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SSąąddzząącc  ppoo  lliicczzbbiiee  oorrggaanniizzoowwaannyycchh  zzaawwooddóóww  ii wwyyssttaaww,,  oossóóbb  zzaaaannggaażżoowwaannyycchh  ww jjeeggoo  uupprraawwiiaanniiee,,  mmoo--
ddeellaarrssttwwoo  ttoo  jjeeddnnaa  zz nnaajjppooppuullaarrnniieejjsszzyycchh  ddyyssccyypplliinn  ssppoorrttoowwyycchh  ww nnaasszzyymm  ppoowwiieecciiee..  KKaażżddyy,,  kkttoo  ddoo
22 wwrrzzeeśśnniiaa  ooddwwiieeddzzii  GGaalleerriięę  SSttaarroossttwwaa  PPoowwiiaattoowweeggoo  zzoobbaacczzyy  iinntteerreessuujjąąccąą  eekkssppoozzyyccjjęę,,  nnaa  kkttóórrąą  sskkłłaaddaa--
jjąą  ssiięę  ddzziieessiiąąttkkii  mmooddeellii  ssaammoolloottóóww  ppoowwssttaałłyycchh  ww oossttaattnniicchh  ppiięęcciiuu  llaattaacchh,,  ffoottooggrraaffiiee  zz nnaajjcciieekkaawwsszzyycchh  iimm--
pprreezz  oorrggaanniizzoowwaannyycchh  pprrzzeezz  ZZaarrzząądd  PPoowwiiaattoowwyy  LLOOKK  pprrzzyy  wwssppóółłuuddzziiaallee  PPoowwiiaattuu  BBiieerruuńńsskkoo--LLęęddzziińńsskkiieeggoo..
WW ssttaarroossttwwiiee  zzrroobbiiłłoo  ssiięę  kkoolloorroowwoo  ii cciieekkaawwiiee,,  zzuuppeełłnniiee  nniieeuurrzzęęddoowwoo..  ZZaapprraasszzaammyy!!

WWiięęcceejj  ––  ssttrr..  55

Wystawa modelarstwa lotniczego 

Nalot na starostwo
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Rada Powiatu na sesji w dniu

22 czerwca po raz kolejny jedno-
głośnie udzieliła absolutorium
Zarządowi Powiatu Bieruńsko-Lę-
dzińskiego z tytułu wykonania
budżetu powiatu za 2010 rok.

Niezwykłe odwiedziny miały
miejsce w Starostwie Powiato-
wym 22 czerwca. Przyszła do
nas grupa dzieci z Przedszko-
la nr 1 w Bieruniu – Ścier-
niach (grupa „Rybki”) wraz
z paniami: Marysią Plewnią,
Bożeną Trzońską i Agnieszką
Ryndak. Dzieci przyszły namó-

wić nas, abyśmy głosowali
w konkursie „Nivei” za budo-
wą nowoczesnego placu za-
baw przy oddziałach przed-
szkola przy ul. Kamiennej 17.
Dzieci odwiedziły Starostę Bie-
ruńsko-Lędzińskiego, Wydział
Edukacji, Wydział Promocji.
Obejrzały budynek starostwa,
który bardzo im się podobał.
W pokoju Wydziału Promocji
wykonaliśmy pamiątkową fo-
tografię. I oczywiście obieca-
liśmy głosować, aby dzieciaki
miały najładniejszy plac za-
baw co najmniej w całym po-
wiecie!

Dzięki finansowemu wsparciu
Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
członkowie Sekcji Tenisa Ziem-
nego KS „Piast” w Bieruniu zor-
ganizowali Powiatowy Turniej
Tenisowy Losowanych Par Deb-
lowych. Turniej odbył się
w czerwcu na kortach ziemnych
przy ul. Warszawskiej 270
w Bieruniu. Wygrała para Jerzy
Słociński/Henryk Siemianowski.
Najmłodszym zawodnikiem był
jedenastoletni Pawełek Kucz,
wnuk Tadeusza Kiełbaśnika,
który ze względu na kontuzję
musiał opuścić kort i zajął głó-
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Wiele miast, gmin, powiatów poza herbem – bę-
dącym urzędowym, historycznie uzasadnionym
symbolem znakiem danej miejscowości lub obsza-
ru – posiada także mniej oficjalne znaki, które są
stosowane w okolicznościach „lżejszego kalibru”.
Mają one współczesną formę i przesłanie. Nawią-
zują do charakterystycznych zabytków i cech miej-
scowości, powiatów lub województw. Podobnie jest
z maskotką. Uznając, że potrzebne są nowe formy
wizualne identyfikujące powiat i będące elementem

jego promocji, Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędziń-
skiego ogłosił dwa konkursy – na logo powiatu
i maskotkę powiatu.

Gorąco zachęcamy do udziału. Przypominamy,
że termin składania prac konkursowych mija już 31
sierpnia br. 

SSzzcczzeeggóółłyy  ii rreegguullaammiinnyy  oobbuu  kkoonnkkuurrssóóww  ww IInntteerrnnee--
cciiee  nnaa  ssttrroonniiee  wwwwww..ppoowwiiaattbbll..ppll  lluubb  tteelleeffoonniicczznniiee::
3322--  2222--6699--113399..

Do wygrania 2 x 4.000 zł!
Zapraszamy grafików, malarzy i wszystkich uzdolnionych plastycznie

KKOONNKKUURRSSYY  NNAA  LLOOGGOO  II MMAASSKKOOTTKKĘĘ  PPOOWWIIAATTUU

Koncertem w kościele NMP
Uzdrowienia Chorych w Bojszo-
wach Nowych 11 września o godz.
18.00 rozpocznie się kolejny XII Fe-
stiwal Muzyczny Jesień Organowa
w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim. 

W tym roku zostaną wprowa-
dzone małe innowacje. Po raz
pierwszy od dwunastu lat w Lędzi-
nach odbędą się tylko dwa, a nie
trzy koncerty (organizatorzy wyjąt-
kowo zrezygnowali z koncertu
w kościele św. Klemensa). Za to
po raz pierwszy muzyka festiwalo-
wa zabrzmi w kościele Wniebo-

wzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Międzyrzeczu (parafia ta
w 2010 roku została włączona do
Dekanatu Bieruń). Na stałe do fe-
stiwalowego kalendarza wchodzi
też kościół św. Bartłomieja w Bie-
runiu, w którym powstały nowe,
wspaniałe organy. 

Program tegorocznego festiwalu
będzie jak zawsze bogaty i uroz-
maicony. Wysłuchamy dwóch kla-
sycznych recitali organowych w wy-
konaniu czołowych polskich wir-
tuozów: prof. Juliana Gembalskie-
go i prof. Józefa Serafina. Pozosta-

łe koncerty będą łączone – tzn. or-
gany i solista bądź zespół kameral-
ny. Wystąpi m. in. rewelacyjna nie-
miecka grupa „Musaicum” z Wup-
pertal specjalizująca się w muzyce
dawnej oraz aż trzy różne zespoły
instrumentów dętych z Krakowa.
Po raz pierwszy posłuchamy także
Bojszowskiego Zespołu Kameral-
nego „Ponticello” i będziemy
świadkami koncertu zawierającego
elementy improwizacji jazzowej.

Szczegółowy program koncer-
tów na okładce naszego informa-
tora. 

ZZAAPPRRAASSZZAAMMYY  NNAA  
XXIIII  FFEESSTTIIWWAALL  JJEESSIIEEŃŃ  OORRGGAANNOOWWAA

Szanowni Państwo!
Od wielu lat, kiedy z przyrody i z kalendarza jesień zaczyna

wypierać lato, kiedy zaczynają nas spowijać jesienne klimaty
i kończą się plenerowe imprezy, tradycyjnie rozpoczyna się Fe−
stiwal Muzyczny Jesień Organowa w Powiecie Bieruńsko−Lę−
dzińskim. Po radosnym święcie plonów, spokojniejsi i wewnę−
trznie wyciszeni siadamy w naszych niezwykłych salach koncer−
towych, w kościelnych ławkach naszych parafialnych świątyń,
żeby poddać się innemu nastrojowi, posłuchać muzyki klasy−
cznej – pięknej i jakże odmiennej od towarzyszącej nam zwyk−
le na co dzień.

