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Gazeta bezpłatna

Wydanie specjalne

O REFERENdUm

KONSEKWENCJE

podziału BIERUNIA
koszty bezpośrednie dla gminy:

kosz ty bez po śred nie dla miesz kań ców:

Sza�now�ni
Pań�stwo,�

W czerw cu do Urzę du wpły nę ło pi smo
pod pi sa ne przez kil ku na stu miesz kań ców
na sze go mia sta, któ rzy chcą do pro wa dzić
na dro dze re fe ren dum do po dzia łu Bie ru -
nia. De mo kra tycz ne za sa dy na sze go pań -
stwa da ją ta ką moż li wość. Sza nu ję te gło sy,
po dob nie jak sza nu ję każ de go, bez wy jąt ku
miesz kań ca na sze go mia sta: od osie dla Ho -
me ra po Czar nu cho wi ce. Nie ozna cza to jed -
nak, że uwa żam ten po mysł za do bry, wręcz
prze ciw nie: w mo jej oce nie mo że on przy -

nieść nam wszyst kim je dy nie szko dy. Dla te go na wnio sek rad nych przed sta wiam
Pań stwu spe cjal ny nu mer „Rod ni”, w któ rym róż ny mi gło sa mi przed sta wio no kon -
se kwen cje po dzia łu Bie ru nia.

Nie wie le cza su upły nę ło od je -
sien nych wy bo rów sa mo rzą do -
wych, w któ rych star to wa łem
pod ha słem „Je den Bie ruń”. Dla
mnie nie był i nie jest to pu sty
slo gan, któ re go ce lem by ło tyl ko zjed na nie so bie wy bor ców. Dość na pa trzy łem się
w po przed niej ka den cji na swa ry i spo ry, co, ile i ko mu się na le ży, kto jest bar dziej
po krzyw dzo ny. Sta jąc do wy bo rów po sta wi łem so bie nad rzęd ny cel: naj wyż szy czas
wyjść z te go za klę te go krę gu.

Dla te go od po cząt ku ka den cji ści śle współ pra cu ję z ca łą Ra dą Miej ską. Pa trzy my
na mia sto jak na wspól ne do bro i je den or ga nizm. Ra zem pra cu je my i ra zem szu -
ka my do brych roz wią zań. W ostat nim cza sie są to m.in.: po waż ny pro blem z po -
dat kiem od wy ro bisk gór ni czych (de cy zją Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go gmi ny gór ni -
cze mu szą od dać te pie nią dze – dla Bie ru nia to ba ga te la pra wie 10 mln zł), pro jek ty
w ce lu po zy ska nia środ ków unij nych w no wej per spek ty wie bu dże to wej, wspar cie
bu do wy tra sy S1 czy bu dżet par ty cy pa cyj ny. W tych i wie lu in nych spra wach za wsze
sta ra my się przed kła dać do bro na sze go, ca łe go Bie ru nia, po nad par ty ku lar ne in te re -
sy. To je dy na me to da, aby bu do wać no wo cze sne, eu ro pej skie, przy ja zne miesz kań -
com mia sto da ją ce per spek ty wy wszyst kim: za rów no star szym, jak i mło dym. 

Dro dzy miesz kań cy Bie ru nia, za chę cam do roz wa gi i po dej mo wa nia mą drych de -
cy zji, nie daj cie się zwieść. To co osią gnę li śmy przez 24 la ta sa mo rząd no ści jest na -
szym wspól nym suk ce sem. 

Krystian Grzesica
– Burmistrz Miasta Bierunia

Powyższe asPekty to tylko niektóre Przykłady utrudnień i dezorganizacji Po Podziale gminy

● wy mia na ta blic, dru ków i wszel kiej
in fra struk tu ry zwią za nej z na zew nic twem

● kosz ty opra co wa nia na no wo wie lu
do ku men tów stra te gicz nych gmi ny

● re ne go cja cja umów i po ro zu mień,
np. do star cza nia wo dy i od pro wa dza nia ście ków

● utwo rze nie no wych urzę dów, ośrod ków
po mo cy spo łecz nej, kul tu ry, spor tu itp.

● re or ga ni za cja jed no stek za rzą dza ją cych
in fra struk tu rą ko mu nal ną

● kosz ty po dzia łów geo de zyj nych, usta le nia
gra nic no wych pod mio tów

● cza so wy brak obo wią zy wa nia pla nów
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go;
pa ra liż bu dow la ny i in we sty cyj ny

● cha os or ga ni za cyj ny, czas

● ry zy ko utra ty po zy ska nych środ ków
unij nych

● znacz ne ogra ni cze nie moż li wo ści
po zy ski wa nia ko lej nych środ ków
ze wnętrz nych

● zwięk sze nie ilo ści urzęd ni ków,
kosz tów ich utrzy ma nia

● od pływ ka pi ta łu – zmniej sze nie wia ry god -
no ści Bie ru nia ja ko sta bil ne go miej sca
do in we sto wa nia, za miesz ka nia

● osła bie nie po zy cji w po wie cie, sub re gio nie,
wo je wódz twie

● wy mia na niektórych do ku men tów
(np. pra wo jaz dy)

● po trze ba zgła sza nia zmia ny ad re su
za miesz ka nia fir mom i in sty tu cjom, z któ ry mi
są pod pi sa ne umo wy (np. ban ki, to wa rzy stwa
ubez pie cze nio we, do staw cy me diów)

● po świę ce nie wie lu cen nych go dzin
na for mal no ści

● wy dłu że nie cza su ocze ki wa nia
na za ła twie nie spraw urzę do wych

● moż li wy wzrost po dat ków i opłat lo kal nych

● wyj ście z wszel kich związ ków i sto wa rzy szeń gmin nych

● moż li wy natychmiastowy obo wią zek spłat zo bo wią zań gmi ny

Wspól�nie�mo�że�my�wię�cej.
Po�dzie�le�ni,�w ota�cza�ją�cych�nas
re�aliach,�stra�ci�my�wszy�scy.�
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Adam Rozmus
Przewodniczący 
Rady Miejskiej Bierunia

Nie padł ani jeden racjonalny
argument
Ja ko Prze wod ni czą ce go Ra dy Miej skiej
cie szy mnie jed no gło śnie przy ję te sta no -
wi sko rad nych do ty czą ce re fe ren dum
w spra wie po dzia łu mia sta. De cy zja Ra -
dy w tej spra wie do wo dzi, iż do bro
gmi ny i jej miesz kań ców jest nad rzęd -
na war to ścią w sto sun ku do par ty ku -
lar nych in te re sów wą skiej gru py zwo -
len ni ków po dzie le nia na szej gmi ny. Dziś,
kie dy zbie ra my owo ce roz wo ju Bie ru nia,
umoż li wio ne go mię dzy in ny mi przez po -
zy ska ne środ ki ze wnętrz ne, kie dy zo sta -
ła wy pra co wa na toż -
sa mość Bie ru nia,
pa da wnio sek o re -
fe ren dum. Trud no
jest mi zna leźć od -
po wiedź na py ta nie,
co au tor wnio sku
miał na my śli, tym
bar dziej, że nie padł
ani je den ra cjo nal ny
ar gu ment za po dzia -
łem. Mó wię jed no -
znacz nie: po dział
gmi ny jest za gro że -
niem, nie dla tych, któ rzy rzą dzą, ale dla
miesz kań ców. W przy pad ku na szej gmi -
ny na stą pi ła by li kwi da cja ist nie ją cej jed -
nost ki, wpro wa dzo no by przej ścio wy za -
rząd ko mi sa rycz ny, któ ry ozna cza pa ra liż
funk cjo no wa nia sa mo rzą du. Wy ma ga -
ne bę dzie od two rze nie prak tycz nie każ -
dej jed nost ki or ga ni za cyj nej w każ dej
z no wych gmin.
Jak no we gmi ny po dzie lą się ma jąt -
kiem i dłu ga mi? Po dział gmi ny do -
pro wa dzi do pa ra li żu in we sty cyj ne -

go nie tyl ko służb miej skich, ale tak -
że wśród miesz kań ców, po nie waż no -
we jed nost ki bę dą mu sia ły przy jąć
no we stu dium za go spo da ro wa nia
i pla ny za go spo da ro wa nia prze strzen -
ne go. Co nie zwy kle istot ne, gmi ny
stra cą szan sę na po zy ska nie środ ków
ze wnętrz nych. Po dział gmi ny mo że
skut ko wać ko niecz no ścią zwro tu co naj -
mniej czę ści z po zy ska nych w ostat nich
la tach do ta cji ze wzglę du na li kwi da cję

be ne fi cjen ta lub nie speł nie nie łącz nych
ce lów pro jek tów.
Utwo rze nie nowych jed no stek samo -
rządu tery to rial nego będzie wią zało się,
oczy wi ście, z  koniecz no ścią wymiany
znacz nej czę ści doku men tów oraz zło -
że nia sze regu oświad czeń w insty tu cjach
publicz nych i pry wat nych.
Ponie waż refe ren dum wymie rzone jest
w  naszych miesz kań ców, uzna łem, że
naj lep szą formą pro te stu prze ciwko podzia -
łowi gminy jest nego wa nie tej ini cja tywy.

Roz mo wa
z dr. hab. Ja nem
Czempasem,
z katedry Inwestycji
i Nieruchomości
Uniwersytetu
Ekonomicznego
w Katowicach,
pochodzącym
z Bierunia

