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WYBORCZA
Egzemplarz Bezpłatny

Œci¹gawka wyborcza
Ju¿ na najbli¿sz¹ niedzielê 12 listopada odbêd¹ siê wybory 
Zachêcamy do wziêcia udzia³u w wyborach i apelujemy 
o prawid³owe g³osowanie. 

W wyborach do Rady Miejskiej mo¿na oddaæ tyle g³osów ile 
mandatów przypada na okrêg, czyli:

l w Okrêgu nr 1 nie wiêcej ni¿ 3 g³osy

l w Okrêgu nr 2 nie wiêcej ni¿ 4 g³osy

l w Okrêgu nr 3 nie wiêcej ni¿ 4 g³osy

l w Okrêgu nr 4 nie wiêcej ni¿ 4 g³osy

Oddanie g³osów na wiêksz¹ liczbê kandydatów lub nie oddanie 
g³osu na ¿adnego spowoduje, ¿e g³os bêdzie niewa¿ny. 

Mo¿na oddaæ g³osy na kandydatów ró¿nych list

W wyborach do Rady Powiatu i Sejmiku Województwa 
g³osujemy w Bieruniu na listy, czyli stawiamy znak „X” przy 
jednym nazwisku jednego kandydata. 

W wyborach burmistrza stawiamy znak „X” przy jednym 
kandydacie.
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Komitet Wyborczy Stowarzyszenia 
Miłośników 600 - letniego Bierunia

Ludwik
Jagoda

KANDYDAT 
NA URZĄD 

BURMISTRZA

Obiecałem Wykonałem 

W kadencji 2007-2010 
deklaruję działania na 

rzecz:

Cztery lata temu, startując w wyborach samorządowych 
przedstawiłem swój program. Chciałbym pokrótce przedsta-
wić jego realizację.

Podniesienie sta-
nu bezpieczeń-
stwa publiczne-
go, utworzenie 
Komendy Policji

Od 1.10.2006 dzięki ogromnemu zaangażowaniu miasta 
(4 mln zł.) Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu pełni służbę 

na rzecz mieszkańców. Łącznie ze Strażą Miejską oraz trzema jed-
nostkami Ochotniczej Straży Pożarnej (bardzo dobrze wyposażo-
nymi) stanowią formację służb stojących na straży porządku i bez-
pieczeństwa. Poprawiono bezpieczeństwo na drogach. W tej ka-
dencji kosztem 35 mln złotych doprowadzono do remontu kapital-
nego głównej arterii komunikacyjnej miasta. Rozpoczęto również 
prace projektowe drogi ekspresowej S1 i obwodnicy Bierunia co 
rokuje rozpoczęcie realizacji w nadchodzącej kadencji.

W mijającej kadencji zamieniono w planach zagospodarowa-
nie przestrzennego ponad 80 ha gruntów z rolnych na prze-

mysłowo-usługowe. W tym na powierzchni 38 ha utworzono Strefę 
Ekonomiczną. Po wykonaniu dojazdu tereny zostaną udostępnio-
ne inwestorom. Zainteresowanie tymi terenami jest bardzo duże. 
Już na 17 ha będzie budowana baza logistyczna jednej z sieci han-
dlowych. W minionej kadencji dzięki nowym firmom np. Johnson 
Controls, AP Partner, All America Bieruńskie Przedsiębiorstwo In-
żynierii Komunalnej, Lidl i Plus ilość miejsc pracy wzrosła o ponad 
800. Elastyczna polityka podatkowa w 2006 r. sprawiła, że w sto-
sunku do lat poprzednich podatki nie wzrosły. Wprowadzono ulgi 
podatkowe za nowe miejsca pracy. Prężnie działające w Bieruń-
skim Centrum Inicjatyw Gospodarczych kursy i szkolenia powodu-
ją, że stopa bezrobocia w Bieruniu systematycznie spada (wynosi 
około 5,5%) a dochody z podatków rosną.