Nasz Festiwal ma już swoją renomę i systematycznie po−
większające się grono sympatyków, którzy w niedzielne, jesien−
ne popołudnia chcą doświadczyć estetycznych przeżyć i wzru−
szeń słuchając szlachetnej „żywej muzyki” oraz barwnych opo−
wieści o kompozytorach i ich dziełach, o znamienitych wyko−
nawcach i niezwykłych instrumentach. Niejednokrotnie z za−
dumą i refleksją konsumujemy „kulturę wysoką”. Z powagą od−
dajemy się muzyce poważnej, która przed wiekami poważną
nie zawsze bywała. Nie wszyscy mamy okazję częstego i bezpo−
średniego z nią obcowania – podczas tych ośmiu niedziel przy−
chodzi ona do nas i zachęca do jej smakowania. 

W tym roku Festiwal Jesień Organowa w Powiecie Bieruń−
sko−Lędzińskim odbędzie się po raz dwunasty. Do koncertowe−
go programu dopisują się nowe świątynie, nowe instrumenty,
nowi wykonawcy. Obok dzieł rzadko grywanych – bądź wręcz
przeciwnie: dość popularnych – usłyszymy utwory mniej zna−
nych autorów. Okazji do muzycznych przeżyć i satysfakcji z pe−
wnością nie zabraknie.

Jak zawsze będziemy mogli posłuchać cudownej gry na „kró−
lu instrumentów” oraz na innych instrumentach z jego muzy−
cznego „dworu”. Nasz festiwal zaszczycą wybitni mistrzowie,
soliści i zespoły z różnych ośrodków muzycznych naszego kraju
i zagranicy. Dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia i ser−
decznie witamy w Powiecie Bieruńsko−Lędzińskim! 

Witamy naszą wierną festiwalową publiczność i nowych słu−
chaczy. 

Dziękujemy Księżom Proboszczom za udostępnienie świątyń
i instrumentów.

Serdecznie zapraszamy wszystkich na koncerty XII Festiwa−
lu Jesień Organowa w Powiecie Bieruńsko−Lędzińskim.

JJóózzeeff  BBeerrggeerr  BBeerrnnaarrdd  BBeeddnnoorrzz
Przewodniczący Starosta
Rady Powiatu Bieruńsko−Lędziński
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wny stołek sędziowski. Po za-
kończeniu rozgrywek wszyscy
uczestnicy otrzymali drobne te-
nisowe upominki i dyplomy,
a najlepsi pamiątkowe statuetki.

Powiatowy Zarząd Dróg
w Bieruniu ma nowego dyrek-
tora. W miejsce Józefa Piechuli,
który przeszedł na emeryturę,
dyrektorem PZD została Dorota
Uzarek, dotychczasowy zastęp-
ca. Pani dyrektor była jedynym
kandydatem, który ubiegał się
o to stanowisko. 

Zarząd Powiatu wsparł finan-
sowo Śląski Oddział Straży
Granicznej, OSP Bieruń Stary
(zakup lamp halogenowych do
samochodu pożarniczego Sca-
nia) oraz Koła Pszczelarzy: Bie-
ruń i Bojszowy (zakup środków
leczniczych do zwalczania pa-
sożyta pszczół). 

Powiat użyczył Stowarzyszeniom
teren za budynkiem Powiatowego
Centrum Społeczno-Gospodar-
czego w Lędzinach, na którym
wcześniej urządził maneż, czyli
ujeżdżalnię koni. Dzięki temu
można było przenieść zajęcia dla
niepełnosprawnych dzieci i mło-
dzieży z terenu gospodarstwa rol-
nego Józefa Habeloka w Smar-
dzowicach (gdzie organizowano
je w minionych latach). Ponadto
do udziału w wakacyjnej hipotera-
pii włączyła się grupka osób ze
Stowarzyszenia na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych i Ich Rodzin
w Chełmie Śląskim. Ponieważ –
w stosunku do lat ubiegłych –
zgłosiło się więcej chętnych mie-
szkańców Lędzin i Imielina, tego-
roczne zajęcia odbywają się już
dwa razy w tygodniu – w sobotnie
przedpołudnia (jak dotychczas)
i dodatkowo we wtorkowe popo-
łudnia. Łącznie uczestniczy w nich

47 osób, w tym 28 reprezentuje
stowarzyszenie lędzińskie, 14 –
imielińskie, 5- chełmskie.

Służą im, podobnie jak w ubieg-
łych latach, konie z hodowli koni
rasowych z rodowodem prowadzo-
nej przez Józefa Habeloka, klacze
Hrabina i Hera. Po maneżu prowa-
dza je na zmianę sześć wolontariu-
szek, w tym pięć lędzinianek: Mag-
da Mendlewska, Magda Habelok,
Kasia Klecka, Gabrysia Gąsior
i Kinga Gołąb oraz krasowianka
Joasia Nowak. Wakacyjne zajęcia
kolejny rok prowadzą Katarzyna
i Marcin Gomułkowie, hipotera-
peuci z Mysłowic, którzy w trakcie
20-minutowej, prawie ciągłej, spo-
kojnej jazdy wokół maneżu prze-
prowadzają z podopiecznymi różne
ćwiczenia fizyczne.

– Najpierw oswajamy ich z koń-
mi, namawiamy do ich poklepywa-
nia, przytulania się, a nawet, co
odważniejszych, do karmienia ich

z ręki marchewkami, jabłkami itp. –
mówi pan Marcin. – Dzięki temu
dzieci przekonują się, że konie są
dla nich bardzo przyjazne i nie ma-
ją się czego bać.

Pani Renata z Imielina przywioz-
ła tu 6 sierpnia aż dwie uczestniczki
hipoterapii, swoją 7-letnią córeczkę
Karinę i 14-letnią siostrzenicę Ha-
nię Pisarską.

– Biorę udział w tych zajęciach
już trzeci rok z kolei – mówi Hania.
– Kocham wszystkie zwierzęta,
a zwłaszcza konie i to od zawsze.
Przez kilka lat podczas wakacji jeź-
dziłam rekreacyjnie prawie co-
dziennie na klaczy o imieniu Swee-
ty w pewnym imielińskim gospo-
darstwie rolnym, a w tym roku na
jej córce Sherry. Jeżdżę w siodle, od
pół godziny do godziny na tamtej-
szym maneżu. Umiem już jeździć
kłusem, a ostatnio uczę się galopo-
wać. Na razie nie myślę o zapisaniu
się do jakiegoś klubu jeździeckiego
– dodaje. 

Grzegorz Majcherek z Imielina
przywiózł 6-letnią córeczkę Karo-
linę.

– W jej przypadku chodzi przede
wszystkim o korygowanie wad po-
stawy. Karolinka bardzo lubi zwie-
rzęta, więc chętnie wykonuje wszy-
stkie ćwiczenia zlecane jej przez hi-
poterapeutów. MMLL

Hipoterapia na powiatowym maneżu

ZZaajjęęcciiaa  zz HHeerrąą  ii HHrraabbiinnąą  

NNaa  HHeerrzzee  jjeeddeenn  zz  mmaałłyycchh  uucczzeessttnniikkóóww  zzaajjęęćć..  OObbookk  GGaabbrryyssiiaa  GGąąssiioorr  ii  MMaarrcciinn  GGoommuułłkkaa..

