
Dlaczego fundusz sołecki nie trafia na wieś? 

Od 2009 roku  zgodnie  z  Ustawą z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (  Dz.  U.  Nr  52,  poz.  420) środki  finansowe 
przeznaczone z subwencji państwowych na fundusz sołecki mają być przekazywane dla mieszkańców wsi w wysokości 10  000 
zł co roku  na każdą miejscowość. Środki z tego funduszu przeznaczane mają być na poprawę warunków  życia mieszkańców 
np.: budowa placów zabaw dla dzieci i boisk sportowych, wyposażenie i remont świetlic, remiz strażackich, organizację imprez 
sportowych i rozrywkowych oraz wiele innych.  Ale  od  czterech lat  radni Miasta i Gminy Bierutów oprócz jednego ( 4 razy  
głosował  przeciwko)  Pana  Andrzeja  Bernasia  z  Wabienic,  uchwalają  uchwały  o  nie  wyodrębnianiu  z  budżetu  środków 
na fundusz sołecki  dla mieszkańców wiosek -  2011 r. - Uchwała nr VII/50/11 Rady Miejskiej w  Bierutowie z dnia 31 marca  
2011  r., 2012  r.  -  Uchwała nr  XIX/149/12  Rady  Miejskiej  w  Bierutowie  z dnia 29 marca 2012 r.,   2013  r.  -  Uchwała  nr 
XXXII/282/13 Rady Miejskiej    w Bierutowie z dnia 20 marca 2013 r., 2014 r. -  Uchwała radnych z marca 2014 r. (jeszcze nie  
umieszczona na stronie UM). Tak  więc zgodnie z decyzją radnych pieniądze przeznaczone na rozwój miejscowości wiejskich  
przeznaczane są na inne cele zupełnie nie związane z wioskami.  Obowiązkiem radnych, a nie ich łaską jest zadecydować 
o tym,  aby środki  gwarantowane w części  refundacją  z  budżetu  Państwa przeznaczane były   zgodnie  z  inicjatywą Pana 
Prezydenta.  Zupełnie nie sposób jest  pojąć,  dlaczego radni Miasta i  Gminy Bierutów głosują przeciwko swoim wyborcom.  
Może ich decyzje są odwdzięczaniem się burmistrzowi za fundowane  wycieczki.   Należy ponadto podkreślić i  uświadomić 
wszystkim mieszkańcom,  że  wycieczki  te  są fundowane z naszych  podatków.  Wiemy już wszyscy,  jaka  jest  dramatyczna 
sytuacja finansowa naszej gminy i w związku z tym wybrani radni działają bardziej dla dobra  burmistrza, a mniej dla swoich  
mieszkańców .Ale pomimo tego niegodne jest w taki sposób pomagać burmistrzowi, który doprowadził do wielkiego zadłużenia 
na skutek między innymi zaniedbania swoich obowiązków. To bardzo nieładnie w taki sposób traktować swoich wyborców,  
którzy zapewne odwdzięczą się z nawiązką swoim radnym w najbliższych  wyborach samorządowych. Obecni radni  będą się 
wkrótce  zapewne  do  mieszkańców  Miasta  i  Gminy  Bierutów  uśmiechać  przed  kolejnymi  wyborami,  abyście  ich  wybrali,  
by mogli przez 4 lata z Waszych podatków pobierać  diety w wysokości od 700 do 1100 zł.  
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 Wesołego Alleluja!
Kiedy wiosna świat forsycją złoci , zieleń wokół nabiera mocy, Czas zakasać rękawy , 
oczekując Wielkiej Nocy. Lecz pamiętaj przyjacielu o przestrodze mej na Święta,
pakuj  wszystko do koszyczka, co na Święta szczęścia doda :barwne pisanki ,chlebuś 
świeżutki,  smaczne szyneczki,  słodkie babeczki,  chrzanik  dla zdrowia a pod serwetkę 
dorzuć też skromnie jedną złotóweczkę. Wrzuć te dobra do koszyczka a nie do …kobiałki. 
Bo z kobiałki wszystko  zginie...barwne pisanki , chlebuś świeżutki, smaczne szyneczki , 
słodkie  babeczki,  chrzanik  dla  zdrowia  a  spod  serwetki  już  nie  zobaczysz 
ani  złotóweczki.  Smacznego  jajeczka,  kruchego  ciasteczka!  Wesołego,  rodzinnego 
świętowania  i  biesiadowania.  Pozdrowienia  serdeczne-  świąteczne!  Dużego  zająca 
czekoladowego,  zdrowia  niezawodnego,  wielu  radości  i  przez  całe  Święta  samej 
wesołości więc Wesołego Alleluja!

