresie styczeñ - wrzesieñ 
w systemie dwa razy w tygo-
dniu po dwie godziny lekcyj-
ne, co w sumie sk³ada³o siê 
na wyd³u¿ony, bo a¿ 140-to 
godzinny cykl szkoleniowy. 

Oprócz bezp³atnych zajêæ 
Fundacja oferowa³a uczest-
nikom szereg dodatkowych 
form wsparcia, u³atwiaj¹cych 
korzystanie z oferty szkole-
niowej: refundacjê kosztów 
dojazdu na szkolenia, opiekê 
nad osobami zale¿nymi 
(np. ma³ymi dzieæmi) na 
czas szkolenia czy cate-
ring w formie drobnego 
poczêstunku przed zajêciami. 

Ka¿dy z uczestników otrzyma³ 
bezp³atnie na w³asnoœæ kom-
plet podrêczników oraz po-
mocy multimedialnych (multi-
medialne s³owniki lub kursy). 
Wartoœæ przekazanych pomo-
cy dydaktycznych wynosi³a 
oko³o 250 z³ na osobê, nato-
miast ca³kowita pomoc finan-
sowa, stanowi¹ca koszt szko-
lenia organizowanego przez 
Bieruñsk¹ Fundacjê Inicjatyw 

Gospodarczych wynios³a po-
nad 2000 z³/osobê. W trak-
cie trwania kursu zorganizo-
wano równie¿ szkolenia psy-
chologiczne. Kurs zakoñczy³ 
siê egzaminem, który z powo-
dzeniem zaliczy³o 233 Benefi-
cjentów Ostatecznych (siedem 
osób wczeœniej zrezygnowa³o 
z udzia³u w szkoleniu). Mimo 
zakoñczenia samych szkoleñ, 
przed pracownikami Funda-
cji jeszcze sporo pracy - ewa-
luacja, audyt zewnêtrzny czy 
koñcowe rozliczenie projektu. 
Jednak nabyte w trakcie reali-
zacji projektu doœwiadczenie 
ju¿ przynios³o wymierne efek-
ty. Za pozyskane z Unii Euro-
pejskiej nieca³e 780 tysiêcy 
z³otych od grudnia Funda-
cja przeszkoli stu rolników, 
domowników oraz osoby 
pracuj¹ce w rolnictwie w za-
kresie nauki jêzyków angiel-
skiego i niemieckiego, technik 
komputerowych oraz podstaw 
przedsiêbiorczoœci.

Wykorzystali szansê
We wrzeœniu zakoñczy³y siê, organizowane przez Bieruñsk¹ Fundacjê 
Inicjatyw Gospodarczych, szkolenia przeprowadzane w ramach pro-
jektu „Edukacja twoj¹ szans¹”. Z tej okazji w dniach 6 i 7 paŸdziernika 
odby³a siê uroczystoœæ podsumowuj¹ca dziewiêciomiesiêczny okres 
szkoleñ. W dwudniowej imprezie wziê³o udzia³ w sumie ponad 200 osób. 
Uroczystoœæ, oprócz czêœci oficjalnej, po³¹czonej z rozdaniem wszyst-
kim uczestnikom certyfikatów oraz cennych nagród ksi¹¿kowych, 
sk³ada³a siê równie¿ z czêœci artystycznej, w trakcie której wyst¹pi³a 
artystka scen œl¹skich, pani Lucyna Wurcel (sopran).
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ROZMAITOŚCI

Naturaln¹ konse-
kwencj¹ promocji wi-

zerunku Miasta jako miej-
sca przyjaznego inwesto-
rom jest przyci¹ganie no-
wych inwestycji. Istot-
ne jest tu budowanie po-
rozumienia spo³ecznego 
wokó³ zagospodarowania 
wolnych terenów - o tym, 
kto co zbuduje na grun-
tach w okolicy Fiata, po-
winni wspó³decydowaæ 
mieszkañcy i przedsiêbiorcy 
dzia³aj¹cy w Bieruniu. Ju¿ 
w obecnej chwili mo¿na 
wy³oniæ dwa prawdopodo-
bne (bynajmniej nie wyklu-
czaj¹ce siê nawzajem) cele 
inwestycyjne:

u inwestycje kulturalno-
rozrywkowe (nowe miej-
sca spêdzania wolnego 
czasu w Bieruniu),

u inwestycyjne klastrowo-
przemys³owe (przyci¹ga-
nie kolejnych podmiotów 
z bran¿y motoryzacyjnej i 
budowanie klastra: doli-
ny samochodowej).

Proces 
przedinwestycyjny: 

konsultacje spo³eczne

Zagospodarowanie wol-
nych terenów w spo-

sób zgodny z potrzebami 

mieszkañcom i lokalnych 
przedsiêbiorców przyniesie 
efekt daleko lepszy ni¿ pro-
ste oddanie wolnych tere-
nów w rêce pierwszych in-
westorów, którzy z³o¿¹ ofer-
ty. O sukcesie albo pora¿ce 
w d³ugim horyzoncie zade-

cyduje w pierwszej kolejnoœci 
faza przedinwestycyjna - to, w 
jaki sposób Miasto, potencjal-
ni inwestorzy, mieszkañcy i lo-
kalni przedsiêbiorcy ukszta³-
tuj¹ porozumienie w spra-
wie dysponowania wolnymi 
gruntami. Kosztowny i cza-

soch³onny proces konsulta-
cji spo³ecznych i uzgodnieñ, 
który doprowadzi do zago-
spodarowania wolnych tere-
nów, jest tym, na co nale¿y 
po³o¿yæ nacisk ju¿ teraz. Unia 
Europejska znajduje fundu-
sze na wspieranie procesu 

przedinwestycyjnego miast. 
Zadaniem samorz¹dów jest 
jak najlepsze wykorzystanie 
tych funduszy. 