Trzeba liczyć i sprawdzać
– Czy sy tu ację, gdy Bie ruń wy łą czał się
z Ty chów mo że my po rów nać do obec -
nej pró by se pa ra cji Bie ru nia Nowego? 
– Nie, to zu peł nie, co in ne go. Błę dem
Ty chów by ło to, że za po mnia ły o obrze -
żach, z któ rych by ły do cho dy, tu znaj do -
wa ły się ko pal nie „Zie mo wit”, „Piast”,
fir ma „Erg”, dzi siej szy „Da none” itd. Dla -
te go Wy ry, Bie ruń, Ko biór, Lę dzi ny ode -
szły. Na le ża ło jed nak prze ko nać do te go
ty ską Ra dę Miej ską. Sta ro bie ru nia nie, pa -
no wie Wie czo rek, Czar ny no ga i ja oraz
no wo bie ru nia nin pan Sku pień bar dzo
za an ga żo wa li śmy się wte dy w tę ini cja -
ty wę pi sząc do ku men ty stra te gii i prze -
ko nu jąc wie le osób. Obecny pomysł
podziału miasta trudno porównywać do
tamtych wydarzeń. 
– Te raz wa run kiem prze pro wa dze nia re -
fe ren dum o odłą cze niu jest ze bra nie
do koń ca lip ca 1600 pod pi sów.
– Re fe ren dum, i co da lej? O po łą cze niu
gmin, zmia nie ich sta tu su de cy du je Rada
Ministrów, ale prze są dza o tym ra chu -
nek eko no micz ny. Na po cząt ku lat 90.
ty ska ra da prze gło so wa ła odej ście Bie -
ru nia i in nych gmin, ale pod wa run -
kiem, że Fiat zo sta nie w Ty chach. Tak się
sta ło. Dla te go kształt gra ni cy po mię dzy
gmi na mi jest ta ki dziw ny. Zo ba czy my to
choć by dziś, na ma pie ro we ro wej re gio -
nu. Mą dre Ty chy, gdy tra ci ły dwie ko -
pal nie i „Erg” nie za ła ma ły się. Prze -
orien to wa no mia sto na Spe cjal ną Stre fę
Eko no micz ną. Ty chy to te raz jed no z naj -
le piej roz wi ja ją cych się miast, ko rzy sta -
ją ce z ren ty do brej lo ka li za cji, bo ga te,
do brze ko rzy sta ją ce z fun du szy unij -
nych. Ty chy to wzór da le ko sięż ne go spoj -
rze nia.
– W 1975 r., gdy Ty chy wchła nia ły Bie -
ruń, by ła to jed na gmi na, czy dwie?
– Dwie, ab so lut nie dwie. W 1989 r. po -
now nie po ja wił się pro blem Bierunia Sta -
re go i No we go. No wy nie chciał się odłą -
czać, m.in. z ra cji za sie dle nia osie dlo we go;
se pa ra tyzm sta ro bie ruń ski był o wie le sil -
niej szy. Bie ruń Stary był tra dy cyj ny, ślą ski.
No wy, do brze się czuł ja ko część Ty chów.
To po zwa la ło się czuć je go miesz kań com
czę ścią wiel kie go mia sta, le czyć kom -
plek sy. Pan Sku pień prze ko nał jed nak
swo ich są sia dów, by trzy mać się ra zem. 
– Roz ma wia łem z pa nem Cze sła wem
Wie czor kiem z Bie ru nia Nowego, któ ry
po wie dział, je śli ktoś chciał się odłą -
czać mógł to ro bić 25 lat te mu. Te raz
jest to spóź nio ne. Na to miast je śli doj -
dzie do gło so wa nia w re fe ren dum, to
ja ja ko miesz ka niec Bie ru nia Nowego
po prę tę ini cja ty wę.
– To pęk nię cie jest, są dwa or ga ni zmy.
Nie tyl ko tu w Bie ru niu, na ca łym świe -
cie. Np. ist nie je jed na Bel gia, ale są róż -
ni ce mię dzy Wa lo na mi i Fla man da mi.
W ta kich sy tu acjach trze ba iść na kom -
pro mis. Sta ra część Bie ru nia Nowego
o ma ło co, by ła by tak zdo mi no wa na
przez „blo kow ców”, że za tra ci ła by swo -
ją lo kal ną toż sa mość. Po za tym kwe -
stia pie nię dzy. Bu dżet gmi ny jest tak
skon stru owa ny, że ist nie ją usta wo we
re gu la cje za chę ca ją ce do łą cze nia się.
Ci, któ rzy chcą się te raz odłą czać mó -

wią, ma my ko pal nię. Że by nie by ło jed -
nak u nas jak z Lę dzi na mi, gdzie dwa,
trzy la ta te mu wpływ do bu dże tu z ty -
tu łu opła ty eks plo ata cyj nej wy no sił
1,5 mln zł, a w ro ku 2014 – 4 tys. zł.
Prze sta li fe dro wać pod Lę dzi na mi i opła -
ty prze sta ły wpły wać do tej gmi ny. Że -
by tu taj się nie oka za ło, że „Piast” pój -
dzie, gdzie in dziej i nie bę dzie już opła ty
eks plo ata cyj nej. 
– Usły sza łem też ta ki ar gu ment – Boj -
szo wy, nie ma ją ko pal ni i do brze so bie
ra dzą?
– No nie do koń ca do brze. Boj szo wy
na 96 ma łych gmin w woj. ślą skim ma ją
naj wyż szy de fi cyt na gło wę miesz kań ca.
To naj now sze da ne. Boj szo wy ko rzy sta ją
z ren ty do bre go po ło że nia. Do pó ki by ły
pie nią dze za in we sto wa no w in fra struk -
tu rę i uda ło się przy cią gnąć no wych do -
brze sy tu owa nych miesz kań ców, któ rzy
pła cą po dat ki. Bie ruń jest pe ry fe ryj ną
miej sco wo ścią, gra nicz ną, ma te ren za -
le wo wy. To nie przy cią ga ani miesz kań -
ców, ani in we sto rów.
– Po ja wił się też po mysł utwo rze nia no -
wej stre fy eko no micz nej na te re nie Pa -
cior kow ców.
– To nie re al ne. Ile lat trwa ły za bie gi, by
ścią gnąć in we sto rów do stre fy bie ruń -
sko -lę dziń skiej. O roz sze rze niu stre fy nie
de cy du ją prze cież wła dze gmi ny. Ułom -
ne pod mio ty się ko ma su je, a nie roz -
dzie la. Atu tem Bie ru nia ja ko ca ło ści jest
ja sne okre śle nie źró deł do cho du, ich zdy -
wer sy fi ko wa nie, upa dek jed ne go zo sta -
nie skom pen so wa ny przy cho da mi z in -
ne go źró dła. Bieruń Nowy był by
przy kła dem ty po wej mo no kul tu ry prze -
my sło wej, ko pal nia nej, a gór nic two stoi
pod zna kiem za py ta nia. Mo że być do -
brze, ale mo że być źle. Bie ruń Sta ry da
so bie ra dę, dzię ki „Er go wi”, ale sam No -
wy? Nie wiem. 
– Gdy bym za pro po no wał Pa nu ta ką za -
ba wę in te lek tu al ną, jak by Pan prze ko -
ny wał miesz kań ców do odłą cze nia?
– Trud no by ło by mi zna leźć do bre ar gu -
men ty. Je śli ko pal nia, ja ko ży wi ciel ka to
nie na 5 lat, ale na dłu żej, na za wsze.
Jest jed ną z naj więk szych w Eu ro pie.
Trze ba być jed nak śle pym, by nie czuć
pro ble mów, z któ ry mi gór nic two się bo -
ry ka. Spa da ją ce ce ny wę gla, na sy ce nie
ryn ku wę glem im por to wa nym. To trud -
ny te mat. Wy gło si łem ostat nio re fe rat:
„Gmi ny gór ni cze sta gna cja, czy roz wój”.
Punk to wa łem, gdzie są szan se roz wo ju
gmin, bo na sa mym wę glu dłu go się
uje dzie. Trze ba znać struk tu rę do cho -
dów gmi ny. Gdy ko pal nia zmniej szy za -
trud nie nie, po śred nio zmniej szać się bę -
dą do cho dy, tych któ rzy ży ją z ko pal ni.
Ca łe osie dle przy ko pal nia ne bę dzie mieć
kło po ty. Przy cho dy gmi ny to też po da -
tek od nie ru cho mo ści, zwłasz cza prze -
my sło wych i udział w PIT (40 proc. po -
dat ku od osób fi zycz nych idzie do bu dże tu
gmi ny), któ ry jest wprost pro por cjo nal -
ny do wy na gro dze nia. No wy pod miot
to tak że roz wój biu ro kra cji, utwo rze nie
no wych miejsc pra cy dla urzęd ni ków. 
– Dzię ku ję za roz mo wę.

(ZP)

Władze Miasta:

Rada Miejska bierunia i burmistrz Miasta, 

odcinają się od inicjatywy referendum 

w sprawie podziału Miasta.

Inicjatywa nie służy Mieszkańcom i Gminie,

a jedynie przyczyni się

do osłabienia pozycji bierunia.

Stanowisko władz przyjęto jednogłośnie 

podczas Sesji Rady Miasta

25 czerwca 2015 roku.

na czerw co wej Se sji Ra dy Miej skiej bur mistrz po in for mo -
wał Ra dę, że do Urzę du wpły nę ło pi smo w spra wie Re fe ren -
dum do ty czą ce go po dzia łu mia sta. Rad ni po prze dys ku to -
wa niu aspek tów praw nych, go spo dar czych, spo łecz nych
i ad mi ni stra cyj nych ewen tu al ne go po dzia łu pod ję li jed no -
gło śnie na stę pu ją ce sta no wi sko:

W SPRAWIE

REFERENDUM

Trze�ba� bę�dzie� opra�co�wać� no�we� stu�-
dium� uwa�run�ko�wań� i kie�run�ków� za�-
go�spo�da�ro�wa�nia� prze�strzen�ne�go� dla
no�wych�gmin�oraz�pod�dać�ak�tu�ali�za�-
cji�miej�sco�we�pla�ny�za�go�spo�da�ro�wa�-
nia�prze�strzen�ne�go�co�ozna�cza�para�liż
bu�dow�la�ny,� któ�ry� wpły�nie� ne�ga�tyw�-
nie�na roz�wój�Bie�ru�nia
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● Po dział gmi ny ozna cza utwo rze -
nie cał ko wi cie no wych jed no stek sa -
mo rzą du te ry to rial ne go oraz wpro wa -
dze nie przej ścio we go okre su za rzą du
ko mi sa rycz ne go. Skut kiem utwo rze nia
dwóch no wych jed no stek jest brak cią -
gło ści praw nej, istot nej mię dzy in ny mi
przy ubie ga niu się o środ ki unij ne oraz
za rzą dza niu ma te ria ła mi ar chi wal ny mi.

● Od two rze nie struk tur w każ dej
z gmin bę dzie wią za ło się mię dzy in ny -
mi z przy go to wa niem no wych sta no -
wisk pra cy (do sto so wa nie lub bu do wa
bu dyn ku oraz za kup wy po sa że nia), od -
pra wą obec nie za trud nio nych pra cow -
ni ków przez ist nie ją cą jed nost kę oraz
za trud nie niem przez no wą, od two rze -
niem sys te mów in for ma tycz nych oraz
do ku men tów sta tu to wych, stra te gicz -
nych i pla no wa nia prze strzen ne go.

● Ko niecz ne mo że być wy pła ce nie
od praw dla pra cow ni ków, któ rzy zo -
sta ną zwol nie ni przez li kwi do wa ne jed -

nost ki or ga ni za cyj ne. Po po now nym
utwo rze niu jed no stek licz ba eta tów
wzro śnie wzglę dem sta nu za trud nie -
nia sprzed po dzia łu.

● Przy go to wa nie obiek tów oraz sta -
no wisk pra cy dla no wo utwo rzo nych gmin -
nych jed no stek or ga ni za cyj nych (Miej ski
Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej, Ośro dek
Edu ka cji, Bie ruń ski Ośro dek Kul tu ry, Bie -
ruń ski Ośro dek Spor tu i Re kre acji) bę dzie
do dat ko wo kosz to wa ło gmi nę.

● Koszt utwo rze nia pod sta wo wych sys -
te mów in for ma tycz nych w no wych gmi -
nach bę dzie kosz tow nym przed się wzię -
ciem, w za leż no ści od za kre su funk cji
i tech no lo gii sys te mów. Ze wzglę du na od -
mien ne po trze by no wych gmin w za kre -
sie in for ma ty za cji wy ko rzy sta nie ist nie ją -
cych sys te mów mo że być nie moż li we:
• Sys te my ope ra cyj ne kom pu te rów 
• Pa kie ty biu ro we 
• Pro gra my do za rzą dza nia

bez pie czeń stwem (za rzą dza nie
sie cią oraz pro gra my
an ty wi ru so we/fi re wall) 

• Pro gra my ty pu GIS 
• Pro gra my ra chun ko wo -księ go we 
• Pro gra my do za rzą dza nia ka dra mi

i pła ca mi 
• Pro gra my do za rzą dza nia bu dże tem 
• Pro gra my do ob słu gi urzę du sta nu

cy wil ne go 
• Pro gra my do za rzą dza nia ma jąt -

kiem 
• Pro gra my do za rzą dza nia od pa da mi

ko mu nal ny mi 
• Pro gra my do za rzą dza nia

cmen ta rza mi 
• Pro gra my do za mó wień pu blicz nych
• Pro gra my do kosz to ry so wa nia

in we sty cji.