Coroczne wakacyjne zajęcia hipoterapeuty-
czne, organizowane przez Lędzińskie Stowa-
rzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
i Ich Rodzin przy współpracy ze Stowarzysze-
niem Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
w Imielinie, uzyskały wymierne wsparcie ze
strony powiatu. Dzięki temu poszerzył się ich
zasięg i wzrosła liczba ich uczestników.
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ZZaaggłłoossuujj  nnaa  
ppiięękknnąą  pprrzzeessttrrzzeeńń……

Budynek Powiatowego Centrum Administracji i Kultu-
ry (Starostwa Powiatowego) w Bieruniu znalazł się wśród
55 realizacji zakwalifikowanych do tegorocznego kon-
kursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa
Śląskiego 2011.

Do tegorocznej edycji zgłoszono 60 realizacji z 34
gmin, co stanowi rekord w jedenastoletniej tradycji kon-
kursu. Zgłoszenia te dotyczą rynków miejskich, placów,
skwerów i deptaków, parków i terenów rekreacyjnych,
obiektów usług kultury, edukacji, zdrowia, sportu, han-
dlu, gastronomii i turystyki. Do konkursu został zgłoszo-
ny również „Remont zabytkowego budynku byłej pleba-
nii w Lędzinach połączony z restauracją obiektu i adap-
tacją na pomieszczenia Biblioteki Miejskiej”.

Do 31 sierpnia można wziąć udział w internetowym
głosowaniu na swoje ulubione realizacje konkursowe,
przyznając punkty trzem wybranym inwestycjom. Naj-
ciekawsza realizacja zostanie uhonorowana Nagrodą
Internautów.

Wśród osób biorących udział w głosowaniu (http://
w w w . s l a s k i e . p l / n p p / ? g r u -
pa=20&rok=2011&id_menu=15) rozlosowane zosta-
ną atrakcyjne nagrody rzeczowe. Zostaną one wręczo-
ne przez Marszałka Województwa Śląskiego podczas
uroczystości ogłoszenia wyników lub wysłane pocztą.

Wyniki głosowania internautów nie mają wpływu na
werdykt jury, które przyzna nagrody i wyróżnienia Mar-
szałka Województwa Śląskiego w trzech kategoriach:
urbanistyka, architektura i rewitalizacja.

Uroczystość ogłoszenia wyników konkursu odbędzie
się w październiku br. podczas tegorocznych Śląskich
Dni Architektury. 
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Małżeństwo Joanna i Michał
Lorencowie z Bierunia zostali
(na wniosek wojewódzkiego
konserwatora zabytków) pier-
wszymi w naszym powiecie spo-
łecznymi opiekunami zabytków.
29 czerwca, podczas posiedze-
nia Zarządu Powiatu, otrzymali
z rąk starosty Bernarda Bedno-
rza legitymacje z numerami 001
i 002. 

Oboje opiekunowie zostali za-
rekomendowani przez Komisję
Rabiniczną ds. Cmentarzy z sie-
dzibą w Warszawie. Od dwóch
lat zajmują się dbaniem o porzą-
dek na terenie bieruńskiej nekro-
polii żydowskiej, prowadzą zaję-
cia edukacyjne mające na celu
przybliżenie historii tego miejsca
i kultury żydowskiej. Lecz zainte-
resowania obojga opiekunów
związane są z innymi obiektami
kultury żydowskiej, nie tylko w na-
szym powiecie.

Michał Lorenc od lat interesuje
się kulturą żydowską, a szczegól-

nie losami Żydów z miasteczka
Rymanów na Podkarpaciu, z któ-
rym jest rodzinnie związany.
W 2005 roku był w kręgu założy-
cieli stowarzyszenia „Spotkanie –
Rymanów”, które od 2008 roku

z dużym rozmachem organizuje
„Dni Pamięci o Żydowskiej Społe-
czności Rymanowa” z licznym
udziałem przedstawicieli środo-
wisk żydowskich na Zachodzie
(głównie USA) i w Polsce.

Warto pamiętać, że bardzo
nieliczna (raptem kilkudziesięcio-
osobowa społeczność żydowska)
mieszkała przed II wojną świato-
wą także na terenie obecnego
naszego powiatu (najliczniejsza
była w Imielinie). MMRR

Pierwsi w powiecie społeczni opiekunowie zabytków

ZZ  rreekkoommeennddaaccjjąą  rraabbiinnaa
Ustawa o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami przewi-
duje następujące uprawnienia
społecznych opiekunów zabyt-
ków:

współdziałanie z wojewó-
dzkim konserwatorem zabyt-
ków i opieki nad zabytkami,
podejmowanie działań zwią-
zanych z zachowaniem war-
tości zabytków i utrzymaniem
ich w jak najlepszym stanie,
upowszechnianie wiedzy o za-
bytkach,
pouczanie osób naruszających
przepisy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami.BBeerrnnaarrdd  BBeeddnnoorrzz  pprrzzeekkaazzuujjee  JJooaannnniiee  ii  MMiicchhaałłoowwii  LLoorreennccoomm

lleeggiittyymmaaccjjee  ssppoołłeecczznnyycchh  ooppiieekkuunnóóww  zzaabbyyttkkóóww  
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W Imielinie znajduje się prze-
pompownia, która przerzuca wo-
dę z okolic Zbiornika Imielińskie-
go i autostrady A-4 do Przemszy.
Jest to własność Skarbu Państwa,
jej eksploatację niemało kosztuje
(130 tys. zł rocznie), a dokładnie
nie wiadomo komu i czemu ta
przepompownia służy – własność
Skarbu Państwa to kilka arów, re-
szta terenu należy do innych wła-
ścicieli. Starosta Bernard Bednorz
postanowił dokładnie przyjrzeć się
temu obiektowi i jego otoczeniu,
aby ewentualnie zaoszczędzić na
tym wydatku. Po wizji lokalnej
w terenie i analizie, z inicjatywy
Bernarda Bednorza 10 sierpnia
w starostwie w Bieruniu odbyło się
robocze spotkanie w sprawie
przepompowni z udziałem wice-
wojewody śląskiego Stanisława

Dąbrowy, burmistrza Imielina Ja-
na Chwiędacza, dyrektora Wy-
działu Nadzoru Właścicielskiego
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Darii Kolonko, przedstawicieli
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów SA w Katowicach
oraz Przedsiębiorstwa Usług Wo-
dociągowych HKW Sp. z o. o.
w Dąbrowie Górniczej. Tematem
było uzgodnienie i podjęcie nie-
zbędnych działań związanych
z prawidłowym i racjonalnym za-
gospodarowaniem nieruchomości
przy ul. Maratońskiej, na której
znajduje się przepompownia wo-
dy po zlikwidowanym Przedsię-
biorstwie Budownictwa Wodnego
i Rekultywacji w Czeladzi. Ucze-
stnicy tego spotkania omawiali
stan terenu znajdującego się wo-
kół przepompowni, stan techni-

czny samej przepompowni, czaso-
kres pompowania wody, kwestie
własności nieruchomości znajdu-
jących się sąsiedztwie obiektu.
Analizowano, skąd właściwie po-
chodzi woda w zbiorniku, z które-
go jest pompowana do Przemszy
oraz faktyczną przydatność tej
przepompowni, zasadność jej
dalszego utrzymania i koszty. Pró-
bowano ocenić jaki skutek na są-
siadujący teren będzie miało
ewentualne wyłączenie przepom-
powni z eksploatacji.

Starosta Bernard Bednorz
omówił i przedstawił na slajdach
stan terenowy, rzeźbę terenu wo-
kół przepompowni. Strony skłoni-
ły się ku temu, że być może nie
warto utrzymywać przepompowni
i lepiej będzie zalać ten teren, aby
powstał tam zbiornik (staw)

o przeznaczeniu na przykład re-
kreacyjnym lub hodowlanym (ry-
backim).