Życzy wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Bierutów 
                                                             Kolegium Redakcyjne Niezależnej Gazety Lokalnej ,,Bierutowianin”
                                                                                                                                                                    

 Dlaczego Bóg, Honor, Ojczyzna stanowią podstawową dewizę Niezależnej Gazety 
Bierutowianin?

Żyjemy w czasach bezideowych, pozbawionych autorytetów i podstawowych zasad moralnych. 
Demokracja nie opiera się na samych prawach ale też na obowiązkach obywatelskich wobec 
siebie,  swojej  rodziny  i  ojczyzny.  Nie  zgadzamy  się  z  zasadą  ,,róbta  co  chceta”  która  daje 
przyzwolenie zarówno na wszystko co dobre, jak też na wszystko co złe: libertynizm, feminizm, 
filozofia gender, eutanazja oraz usuwanie krzyży z miejsc publicznych i wiele innych! Opierając 
się  na  trzech  kardynalnych  słowach-  hasłach  służymy  więc:  Bogu  Stwórcy  świata  w  którym 
żyjemy, Ojczyźnie naszej Matce oraz opieramy swoje działania na Honorze. Mimo, że wiele osób 
wytyka nam naszą dewizę i wielu ludzi kole ona w oczy, chcemy z całą stanowczością podkreślić, 
że dewiza ta będzie zawsze na czołowym miejscu naszej gazety ponieważ się jej nie wstydzimy!   

                  Chcemy przy tym zaprezentować  krótki rys historyczny naszej dewizy.
             

Dewiza  ,,Bóg,  Honor,  Ojczyzna’’  po  raz  pierwszy  pojawiła  się  na  odznaczeniach  Legii 
Honorowej  ustanowionej  przez Napoleona w 1802 roku,  używano wówczas tylko dwóch 
słów:   "Honor  i  Ojczyzna"  (fr.  honneur  et  patrie).  Używały  jej  również  Legiony  Polskie 
służące u boku Napoleona.  Polska wersja  tej  dewizy pojawiła  się  w Ustawie Sejmowej 
z  1  sierpnia  1919  r.,  nakazującej,  by  na  drugiej  stronie  sztandarów  Wojska  Polskiego 
umieszczać napis „Honor i Ojczyzna”. Taka postać dewizy na sztandarach obowiązywała 
do  15  października  1943  r.  Od  tej  daty  wódz  naczelny  gen.  Kazimierz  Sosnkowski 
wprowadził nową dewizę obowiązującą wszystkie jednostki i oddziały Armii Krajowej:  „Bóg, 
Honor,  Ojczyzna”.   Nową  dewizę  wyhaftowano  na  ponad  dwudziestu  sztandarach  AK 
i WIN-u   w latach 1944–1945.  Z dewizą ,,Bóg, Honor, Ojczyzna” walczyli na ustach   i ginęli 
uczestnicy powstania warszawskiego w 1944 r. oraz ,,żołnierze wyklęci” po przejęciu władzy 
przez  komunistów  w  1944  r.  W  okresie  PRL-u  komuniści  celowo  wymazywali  
z podręczników i ludzkiej pamięci tą dewizę. W 1993 r. polski Sejm przywrócił ją z powrotem 
po tak wielu latach wykorzeniania jej z polskiej pamięci i świadomości. 