SKUT�Ki�PRZE�STRZEn�nE

● Pod sta wę pla no wa nia prze strzen -
ne go i go spo dar ki prze strzen nej w Gmi -
nie Bie ruń sta no wią: Stu dium uwa run -
ko wań i kie run ków za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go oraz Miej sco we Pla ny

Za go spo da ro wa nia Prze strzen ne go. Okre -
śla ją one kie run ki roz wo ju, in te gra cji
prze strzen no -funk cjo nal nej oraz wzmac -
nia nia po ten cja łu z po pra wą po zy cji
kon ku ren cyj nej. Roz bi cie tej struk tu ry
spo wo du je zmia nę kie run ków cią -
żeń – współ pra ca z no wy mi po ten cjal -
ny mi part ne ra mi bę dzie utrud nio na m.in.
z uwa gi na brak wspól nych ce lów stra -
te gicz nych.

● Gmi ny po nio są nie ma łe kosz ty od -
bu do wy sys te mów pla no wa nia stra te gicz -
ne go i prze strzen ne go. Czas opra co wa -
nia wraz z pro ce du ra mi przy go to waw czym
ww. do ku men tów mo że wy nieść na wet
2-3 la ta.

● Prze wo zy ko mu ni ka cją pu blicz ną
(MZK Ty chy, KZK GOP) re ali zo wa ne są
obec nie na pod sta wie mię dzyg min nych
po ro zu mień i umów. Ko niecz na bę dzie
cza so chłon na ne go cja cja po ro zu -
mień/umów do ty czą cych wa run ków
ob słu gi po łą czeń przez ope ra to rów.

● Za rzą dza niem sie cia mi wo dy i ka -
na li za cji sa ni tar nej zaj mu ją się: Bie ruń -

skie Przed się bior stwo In ży nie rii Ko mu -
nal nej Sp. z o.o. oraz Re jo no we Przed -
się bior stwo Wo do cią gów i Ka na li za cji S.A.
w Ty chach. Z uwa gi na sys tem funk -
cjo nu ją cy w opar ciu o oczysz czal nie
czy uję cia wo dy nie zbęd na bę dzie
zmia na ak cjo na ria tu spół ek, od zwier -
cie dla ją ca wy ko rzy sta nie in fra struk tu -
ry przez dwie gmi ny. Na le ży się spo -
dzie wać pro ble mów na eta pie usta la nia
wa run ków uczest nic twa (po dział ma -
jąt ku), jak i uczest nic twa w fi nan so -
wa niu dzia łal no ści tych spół ek.

● Utrzy ma niem czy sto ści w gmi nie
zaj mu je się kon sor cjum firm: Ma -
ster – Od pa dy i Ener gia Sp. z o.o.; Si ta
Po łu dnie sp. z o.o. oraz Bie ruń skie
Przed się bior stwo In ży nie rii Ko mu nal -
nej Sp. z o.o. Na eta pie usta la nia wa -
run ków no wych umów z du żym praw -
do po do bień stwem po ja wią się pro ble my;
umo wy bę dą też pew nie za war te na du -
żo mniej ko rzyst nych wa run kach, przez
co mo że wzro snąć opła ta za wy wóz
śmie ci.

● Za rzą dza niem sie cia mi ga zo wą
i elek tro -ener ge tycz ną zaj mu ją się fir -
my ko mer cyj ne. Pro ble mem bę dzie roz -
dzie le nie ma jąt ku oraz re ne go cjo wa ne
za war tych umów. Wa run ki no wych
umów z du żym praw do po do bień stwem
bę dą mnie ko rzyst ne dla obu gmin
(więk szy za kres jed nej umo wy – moż li -
wość ne go cja cji ko rzyst niej szych wa -
run ków; mniej sze za kre sy no wych
umów – gor sze wa run ki do wyj ścio -
wych ne go cja cji). W kon se kwen cji mo -
gą wzro snąć kosz ty po no szo ne przez
miesz kań ców.

● Gmi na Bie ruń jest człon kiem kil ku
or ga ni za cji i związ ków, mię dzy in ny mi:
Ślą skie go Związ ku Gmin i Po wia tów,
Sto wa rzy sze nia Gmin Gór ni czych w Pol -
sce, Lo kal nej Gru py Dzia ła nia „Zie mia
Pszczyń ska”, w któ rych po sia da okre -
ślo ną po zy cję, waż ną przy gło so wa niu
i po dej mo wa niu uchwał. Po po dzia le
trze ba bę dzie re ne go cjo wać wa run ki
człon ko stwa; spad nie też licz ba gło sów
przy słu gu ją ca no wym gmi nom (ze wzglę -

du na mniej szą ilość miesz kań ców) – no -
we dwie gmi ny po pro stu bę dą się mniej
li czyć w tych or ga ni za cjach.

● Gmina Bie ruń po sia da udzia ły i pra -
wo gło su w kil ku spół kach oraz or ga ni -
za cjach:
• Bie ruń skim Przed się bior stwie

In ży nie rii Ko mu nal nej Sp. z o.o.
• Ma ster – Od pa dy i Ener gia Sp. z o.o.
• Re jo no wym Przed się bior stwie

Wo do cią gów i Ka na li za cji S.A.
w Ty chach

• Gór no ślą skim To wa rzy stwie
Lot ni czym S.A.

• Ka to wic kiej Spe cjal nej Stre fie
Eko no micz nej S.A.

• „Eko term” Sp. z o.o.
• Bie ruń skiej Fun da cji Ini cja tyw

Go spo dar czych.
Po po dzia le na stą pi zmia na ak cjo na -

ria tu spół ek; no we dwie gmi ny bę dą
du żo słab szy mi part ne ra mi do roz mów,
nie bę dą się już tak jak obec nie li czyć
przy po dej mo wa niu stra te gicz nych de -
cy zji (wa ga ich gło su spad nie).

SKUT�Ki�Fi�nan�So�WE

● Pod sta wo wym utrud nie niem uzy -
ska nia ze wnętrz nych środ ków wspar cia
roz wo ju, w po sta ci środ ków unij nych,
bę dzie czas nie zbęd ny do utwo rze nia
no wych struk tur gmin nych, ja ki bę dzie
mu siał upły nąć, nim gmi ny bę dą mo gły
roz po cząć apli ko wa nie. Czas ten na le ży
trak to wać ja ko okres stra co ny dla po zy -
ski wa nia środ ków unij nych. War tość
utra co nych środ ków li czo na bę dzie w mi -
lio nach zło tych.

● Pod ję cie de cy zji o po dzia le mo że
skut ko wać ko niecz no ścią zwro tu co
naj mniej czę ści z po zy ska nych już środ -
ków unij nych. Przed pod ję ciem ta kiej
de cy zji ko niecz ne bę dzie prze pro wa -
dze nie zło żo nej ana li zy eko no micz nej
i praw nej skut ków po dzia łu pod ką -
tem za pi sów umów o do fi nan so wa nie
i zo bo wią zań z nich wy ni ka ją cych.

● Pod ję cie de cy zji o po dzia le mo że
skut ko wać ko niecz no ścią spła ty wszyst -
kich zo bo wią zań gmi ny. Przy ogra ni -
czo nych za so bach fi nan so wych wy ma -
gać to mo że sprze da ży ma jąt ku gmi ny.
Je śli moż li we bę dzie re fi nan so wa nie
zo bo wią zań i ich prze ka za nie no wym
gmi nom, koszt ob słu gi tych zo bo wią -
zań bę dzie praw do po dob nie wyż szy.

SKUT�Ki�dLa�MiESZ�KaŃ�CÓW

● Utwo rze nie no wych jed no stek sa -
mo rzą du te ry to rial ne go spo wo du je ko -
niecz ność ko rek ty i wy mia ny do ku men -
tów dla miesz kań ców, po sia da czy
po jaz dów i pod mio tów pro wa dzą cych
dzia łal ność go spo dar czą. Śred ni czas
nie zbęd ny na do peł nie nie for mal no ści
ad mi ni stra cyj nych zwią za nych ze zmia -
ną da nych te le adre so wych dla miesz -
kań ca gmi ny, bę dą ce go wła ści cie lem
sa mo cho du lub pro wa dzą ce go dzia -
łal ność go spo dar czą wy nie sie do kil ku -
na stu dni ro bo czych, nie wspo mi na jąc
o łącz nym kosz cie spo łecz nym utra co -
ne go cza su i po nie sio nych opłat urzę -
do wych.

Skutki podziału gminy Bieruń

PRZEd�STa�Wio�nE�Po�WY�ŻEJ�SKUT�Ki�Po�dZia�ŁU�Mia�STa�niE�WY�CZER�PU�JĄ�Ka�Ta�Lo�GU�SPRaW i UTRUd�niEŃ,
Z KTÓ�RY�Mi�Mo�GĄ�ZMa�GaĆ�SiĘ�MiESZ�KaŃ�CY,�a KTÓ�RE�TRUd�nE�SĄ�oBEC�niE�do�PRZE�Wi�dZE�nia
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B
Bie ruń od 25 lat bu du je sa mo rząd -
ność, bu du je sil ne mia sto, zwy cię -
sko wy cho dzą ce z nę ka ją cych je co
ja kiś czas pro ble mów. Bu do wa ny
jest we dług okre ślo nych wi zji i stra -

te gii, któ re oczy wi ście nie są w ca łym za kre -
sie sta łe, bo do sto so wy wa ne są do dy na -
micz nie zmie nia ją cych się wa run ków
ryn ko wych czy po li tycz nych. Jed nak od po -
cząt ku od zy ska nia sa mo dziel no ści czy li odłą -
cze nia się od Ty chów, je den cel jest sta ły
i nie zmien ny: kon se kwent nie dą żyć do umac -
nia nia kon ku ren cyj nej po zy cji mia sta. Dą żyć,
po szu ku jąc no wych im pul sów eko no micz -
ne go roz wo ju, ba zu jąc na atrak cyj no ści mia -
sta, nie za po mi na jąc jed nak o je go bo ga tej
hi sto rii. Chcę pod kre ślić – wspól nej hi sto rii. 

I w mo men cie, kie dy na sza po zy cja w ska li
po wia tu, wo je wódz twa, a śmiem za ry zy ko -
wać stwier dze nie, że i kra ju, jest ugrun to -
wa na po ja wia się grup ka osób z po my słem
po dzia łu. Żad nych kon kre tów, żad nych
„za i prze ciw”, je dy nie pró ba za krzy cze nia
ra cjo nal nych ar gu men tów i okre śla nia się
przed sta wi cie la mi na szej spo łecz no ści, ich
gło sem su mie nia. Nie za sta na wia ją się
nad tym, cze go ocze ku ją miesz kań cy: spo -
ko ju, za bez pie czo nej przy szło ści, pew no ści
funk cjo no wa nia – chcą dać w za mian nie -
pew ność i brak per spek tyw, bo żad nej z nich
prze cież nie wska zu ją. Mó wią: MY bę dzie -
my de cy do wać, nie waż ne, że bę dzie go rzej,
ale to MY bę dzie my o tym de cy do wać – to
tyl ko po twier dza, że my ślą o wła snym in te -
re sie, za bez pie cze niu po sad.