Ustalono, że starosta w poro-
zumieniu z wojewodą zlecą spo-
rządzenie pomiaru wysokościo-
wego całego terenu objętego od-
działywaniem wody w zbiorniku,
z którego woda jest pompowana
do Przemszy oraz ekspertyzy ma-
jącej na celu ustalenie zasięgu
i skutków, jakie wywołałoby wyłą-
czenie pompowni (czyli jaki ob-
szar terenu i na jaką głębokość
zostanie zalany w przypadku od-
łączenia pompy) i jak się to ma
do własności terenu przewidzia-
nego do zalania. Po opracowaniu
ekspertyzy odbędzie się kolejne
spotkanie w celu podjęcia ostate-
cznej decyzji co do ewentualnego
wyłączenia pomp. 

Od przybytku głowa boli, złotówki uciekają 

KKłłooppoottlliiwwaa  pprrzzeeppoommppoowwnniiaa
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CCiieesszzyymmyy  ssiięę  zz mmaattuurryy
Takie wiadomości zawsze cieszą. Są potwierdze-

niem dobrej pracy nauczycieli, zdolności uczniów,
uskrzydlają…

Taką znakomitą wiadomością były opublikowane
w Raporcie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wyniki
egzaminu maturalnego uzyskane przez tegorocznych
maturzystów Liceum Ogólnokształcącego im. Powstań-
ców Śląskich w Bieruniu! Wskaźnik zdawalności bieruń-
skich maturzystów przekroczył o ponad 10% średnią
zdawalność w liceach ogólnokształcących województwa
śląskiego i jest lepszy o prawie 21% od ogólnego
wskaźnika wojewódzkiego.

Dzięki temu sukcesowi powiat bieruńsko-lędziński
znalazł się na pierwszym miejscu w województwie
śląskim pod względem zdawalności matury (w kate-
gorii liceów ogólnokształcących). Bardziej nie dało się
poprawić świetnego wyniku ubiegłorocznych matu-
rzystów – bowiem w 2010 roku powiat bieruńsko-lę-
dziński, również dzięki sukcesowi maturzystów z bie-
ruńskiego ogólniaka, zajął drugie miejsce w naszym
województwie. 

Doroczne obchody Święta Policji w bieruńskiej komendzie
odbyły się 26 lipca. Obecny był także insp. Ryszard Leśniew-
ski – zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Katowi-
cach. 

Uroczysty apel z okazji Święta Policji odbył się w Sali Sesyj-
nej Starostwa Powiatowego. Wyróżniający się policjanci otrzy-
mali w tym dniu awanse i nagrody. Między innymi na stopień
młodszego inspektora został awansowany komendant powia-
towy policji w Bieruniu podinsp. Jan Słoninka. 

Niezależnie od mianowania na wyższe stopnie służbo-
we, 78. policjantów otrzymało nagrody pieniężne przy-
znane przez komendanta powiatowego policji w Bieruniu.
Komendant wojewódzki nagrodził trzech policjantów, zaś
starosta bieruńsko-lędziński wyróżnił nagrodą pieniężną
pięciu policjantów. Liczby te świadczą o doskonałej pracy
jednostki, o tym, że pracę tę i jej wyniki dostrzegają tak-
że inni.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał Sre-
brny Medal „Za Zasługi dla Policji” Wiesławowi Stambrow-
skiemu, burmistrzowi miasta Lędziny.

– Dziękujemy za zaufanie jakim darzy nas nasza lokalna
społeczność. Dziękujemy za nadesłane nam życzenia, gratu-
lacje i inne dowody sympatii – mówi Waldemar Prietz, pier-
wszy zastępca komendanta bieruńskiej policji. 

AAwwaannssee  ii nnaaggrrooddyy
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Wystawa w Galerii Starostwa 

MMooddeellaarrssttwwoo  ttoo  ppaassjjaa,,  nnaauukkaa  ii ssppoorrtt
Sądząc po liczbie organizowa-

nych zawodów i wystaw, osób zaan-
gażowanych w jego uprawianie,
modelarstwo to jedna z najpopular-
niejszych dyscyplin sportowych
w naszym powiecie. Tak, sporto-
wych, ponieważ modelarstwo to nie
tylko hobby, ale uznana dyscyplina
sportowa, podlegająca takim sa-
mym przepisom jak na przykład pił-
ka nożna, zapasy lub lekkoatletyka.

Zostało to podkreślone i przy-
pomniane podczas kolejnej powia-
towej, ale pierwszej w Galerii Sta-
rostwa Powiatowego przy ul. św.
Kingi wystawie modeli, otwartej 18
sierpnia. Każdy, kto do 2 września
odwiedzi starostwo może zobaczyć
dziesiątki modeli samolotów wyko-
nanych przez naszych modelarzy.
A także może pożałować tego, że
nie uczestniczył w towarzyszącym
otwarciu wystawy pokazie modeli
latających i jeżdżących, kiedy po
niebie śmigały wspaniałe modele
zdalnie sterowanych samolotów,
a po obszernym placu przed bu-
dynkiem pędziły modele samocho-
dów, majestatycznie przemieszczał
się „jak żywy” modele czołgu. Sta-
rosta Bernard Bednorz nie odmó-
wił sobie przyjemności pokierowa-
nia jednym z modeli aut i – dał ra-
dę! Inni wspominali dawne czasy,
kiedy kupowało się proste modele

w „Składnicy Harcerskiej”, a potem
składało je w kuchni, czasami
trwale łącząc jakiś element z cera-
tą na stole.

Na ekspozycję składają się wy-
pełniające gabloty i wiszące u sufi-
tu modele powstałe w ostatnich
pięciu latach ponadto fotografie
z najciekawszych imprez organizo-
wanych przez Zarząd Powiatowy
LOK przy współudziale Powiatu
Bieruńsko-Lędzińskiego: zawodów
balonowych na ogrzane powietrze,
modeli szybowców klasy F1-A1/ 2,
A1, Rc, powiatowego święta lataw-
ca, zawodów modeli samochodów
zdalnie sterowanych, mikołajko-

wych zawodów szybowców halo-
wych, zawodów modeli pływają-
cych klasy FSR-III Grand Prix Śląska
oraz zawodów akrobacyjnych mo-
deli latających zdalnie sterowanych
Rc. Zdjęcia ukazują rozmach i ska-
lę działania naszych modelarzy
oraz dokumentują ich liczne sukce-
sy. Zapraszamy do zapoznania się
z tym imponującym dorobkiem.

W otwarciu wystawy uczestniczył
m. in. Ryszard Kasprzyk – wicepre-
zes Śląskiej Organizacji Wojewó-
dzkiej LOK i i dyrektor biura Zarzą-
du tej organizacji. Byli radni, po-
wiatowi działacze Ligi Obrony Kra-
ju, spora grupa modelarzy… 

Pierwsza modelarnia na terenie
obecnego powiatu powstała po-
nad 40 lat temu w Lędzinach. Od
tego czasu zamiłowanie do mo-
delarstwa wciąż rośnie, a pasja ta
pobudza i rozwija zainteresowa-
nia techniczne i kształtuje osobo-
wość coraz większej grupy dzieci
i młodzieży. Obecnie modelarze
skupiają się wokół pracowni w Po-
wiatowym Centrum Społeczno-
Gospodarczym, w Szkole Podsta-
wowej nr 3 i Warsztatach Terapii
Zajęciowej w Lędzinach, u Pań-
stwa Gawlików w Bieruniu, w Boj-
szowach u Państwa Chroboków
oraz w Domu Kultury „Sokolnia”
w Imielinie. Działalność tych mo-
delarni wspierają sędziowie i in-
struktorzy Ligi Obrony Kraju, wła-
dze.