Oprócz intensywnej budowy sieci kanalizacyjnej (wybudowano 
już ponad 40 km sieci, obecnie jest skanalizowane 70% po-

wierzchni) w latach 2004-2006 w ramach programu ograniczenia 
miejskiej emisji udzielono pomocy przy modernizacji 700 domo-
wych kotłowni kosztem ponad 5 mln złotych. Intensywnie są pro-
wadzone prace przy budowie parkingów, ulic osiedlowych, skwe-
rów i placów (np. Rynek).

Dbałość o bazę edukacyjną, remonty i modernizacja obiektów 
szkolnych, budowa nowych obiektów (hala przy Gimnazjum 

nr 1 oddana 5.10.2006 kosztowała 14 mln zł.) budowa nowych bo-
isk ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 1 i Gim-
nazjum nr 1, budowa Skate Parku w Bieruniu Nowym, dbałość o 
obiekty sportowe przy klubach KS Piast i KS Unia, wielokierunkowa 
działalność Bieruńskiego Ośrodka Kultury –to działania na rzecz 
i dla młodego pokolenia. Zabiegi o nowych inwestorów o nowe 
miejsca pracy, możliwości uzupełniania wykształcenia w Bieruń-
skim Centrum Inicjatyw Gospodarczych winny zapewnić młodym 
mieszkańcom dogodne warunki do nauki i pracy w Bieruniu.

Dbałość o stan techniczny i wyposażenie przychodni przy 
ul. Granitowej, ul. Wawelskiej i ul. Chemików, zakup działki pod 

budowę Domu Spokojnej Starości, wspomaganie działań oddzia-
łu Bieruńskiego Związku Emerytów i Rencistów, ulgi specjalne dla 
emerytów i rencistów przy wejściu na basen i sale gimnastyczne.

Rozwój przedsię-
biorczości i stwo-
rzenie co najmniej 
500 nowych miejsc 
pracy.

Dalsza popra-
wa stanu środo-
wiska i estetyki 
miasta.

Tworzenie lep-
szych perspek-
tyw życia ludzi 
młodych.

Poprawa życia 
seniorów.

u Zrównoważonego rozwoju 
wszystkich dzielnic

u Działanie na rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości

u Tworzenie nowych miejsc 
spędzania wolnego czasu

u Intensywną budowę 
i remonty dróg

u Tworzenie warunków, by 
młodzi ludzie mieli tutaj 
swoją przyszłość

www.ludwikjagoda.pl  l  DUMNI Z BIERUNIA
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Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Miłośników

600 - letniego Bierunia

Stowarzyszenie Miłośników 
600 - letniego Bierunia

OKRĘG NR 1
Komitet Wyborczy Wyborców Miłośników

Bierunia Starego

 

Lekarz Internista, Specjalista medycyny rodzinnej
Radny IV kadencji, Mieszkaniec Rynku

Lista nr 24
Okręg wyborczy nr 1, pozycja 1

Sebastian Kulski

Zagadnienia, którymi zamierza się zająć w Radzie Miasta:
  Wspieranie uzdolnionej młodzieży bieruńskiej 
  Promocja lokalnych przedsiębiorców i rzemieślników  
  Walka z bezrobociem – zwiększenie ilości terenów

       atrakcyjnych dla inwestorów
  Promocja zdrowia - profilaktyka schorzeń 

      przewlekłych, akcje prozdrowotne

Edukacja, Praca, Zdrowie

 

Lista nr 24
Okręg wyborczy nr 1, pozycja 2

Przemysław Major

Szanowny Wyborco.
Ostatne 4 lata to dla mnie czas nauki, zdobywania
samorządowego doświadczenia w Radzie Miejskiej
i realizowania postulatów mieszkańców. 
Bieruń zajmuje szczególne miejsce w moim życiu. 
Jestem osobą pełną optymizmu i zaangażowania 
w pracy z innymi. Marzę, aby nasze Miasteczko było 
Perłą Górnego Ślaska. Chcę, aby każdy z nas czuł się 
tutaj dobrze. Uważam, że Bieruniowi są potrzebni 
młodzi, aktywni ludzie, zakorzenieni mocnow 
tradycji, ale śmiało patrzący w przyszłość. 
Dlatego proponuję Tobie, Szanowny Wyborco, 
moją kandydaturę. Moje zalety to: entuzjazm, 
pracowitość, otwartość rzetelność, młodość.