Dla mnie ar gu men to wa nie, że mu si my się
po dzie lić, bo je ste śmy in ni, z ma ją cych in ne
po trze by dziel nic mia sta nie tra fia. Zga dza
się, ma my część po trzeb in nych, część no -
wo bie ruń ska to w du żej mie rze osie dla miesz -

W jed no ści si ła

Sebastian Macioł
Zastępca Burmistrza
Bierunia

ka nio we, spo re sku pi ska lu dzi, część sta ro -
bie ruń ska głów nie za bu do wa jed no ro dzin -
na, ale na sze po trze by róż nią się tak, jak
róż nią się po trze by miesz kań ców róż nych
dziel nic w każ dym in nym mie ście. Tu bar -
dziej wi dać brak miejsc par kin go wych, gdzie
in dziej zbyt du że na tę że nie ruchu na dro -
gach, jesz cze gdzie in dziej brak od po wied -
nio za go spo da ro wa nych te re nów re kre acyj -
no -wy po czyn ko wych. Co ob ser wu ję i co
nie zmier nie mnie cie szy, za ni kły wza jem ne
ani mo zje, a stwier dze nie „sta ro bie ruń ski
ujek” jest obec nie od bie ra ne ja ko żart. Miesz -
kam w Bie ru niu, moż na by rzec pra wie od za -
wsze, na no wo bie ruń skim cmen ta rzu po -
cho wa na jest mo ja pra pra bab cia, a mi mo
te go nie po tra fię ja koś spe cjal nie przy po -
mnieć so bie nie chę ci wzglę dem sie bie miesz -
kań ców obu tych dziel nic. Co jed nak pa mię -
tam, to jak w po ło wie lat osiem dzie sią tych
ta ka nie chęć do ty ka ła miesz kań ców z jed nej
stro ny „sta rych dziel nic” Bie ru nia: Czar nu -
cho wic, Bi ja so wic, Za brze ga wzglę dem no -
wo pow sta łych osie dli miesz ka nio wych przy ul.
Wę glo wej oraz Gra ni to wej. Pro ble my wy ni -
ka ły czę sto z róż nic men tal nych, ale i miesz -
kań cy ww. dziel nic za uwa ża li róż ni ce po -
mię dzy nie do in we sto wa ny mi „sta ry mi”
ob sza ra mi a no wo pow sta ły mi osie dla mi,
z no wo cze sną jak na owe cza sy szko łą pod -
sta wo wą, in fra struk tu rą spor to wą i ba se -
nem. Czy te go ty pu róż ni ce sta no wić mia ły -
by też ar gu ment do roz człon ko wy wa nia
Bie ru nia No we go? Nie, za czę to suk ce syw nie
wy rów ny wać ist nie ją ce dys pro por cje, in we -
stu jąc w sieć dro go wą, bu dyn ki ku ba tu ro we
(np. roz bu do wa Gim na zjum nr 1, ha la i obiek -
ty spor to we przy Gim na zjum nr 1, re mi za
OSP w Czar nu cho wi cach) czy te re ny zie lo ne
(mi niar bo re tum w Bi ja so wi cach). Obec nie
dzie je się tak w Ścier niach, gdzie w eta pach
re ali zo wa ny jest spo ry (kil ku na sto mi lio no -
wy) pro jekt zwią za ny z bu do wą sie ci ka na li -
za cyj nej. 

Ko lej na kwe stia pod no szo na przez zwo -
len ni ków po dzia łu to nie do in we sto wa ny Bie -
ruń No wy. Tą te zę mu szę rów nież stor pe do -
wać: od lat�wy�dat�ki�w obu�czę�ściach
mia�sta�kształ�tu�ją�się�na bar�dzo�zbli�-
żo�nym�po�zio�mie.�Bez�sen�su�jest�jed�-
nak� pro�po�zy�cja� rów�ne�go� dzie�le�nia
wy�dat�ków� (przy�sło�wio�we� „pół� na

pół”) – mo im zda niem in we sto wać po win -
no się w za leż no ści od po trzeb oraz po ja -
wia ją cych się moż li wo ści po zy ska nia do fi -
nan so wa nia, co nie zmier nie istot ne
w kon tek ście otwie ra ją cych się moż li wo ści
fi nan so wa nia pew nych przed się wzięć ze
środ ków UE. I dla te go też re ali zu je my bądź
bę dzie my w naj bliż szym okre sie re ali zo wać
du że in we sty cje tam, gdzie po ja wi ły się szan -
se uzy ska nia do fi nan so wa nia, ale i gdzie ist -
nie je wi docz na po trze ba w tym za kre sie:

• Bie ruń No wy – ter mo mo der ni za cja Gim -
na zjum nr 1 (pra wie 2,2 mln zł), re mont ul.
Po rą bek (oko ło 1 mln zł), prze bu do wa ul.
Rów no le głej (pra wie 2,5 mln zł);

• Bie ruń Sta ry – prze bu do wa ul. Li ce al nej
(po nad 1 mln zł).

Apli ko wać też bę dzie my o wspar cie fi nan -
so we w za kre sie kom plek so wej mo der ni za cji
oświe tle nia (wy mia na na efek tyw ne ener ge -
tycz nie), te ma tu, któ ry „ku le je” w ca łej gmi -
nie, ale szcze gól nie wi docz ne jest to na osie -
dlach przy ul. Gra ni to wej, Che mi ków, Ho me ra
i wzdłuż ul. Wę glo wej (to pierw sze ob sza ry,
na któ re zle ca my opra co wa nie do ku men ta cji
pro jek to wej) czy na do ku men ta cję pro jek to -
wą ter mo mo der ni za cji SP1 w Bie ru niu Sta -
rym (obec nie je dy nej już szko ły w Bie ru niu,
któ ra in fra struk tu ra pa mię ta jesz cze la ta osiem -
dzie sią te). Jak wi dać więc z po wyż sze go, dla
władz mia sta nie waż ne jest „kto”, ale waż na
re al na po trze ba i zi den ty fi ko wa ny pro blem.
Każ da pla no wa na, stra te gicz na z punk tu wi -
dze nia gmi ny in we sty cja wy ni kać rów nież bę -
dzie z ana li zy kosz tów i moż li wych do uzy -
ska nia ko rzy ści. 

Chciał bym wspo mnieć jesz cze o jed nym
ar gu men cie gru py re fe ren dal nej, do któ re go
do tar łem cał kiem nie daw no w sie ci, a mia -
no wi cie, że ma�łe�gmi�ny�ma�ją�więk�sze
szan�se� na po�zy�ska�nie� środ�ków� ze�-
wnętrz�nych.� Ten� ar�gu�ment� nie�ste�ty
wy�ni�ka� z nie�wie�dzy� tych� osób. Po -
przed ni okres pro gra mo wa nia sil ny na cisk
kładł na tzw. zrów no wa żo ny roz wój, co by ło
pró bą zrów na nia go spo dar cze go i spo łecz -
ne go m.in. Pol ski do po zio mu resz ty Eu ro py
(czy uda ną, to te mat na od ręb ną dys ku sję).
W obec nym okre sie sta wia się głów nie na in -
no wa cyj ność i współ pra cę. Dla te go też gmi -
ny two rzą związ ki mię dzyg min ne, a pol ski
par la ment two rzy wa run ki praw ne do łą cze -
nia się gmin, a nie dzie le nia, aby ich si ła
prze bi cia wzro sła: przy kła dem choć by Zwią -
zek Gmin i Po wia tów Sub re gio nu Cen tral ne -
go Wo je wódz twa Ślą skie go (gdzie gmi na
Bie ruń wcho dzi w skład Pod re gio nu Ty skie -
go) czy Lo kal na Gru pa Dzia ła nia „Zie mia
Pszczyń ska” (tu Bie ruń jest człon kiem od nie -
daw na), któ ra zrze sza kil ka na ście gmin i na po -
cząt ku ro ku zo sta ła nie ja ko zmu szo na sy tu -
acją na ryn ku fun du szy do roz sze rze nia licz by
człon ków). W in nym miej scu któ ryś z agi ta -
to rów po dzia łu wspo mi na, że wkład wła sny
gmin wy nie sie 15% i jest nie za leż ny od te go,
czy się po dzie li my, czy nie. Zgod nie z obo -
wią zu ją cy mi wy tycz ny mi w tym za kre sie wy -
so kość wkła du rze czy wi ście jest nie zmien na,
ale te 15% wkła du wła sne go od no si się
do kosz tów kwa li fi ko wa nych przed się wzię -
cia, a z in for ma cji Urzę du Mar szał kow skie go
Wo je wódz twa Ślą skie go wy ni ka wprost, że
śred nio wkład gmin do in we sty cji re ali zo wa -
nych ze środ ków UE wy no si na wet do 30%
(część kosz tów in we sty cji jest nie kwa li fi ko -
wa nych na wstę pie, część zo sta je ne go wa na
na eta pie czę stych kon tro li). Ja ki z te go mo -
rał – wkład�wła�sny�do pro�jek�tów�fi�-
nan�so�wa�nych�ze�środ�ków�UE,�sta�no�-
wią�cy� czę�sto� do 1/3� kosz�tów
in�we�sty�cji,� udźwi�gną� tyl�ko� gmi�ny
z du�ży�mi,�sta�bil�ny�mi�i w prze�my�śla�-
ny�spo�sób�skon�stru�owa�ny�mi�bu�dże�-
ta�mi.�Po�zo�sta�łe,�nie�wiel�kie,�bę�dą�so�-
bie�mo�gły�po�zwo�lić�na apli�ko�wa�nie
o środ�ki�na nie�du�że�przed�się�wzię�cia,

gdyż� po pro�stu� nie� bę�dzie� ich� stać
na wkład�wła�sny�do du�żych�re�ali�za�-
cji.

I na ko niec – nie wspo mi na się o ewen tu -
al nych kosz tach po dzia łu, na pew no ol brzy -
mich (po dzia ły ad mi ni stra cyj ne, po dzia ły na -
leż no ści, zo bo wią zań itp.). Co wię cej – gru pa
ini cju ją ca re fe ren dum ocze ku je, że ta kie wy -
li cze nia po wi nien przed sta wić urząd. A ja
od po wiem – nie, nie i jesz cze raz nie – przy -
go to wa nie choć by wstęp nych da nych do ty -
czą cych kosz tów po dzia łu to ol brzy mia i kosz -
tow na pra ca za stę pów lu dzi (patrz.
urzęd ni ków), a ci zaj mo wać ma ją się swo ją
ro bo tą i wy ko ny wać ją co raz le piej, cze go
ocze ku ją miesz kań cy, a nie przy go to wy wać
cza so chłon ne ze sta wie nia. Je śli ktoś wy cho -
dzi z pro po zy cją, po wi nien przed sta wić ra -
cjo nal ne ar gu men ty prze ma wia ją ce „za”,
a ta kie jesz cze do mnie nie do tar ły. Przy oka -
zji jed nak, gdy by któ ryś ze zwo len ni ków re -
fe ren dum po ku sił się o pró bę spo rzą dze nia
ana liz eko no micz nych, po dam mu pa rę ogól -
nych da nych wyj ścio wych:

– Bie ruń No wy – je dy ny du ży za kład pro -
duk cyj ny to KWK „Piast” z kon ce sją na wy do -
by cie wę gla do 2030 (pod kre ślę do, bo przy -
kład, co w każ dej chwi li mo że stać się z ko pal nią
wę gla ka mien ne go ma my za ro giem, na Wo -
li). Czar ny sce na riusz, któ ry na le ży mieć z ty łu
gło wy: za mknię ta ko pal nia, ty sią ce bez ro bot -
nych i dra stycz nie mniej w ka sie gmin nej po -
dat ku od nie ru cho mo ści oraz po dat ku do -
cho do we go od osób praw nych. A do te go
pra wie 10-mi lio no wy dług gmi ny wo bec Kom -
pa nii Wę glo wej, któ ry trze ba by ło by chy ba
po dzie lić na pół? Przy oka zji jesz cze je den
bar dzo istot ny aspekt, o któ rym oso by zbie -
ra ją ce pod pi sy pod li sta mi o prze pro wa dze -
nie re fe ren dum bądź nie wie dzą, bądź ce lo -
wo nie in for mu ją miesz kań ców:
część�opłat�wpły�wa�ją�cych�do ka�sy

gmin�nej� z ko�pal�ni� jest� za�leż�na� nie
od miej�sca� usy�to�wa�nia� za�kła�du,
a od miej�sca�pro�wa�dze�nia�wy�do�by�-
cia.� ob�ra�zo�wo:� ko�pal�nia� mo�że� stać
w Bie�ru�niu�no�wym,�a pro�wa�dzić�wy�-
do�by�cie�pod Bie�ru�niem�Sta�rym�i tam
od�pro�wa�dzać� znacz�ną� część� opła�ty
eks�plo�ata�cyj�nej� (jest� to� za�leż�ne
od pla�nów� ru�chu� za�kła�du� i usy�tu�-
owa�nia�po�kła�dów�wę�gla).