W najbliższym czasie (26-28
sierpnia) nasi modelarze będą
współorganizatorami Międzyna-
rodowych Zawodów Modeli Pły-
wających klasy FSR – III Grand
Prix Śląska i V edycji Mistrzostw
Polski w Lędzinach (na akwenie
przy ulicy Oficerskiej). 24 wrześ-
nia odbędzie się kolejne Powiato-
we Święto Latawca.

Szczegółowe programy imprez
dostępne będą na afiszach oraz na
powiatowej stronie internetowej
www.powiatbl.pl. 
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Rada Powiatu „nie odpuszcza”

Wały pod kontrolą

Nasz powiat znajduje się
w bardzo niekorzystnym położe-
niu zlewni rzeki Wisły i dorzeczu
jej dopływów: Pszczynki, Korzeń-
ca, Gostyni, Mlecznej, potoku
Goławieckiego wraz z Mąkołow-
cem oraz rzeki Przemszy (z jej do-
pływem ciekiem Imielinka). Ma-
jąc doświadczenie i świadomość
przyczyn powodzi w 1997 i 2010
roku, mieszkańcy powiatu są
szczególnie uwrażliwieni na ciąg-
łe zagrożenie powodziowe obe-
jmujące teren Bojszów, Bierunia,
Chełmu Śląskiego, Imielina. Tak-
że w ocenie radnych powiato-
wych zabezpieczenie przeciwpo-
wodziowe obszaru naszego po-
wiatu nie jest zadowalające. Ra-
dni podkreślają, że poza inwesty-
cjami dotyczącymi zabezpiecze-
nia przeciwpowodziowego szcze-
gólne znaczenie ma zwiększanie
nakładów na konserwację wałów
(z których wiele – trzeba to obiek-
tywnie przyznać – jest już zmo-
dernizowanych lub znajduje się
w trakcie modernizacji). Radni

powiatowi uważają, że konieczne
są stałe działania utrzymujące
ten stan, które nie dopuszczą do
zmarnowania poniesionych na-

kładów i wysiłku. Zwracają też
uwagę, że konieczne wydaje się
przywrócenie etatów „wałowe-
go”, który na bieżąco kontrolo-
wałby stan wałów, wykonywał
bieżące prace konserwacyjne. 

Problemem pozostaje zbyt od-
legły horyzont czasowy opisujący
zakończenie tych przedsięwzięć.
Takie tempo realizacji zadań nie
zapewnia szybkiej poprawy bez-
pieczeństwa powodziowego mie-
szkańcom powiatu bieruńsko- lę-
dzińskiego, co wzbudza ich za-
niepokojenie i obawy. Ponadto
nie planuje się znaczącego
zwiększenia środków na utrzyma-
nie i bieżącą konserwację istnie-
jących obiektów infrastruktury
przeciwpowodziowej, przez co
w dalszym stopniu będzie pogłę-
biać się bardzo zły stan wielu

urządzeń przeciwpowodziowych.
Również tempo działań mające
na celu sprawne odprowadzanie
wód z terenów eksploatacji gór-
niczej jest niezadowalające
i w dalszym ciągu grozi podto-
pieniami obniżonych terenów.

22 czerwca Rada Powiatu przy-
jęła uchwałę w sprawie podjęcia
działań zabezpieczających przed
powodzią. Rada Powiatu i staro-
sta zwrócili się do dyrektora Re-
gionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Gliwicach o:

– zwiększenie tempa usuwania
szkód popowodziowych i podję-
cia działań mających na celu za-
pewnienie niezakłóconego prze-
pływu wody oraz umocnienie ko-
ryta rzeki Wisły w Bieruniu i Boj-
szowach (odmulenie i pogłębie-
nie koryta rzeki, co powinno skut-

Stan wałów przeciwpowodziowych – ich zdolności ochrony terenu przed ewentualną kolejną fa-
lą powodziową – to temat rozmów i przedmiot emocji wielu mieszkańców mieszkających na ob-
szarach zalewowych. Wzbudza on również zatroskanie władz powiatu. 22 czerwca Rada Powia-
tu przyjęła uchwałę w sprawie podjęcia działań zabezpieczających powiat przed powodzią.
Konsekwencją tego były pisma z ponagleniem i sugestią podjęcia konkretnych działań adreso-
wane do instytucji odpowiedzialnych za stan rzek, wałów przeciwpowodziowych i innych urzą-
dzeń wodnych. 
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kować niezakłóconym odpływem
wód);

– przeanalizowanie konieczno-
ści wykonania wałów przeciwpo-
wodziowych na prawym brzegu
Przemszy, które kompleksowo za-
bezpieczałyby przed zalaniem
miejscowość Chełm Mały. 

Napisali również do dyrektora
Śląskiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Katowi-
cach z prośbą o:

– zwiększenie tempa prac mo-
dernizacyjnych istniejących i bu-
dowy nowych wałów przeciwpo-
wodziowych, w szczególności na
rzece Gostyni (odcinek od ul.
Cielmickiej w Tychach do przebu-
dowanych odcinków wałów
w Bieruniu i Bojszowach), wałów
Mlecznej (odcinek od ul. Turyń-
skiej do Chemików w Bieruniu),
lewego wału Wisły, budowy bra-
kujących odcinków obwałowań
Pszczynki w Międzyrzeczu i Boj-
szowach) oraz obwałowań poto-
ku Goławieckiego;

– zwiększenia nakładów na
utrzymanie i konserwację istnieją-
cych obwałowań.

W odpowiedzi Regionalny
Zarząd Gospodarki Wodnej
w Gliwicach przypomniał,
że na Małej Wiśle w drugiej
połowie grudnia ubiegłego
roku wykonano roboty
awaryjne niezbędne dla za-
pobieżenia dalszemu po-
większaniu się wyrwy na le-
wym brzegu w Bijasowi-
cach. Polegały one na wy-
konaniu opaski i tamy fa-
szynadowej na łącznej
długości 229 metrów.
W tym roku, w okresie od
kwietnia do końca maja,
wykonano ostateczną za-
budowę wyrwy z ubezpie-
czeniem brzegu, rekulty-
wacją międzywala i bu-
dową drogi technologi-
cznej. Już wkrótce (we
wrześniu) ma zostać
zwołana wizja terenowa,
której celem będzie
przegląd wykonanych
robót i określenie konie-
czności dodatkowego
(wyższego) zabezpie-
czenia brzegu rzeki. 

UCHWAŁA NR IX/50/11RADY POWIATU BIERUŃSKO – LĘDZIŃSKIEGOz dnia 22. 06. 2011 r.

w sprawie: podjęcia działań zabezpieczającychpowiat przed powodzią 
Rada Powiatu Bieruńsko−Lędzińskiego

uchwala:

§ 1W związku z ciągłym zagrożeniem powodziowym obejmują−cym teren czterech z pięciu gmin powiatu, oraz niezadowala−jącym tempem prac określonych uchwałą Rady Powiatu nrXLIII/176/10 z dnia 17 czerwca 2010 r, w sprawie podjęciadziałań zabezpieczających powiat przed powodzią, Rada Po−wiatu postanawia:
1. Wystąpić do Prezesa Rady Ministrów, poprzez WojewodęŚląskiego o niezwłoczne przyjęcie „Programu ochronyprzed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” i rozpoczęcie rea−lizacji zadań w nim zawartych.2. Wystąpić do Zarządu Województwa Śląskiego i ŚląskiegoZarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach o:a) zwiększenie tempa prac modernizacyjnych istnieją−cych i budowy nowych wałów przeciwpowodziowych,b) zwiększenie nakładów finansowych na utrzymaniei konserwację istniejących obwałowań.3. Wystąpić do Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnejw Gliwicach o: 

a) przeprowadzenie analizy pod kątem konieczności wy−konania wałów przeciwpowodziowych na prawymbrzegu rzeki Przemszy, które w sposób kompleksowyzabezpieczyłby przed zalaniem miejscowość ChełmMały,
b) zwiększenie tempa usuwania szkód popowodziowychi podjęcie działań mających na celu zapewnienie nie−zakłóconego przepływu wody oraz umocnienie korytarzeki Wisły w miejscowościach Bieruń oraz Bojszowy.4. Wystąpić do Ministra Gospodarki poprzez Zarząd Kompa−nii Węglowej S. A. o podjęcie natychmiastowych działańmających na celu zabezpieczenie przeciwpowodziowe dziel−nicy Chełmu Małego znajdującego się na terenie eksploata−cji górniczej w rejonie rzeki Przemszy. 