„Kto na młodych głosuje, 
Swoją przyszłość buduje” 

 

Lista nr  24
Okręg wyborczy nr 1 pozycja 3

Sebastian Kulski

Zagadnienia, którymi zamierza się zająć w Radzie Miasta:

 Tworzenie nowych miejsc pracy dla młodzieży 

      kończącej edukację oraz pomoc ubogim, 

      bezrobotnym, samotnym i niepełnosprawnym;

 Kanalizacja zachodniej części Bierunia Starego

 Remont dróg i chodników

 Oświetlenie bocznych uliczek

 Ochrona środowiska naturalne go 
      i zasobów leśnych

Wiele czyni kto czyni co może

Lat 29, kawaler
pracownik Starostwa 

Powiatowego 
w Bieruniu,

Student politologii,
Radny IV Kadencji,

Członek Rady 
Parafialnej

Grzegorz Kozub
Lat 33

Wykształcenie 
wyższe. 

Katecheta

 członek Rady 
Parafialnej,

mieszkaniec 
Ścierni,

Radny IV kadencji, 
członek Zarządu 

PZEiR
Od 8 lat pełni 

funkcję 
ławnika w sądzie  

Jan Hadryan 

Lista nr 21
Okręg wyborczy nr 1 pozycja 1

W samorządzie gminy poświęcę się:

 Walce z bezrobociem

 Podniesieniu walorów estetycznych 
miasta Bierunia i Ścierń

 Modernizacji dróg i chodników przy 
ul. Kamiennej, Pszennej, Skalnej, 
Dolomitowej

 Troska o środowisko naturalne w Bieruniu 

 Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

 Tworzenie lepszych perspektyw dla młodych 

 Poprawa życia seniorów naszego miasta

Kandyduję bo nie są mi 
obojętne problemy 
miasta Bieruń 

 

Lat 39 
mieszkaniec 

ul. Oświęcimskiej.
Pracownik 

Fiat Auto Poland 

Andrzej Babiuch

Lista nr 21
Okręg wyborczy nr 1 pozycja 2

Zagadnienia, którymi zamierzam się zająć 

w Radzie Miasta:

 Stworzenie infrastruktury osiedlowej 

 Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców,

 Poprawa wyglądu i estetyki osiedli 
bieruńskich,

 Organizacja życia pozaszkolnego 
i kulturalnego młodzieży i dzieci.

Osiedle Homera 
jest w Bieruniu

Bieruń Naszym Wspólnym Domem WYBIERZ SWOJEGO RADNEGO - POSTAW  X  PRZY MOIM NAZWISKU
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Bieruń Naszym Wspólnym Domem WYBIERZ SWOJEGO RADNEGO - POSTAW  X  PRZY MOIM NAZWISKU

Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Miłośników

600 - letniego Bierunia

Stowarzyszenie Miłośników 
600 - letniego Bierunia

OKRĘG NR 2

Komitet Wyborczy Wyborców Miłośników

Bierunia Starego

 

Mieszkaniec Jajost
Od ponad 40 lat 

pracuje we własnym 
gospodarstwie 

rolnym
radny II i III kadnecji

Lista nr 21
Okręg wyborczy nr 2 pozycja 2

Piotr Sapek  
Zagadnienia, którymi zamierza się zająć 
w Radzie Miasta:

 Problemy rolnictwa w mieście,
 Bezpieczeństwo wszystkich dzielnic 
 Remonty  dróg w mieście, 
 Kanalizacja na peryferiach miasta.

Dobre plony 
w Bieruniu!

 

Mieszkaniec 
ul. Krakowskiej

Wykształcenie wyższe
Przewodniczący 

RadyMiasta 
I, II i IV kadencji

Lista nr 21
Okręg wyborczy nr 2 pozycja 1

Jan Wieczorek  

„Wiem co i jak należy 
zrobić by Bieruń stał się 

przyjaznym i atrakcyjnym 
miejscem zamieszkania 

nas wszystkich.