WAŻNA INFORMACJA: SPOTKANIE  INFORMACYJNE  W  SPRAWIE  WIATRAKÓW  Z  MIESZKAŃCAMI  ORAZ  PANIĄ 
POSEŁ ANNĄ ZALEWSKĄ, W DNIU 13 KWIETNIA (NIEDZIELA) O GODZINIE 17 W SALI PRZY OSP W GORZESŁAWIU
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                 Informacja o zbiórkach publicznych przeprowadzonych we wszystkich 
szkołach Miasta i Gminy Bierutów dnia 26.03.2014 r. 

 
Komitet Społeczny ,, Zdążyć z pomocą- zbiórki publiczne dla Natalii Tofil” działając na podstawie art. 9 ustawy z dnia 15 
marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. z 1933 r. Nr 22, poz. 162) informuje publicznie  Burmistrza Miasta i Gminy 
Bierutów oraz wszystkich mieszkańców z terenu naszego miasta i gminy, że w dniu  26.03.2014 r. zostały przeprowadzone 
zbiórki  publiczne  nr  1 we  wszystkich  szkołach  Miasta  i  Gminy  Bierutów  na  rzecz  trzyletniej  dziewczynki  Natalii  Tofil,  
chorej na raka oka siatkówczaka. Łącznie wolontariusze zebrali 1577, 17 zł (tysiąc pięćset siedemdziesiąt siedem złotych 
i siedemnaście groszy). W poszczególnych szkołach zebrano:
Szkoła Podstawowa w Bierutowie: 838, 06 zł,
Szkoła Podstawowa w Wabienicach: 133, 92 zł,
Szkoła Podstawowa w Zbytowej: 182, 06 zł,
Gimnazjum w Bierutowie: 208, 79 zł,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie: 214, 34 zł.  
Komitet Społeczny dziękuje z całego serca w imieniu Natalii oraz jej rodziców Justyny i Pawła Tofil wszystkim uczniom i ich  
rodzicom ze szkół z terenu Miasta i Gminy Bierutów za dobrowolne datki na rzecz chorej Natalki. Szczególne podziękowania 
za  pomoc  i  wsparcie  naszej  inicjatywy  kierujemy  do  dyrektorów  szkół:  dyrektor  Szkoły  Podstawowej  w  Bierutowie  Pani  
Małgorzaty  Musioł,  dyrektor  Szkoły  Podstawowej  w  Wabienicach  Pani  Krystynie  Magryś,  dyrektor  Szkoły  Podstawowej 
w Zbytowej  Pani Dorocie Tokarskiej, dyrektor Gimnazjum w Bierutowie Pani Stanisławie Kłosowskiej oraz dyrektor Zespołu 
Szkół  Ponadgimnazjalnych  w  Bierutowie  Pani  Barbarze  Teleszko.  Komitet  Społeczny  dziękuje  również  wszystkim 
wolontariuszom za pomoc i  przeprowadzenie zbiórek publicznych: Ewelinie Czyżyk , Joannie Peruckiej, Donacie Ofton, Agacie 
Szymanek,  Roksanie  Opałka,  Andrzelice  Kosek,  Natalii  Kowal,  Elwirze  Mastalerz,  Agacie  Zbylut,  Karolinie  Szczepańskiej,  
Maji Buśko, Róży Legner, Agnieszce Olszewskiej, Darii Strójwąs  i Ryszardzie Wiśniewskiej- Paluch.  

Marek Krzysztof Bińkowski
 Jak zwalczyć bezrobocie w  Bierutowie?