– Bie ruń Sta ry – kil ka spo rych za kła dów,
dość dy na micz nie się roz wi ja ją cych i ma ją -
cych usta bi li zo wa na sy tu acje na ryn ku („Da -
no ne”, „Ni tro erg” S.A., Okrę go wa Spół dziel -
nia Mle czar ska Bie ruń, koń czą cy bu do wę
„Ba sco” czy za kła dy w Spe cjal nej Stre fie Eko -
no micz nej (obec nie za trud nia ją ce kil ka set
osób). To tyl ko kil ka, ale są te re ny in we sty -
cyj ne, któ ry mi in te re su ją się ko lej ne fir my,
te re ny za rów no w stre fie (o któ rej roz sze -
rze niu się też my śli), jak i po za stre fą. 

Ale po wyż szy po dział nie jest sztucz ny, a wy -
ni ka z prze my śla nej i kon se kwent nie bu do -
wa nej wi zji roz wo ju mia sta – w czę�ści�no�-
wo�bie�ruń�skiej,�któ�rej�te�re�ny�są�w du�żej
mie�rze� za�gro�żo�ne�wy�stą�pie�niem�po�-
wo�dzi (co po twier dzi ły naj now sze Ma py Za -
gro że nia Po wo dzio we go i Ma py Ry zy ka Po -
wo dzio we go) nie ma co li czyć na in we sto rów,
bo gmi na nie�ma�im�do za�ofe�ro�wa�nia
atrak�cyj�nych� te�re�nów.� atrak�cyj�nych,
czy�li�wol�nych�od za�gro�żeń�po�wo�dzio�-
wych�czy po zo sta ją cych po za wpły wem dzia -
ła nia ko pal ni (a na te re nach ob ję tych szko da -
mi gór ni czy mi kosz ty bu do wy np. ha li
pro duk cyj nej zna czą co ro sną). I dla te go za -
bie ga się o no wych in we sto rów, pró bu jąc za -
in te re so wać ich te re na mi w spe cjal nej stre fie
eko no micz nej czy in ny mi te re na mi Bie ru nia
na gra ni cy z Ty cha mi, bo to wła śnie po da tek
z tych firm (już te raz, a tym bar dziej w przy -
pad ku pro ble mów z ko pal nią) ma za si lać bu -
dżet Bie ru nia,
JEd�nE�Go,�SiL�nE�Go�BiE�RU�nia.

Bar tło miej Nie miec 
Cen�trum Mo�dy TREND

Dro�dzy�miesz�kań�cy,�przy�ja�cie�le
i sym�pa�ty�cy�Bie�ru�nia. 

Sły�sząc�o za�mia�rach�po�dzia�łu�na�szej�gmi�ny,� ja�ko� jej
wie�lo�let�ni�miesz�ka�niec�oraz�przed�się�bior�ca,�po�sta�no�-
wi�łem�rów�nież�za�brać�głos:

Miesz kam w Bie ru niu od 83 ro ku po przed nie go stu le cia i pa mię tam czas, kie dy Bie -
ruń był jesz cze dziel ni cą Ty chów. W mo im ży ciu, kie dy się do nie go prze pro wa dzi łem,
szyb ko do strze głem, że Bie ruń jest oknem na świat. To z Bie ru nia mia łem za le d wie
50 mi nut po cią giem do szko ły śred niej w Ka to wi cach, to w Bie ru niu w 1992 ro ku
otwo rzy łem swo ją fir mę, któ rą do dzi siaj sku tecz nie z Żo ną pro wa dzę, za trud nia -
jąc 18 osób. Uwa żam, że pró by do pro wa dze nia do po dzia łu Bie ru niu nie ma ją żad -
ne go, a już na pew no nie eko no micz ne go  uza sad nie nia.  Pro szę zo bacz cie Pań stwo,
ja ki w ostat nich la tach roz kwit prze ży wa ją na przy kład fir my bie ruń skie zlo ka li zo wa -
ne przy ul. War szaw skiej. To są przy kła dy do na śla do wa nia dla mło dych, am bit nych
i pra co wi tych, roz po czy na ją cych ka rie rę za wo do wą lu dzi. Pod sta wo wym i ele men tar -
nym, po zo sta ją cym od wie lu lat nie roz wią za nym pro ble mem w Bie ru niu są pro ble -
my ko mu ni ka cyj ne czy li kor ki na uli cach War szaw skiej i Wa wel skiej. Dro dzy Pań stwo,
te dro gi to krwio bieg go spo dar czy na sze go Mia sta – trze ba go nie zwłocz nie udroż -
nić, bo Bie ruń ma za awan so wa ną cho ro bę wień co wą. 

Nikt z pre kur so rów te go pu czu bie ruń skie go nie od wo łu je się do spraw waż nych
i bar dzo waż nych dla na sze go uko cha ne go Mia sta. Wie cie dla cze go? Bo pró bu ją za -
spo ko ić je dy nie swo je per so nal ne ape ty ty, a Bie ruń jest tyl ko dla nich na rzę dziem. 

Im Bie ruń bę dzie więk szy, tym bę dzie sil niej szy i atrak cyj niej szy in we sty cyj nie. Jest
do sko na le zlo ka li zo wa ny, trze ba tyl ko po pra wić ko mu ni ka cję, pra co wać i wy ko rzy sty -
wać je go atu ty.



Rodnia 5

– Jak pan, wie lo let ni sa mo rzą do wiec, oce nia ideę po -
wo ła nia no we go mia sta Bie ruń No wy?

– Mu si my prze śle dzić hi sto rię Bie ru nia. Gmi na Bie ruń
No wy ist nia ła w la tach 1945-54. Nie by ła jed nak ni gdy
mia stem, mia ła wiej ski cha rak ter. Po tem re for ma ad mi -
ni stra cyj na kra ju znio sła gmi ny, za miast nich utwo rzo no
gro ma dy z Gro madz ki mi Ra da mi Na ro do wy mi. Ca ły czas
osob no ist nia ło mia sto Bie ruń Sta ry. W 1973 ro ku Bie -
ruń stra cił 700 hek ta rów te re nu, któ re za bra no pod fa -
bry kę Fia ta w Ty chach. Gra ni ca znaj do wa ła się na rze ce
Mlecz nej a na sze li ceum zna la zło się w Ty chach. W tym
sa mym cza sie, Bie ruń No wy włą czo no do mia sta, któ re
ja ko ca łość na zy wa ło się: Bie ruń Sta ry. W 1975 r. po ko -
lej nej re for mie ad mi ni stra cyj nej kra ju – Bie ruń w ogó le
znik nął z ma py. Po dob nie zresz tą Boj szo wy i in ne miej -
sco wo ści jak Chełm Ślą ski, Imie lin (Chełm Ślą ski i Imie lin

włą czo no do My sło wic), a u nas po wsta ło wiel kie so cja -
li stycz ne mia sto Ty chy.

– Wal czy li ście o sa mo dziel ność.
– Zbie ra li śmy pod pi sy, pi sa li śmy pi sma, pe ty cje i in ter pe -
la cje, by prze pro wa dzić re fe ren dum, by śmy zno wu mo -
gli być osob nym mia stem. Wszyst kie na sze wnio ski po -
zo sta wa ły bez od po wie dzi. W 1980 r. zo sta łem wy bra ny
do Wo je wódz kiej Ra dy Na ro do wej ja ko bez par tyj ny i da -
lej wal czy łem o po wrót na sze go mia sta na ad mi ni stra -
cyj ną ma pę Pol ski. (np. Sław ków od zy skał sa mo dziel -
ność). Dla nas nie by ło na to szans. Wte dy ideę wspól nej
gmi ny po par ły No wy Bie ruń, Czar nu cho wi ce, Osie dla
i Ścier nie. Mie li śmy już po zy tyw ne opi nie Wo je wódz kiej
Ra dy Na ro do wej, Ra dy Miej skiej w Ty chach, ale przed 1989
ro kiem nie uda ło się odłą czyć. Po tem, gdy po wsta ły
oby wa tel skie ko mi te ty wy bor cze, mu sie li śmy za czy nać
ro bo tę od po cząt ku. W koń cu Ty chy po zwo li ły nam
odejść, ale bez te re nów od da nych dla Fia ta. Bie ruń tę
ce nę za pła cił. Po par ły nas Boj szo wy, Wy ry, Ko biór, Lę dzi -
ny. Z tym wszyst kim, po je cha li śmy do War sza wy. W 1991
ro ku de cy zją pre mie ra Ma zo wiec kie go po wsta ło wspól -
ne sa mo dziel ne mia sto Bie ruń. 

– Kie dy po raz pierw szy pa dła pro po zy cja po dzia łu
mia sta?

– Cią go ty, by się od dzie lić w No wym Bie ru niu by ły od sa -
me go po cząt ku, ale te ten den cje nie by ły sil ne. Więk szo -
ści lu dzi za le ża ło na pra cy. Utra ci li śmy na rzecz Ty chów
fa bry kę FIA TA ale zy ska li śmy mle czar nię „Śląsk” i ko pal -
nię „Piast”, Sku pia li śmy się na tym jak utrzy mać po zo -
sta łe za kła dy pra cy, a tak że na tym, aby jak naj le piej roz -
wi jać in fra struk tu rę miej ską, któ ra ma słu żyć miesz kań com.
Wie dzie li śmy do sko na le, że tyl ko by cie jed nym, du żym
Bie ru niem, po zwo li nam na pra wi dło wy roz wój i by cie

kon ku ren cyj nym mia stem w ob rę bie ślą skiej aglo me ra -
cji. Do ko na li śmy wspól nie sko ku cy wi li za cyj ne go. Za ska -
ku je mnie po mysł po dzia łu Bie ru nia. Uwa żam, że Bie ruń
No wy na tym stra ci. Ca łe na sze mia sto wie le zy ska ło
przez utwo rze nie po wia tu bie ruń sko -lę dziń skie go w 1998
r. Gdy spoj rzy my na to, ile in we sty cji zre ali zo wa no, ile
na pra wio no mo stów, dróg, wi dać że mi mo, iż to tak
ma ły po wiat to jest bar dzo pręż ny. Gdy otwie ra no no wy
gmach na sze go sta ro stwa oka za ło się, że jest naj ład niej -
szy na Ślą sku. By się do brze roz wi jać, in we sto wać, trze -
ba być w mia rę du żym. By cie sie dzi bą po wia tu to no bi -
li ta cja. O roz wo ju na sze go mia sta, bę dzie de cy do wał
wła śnie po wiat i je go sie dzi ba. Zresz tą wy wal cze nie sie -
dzi by sta ro stwa by ło dla nas wiel kim osią gnię ciem. 