Wspólnie możemy tego 
dokonać”

 

Mieszkaniec ulicy 
Bojszowskiej

Wykształcenie wyższe
Radny I i IV kadencji

Lista nr 24
Okręg wyborczy nr 2, pozycja 1

Jan Knopek

Zagadnienia, którymi zamierza się zająć w Radzie Miasta:

 Skanalizowanie Bierunia Starego – cz. wschodnia

 Poprawa stanu dróg doprowadzenie do budowy „S-1”

 Budowa „Domu Spokojnej Starości” 

 Rozwój współpracy międzynarodowej 
i wykorzystanie funduszy z Unii Europejskiej

 Zwiększenie ilości terenów zielonych – Planty, Grobla.

Po pierwsze: Bieruń !

 

Wykształcenie wyższe
Żonaty, 2 dzieci

Radny III i IV kadencji
Mieszkaniec ulicy 

Krakowskiej

Lista nr 24
Okręg wyborczy nr 2, pozycja 2

Sylwester Ficek  

Zagadnienia, którymi zamierza się zająć w Radzie Miasta:

 Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej 
i odwodnienia terenu

 Remont i modernizacja infrastruktury drogowej 
zwłaszcza  dróg lokalnych,

 Tworzenie nowych miejsc pracy w powstającej 
strefie ekonomicznej, 

 Tworzenie terenów rekreacyjnych.

Z doświadczeniem w przyszłość

 

Mieszkaniec 
ulicy Fałata, Emeryt

Radny III i IV kadencji 
Członek chóru „Polonia”

Lista nr 24
Okręg wyborczy nr 2, pozycja 3

Andrzej Baron

Zagadnienia, którymi zamierza się zająć w Radzie Miasta:

 Sfinalizowanie budowy domu spokojnej starości

 Zdecydowana poprawa infrastruktury drogowej, 

 Kontynuacja programu ograniczenia niskiej emisji 
i budowy kanalizacji,

 Zapewnienie wystarczającej ilości miejsc 
w przedszkolach i żłobku 

Razem budujmy piękniejszy 
i bogatszy Bieruń

 

Lat 59,
Radny I i III kadencji
Mieszkaniec ulicy 

Chemików

Lista nr 24
Okręg wyborczy nr 2, pozycja 4

Eugeniusz 
Rogalski  

Zagadnienia, którymi zamierza się zająć w Radzie Miasta:
 Poprawa  infrastruktury osiedlowej – drogi, parkingi, 
kanalizacja deszczowa i sanitarna

 Przebudowa budynku przy ul. Chemików 121 
w celu uzyskania mieszkań komunalnych

 Pomoc w rozwiązywaniu problemów z opłatami 
czynszu za mieszkania

 Zmiana oświetlenia ul.Chemików od „Górki” do ZTS Erg

Znam nasze problemy. 
Wiem jak je rozwiązać!
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WYBORY SAMORZĄDOWE 2006
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WYBORY SAMORZĄDOWE 2006

     KANDYDAT DO RADY POWIATU

Komitet Wyborczy
Stowarzyszenia

Mieszkańców Bierunia 

Jan Podleśny
Lista nr

Pozycja nr 8
19
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Lat 53, Wykształcenie wyższe, Mieszkaniec ulicy Korfantego, Dyspozytor w KWK 
„Piast”, Prezes Koła Wędkarskiego nr 8

Lista nr 24
Okręg wyborczy nr 4, pozycja 1

Konrad Mateja 

Zagadnienia, którymi zamierza się zająć w Radzie Miasta:
 Modernizacja dróg lokalnych i chodników w Bieruniu 
Nowym i Czarnuchowicach

 Walka o przyspieszenie budowy obwodnicy S-1
 Budowa domu kultury w Bieruniu Nowym
 Troska o stan wałów przeciwpowodziowych od strony 
Wisły i Przemszy. 

Liczy się człowiek i jego problemy

Lat 51, Mieszkaniec ul Bohaterów Westerplatte, Działacz KS „Piast”

Lista nr 24
Okręg wyborczy nr 4, pozycja 2

Wiesław Kula

Zagadnienia, którymi zamierza się zająć w Radzie Miasta:

 Rozwój przedsiębiorczości

 Lepsze efektywniejsze wykorzystanie bazy sportowej 

 Stworzenie bazy kulturalnej na osiedlach górniczych

lat 29, Wykształcenie wyższe. Mężatka. Mieszkanka ulicy Dyrdy

Lista nr 24
Okręg wyborczy nr 4, pozycja 3

Ewa 
Wróbel-Fedec

Zagadnienia, którymi zamierza się zająć w Radzie Miasta:
 Modernizacja dróg lokalnych i chodników w Bieruniu  
Nowym i Czarnuchowicach

 Walka o przyspieszenie budowy obwodnicy S-1
 Budowa domu kultury w Bieruniu Nowym
 Troska o stan wałów przeciwpowodziowych od strony 
Wisły i Przemszy.