§ 2Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Alojzy Lysko świętował w czerwcu pół-
wiecze działalności kulturalnej. Huczne
spotkanie jubileuszowe poświęcone Zna-
komitemu Ślązakowi odbyło się w siedzi-
bie Górnośląskiego Towarzystwa Literac-
kiego w Katowicach. Przypomniany zo-
stał bogaty i różnorodny dorobek Pana
Alojzego jako literata, folklorysty, peda-
goga, działacza samorządowego i poli-
tyka – byłego posła na Sejm. Uczestni-
czący w tym spotkaniu przedstawiciele
władz powiatu złożyli najserdeczniejsze
gratulacje i życzenia kolejnych sukcesów
i satysfakcji. W okolicznościowym adresie
do Jubilata starosta Bernard Bednorz

i przewodniczący Rady Powiatu Józef Ber-
ger napisali między innymi: „Zbierając
„drobiazgi”: wspomnienia, zapiski, opo-
wieści, dokumenty oraz to, co w sercu na
dnie stworzył Pan znakomite dzieła po-
święcone historii i tradycjom naszej uko-
chanej Rodni, pogmatwanym życiowym
ścieżkom pojedynczych ludzi i całym
zbiorowości; pięknu i prawdzie.

Jako publicysta, działacz społeczny
i polityk sprawił Pan, że na nasz kraik

skierowała się życzliwa uwaga tysięcy
ludzi zainteresowanych naszym dziedzi-
ctwem przeszłości i współczesnością”.

Wcześniej swoje pięćdziesięciolecie
świętował Zespół Folklorystyczny „Boj-
szowianie”. 

„Zespół od pół wieku chroni od za-
pomnienia dawne pieśniczki, gwarę,
regionalny strój i obyczaje. Bezcenne
jest to, że poza rodzimą, bliską sercom
i wspomnieniom tradycją, proponuje

odmienny od dominującego współ-
cześnie styl życia oparty na umiłowaniu
ziemi rodzinnej, ukochanej Rodni, na
pasji i aktywności. To budzi szacunek
i uznanie. Podobnie jak bardzo cieszy
to, że Wasz Zespół jest tak mocno zin-
tegrowany ze swoim środowiskiem, że
ciągle znajduje chętnych, którzy z miło-
ści do kultury, muzyki ludowej, z pasji
do tańca, śpiewu i kultywowania trady-
cji przodków chcą występować i pre-
zentować bogaty repertuar” – stwierdził
Bernard Bednorz w życzeniach dla
członków zespołu, dla jego kierownika
Wiktora Sporysia. 

Alojzy Lysko i „Bojszowianie”

DDwwaa  jjuubbiilleeuusszzee

WWaałł  nnaa  GGoossttyynnccee  ww  BBiijjaassoowwiiccaacchh..
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Powódź, która nawiedziła województwo
śląskie w 2010 roku była głównym tematem
konferencji poświęconej polityce informacyj-
nej w sytuacji kryzysowej, do udziału w której
Śląski Urząd Wojewódzki zaprosił dziennika-
rzy lokalnych mediów. Wraz z wojewodą,
przedstawicielami samorządów oraz podleg-
łych wojewodzie służb zobaczyli stan umoc-
nień przeciwpowodziowych górnej Wisły.

Aby lepiej zrozumieć specyfikę terenu, który
nawiedziła ubiegłoroczna powódź oraz spraw-
dzić stan infrastruktury przeciwpowodziowej od-
był się także spływ łodziami od miejscowości
Góra w gminie Miedźna do Bierunia Nowego.
Uczestnicy spływu, w towarzystwie członków ka-
towickiego WOPR, przepłynęli kilkanaście kilo-
metrów obserwując, jak wygląda koryto rzeki
Wisły po kilkunastu miesiącach od powodzi.
Zwracano uwagę zarówno na już odbudowane
wały przeciwpowodziowe (jak ten w Bijasowi-
cach) i gruntownie odnowione mosty (jak most
w Woli), ale i kwestie wymagające uregulowa-
nia – m. in. zagadnienia związane z własnością
gruntów, która często staje na przeszkodzie
szybkiego i sprawnego zabezpieczania terenów
zagrożonych zalaniem. Naocznie przekonano
się także o konieczności oczyszczania koryta
rzeki, które ostatni raz odbyło się po powodzi
1997 roku.

Spływ poprzedziło spotkanie w siedzibie
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodocią-

gów w Goczałkowicach Zdroju, gdzie przybli-
żono m. in. główne założenia „Programu Wis-
ła” oraz znaczenie zbiornika Goczałkowice na
kształtowanie się fali powodziowej w maju
i wrześniu 2010 roku.

Kilkakrotnie powracano do założeń progra-
mu ochrony terenów znajdujących się w do-
rzeczu górnej Wisły, realizowanego na zlece-
nie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji przez zespół ekspertów Politechniki
Krakowskiej oraz przedstawicieli województw:
śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego
i podkarpackiego. Program uwzględnia: za-
bezpieczenia przeciwpowodziowe oraz spo-
rządzenie prewencyjnych planów ogranicze-
nia zagrożenia powodziowego przez zmiany

w zagospodarowaniu przestrzennym połączo-
nym z ochroną naturalnej retencji i środowis-
ka przyrodniczego.

Powiat reprezentował wicestarosta Henryk
Barcik, który potem popłynął łodzią wraz z dy-

rektorem KWK „Ziemowit” Piotrem Niełacnym
(plus sternik, ratownik WOPR i dwójka dzien-
nikarzy z telewizji).

Aby „rozruszać” urzędników wojewoda za-
rządził, że wiosłować mają… samorządowcy,
urzędnicy i inni „biurokraci”, a na pewnym od-
cinku wiślanego spływu „zafundował” nawet
mini regaty – opowiadał Henryk Barcik. – Nie
było łatwo, ale daliśmy radę.

Spływ zakończył się w Bieruniu Nowym przy
„degolówce”.

ZZ  rrzzeekkii  wwiiddaaćć  iinnaacczzeejj……

RZGW poinformował również,
że ze względu na duży zakres prac
związanych z usuwaniem szkód
powodziowych z 2010 roku
i ograniczone środki finansowe nie
ma obecnie możliwości odmulenia
i pogłębienia koryta Małej Wisły,
ale po usunięciu szkód powodzio-
wych przeanalizuje możliwość wy-
konania dodatkowych robót w ko-
rycie rzeki dla poprawienia spływu
wód. 

Śląski Zarząd Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych przedstawił z kolei
swoje bieżące i planowane dzia-
łania związane z wykonaniem za-
bezpieczeń.

Dyrektor ŚZMiUW stwierdziła,
że do planu na rok bieżący
wprowadzono opracowanie
czterech dokumentacji projekto-
wych dotyczących odbudowy
i przebudowy obwałowań prze-
ciwpowodziowych rzeki Mlecznej
na terenie Bierunia Starego (od
mostu kolejowego przy ul. Che-

mików do mostu w ul. Turyń-
skiej), modernizacji i nadbudowy
lewostronnego obwałowania
Wisły w Czarnuchowicach od
ujścia rzeki Przemszy (przejazd
wałowy na wysokości posesji
przy ul. Mielęckiego 82) do mo-
stu w ulicy Warszawskiej wraz
z odwodnieniem terenów zawala
rzeki Przemszy. Kolejne dwie do-
kumentacje projektowe dotyczą
przebudowy i nadbudowy lewe-
go wału rzeki Wisły oraz lewego
wału Pszczynki od ujścia Gostyn-
ki do nasypu kolejowego w Jed-
linie oraz budowy nowego lewe-
go wału Pszczynki w Międzyrze-
czu (od ul. Międzyrzeckiej do ul.
Gilowickiej). 