– Czy po dział mia sta mo żę przy nieść ko mu kol wiek ko -
rzy ści?

– Zde cy do wa nie nie! Bie ruń w obec nym kształ cie roz -
wi ja się rów no mier nie. Przy kła dów te go roz wo ju na -
praw dę ma my bar dzo du żo. Oczy wi ście mo gą po ja wić
się ko men ta rze, że cze goś w da nej czę ści mia sta bra ku -
je lub są okre ślo ne po trze by, ale to jest prze cież nor -
mal ne w każ dym pra wi dło wo roz wi ja ją cym się mie ście.
Mia sto ży je, zmie nia ją się pro ble my i po trze by miesz -
kań ców. Oso bi ście uwa żam, że wła dze mia sta na bie -
żą co re ago wa ły i re agu ją na te wszyst kie zmia ny i po -
trze by miesz kań ców. Dla te go po mysł by po dzie lić na sze
mia sto jest nie uza sad nio ny i wpły nie tyl ko ne ga tyw nie
na roz wój Bie ru nia, w szcze gól no ści Bie ru nia No we go.
Cie szy fakt, że ca ła Ra da Miej ska i Bur mistrz są jed no -
gło śnie za po zo sta wie niem Bie ru nia w ca ło ści. To po ka -
zu je mą drość rad nych. Je steś więk szy, mo żesz wię cej. 

– Dzię ku ję za roz mo wę.
(ZP)

– Jak pan oce nia  po mysł po dzia łu mia sta na 2 od ręb -
ne  gmi ny?  Czy nie oba wia się pan, że w przy pad ku sa -
mo dziel no ści Bie ru nia No we go bę dą an ta go ni zmy?

– Pa ra dok sal nie chy ba to jest ja kiś ata wizm funk cjo no wa -
nia czło wie ka z da le kiej prze szło ści, kie dy obro na swo je go
naj bliż sze go te ry to rium ło wiec kie go by ła wa run kiem prze -
trwa nia i jed na gro ma da ludz ka zwal cza ła dru gą. Naj bliż -
sze oto cze nie wa run ku je na sze spoj rze nie na rze czy wi stość
i to jest nor mal ne. I ten po dział bę dzie ist niał ze wzglę du
na zro zu mia łe róż ne uwa run ko wa nia no wej – osie dlo wej
i sta rej część Bie ru nia Nowego, Czar nu cho wic, Bi ja so wic.
Czę sto jed nak ta nor mal ność jest wy ko rzy sty wa na do two -
rze nia i obro ny nie któ rych par ty ku lar nych in te re sów i te go
się oba wiam w ewen tu al nej no wej rze czy wi sto ści. 

– Po cho dzi pan z Bie ru nia No we go, był pan prze wod ni -
czą cym Ra dy Miej skiej, czy w tym cza sie no wo bie ruń -
ska cześć – w pa na opi nii – by ła trak to wa na go rzej niż
sta ro bie ruń ska?  (cho dzi o bu dżet i in we sty cje). 

– Oczy wi ście by ły i bę dą kon flik ty w myśl te go ata wi -
zmu te ry to rial ne go i w za leż no ści od spra wy mo że to
być kon flikt na ma łym te ry to rium w opo zy cji do in nych.
Na wet po słu gu jąc się tą uprosz czo ną ter mi no lo gią Bieruń
No wy i Bie ruń Stary, by ły przy pad ki, że uda ło się jed ną
cześć Bie ru nia wy ko le go wać i nie któ rzy tym się szczy ci li
ja cy są prze bie gli co jed nak ry ko sze tem od bi ja ło się
w in nych spra wach dla dru giej stro ny. A więc to się nie
opła ca ło, co naj bar dziej prze bie gli też ro zu mie li bo zaj -
mo wa ło to czas i two rzy ło nie po trzeb ny cha os. Dla
mnie ta kie sta wia nie spra wy ni gdy nie wcho dzi ło w ra -

chu bę. I na pew no trud ną do roz wią za nia spra wą by ło
pa trze nie przez pry zmat za dań in we sty cyj nych i re mon -
to wych w po szcze gól nych czę ściach Bie ru nia i cza sem
du blo wa nia nie któ rych przed się wzięć, ale nie tyl ko w do -
my śle w Bieruniu No wym i Bieruniu Sta rym, bo do ty czy -
ło to wszyst kich zwy cza jo wo na zy wa nych dziel nic, bo
for mal nie jest tyl ko je den Bie ruń. Nie by ło by te go ty pu
dys ku sji gdy by pa trzo no na ra cjo nal ność wy dat ków in -
we sty cyj nych bez zna cze nia czy to jest aku rat w tej czę -
ści czy przy tej uli cy, a for mu ło wa no oce ny ze wzglę du
waż ność, czy jest to po trzeb ne i jak słu ży lu dziom. Zróż -
ni co wa niu, ale z okre śle niem co do stan dar dów pod le -
ga ją re mon ty i mo der ni za cje dróg wraz z in fra struk tu rą
i jest to za gad nie nie bar dzo waż ne dla wszyst kich bie -
ru nian bo każ dy gdzieś miesz ka i chce bez piecz nie
i w es te tycz nych wa run kach się prze miesz czać.
A za tem po dzia ły po ka zu ją, że par ty ku lar ny in te res tak
za ry so wa ny więk szo ści nie słu ży, o czym do pie ro prze -
ko na ją się po nie wcza sie. Je że li ktoś sta rał się o man dat
w or ga nach Gmi ny Bie ruń, a więc w gmi nie o ta kim
a nie in nym cha rak te rze i nie zo stał wy bra ny i te raz
chce zmia ny i po dzia łu to za sta na wiam się ko mu i cze -
mu to słu ży. A lu dzi do swo je go in te re su naj le piej po zy -
sku je się po przez za ak cen to wa nie te ry to rial nej wspól -
no ty, krzyw dy z mi ra żem wspa nia łej przy szło ści. Je że li
ktoś ma wi zję lep szych roz wią zań dla lu dzi, to na le ży
to za pro po no wać a dzie dzin jest spo ro któ re na zy wa
się za da nia mi sa mo rzą du gmin ne go. W tych dzia ła -
niach gru py ini cja tyw nej po dzia łu Bie ru nia ta kich po -
my słów i wy zwań nie wi dzę i mo gę z du żą do zą pew -
no ścią stwier dzić, że dla prze cięt ne go miesz kań ca każ dej
czę ści Bie ru nia po pra wy nie bę dzie, a re la tyw nie bę dzie
go rzej. Jak moż na się szczy cić, że w wy ni ku dzia łań
gru py ini cja tyw nej po wsta nie coś nie wiel kie go, z mniej -
szym zna cze niem, z mniej szy mi środ ka mi fi nan so wy mi
i z gor szą per spek ty wą dla miesz kań ców i jesz cze z ich
skłó ce niem. Ani to mo ral ne ani ra cjo nal ne.

– W la tach sie dem dzie sią tych Ty chy wchło nę ły dwa Bie -
ru nie, a po od zy ska niu sa mo dziel no ści wy ło nił się je -
den. Czy mo że pan wska zać co łą czy a co dzie li  te dwie
miej sco wo ści i co da ta ki po dział?

– Nie bę dę wcho dził w me an dry od zy ska nia sa mo dziel -
no ści przez Bie ruń z punk tu wi dze nia czę ści no wo bie ruń -
skiej. To wy ma ga ło by od ręb ne go opra co wa nia, a jest in -
te re su ją ce i do syć bo ga to udo ku men to wa ne. Bra łem
w tym udział ja ko prze wod ni czą cy no wo bie ruń skie go
Ko mi te tu Oby wa tel skie go i by łem re pre zen tan tem tej
czę ści Bie ru nia w roz mo wach w War sza wie mię dzy in ny -

mi z ów cze snym mi ni strem ds. re for my sa mo rzą do wej
prof. Je rzym Re gul skim. Nie dzia ła li śmy w próż ni w na -
szych spo tka niach uczest ni czy ło cza sem 300 i wię cej
osób. Na po cząt ku mia łem du że wąt pli wo ści co do jed -
ne go Bie ru nia nie tyl ko ze ze wzglę dów emo cjo nal nych
ale z róż ni cy ich hi sto rycz ne go i spo łecz ne go roz wo ju.
Wspól nie z czę ścią sta ro bie ruń ską po ana li zie za i prze -
ciw do szli śmy do wnio sku, że dzia ła nie ra zem przy nie sie
wy mier ne ko rzy ści w myśl za sa dy że więk szy wię cej mo -
że. Do ty czy ło to zna cze nia Bie ru nia na ze wnątrz po przez
do strze gal ne miej sce w wo je wódz twie czy przy two rze -
niu po wia tu i w ra mach je go dzia łal no ści. Tyl ko po przez
te dzia ła nia na za sa dzie sprzę że nia zwrot ne go za ist nia ły
i ist nie ją więk sze moż li wo ści po zy ski wa nia po za bu dże to -
wych środ ków fi nan so wych, ale nie tyl ko. To jest rów nież
i od po wiedź na dal sze py ta nia co stra ci my, a przy naj -
mniej w znacz nej mie rze ogra ni czy my przy po dzia le, jak
po wsta ną dwie od ręb ne miej sco wo ści. Co do wspól nych
związ ków. Wy mie nię tyl ko kil ka. Na zwa miej sco wo ści.
Jesz cze przed po wsta niem ko pal ni łą czy ły nas za kła dy
pra cy z naj więk szym wte dy ERG-em, w któ rym do pra cy
no wo bie ru nia nie je cha li ban ką (ko lej łą czą ca Bie ruń No -
wy i Sta ry do ERG -u – zli kwi do wa na w la tach sie dem -
dzie sią tych XX w.) Łą czy ło nas LO w Sta rym Bie ru niu,
waż na dro ga edu ka cyj na rów nież no wo bie ru nian, w któ -
rej ja, żo na, mo je dzie ci się uczy ły. Łą czy ły nas w szcze -
gól ny spo sób Ścier nie, ad mi ni stra cyj nie na le żą ce do Bierunia
No we go, a z pa ra fią w Bieruniu Sta rym. Stąd mię dzy in -
ny mi po mysł bu do wy cen trum ad mi ni stra cyj no-go spo -
dar cze go Bie ru nia w Ścier niach, któ ry się re ali zu je i jesz -
cze wzro śnie je go ro la z ko rzy ścią dla ca łe go Bie ru nia, jak
po wsta nie dro ga eks pre so wa S1. Stąd per spek ty wa już
za ry so wa na w miej sco wych pla nach za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go bu do wy du żej prze strze ni go spo dar czej
wzdłuż ul. Bo gu sław skie go w po łą cze niu z już dzia ła ją cą
stre fą eko no micz ną w ob rę bie ul. Tu ryń skiej. To tyl ko kil -
ka przy kła dów, któ re nie tyl ko łą czą, ale da ją i da dzą wy -
mier ne ko rzy ści, a któ re w znacz nej mie rze bę dą utra co -
ne wręcz nie zre ali zo wa ne przy po dzia le mia sta. Łą czą
nas rów nież wspól ne pro ble my zwią za ne z pro fi lak ty ką
i usu wa niem szkód gór ni czych, po wsta wa nie za le wisk
i ko niecz no ścią bu do wy ma łych zbior ni ków re ten cyj nych.
Łą czą nas lu dzie, po przez pry wat ne kon tak ty (po kre wień -
stwo, ko le żeń stwo), dzia ła nie we wspól nych or ga ni za -
cjach. W 2011 zo sta ła pod pi sa na umo wa part ner ska
mię dzy or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi Bie ru nia in te gru -
ją ca na szą ca łą spo łecz ność. 