Lat 44
Żonaty

troje dzieci
Pracownik KWK „Piast”

Wieloletni działacz
społeczny.

Lista nr 24
Okręg wyborczy nr 4, pozycja 4

Kazimierz Chajdas 
Zagadnienia, którymi zamierza się zająć w Radzie Miasta:

 Budowa zbiornika rekreacyjno wędkarskiego 
„Port Bijasowice” z kąpieliskiem

 Bezpieczne drogi dzieci do szkoły

 Nowe miejsca pracy dla mieszkańców Bierunia.

 Problemy mieszkańców moimi problemami 
Będę pełnił dyżury i organizował spotkania 
z mieszkańcami

Nowe Twarze – Nowe Pomysły, 
Nowy Bieruń 

 

Wykształcenie wyższe
Przewodniczący NSZZ 
„Solidarność” KWK „Piast”
Mieszkaniec osiedla

Lista nr 24
Okręg wyborczy nr 3 pozycja 1

Bogusław Hutek  

Zagadnienia, którymi zamierza się zająć w Radzie Miasta:

 Budowa obwodnicy Bierunia Nowego
 Remonty dróg, ulic, chodników na osiedlach
 Budowa Domu Kultury dla osiedli oraz Basenu 
w Bieruniu Nowym 
 Utrzymanie miejsc pracy na KWK „Piast” oraz stworzenie 
nowych 
 Pilnowanie aby środki budżetowe były równomiernie 
rozdzielane pomiędzy Starym i Nowym Bieruniem

Aby Bieruń stał się miejscem gdzie 
dobrze się mieszka, pracuje, wypoczywa

 

Wykształcenie wyższe, 
emerytowany dyrektor 

SP Nr 3. Przewodniczący 
i wiceprzewodniczący
Rady Miasta w latach 

1998-2006

Lista nr 24
Okręg wyborczy nr 3, pozycja 3

Ryszard Piskorek 

Najważniejsze zadania to:
 Budowa domu kultury dla mieszkańców osiedli

 Likwidacja azbestu z budynków mieszkalnych

 Modernizacja dróg, ulic i ciągów pieszych

 Rozwój aktywizacji gospodarczej - zmniejszenie bezrobocia

Mieszkając w Bieruniu ponad 20 lat, mając olbrzymie 
doświadczenie w pracy z młodzieżą oraz w działalności
społeczniej, wiem co należy zrobić aby miasto stało się 
przyjaznym dla jego mieszkańców.

Razem zrobimy więcej

 

 

Lat 27, ekonomista, 
wykształcenie wyższe,
mieszkaniec ul .Węglowej

Lista nr 24
Okręg wyborczy nr 3, pozycja 4

Leszek Żmija   

Chciałbym się zająć:

 Rozwojem i inwestycjami strategicznymi
 Bezrobociem - zwłaszcza wśród młodzieży
 Rozwojem bazy kulturalnej i rekreacyjnej 
(budowa domu kultury na osiedlu oraz parku)

 Kontrolą administracji osiedli m.in. ZUH „Honorata”
 Usprawnieniem komunikacji i rozbudową infrastruktury.

Głosujcie na mnie – jestem jednym z Was!

Przede wszystkim skuteczność

Mieszkanka ulicy Granitowej
Wykształcenie średnie

emerytowana nauczycielka 

Lista nr 24
Okręg wyborczy nr 3, pozycja 2

Barbara Komoń 

Zagadnienia, którymi zamierza się zająć w Radzie Miasta:
 Budowa domu kultury w Bieruniu Nowym: urządzenie 
siłowni, kręgielni, kawiarni, szkoły muzycznej. 