Od zmiany ustroju socjalistycznego na kapitalistyczny tj. od 1989 roku, w Bierutowie ludzie ciągle nie mają szans na znalezienie 
nawet nisko opłacanej pracy.   Ten stan powoduje rozgoryczenie,  marazm, frustrację oraz  depresję u wielu mieszkańców. 
Człowiek z natury nie może nawet w krótkotrwałym okresie żyć bez pracy, ponieważ stan ten wyniszcza jego organizm od 
wewnątrz.  Jak ogromne straty powoduje pozostawanie bez pracy  szczególnie u młodych ludzi, to nigdy nie pojmą tego ci,  
którzy  pracę mają.   Bezrobotni   powinni  mieć nadzieję   i  czuć,  że  dobre  władze  samorządowe myślą  o  nich  i   walczą 
z bezrobociem.

A jak to jest naprawdę  Bierutowie ?
Od ośmiu lat naszą gminą zarządza ta sama ekipa, a jak wygląda w ich wykonaniu walka z bezrobociem, które ciągle utrzymuje  
się na wysokim poziomie, to widzimy sami. Największym pracodawcą w Bierutowie jest burmistrz, który w piśmie do Pana Posła  
Dawida Jackiewicza wyjaśnia, że zatrudnia ludzi  bez konkursów. Kilka rodzin w Bierutowie jest szczególnie uprzywilejowanych, 
ponieważ w Urzędzie  Gminy oraz jednostkach samorządu terytorialnego podległych Gminie wielu z nich pracuje.  Ponadto 
bardzo niemoralne jest  również to , że burmistrz  zamiast pomagać osobom bezrobotnym  zatrudnia   i  przyznaje bardzo dobre  
wynagrodzenie osobom, które mają już wypracowaną  emeryturę. Przykładem tego chorego zjawiska są zastępca burmistrza 
i  dyrektor  OKiS  w  Bierutowie.  Mieszkańcy  z  żalem  i  rozgoryczeniem  opowiadają  o  tych  faktach.  Jest  to  głęboko 
niemoralne, nieuczciwe i  niesprawiedliwe. W związku z brakiem obecnie jakiejkolwiek nadziei  nawet na skromne życie 
w Bierutowie, bardzo dużo ludzi, a szczególnie młodych,  opuszcza  naszą miejscowość i wyjeżdża za granicę  w poszukiwaniu  
pracy.  W wyniku powyższego aktualnie mamy poniżej 5 tysięcy mieszkańców w samym Bierutowie. Liczba bezrobotnych 
w mieście i gminie Bierutów wynosi  673 osób na dzień 30 listopada 2013 roku ( dane z UP ). W miesiącu styczniu 2014 r 
w pracy za granicą przebywało 513 osób (dane zebrane z wizyty duszpasterskiej przekazane   przez  księdza).  Wyciągnąć 
można wniosek, że Bierutów stał się sypialnią dla mieszkańców, a dla młodego pokolenia brak tu jakichkolwiek perspektyw 
na założenie rodziny.

Czy naprawdę w Bierutowie jest już takie dno i nie ma perspektyw na  przyszłość ?
Z jednej strony sięgnęliśmy finansowego dna w ciągu ostatnich 8 lat, gmina stała się bankrutem ponieważ burmistrz zaciągnął  
w banku komercyjnym  lichwiarskie kredyty na spłatę poprzednich kredytów i wydatki bieżące:  2011 rok – 4 200 000 zł – koszt 
całkowity kredytu to ok. 46%,  2012 rok – 2 600 000 zł – koszt całkowity kredytu to ok. 50%, 2013 rok – 1 000 000 zł – koszt 
całkowity kredytu to ok.  36%,  a burmistrz poprzez zaniedbanie swoich obowiązków nie skorzystał z kilkumilionowych dotacji  
unijnych dla swoich mieszkańców, tłumacząc się,  że prześladował go pech.   Ponadto w obecnym roku wyborczym znów 
zaciągnął już kolejne 2 300 000 zł nowego kredytu, a za kilka miesięcy zaplanował następny kredyt w kwocie ok. 1 600 000 zł. 
Za wszelką cenę chce pokazać mieszkańcom, że potrafi zrobić drogę lub chodnik za przyjęte kolejne długi.   
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Należy przy tym zauważyć, że wykonanie chodnika lub drogi przez burmistrza, to nie jest żadna łaska ale obowiązek,  
ponieważ  płacimy za nie my z naszych bardzo wysokich podatków. Płacą na te inwestycje oraz  na niemoralną pensję 
burmistrza  również renciści i emeryci ze swoich częstokroć głodowych świadczeń.  A  jak kształtują się dochody Gminy 
Bierutów w relacji  do kredytów, oto przykład –  w 2012 roku z zaplanowanych do budżetu Gminy  400 000 zł  z  podatków 
od osób prawnych,  wpłynęło ok. 40 000 zł, czyli 10 razy mniej. 