– Dzię ku ję za roz mo wę.
(ZP)

Roz mo wa z
Ja nem Wie czor kiem,
Radnym od 1991
do 2010
(z przerwą 1998-2002)
Przewodniczącym
Rady Miejskiej Bierunia
1, 2 i 4 kadencji

Jesteś większy,
możesz
zrobić więcej

Ani to moralne
ani racjonalne

Roz mo wa
z Henrykiem
Skupieniem,
Przewodniczącym 
Rady Miejskiej 
Bierunia w latach
2006 –2010
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N
o wa per spek ty wa fi nan so wa Unii
Eu ro pej skiej na la ta 2014-2020 zo -
sta ła ukie run ko wa na na wspar cie
przede wszyst kim ob sza rów me tro -

po li tar nych, bę dą cych lo ko mo ty wa mi roz -
wo ju pe ry fe ryj nych ob sza rów.

Gmi na Bie ruń otrzy ma ła moż li wość apli -
ko wa nia o do dat ko we środ ki ze wnętrz ne
w ra mach tzw. Zin te gro wa nych In we sty -
cji Te ry to rial nych. Po dział środ ków w ra -
mach po wyż sze go in stru men tu fi nan so -
we go (ok. 3,2 mld zł) na stę pu je głow nie
na po sta wie klu cza – ilo ści miesz kań ców
za miesz ku ją cych ob szar da ne go mia sta.
Idea Zin te gro wa nych In we sty cji Te ry to -

rial nych po le ga na tym, iż gmi ny i mia sta
wcho dzą ce w skład Związ ku Sub re gio nu
Cen tral ne go wo je wódz twa ślą skie go
wspól nie usta la ją ce le i wska zu ją in we -
sty cje nie zbęd nie do ich osią gnię cia. Bie -
ruń przy stę pu jąc do związ ku otrzy mał
moż li wość re ali za cji przed się wzięć zin te -
gro wa nych oraz do stęp do zna czą cej su -
my fun du szy unij nych w pod re gio nie ty -
skim (wy no szą cej pra wie 16 mln zł).
Oczy wi ście gmi na bę -
dzie mo gła też apli ko -
wać o środ ki z po zo -
sta łych pro gra mów
ope ra cyj nych, w tym Re -
gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go Wo je -
wódz twa Ślą skie go
na la ta 2014-2020, któ -
re go bu dżet wy no si 3,5
mld eu ro.

Dzię ki środ kom z fun du szy eu ro pej skich
gmi na po win na stać się na tu ral nym mo -
to rem roz wo ju dla są sia du ją cych z na mi
miej sco wo ści. Bie ruń cią ży do Mia sta Ty -
chy i Ka to wi ce, gdzie wie lu miesz kań ców
do jeż dża do pra cy. Po dob nie jest w przy -
pad ku są sia du ją cych z na mi miej sco wo -

Wpływ po dzia łu Bie ru nia

na po zy ski wa nie środ ków z fun du szy

eu ro pej skich

Ryszard Piskorek, 
Przewodniczący Rady Miejskiej
w latach 1998 – 2002, później 2002 – 2006
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej,
radny kadencji 2010 – 2014

Jarosław Mokry
Radny, Przewodniczący Komisji
Finansów, Rozwoju
i Promocji Rady Miejskiej

Za jednością Bierunia
Dwa na ście lat by łem zwią za ny z Ra dą
Miej ską, by łem dy rek to rem naj więk szej
szko ły na te re nie Bie ru nia i dłu go nie mo -
głem uwie rzyć, że w czy jejś gło wie
mo gły się zro dzić się po my sły aby po dzie -
lić Bie ruń.
Znam miesz kań ców, wie lu z nich to moi
ucznio wie i wie rzę, że w chwi li osta tecz -
nej, gdy by do szło do ja kie goś gło so wa -
nia, to opo wie dzą się za jed no ścią Bie -
ru nia.
Z ra cji za in te re so wań sa mo rzą do wych
śle dzi łem lo sy re fe ren dów w Pol sce. By -
ło ich kil ka dzie siąt w róż nych mia stach
i tyl ko kli ka za koń czy ło się wy ni kiem
ocze ki wa nym przez ini cja to rów. Pie nią -
dze na re fe ren dum nie spad ną z nie ba:
ja kaś dro ga czy plac za baw nie zo sta ną
zro bio ne. 
W cza sie trzech ka den cji, kie dy by łem rad -
nym ni gdy nie by ło sy tu acji fa wo ry zo wa -
nia jed nej czy dru giej czę ści na sze go mia -
sta. Wi ce bur mistrz Jan Pod le śny był wręcz
ob li go wa ny przez bur mi strza Ja go dę do
pilnowania, aby środ ki fi nan so we na po -
szcze gól ne dziel ni ce na sze go mia sta by ły
dzie lo ne spra wie dli wie. Wni kli wy ob ser -
wa tor wie, że w bu dże cie za wsze wi dzia -
no mia sto ja ko ca łość.
Po dzie le nie mia sta – gdy by do nie go do -
szło – bę dzie nie ko rzyst ne dla ca łe go Bie -
ru nia, a szcze gól nie dla je go no wo bie -

ruń skiej czę ści. Po ewen tu al nym po dzia le
Bie ruń Sta ry zo stał by mia stem i bę dzie
miał bur mi strza, a Bie ruń No wy zostanie
gmi ną wiej ską i bę dzie miał wój ta.
Skąd no wa gmi na bę dzie mia ła wpły wy
do bu dże tu?
Mo że podział miał sens dwa dzie ścia pięć
lat te mu, kie dy Bie ruń uwol nił się od Ty -
chów, a gór nic two by ło zna czą cym prze -
my słem. Dziś prze ra ża mnie ogrom kosz -
tów ja kie mu sie li by śmy wszy scy po nieść.
Znam re alia sa mo rzą do we i wiem, że co
ro ku do utrzy ma nia oświa ty gmi na do -
kła da 10 mln zło tych, a po nie waż ilość
pla có wek w obu czę ściach mia sta jest ta -
ka sa ma, to kosz ty roz ło ży ły by się po po -
ło wie. Koszt utrzy ma nia Ra dy Miej skiej
wy no si oko ło 300 tys. zło tych, a po po -
dzia le w obu czę ściach by ły by dwie
15 oso bo we Ra dy, więc koszt utrzy ma nia
wy niósł by dwa ra zy po 300 ty się cy. W
nowej gminie mu sia ły by po wstać takie
wydziały jakie są obecnie w Urzędzie
Miasta. Mu sia ły by po wstać: dwa BO Ki,
dwa MOP Sy, dwa BO Si Ry. Wy dat ki wzro -
sną, a wpły wy do bu dże tu bę dą co raz
mniej sze. 
W wie lu roz mo wach pry wat nych w spo -
sób jed no znacz ny mó wię, że ta ki po mysł
mógł się zro dzić tyl ko w cho rych gło wach
lu dzi, któ rzy nie my ślą o skut kach swo ich
dzia łań.

ścia mi głów nie po wia tu bie ruń sko -lę dziń -
skie go, któ re na tu ral nie cią żą do na sze go
mia sta. W przy pad ku wła ści we go wy ko -
rzy sta nia środ ków, ma my szan sę stać się
ośrod kiem lo kal ne go roz wo ju dla ościen -
nych miej sco wo ści. Spo wo do wa ne to jest

roz wo jem na na szym te re nie stre fy eko -
no micz nej, in fra struk tu ry kul tu ry i trans -
por tu pu blicz ne go (np. po przez pla no -
wa ną re wi ta li za cję li nii ko le jo wej
Orze sze -Oświę cim prze bie ga ją cej przez
ob szar Bie ru nia, bu do wę dwóch cen trów
prze siad ko wych, itd.). 

Pod sta wą ubie ga nia się o środ ki z Unii
Eu ro pej skiej przez każ dą z gmin są ja sno

okre ślo ne ce le i rze tel -
nie prze pro wa dzo ne
ana li zy, któ re swo je od -
zwier cie dle nie znaj du ją
w do ku men tach stra te -
gicz nych dla gmin, a na -
stęp nie pla nach dzia ła -
nia (np. stra te gia
roz wo ju mia sta, pla ny

go spo dar ki ni sko emi syj nej, lo kal ne pro -
gra my re wi ta li za cji, itd.). Od kil ku lat gmi -
na Bie ruń suk ce syw nie przy go to wu je się
do apli ko wa nia o środ ki ze wnętrz ne w no -
wej per spek ty wie fi nan so wej na la ta 2014-
2020, m.in. po przez opra co wa nie ww.
do ku men tów. Po dział Bie ru nia spo wo do -
wał by, iż każ da z bie ruń skich gmin mu -
sia ła by roz po cząć pro ces przy go to wy wa -
nia wzmian ko wa nych do ku men tów

od pod staw. Na stęp nie mu sia ły by zre wi -
do wać do tych cza so we pla ny in we sty cyj -
ne i okre ślić je na no wo, aby jak naj le piej
wy ko rzy stać moż li we do po zy ska nia fun -
du sze eu ro pej skie. Roz po czę cie po wyż -
sze go pro ce su w chwi li obec nej, kie dy
roz po czy na ją się pierw sze na bo ry wnio -

sków o do fi nan so wa nie z UE, wią że się
z kil ku let ni mi opóź nie nia mi w apli ko wa -
niu o nie. Ma jąc na uwa dze, iż więk szość
środ ków w ra mach bu dże tu UE 2014-
2020 zo sta nie roz dy spo no wa na w pierw -
szych naj bliż szych la tach, bie ruń skie gmi -
ny stra ci ły by nie po wrot nie szan sę na ich
po zy ska nie. 

Nie bez zna cze nia jest rów nież kwe stia
za bez pie cze nia wkła du wła sne go na in -
we sty cje, któ re bę dą re ali zo wa ne ze źró -
deł ze wnętrz nych. Przyj mu je się, iż wkład
wła sny w przed się wzię cie wy no si śred nio
oko ło 30%. W przy pad ku dwóch ma łych
gmin środ ki z bu dże tu by ły by roz dy spo -
no wa ne w pierw szej ko lej no ści na bie żą -
ce ich funk cjo no wa nie. Tym sa mym wkład
wła sny w przed się wzię cia zo stał by znacz -
nie ogra ni czo ny.

W obec nej per spek ty wie fi nan so wej UE,
co do za sa dy więk sze szan se na do fi nan -
so wa nie ma ją in we sty cje zin te gro wa ne, tj.
re ali zo wa ne w part ner stwie i ma ją ce więk -
szy za sięg te ry to rial ny, wy ko rzy stu ją cy tzw.
efekt sy ner gii (war to ści do da nej). Po dej -

ście to ma od nie sie nie na eta pie oce ny
me ry to rycz nej pro jek tów. Trud no by ło by
w przy pad ku dwóch ma łych gmin udo -
wod nić we wnio skach apli ka cyj nych pro -
jek tów o ich sze ro kim od dzia ły wa niu.Pod -
su mo wu jąc, po dział gmi ny Bie ruń na dwie
ma łe miej sco wo ści stoi w sprzecz no ści z lo -
gi ką wdra ża nia fun du szy eu ro pej skich.
Przed gmi ną Bie ruń otwie ra się szan sa po -
zy ska nia du żej ilo ści środ ków na in we sty -
cje zwią za ne z re wi ta li za cją zde gra do wa -
nych te re nów oraz nada nia im no wych
funk cji, wspar ciem przed się bior ców, roz -
wo jem in fra struk tu ry trans por tu miej skie -
go, itp. Zre ali zo wa ne przed się wzię cia ma -
ją prze ło żyć się na roz wój mia sta oraz
są sia du ją cych z na mi miej sco wo ści, dla
któ rych Bie ruń sta je się lo kal nym ośrod -
kiem roz wo ju. Na le ży za zna czyć, iż obec -
na per spek ty wa fi nan so wa jest ostat nią,
w któ rej Pol ska otrzy mu je do stęp do tak
du żej pu li środ ków na jej roz wój. Po dział
gmi ny na dwie czę ści mo że spo wo do wać,
iż mia sto Bie ruń zmar nu je bez pow rot nie
szan sę na ich po zy ska nie. 