Jak informuje ŚZMiUW, wały
Gostynki w Bieruniu i Bojszowach,
budowle wałowe i towarzyszące
podlegają w tym roku ocenie sta-
nu technicznego i stopnia bezpie-
czeństwa, która będzie podstawą
do dalszych działań.

W lipcu ukończona została do-
kumentacja projektowa na budo-
wę, nadbudowę i przebudowę
obustronnych obwałowań prze-
ciwpowodziowych wraz z odbudo-
wą cieku Goławieckiego od jego
ujścia do Wisły do ul. Wawelskiej
w Bieruniu. Obecnie ŚZMiUW
w Katowicach jest w trakcie pozys-
kiwania pozwolenia na budowę.
Realizacja inwestycji jest planowa-
na na lata 2012-2013.

ŚZMiUW posiada także doku-
mentację projektową i prawo-
mocne pozwolenie na odbudowę
koryta cieku Ławeckiego w Lędzi-
nach, która planowo ma być wy-
konana w latach 2011-2012.

W 2011 roku konserwacją zo-
stały objęte wały:

– rzeki Gostynki (w km 0+000
– 1+200) – wykoszono wał i uzu-
pełniono tłuczeń w koronie wału;

– rzeki Gostynki (w km 3+000
– 9+850) – wyłoniono wykonaw-
cę konserwacji, przewidywany

termin zakończenia prac to to
30.10.2011 r.;

– rzeki Mlecznej (w km 1+000
– 3+700) – został wyłoniony wy-
konawca, przewidywany termin
wykonania 30.09.2011 r.;

– cieku Goławieckiego (w km
0+000 – 1+000) – został wyło-
niony wykonawca, przewidywany
termon wykonania 30.09.2011 r.;

– rzeki Przemszy (w km 0+270
– 0+800) wały zostaną wykoszo-
ne przez wykonawcę inwestycji,

– rzeki Wisły (km 0+000 –
2+800 oraz km 5+400 –
7+700) – ujęte w planie robót
konserwacyjnych;

Rzeki Wisły (w km 2+800 –
5+400) – prowadzone są prace,
których zakończenie zaplanowa-
no na 2.09.2011 r.

Dyrektor Joanna Ślusarczyk
poinformowała, że wymienione
prace obejmują 90% z 48,8 km
obwałowań na terenie naszego
powiatu. 

OOddpprraawwaa  pprrzzeedd  ssppłłyywweemm..
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Przypisując odpowiedzialność
za właściwe funkcjonowanie
urządzeń należałoby rozpocząć
oodd  uussttaalleenniiaa  iicchh  wwłłaaśścciicciieellii, co
może w części uda się tu opisać.

Na terenie powiatu mamy zna-
cznie rozbudowaną sieć hydro-
graficzną, począwszy od cieków
naturalnych poprzez rowy służą-
ce do odprowadzania wód opa-
dowych i roztopowych oraz ście-
ków (odprowadzają wody z pose-
sji, z terenów miejskich, z dróg
publicznych, z zakładów pracy
itd.), rowy przydrożne służące do
odprowadzania wody z dróg
oraz rowy melioracji wodnych
szczegółowych (jest to sieć rowów
odwadniająca lub nawadniająca
grunty rolne w celu polepszenia
zdolności produkcyjnej gleby,
ułatwienia jej uprawy).

OODDPPOOWWIIEEDDZZIIAALLNNOOŚŚĆĆ  
ZZAA  UUTTRRZZYYMMYYWWAANNIIEE::

1) cieków naturalnych (cieki które
posiadają naturalne źródła) należy do:

Dyrektora Regionalnego Za-
rządu Gospodarki Wodnej w Gli-
wicach (Wisła, Przemsza, Pszczyn-
ka i Gostynia)

Marszałka Województwa dzia-
łającego poprzez Śląski Zarząd Me-
lioracji i Urządzeń Wodnych w Ka-
towicach (Bijasowicki, Tyski, Goła-
wiecki, Imielinka, Korzeniec, Ławec-
ki, Mleczna, Rothera, Stawowy).

2) rowów (sztuczne urządzenia
wodne) należy do:

Właścicieli nieruchomości
gruntowej w granicach której
znajdują się rowy.

Na przykład:

– Za rowy przydrożne znajdują-
ce się w pasie drogowym odpo-
wiadają odpowiedni zarządcy
dróg (za rowy przy drogach gmin-
nych – wójtowie, burmistrzowie;
przy drogach powiatowych – Po-
wiatowy Zarząd Dróg; przy dro-
gach wojewódzkich – Zarząd Dróg
Wojewódzkich; przy drogach kra-
jowych – Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad).

– Za rowy odprowadzające wody
deszczowe i opadowe lub ścieki
z terenu nieruchomości należących
do osób fizycznych, prawnych, po-
wiatu, gminy, parafii itp. – odpo-
wiadają ich właściciele.

– Za rowy zaliczane do urzą-
dzeń melioracji wodnych szczegó-
łowych (służące polepszeniu zdol-
ności produkcyjnej gleby i ułatwie-
nia jej uprawy) – odpowiadają

właściciele gruntów, odnoszący
z funkcjonowania tych rowów ko-
rzyści w własnych uprawach rol-
nych (może to być sieć drenarska
lub system rowów otwartych ale
tylko na gruntach rolnych) lub
utworzona dobrowolnie spółka
wodna, do której zainteresowani
właściciele gruntów rolnych wno-
szą składki dla potrzeb utrzymy-
wania ich rowów.

Cieki, rowy 
––  rroozzmmyyttaa  ooddppoowwiieeddzziiaallnnoośśćć
Wielu z nas (myślę o mieszkańcach powiatu bieruńsko-lędzińskiego, znajdującego się prawie
w całości pod wpływem eksploatacji górniczej) w mniejszym czy większym stopniu, nawet
przy nieznacznych opadach deszczu, boryka się z problemami podtopień posesji, mienia pub-
licznego, itp. W gąszczu przepisów prawnych regulujących kwestie związane z gospodarowa-
niem przestrzenią, wykonaniem i utrzymywaniem cieków, rowów oraz kanalizacji deszczowej
odpowiedzialność za ich sprawne funkcjonowanie… się rozmywa. Spróbujmy pewne rzeczy
usystematyzować…
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granica powiatu
bieruńsko−lędzińskiego

rzeki, potoki

zbiorniki wodne
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RREEKKLLAAMMAACCJJEE
Przy dokonywaniu zakupów drogą elek-

troniczną w pierwszej kolejności należy pa-
miętać, że podstawą do wysuwania jakich-
kolwiek późniejszych roszczeń jest doku-
ment zawarcia umowy z przedsiębiorcą.