  Z jakich środków burmistrz zamierza spłacać długi i lichwiarskie koszty całkowite 
kredytów ?

Oto wspaniałe rozwiązanie – ogromne długi zaciągnięte zostały do 2025 roku, szczególnie po to, aby jeszcze przez kilka lat 
pobierać  wynagrodzenie  (  większe  od  Prezydenta  Wrocławia),  a  potem  zostawić   bałagan  i  niech  się  martwią  inni. 
Jeśli mieszkańcy zrozumieją podstępy burmistrza  i  „odrzucą” go w najbliższych wyborach, to wreszcie nastanie w Bierutowie  
demokracja i szansa na normalny rozwój, ale dopiero wtedy gdy uda się oddłużyć Bierutów z zapaści finansowej.

Pomimo tak dramatycznej sytuacji finansowej, w jakiej znajduje się Gmina Bierutów 
nie wolno nam tracić nadziei na zmiany na lepsze, na lepszą  przyszłość.

Jedyną szansą na zdecydowane zmiany jest  pozyskanie środków i uzbrojenie całkowite terenów inwestycyjnych pomiędzy 
Bierutowem a Kijowicami, doprowadzenie gazu ziemnego  do Bierutowa, poszukiwanie inwestorów, którzy przygotują miejsca 
pracy bezrobotnym, a drugiej strony dzięki temu uzyskalibyśmy co miesiąc podatki do budżetu Gminy. Mamy dobrą lokalizację  
jeśli chodzi o uwarunkowania biznesowe i w związku z tym nie wolno nam tracić takiej szansy.  Pesymiści zaraz podniosą, 
że to się nie uda,  a ja odpowiem, że z Bożą pomocą na pewno się uda! Uda się wtedy, gdy  mieszkańcy nieuczestniczący  
w wyborach obudzą się i przyjdą na głosowanie, a jest ich bardzo dużo bo ok. 53 %. Trzeba nam więcej wiary i zaangażowania 
wszystkich mieszkańców miasta i  gminy Bierutów w to bardzo trudne przedsięwzięcie, a także pomocy naszych przyjaciół  
z województwa i Warszawy.  Głęboko wierzę, że nam się to uda, ponieważ innej drogi na rozwój w Bierutowie nie ma.