Po�dział�Bie�ru�nia�spo�wo�do�wał�by,�iż�każ�-
da�z bie�ruń�skich�gmin�mu�sia�ła�by�roz�-
po�cząć�pro�ces�przy�go�to�wa�nia�do apli�-
ko�wa�nia�o�środ�ki�UE�od po�cząt�ku

W przy�pad�ku� dwóch� ma�łych� gmin
środ�ki� z bu�dże�tu� by�ły�by� roz�dy�spo�-
no�wa�ne�w pierw�szej�ko�lej�no�ści�na bie�-
żą�ce� ich� funk�cjo�no�wa�nie,� za�miast
na za�bez�pie�cze�nie�wkła�du�wła�sne�go
w pro�jek�ty
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Alojzy Palowski
pierwszy Burmistrz Bierunia
po odzyskaniu samodzielności

Cały świat się łączy
Je stem to tal nie za sko czo ny i od pa na
do wia du ję się o po my śle po dzia łu Bie -
ru nia na dwa mia sta. Uwa żam, że to
zły po mysł. Ru da Ślą ska jest zlep kiem
kil ku na stu dziel nic, Ty chy ma ją osie dla
od A do Z (nie li cząc po szcze gól nych
miej sco wo ści) i nikt nie mó wi o po -
dzia le. Ca ły świat się łą czy a ktoś w Bie -
ru niu my śli o po dzia le? Po dział tyl ko
ge ne ru je roz rost biu ro kra cji i do dat ko -
we kosz ty by wspo mnieć tyl ko: no we
ozna ko wa nia, no we do wo dy re je stra -
cyj ne.
Kie dy spra wo wa łem urząd bur mi strza
ni gdy nie mia łem, żad nych sy gna łów
świad czą cych o tym, że ktoś dą ży do po -
dzia łu mia sta. Prze ciw nie za wsze wi -
dzia łem, że wszy scy chcą roz wo ju ca -

łe go Bie ru nia i jak to się mó wi: cią gną
do przo du re ali zu jąc ko lej ne pla ny bu -
dże to we. Każ dy miesz ka niec wi dzi jak
wie le in we sty cji zo sta ło zre ali zo wa nych
w ostat nim cza sie. Tym cza sem naj waż -
niej szy jest zdro wy roz są dek. Lu dzie
już się wy mie sza li, po że ni li mię dzy po -
szcze gól ny mi czę ścia mi mia sta i nie po -
trze bu ją an ta go ni zmów. Nie wy ra żam
zgo dy na po dział Bie ru nia. Już sam po -
mysł ewen tu al ne go re fe ren dum ge ne -
ru je nie po trzeb ne kosz ty ale mo że 
trze ba je po nieść i dać się lu dziom 
wy po wie dzieć. Je stem prze ko na ny, że
bę dzie to oka zja by utrzeć no sa 
mal kon ten tom, któ rzy chcą po dzie lić
mia sto.

Bernard Pustelnik
Burmistrz Bierunia
w latach 2010 – 2014

na zda�ne�py�ta�nie:�Co�są�dzi�o po�-
my�śle�by�po�dzie�lić�Bie�ruń?�od�po�-
wie�dział:
Z in for ma cji któ re otrzy ma łem wy ni ka, iż
wy wiad ten bę dzie pu bli ko wa ny w spe -
cjal nym wy da niu „Rod ni” po świę co nej re -
fe ren dum. Mo im zda niem mo że to sta no -
wić na ru sze nie prze pi sów pra wa tj. „Usta wy
o re fe ren dum lo kal nym” (Dz. U. 2000 
Nr 88 poz. 985 Art. 29.1. Kam pa nia re fe -
ren dal na roz po czy na się z dniem pod ję cia
uchwa ły or ga nu sta no wią ce go jed nost ki
sa mo rzą du te ry to rial ne go ….) Brak in for -
ma cji o pod ję ciu uchwa ły w tej spra wie.
Do dam tyl ko, że jed ną z pod sta wo wych
za sad de mo kra cji przed sta wi ciel skiej jest
za sa da de mo kra cji bez po śred niej, re ali -
zo wa na po przez po dej mo wa nie de cy zji
w naj istot niej szych spra wach przez sa -
mych miesz kań ców. Roz strzy gnię cia po -
dej mo wa ne przez miesz kań ców w gło -

so wa niach po wszech nych ma ją cha rak -
ter nad rzęd ny. Re fe ren dum co do swo jej
isto ty po zwa la na wy po wie dze nie się
miesz kań ców w waż nych kwe stiach spo -
łecz nych. 
Od ci na nie się od idei re fe ren dum ma
miej sce w Bie ru niu (patrz sta no wi sko Ra -
dy Mia sta z 25 czerw ca 2015 o brzmie -
niu:” Wła dze Mia sta: Ra da Miej ska Bie -
ru nia i Bur mistrz Mia sta, od ci na ją się
od ini cja ty wy re fe ren dum ….). 
Na to miast swo je sta no wi sko zaj mę, gdy
nie bę dę miał żad nych wąt pli wo ści co
do dzia ła nia zgod ne go z pra wem.
Bur mistrz Ber�nard�Pu�stel�nik�do�pi�sał:
Nie wy ra żam na zgo dy na żad ne skró ty
i po praw ki, dzie le nie tek stu itd. Treść je go
wy po wie dzi po da je my do słow nie tak jak
otrzy ma li śmy.

Ludwik Jagoda
Rad ny Bie ru nia od 1994 ro ku 
Zastępca Burmistrza od 1996 
Bur mistrz trzech kadencji: 1998 – 2010 

Tylko razem
Oczy wi ście, że je stem prze ciw ny po -
dzia ło wi Bie ru nia. Przez ostat nie 25 lat,
dzię ki wspól ne mu wy sił ko wi wszyst kich
miesz kań ców oraz władz sa mo rzą do -
wych wspól nie uda ło nam się z pro -
win cjo nal nej dziel ni cy ty skiej, przy wró -
cić du mę z Bie ru nia – mia sta
o sześć set let niej hi sto rii. Po nad to, z nie -
wiel kie go mia stecz ka uczy nić mia sto
po wia to we, na dal nie wiel kie, ale li czą -
ce się w ska li kra ju. Ja ko przed sta wi ciel
Bie ru nia by łem przez kil ka ka den cji
Członkiem Zarządu Ślą skie go Związ ku
Gmin i Po wia tów. W ra mach Związ ku
zrze szo nych jest obec nie 118 gmin
(w tym wszyst kie 19 miast na pra wach
po wia tu) i 8 po wia tów re gio nu ślą skie -
go. Mo że tro chę by ło w tym mo jej za -
słu gi, ale przede wszyst kim, był to wy -
raz uzna nia dla zna cze nia na sze go
mia sta. Wspól nym wy sił kiem uda ło nam
się prze zna czać 30 pro cent środ ków
bu dże to wych na in we sty cje. Jak w każ -
dym mie ście spie ra li śmy się, naj czę ściej
na fo rum Ra dy Miej skiej: czy naj pierw
zro bić to, czy coś in ne go, lub gdzie
ulo ko wać da ną in we sty cję. Mą drość

miesz kań ców i sa mo rzą dow ców spra -
wi ła, że ma my 3 oczysz czal nie ście -
ków, 2 gim na zja, do brą ba zę służ by
zdro wia, spor tu. Wy mie niać moż na by
bar dzo dłu go.
W do brze za rzą dza nym Bie ru niu, dzię ki
współ pra cy wszyst kich dziel nic stwo rzy li -
śmy do ce nia ne i na gra dza ne obiek ty: ha -
la przy Gim na zjum nr 1, czy nasz wspól -
ny Ry nek, któ re go za zdro ści nam wie le
więk szych ośrod ków miej skich. 
Ja ko sa mo rzą do wiec i bur mistrz, uczest -
ni czy łem w set kach spo tkań z miesz kań -
ca mi aż do te raz, nie sły sza łem o po my -
słu by po dzie lić mia sto na dwa or ga ni zmy.
Wręcz prze ciw nie, za wsze dba li śmy o har -
mo nij ny roz wój mia sta. Ja ko in ży nier
przy po mnę zwo len ni kom se ce sji ba nal -
ną praw dę: je śli coś do da my lub po -
mno ży my to bę dzie my mie li wię cej. Jak
po dzie li my to bę dzie my mie li mniej. Dwa
ma lut kie Bie ru nie na wet w ska li po wia tu
nie bę dą zna czy ły wie le, a co do pie ro
w ska li wo je wódz twa czy kra ju. Dla te go
po wta rzam, w tro sce o roz wój na sze go
mia sta je stem prze ciw ny ja kim kol wiek
po dzia łom.

Piotr Czarnynoga
Radny Sejmiku Województwa Śląskiego

Nie widzę argumentów
za podziałem
Spo łecz ność bie ruń ska, jest spo łecz no ścią
doj rza łą i po 25 la tach sa mo rząd no ści ma
świa do mość swo ich osią gnięć. Nie wie -
rzę, że ta spo łecz ność opo wie się za po -
dzia łem, ale gdy by do te go do szło, to
stra cił by i Sta ry i No wy Bie ruń. Zbie rać
pod pi sy i zro bić re fe ren dum to dość ła -
twa spra wa. Za wsze się ko goś do cze goś
na mó wi, na cią gnie… Prze ko nać miesz -
kań ców by w re fe ren dum gło so wa li za po -
dzia łem, jest znacz nie trud niej.
Nie wi dzę ar gu men tów za po dzia łem.
Je dy nym zy skiem, o ile to moż na tak
na zwać jest wzrost ad mi ni stra cji sa mo -
rzą do wej. Je że li dla ko goś to jest zysk,
to mo że tak ro zu mo wać, ale je że li pa -
trzy my z punk tu wi dze nia in te re sów
spo łecz no ści lo kal nej to nie jest do bre
roz wią za nie. Prze cież obok dwóch urzę -
dów mu sia ły by po wstać osob ny: MOPS,
Ośro dek Edu ka cji, Bie ruń ski Ośro dek
Kul tu ry czy Bie ruń ski Ośro dek Spor tu
i Re kre acji. Mu si my dbać o to, by ad mi -
ni stra cja by ła spraw na, a nie o to, by
w ad mi ni stra cji pra co wa ło wię cej 
lu dzi.

Pro ble mów do roz wią za nia jest du żo, a za -
miast jed ne go, sil ne go pod mio tu, któ ry
bar dzo do brze so bie ra dzi na ryn ku go -
spo dar czo-ad mi ni stra cyj nym, by ły by dwa
sła be or ga ni zmy.
Wy star czy wspo mnieć sta ra nia o bu do wę
S1 by stwier dzić, że w ad mi ni stra cji też
jest gra in te re sów, któ ra spra wia, że więk -
szym ro bią dro gi szyb ciej, a mniej szym
jest trud niej.
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