 Urządzenie placów zabaw dla dzieci. 
 Udostępnienie basenu przy Szkole Podstawowej nr 3 
dla mieszkańców osiedli.

 Remonty dróg, chodników i dojść do klatek, tworzenie 
parkingów. 

 Poprawa komunikacji z Lędzinami, Chełmkiem i 
Terenami Przemysłowymi w Tychach

Osiedla naszym domem

Stowarzyszenie Miłośników 
600 - letniego Bierunia

Bieruń Naszym Wspólnym Domem WYBIERZ SWOJEGO RADNEGO - POSTAW  X  PRZY MOIM NAZWISKU

OKRĘG NR 3 OKRĘG NR 4

Liczy się człowiek i jego problemy

Liczy się człowiek i jego problemy
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KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA 
GOSPODARCZO EKOLOGICZNEGO „NASZ REGION”
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Działamy na terenie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego szósty 
rok. Nie sposób wymienić wszystkiego co udało nam się 
przez ten czas zrobić, ale najistotniejsze jest to, że pracuje-

my dla naszej społeczności systematycznie i przez cały czas. Pra-
cujemy nie tylko przed wyborami. Realizujemy swoje pomysły 
własnymi siłami, opierając się na zaangażowaniu naszych człon-
ków i ludzi dobrej woli z terenu naszego powiatu, nie korzystając z 
finansowania z budżetów samorządu terytorialnego.
Do naszych największych osiągnięć należy zaliczyć:
• Pięć finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z uliczną 

kwestą, koncertami dla młodzieży i dorosłych, zabawami dla 
dzieci i aukcjami. Łącznie zebraliśmy i przekazaliśmy do Fun-
dacji WOŚP ponad 200 000 zł.

• 33 akcje krwiodawstwa i bardzo dużo zebranej krwi dla potrze-
bujących. Obecnie jest to kilkanaście akcji rocznie.

• Biesiady i koncerty z udziałem znanych i ciekawych ludzi.
• Protest w sprawie parkingu oraz organizacji ruchu wokół bie-

ruńskiego Rynku.
Jeśli chcesz aby:
• Bieruń rozwijał się w sposób zrównoważony i dynamiczny, przy 

lepszym niż do tej pory wykorzystaniu środków pomocowych 
ze źródeł krajowych oraz Unii Europejskiej,

• działalność władz miasta oparta była na jawności, duchu otwar-
tości na potrzeby jego obywateli oraz współpracy z mieszkań-
cami, przedsiębiorcami i organizacjami lokalnymi,

• młodzież naszego miasta miała w Bieruniu szansę na rozwój 
zawodowy i kulturalny,

• skutecznie rozwiązano takie problemy jak: poprawa stanu dróg 
gminnych i układu komunikacyjnego Bierunia, likwidacja azbe-
stowych rurociągów, rozwój przedsiębiorczości lokalnej m.in. 
poprzez zmniejszenie podatków od nieruchomości, rekultywa-
cja terenów pogórniczych i przywracanie im funkcji ekologicz-
nych, zagospodarowanie terenów atrakcyjnych w mieście pod 
kątem tworzenia warunków do aktywnego wypoczynku miesz-
kańców, poprawa czystości miasta i ochrony środowiska natu-
ralnego w Bieruniu.

Nasze słowa są poparte 
działaniem!!!

Lista
nr 17

Lista
nr 26

Lista
nr 26

Lista
nr 26

Kandydaci do Rady Miasta - OKRĘG 1

Kandydaci do Rady Miasta - OKRĘG 2

Kandydaci do Rady Miasta - OKRĘG 3

K a n d y d a c i  d o  R a d y  P o w i a t u

GŁOSUJ NA KANDYDATÓW Z LIST STOWARZYSZENIA „NASZ REGION”
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Lat 53
Mieszkaniec Bierunia
�l�zak od pokole�
Prezes Zarz�du
 ZTS ERG BIERU� S.A.

Lista Nr 5
Pozycja Nr 7
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Jerzy Olek
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Lista nr 27
Okr�g wyborczy nr 2
Pozycja na li�cie nr 1

Celina
HABRYKA
Lat 41, m��atka, troje dzieci
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