       Skąd pozyskać  pieniądze na uzbrojenie terenów inwestycyjnych ?
Jest wiele możliwości, a jedną z nich zaproponuję. Wybierzmy  w wyborach nowego burmistrza i nowych radnych,  szczególnie  
młodszych, którzy mają inne lepsze spojrzenie na rozwiązywanie spraw w  naszej gminie. Ci nowi radni nie będą marnować 
naszych ciężko zapracowanych pieniędzy i  zmniejszą  wynagrodzenie  burmistrzowi,  bo ten obecny zarabia  ok.  180 000 zł 
rocznie w 2012 r.   oraz np. skarbnikowi naszej gminy, który pobiera z naszej  kasy prawie 160 000 zł rocznie w roku 2012. 
Wyciągnijmy  wnioski  sami.   owych  dotacji  unijnych  dla  swoich  mieszkańców,  tłumacząc  się,  że  prześladował  go  pech. 
Ponadto w obecnym roku wyborczym znów zaciągnął już kolejne 2 300 000 zł nowego kredytu, a za kilka miesięcy zaplanował 
następny kredyt w kwocie ok. 1 600 000 zł.  Za wszelką cenę chce pokazać mieszkańcom, że potrafi zrobić drogę lub chodnik  
za zaciągnięte kolejne długi.   Należy przy tym zauważyć, że wykonanie chodnika lub drogi przez burmistrza  lub wójta to nie 
jest jakaś łaska, ale obowiązek, ponieważ  płacimy za nie my z naszych bardzo wysokich podatków.  Płacą na te inwestycje  
oraz  na niemoralną pensję burmistrza  również renciści i emeryci ze swoich częstokroć głodowych świadczeń. A jak kształtują  
się dochody Gminy Bierutów w relacji do kredytów, oto przykład – w 2012 roku z zaplanowanych do budżetu Gminy 400 000 zł 
z podatków od osób fizycznych, wpłynęło ok. 40 000 zł, czyli 10 razy mniej.  

S. Stępień

Strategia rozwoju Miasta i Gminy Bierutów – dla kogo były przeprowadzone 
konsultacje społeczne? 

Każdy chce mieszkać tam gdzie żyje się dobrze oraz widnieje perspektywa na lepsze jutro. Przyszłość takiego miejsca zależy 
od nas, gdyż to my wybieramy władzę i mamy wpływ na podejmowane przez nią decyzje. Jednak zdecydowana większość 
społeczeństwa  nie  korzysta  z  przysługujących  praw,  pozostawiając  tym  samym  strategię  rozwoju  w  rękach  urzędników.  
Niezaprzeczalnym dowodem na to jest fakt, iż podczas konsultacji  społecznych odbywających  się dnia 14.03.2014 w Urzędzie 
Miasta  i  Gminy  Bierutów,   to  właśnie  oni  stanowili  niemal  100% uczestników warsztatów.  Kontrowersyjny  pozostaje  fakt,  
że  konsultacje społeczne były przeprowadzane w dniu roboczym w godzinach 10 - 13, gdzie większość społeczeństwa pracuje!
Więc  dla  kogo  były  te  konsultacje:  czy  tylko  dla  pracowników urzędu,   rencistów i  emerytów?   Jednocześnie  nie  każdy 
z urzędników mógł brać czynny udział w prowadzonych warsztatach, gdyż ze względów „służbowych” nie mógł udzielić szczerej  
odpowiedzi  na  pytanie  o  przyszłość  Miasta  i  Gminy  Bierutów.  Prezentowane   wyniki  ankiet  przeprowadzone  wśród 
społeczeństwa były oparte o bardzo małą ilość respondentów. Niektóre prezentowane sondaże opierały się na liczbie ankiet 
mniejszej niż 10, co ze statystycznego punktu widzenia nie odzwierciedla poprawności badanego zagadnienia gdyż w mieście  
i gminie Bierutów mieszka około 10 tysięcy mieszkańców. Niereprezentatywne wyniki opinii społecznej mogą posłużyć jedynie 
do wypracowania ogólnikowej oraz subiektywnej strategii rozwoju Miasta       i Gminy Bierutów.  Brak udziału mieszkańców daje  
mandat  urzędnikom  na  bezstresowe  planowanie  przyszłości  rozwoju,  kierunku  nie  zawsze  zgodnego  z  oczekiwaniami 
społeczeństwa. Wniosek więc sam tutaj ciśnie się na usta- przeprowadzono konsultacje społeczne ale bez społeczeństwa! 
Przypomina to niewątpliwie metody z PRL-u. 

K.K
Zapraszamy do współpracy i współtworzenia naszej gazety.

Jak masz ciekawy pomysł na artykuł, to zapraszamy na maila: bierutowianin.ngl@o2.pl
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