Lokomotywa rozwoju

Nikt nie powiedzia³, ¿e ze 
œrodków publicznych po-

winni byæ wspierani najs³absi. 
Wiele wskazuje na to, ¿e filo-
zofia podzia³u funduszy eu-
ropejskich jest wrêcz odwrot-
na: nale¿y wspieraæ lokomo-
tywy rozwoju i finansowaæ 
te inwestycje, które maj¹ 
najwiêksze szanse powodze-
nia. Mo¿liwoœci pozyskiwania 
funduszy europejskich Bieruñ 
ma tym wiêksze, im szybciej 
roœnie w si³ê.

Tomasz Rzychoñ
autor ksi¹¿ki „Dotacje na 

inwestycje”, koordyna-
tor projektu maj¹cego na 

celu przygotowanie gminy 
Brenna do du¿ych inwe-
stycji turystycznych pod 

has³em „Kurort alpejski w 
Polsce” (wiêcej informa-
cji: www.brenna.info.pl)

Nowe inwestycje 
w Bieruniu 
w latach 

2007 - 2013

Co nas czeka?

3
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Tegoroczny IX Miêdzynarodowy 
Mityng w chodzie sportowym 
„Na Rynek marsz” w Krako-

wie przebiega³ pod 
znakiem zmian. 
Pierwsz¹ z nich 
by³a „przebudo-
wa” trasy, której 
d³ugoœæ zwiêkszy³a 
siê do pêtli 1350 m, 
natomiast program 
imprezy przewidy-
wa³ tylko konku-
rencje seniorskie 
kobiet i mê¿czyzn 
oraz juniorów na 
dystansie 10 km. 
Jak zwykle atmos-
fera oraz pogoda 
podczas zawodów 
by³a znakomita. 
W chodzie na dy-
stansie 10 km ju-
niorów wystartowa³ 
wychowanek UKS 
„Maraton - korze-
niowski.pl” w Bie-
runiu Dawid To-
mala, który upla-
sowa³ siê osta-
tecznie na drugim 
miejscu. Jest to 
do tej pory najlep-
sza pozycja, jak¹ 
uda³o siê zaj¹æ Da-
widowi w krakow-
skim mityngu. Na 
codzieñ zawod-
nik ten prowadzo-
ny jest przez by³¹ 
r e p r e z e n t a n t k ê 
Polski (zawod-
niczkê AZS - 
AWF Katowice) 
w chodzie sporto-
wym Katarzynê 
Œlezionê. Boha-
terk¹ chodu ko-
biet okaza³a siê 
Norwe¿ka Kjersti 
Tysse Platzer, która uzyska³a najlep-
szy w tym roku rezultat na œwiecie: 
42,48. Zwyciêzc¹ wœród seniorów 

zosta³ znany ju¿ z wczeœniejszych 
edycji Ilia Markov z Rosji. Wszyst-
kich chêtnych do wspólnego marszu 

pod nazw¹ „Po zdrowie iœæ, zdro-
wym byæ” (dystans 1500 m) zapro-
si³ i uczestniczy³ w nim aktywnie sam 

czterokrotny mistrz olimpijski Robert 
Korzeniowski.

Nieco póŸniej, na stadionie miejskim 
w Opolu odby³ siê 
IV Puchar Szkó³ek 
dzia³aj¹cych pod 
patronatem Rober-
ta Korzeniowskie-
go Can - Pack Cup 
pod nazw¹ „Czysta 
gra”. Uczestniczy³o 
w nich oko³o 400 za-
wodników ze wszyst-
kich dzia³aj¹cych 
klubów UKS „Ko-
rzeniowski.pl” w 
kraju. Wœród nich 
wziê³a udzia³ kilku-
nastoosobowa gru-
pa m³odych spor-
towców z UKS 
„Maraton - korze-
niowski.pl” z Bieru-
nia. Przewa¿aj¹ca 
iloœæ z nich to 
nowoprzyjêci lek-
koatleci. Najlepiej 
z nich spisa³a siê 
trenuj¹ca niepe³na 
rok Kinga Mucha, 
która w chodzie 
na dystansie 2 km 
m³odziczek zajê³a 9 
miejsce. W mityngu 
uczestniczy³o wie-
le znakomitoœci pol-
skiego sportu m.in. 
sam czterokrotny 
mistrz olimpijski w 
chodzie sportowym 
Robert Korzeniow-
ski oraz mistrz olim-
pijski (Montreal 1976 
r. wicemistrz olimpij-
ski - Moskwa 1980 r.) 
w skoku wzwy¿ Ja-
cek Wszo³a i Ja-
nusz Trzepizur 
(olimpijczyk z Mo-
skwy), z który-

mi m³odzi sportowcy z Bierunia mie-
li okazjê porozmawiaæ i zrobiæ wspól-
ne zdjêcia. 

Sukcesy w jesiennych maratonach



 w Bieruniu 

Dzień Seniora

Nowym