Takim dokumentem jest poświadczenie
zapłaty z wyszczególnieniem nazwy i ozna-
czenia towaru oraz nazwy i adresu przed-
siębiorcy. JJeeżżeellii  ttoowwaarr  kkuuppiioonnyy  ww iinntteerrnneecciiee
ookkaażżee  ssiięę  nniieezzggooddnnyy  zz ttyymm,,  kkttóórryy  zzaammóówwii--
lliiśśmmyy,,  mmoożżeemmyy  ggoo  zzaarreekkllaammoowwaaćć  ww cciiąągguu

ddwwóócchh  llaatt  oodd  ddnniiaa  nnaabbyycciiaa.. Reklamację
w tym zakresie musimy zgłosić nie później
niż dwa miesiące od momentu zauważe-
nia (ujawnienia się) wady towaru. Należy
pamiętać, iż zgłoszenie reklamacyjne na-
leży wysłać listem poleconym na adres
sprzedawcy, najlepiej za zwrotnym po-
twierdzeniem odbioru. Mamy wtedy pe-
wność, że zgłoszenie zostało odebrane,
a sprzedawca winien ustosunkować się do
niego w ciągu 14 dni kalendarzowych. Je-
śli po upływie dwóch tygodni nie otrzyma-
my informacji od sprzedawcy, możemy żą-
dać spełnienia naszych roszczeń zawar-
tych w przesłanym dokumencie reklama-

cyjnym. Jeżeli natomiast polubowne za-
kończenie sporu nie jest możliwe, można
skierować sprawę do postępowania sądo-
wego przed Stałym Polubownym Sądem
Konsumenckim. Tryb i sposób działania
Stałego Polubownego Sądu Konsumen-
ckiego omówione zostaną w następnym
odcinku.

CChhcceesszz  wwiieeddzziieećć  wwiięęcceejj??
OOddwwiieeddźź  ppoorrttaall  wwwwww..kkoonnssuummeenntt..ggoovv..ppll

bbąąddźź  sskkoonnttaakkttuujj  ssiięę  bbiiuurreemm  ppoowwiiaattoowweeggoo
rrzzeecczznniikkaa  kkoonnssuummeennttóóww  ww BBiieerruunniiuu  ((tteellee--
ffoonn::  3322  222266--9911--7755))  lluubb  mmaaiilloowwoo  nnaa  aadd--
rreess::  kkoonnssuummeenntt@@ppoowwiiaattbbll..ppll

OOddppoowwiieeddzziiaallnnoośśćć
aa ppaarrttyyccyyppaaccjjaa
ww kkoosszzttaacchh  
uuttrrzzyymmyywwaanniiaa  
cciieekkóóww  ii rroowwóóww

Właściciele cieków i rowów –
do których wprowadzane są wody
opadowe i roztopowe lub ścieki
(np. z posesji, z terenów miej-
skich, zakładów pracy, z dróg,
parkingów, oczyszczalni ścieków
itd.) – mogą występować do or-
ganu wydającego pozwolenia
wodnoprawne (starosta, marsza-
łek, dyrektor RZGW) o podział
kosztów utrzymywania cieków
i rowów, składając wniosek za-
wierający informacje o odpowie-
dnim podziale kosztów.

Wydane pozwolenie dokładnie
sprecyzuje kto, komu i za co ma
płacić, zaś właściciel cieku lub ro-
wu za te środki ma obowiązek sta-
le dbać o ciek lub rów i na bieżą-
co go utrzymywać. Rzeczywistość,
szczególnie w zakresie rowów, jest
zgoła odmienna – mało kto płaci,
wszyscy żądają! Ale sytuacja za-
czyna się zmieniać. Coraz częściej
organy nakładają kary na uchyla-
jących się od opłat i obowiązków. 

BBrraakk  rreeaalliizzaaccjjii  pprrzzeezz
wwłłaaśścciicciieellii  cciieekkóóww
ii rroowwóóww  cciiąążżąąccyycchh
nnaa  nniicchh  oobboowwiiąązzkkóóww  

Kto wbrew obowiązkowi nie
utrzymuje w należytym stanie wód
(cieki naturalne) lub urządzeń
wodnych (rowy) podlega karze
grzywny!

Postępowanie w sprawie nało-
żenia grzywny prowadzi się na
podstawie przepisów Kodeksu
postępowania w sprawach o wy-
kroczenia.

W przypadku nienależytego
utrzymywania urządzenia wodne-
go (np. rowu), powodującego
zmianę jego funkcji lub szkodliwe
oddziaływanie na grunty, organ
właściwy do wydania pozwolenia
wodnoprawnego może, w drodze
decyzji, nakazać przywrócenie po-
przedniej funkcji urządzenia wo-
dnego lub likwidację szkód,
określając warunki i termin wyko-
nania tych czynności.

UUttrrzzyymmyywwaanniiee  
uurrzząąddzzeeńń  mmeelliioorraaccjjii
wwooddnnyycchh  
sszzcczzeeggóółłoowwyycchh

Na terenie naszego powiatu
funkcjonują tylko dwie spółki wo-
dne: Bieruńska Spółka Wodna,
której obszarem działania zgo-
dnie ze statutem jest teren gminy
Bieruń oraz Gminna Spółka Wo-
dna w Bojszowach, której obsza-
rem działania jest teren gminy
Bojszowy. Spółki te realizują za-
dania w stosunku do urządzeń
melioracji wodnych szczegóło-
wych (rowy i drenaże). W pozo-
stałych gminach powiatu obo-
wiązki związane z utrzymywa-
niem urządzeń melioracji wo-
dnych szczegółowych należą do
właścicieli gruntów rolnych, któ-
rzy odnoszą korzyści z funkcjono-
wania tych urządzeń (rowy i dre-
naże).

Jeżeli obowiązki dotyczące
utrzymywania urządzeń meliora-
cji wodnych szczegółowych nie są
właściwie wykonywane przez
Spółki wodne działające w gm.:
Bieruń i Bojszowy oraz przez zain-
teresowanych właścicieli gruntów
odnoszących korzyści z funkcjo-
nowania tych urządzeń w pozo-
stałych gminach, starosta może
decyzyjnie nakazać wykonywanie
tych obowiązków.

Ponieważ powiat znajduje się
w zasięgu wpływów eksploatacji
górniczej, trudno staroście
w przypadku niewywiązywania
się właścicieli gruntów rolnych
z utrzymywania urządzeń melio-
racji wodnych szczegółowych
skorzystać z zapisów art. 77 ust.
2 ustawy Prawo wodne i decyzyj-
nie proporcjonalnie do odnoszo-
nych korzyści (nierzadko podto-
pione grunty tych właścicieli)
przez właścicieli gruntu, nałożyć
na nich szczegółowe zakresy
i terminy wykonywania obowiąz-
ku utrzymywania rowów. Sprawy
te regulują przepisy prawa geo-
logicznego i górniczego. Usuwa-
nie szkód odbywa się wtedy
w ramach ugody z kopalniami
lub na drodze sądowej.

PPooddttaappiiaanniiee  ppoosseessjjii
Wszystkie gminy naszego po-

wiatu podlegają znacznej urba-
nizacji (tereny rolne przeznacza-
ne są pod zabudowę mieszka-
niową), co skutkuje znaczną
zmianą stosunków wodnych na
gruntach (szybszy spływ wód –
dachy, utwardzone powie-

rzchnie). Brak komunalnej ka-
nalizacji deszczowej a także ro-
wów w sąsiedztwie zabudowy
często uniemożliwia właściwe
odprowadzanie wód z posesji,
co w coraz częstszych przypad-
kach jest przyczyną podtapiania
posesji własnych jak też sąsie-
dnich. Aby temu zapobiec nale-
żałoby na etapie projektowania
bardzo szczegółowo rozpatrzyć
jakie są możliwości odwodnie-
nia projektowanej posesji (nie
ulegać sugestiom, iż woda opa-
dowa i roztopowa odprowadza-
na będzie na rozsącz w teren,
nierzadko w 90% utwardzony –
asfalt, bruk, beton).

W takich sytuacjach działania
indywidualne nie rozwiążą prob-
lemu. Preferowana forma to
utworzenie spółki wodnej,
w skład której wchodzić będą
zainteresowani właściciele grun-
tów, którzy zamierzają rozwią-
zać problem odprowadzania
wód z danej zlewni (na przykład
poprzez wykonanie rowu za po-
średnictwem którego odprowa-
dzane będą wody opadowe
i roztopowe lub ścieki z ich po-
sesji), a następnie wspólnie (za
pośrednictwem spółki wodnej)
będą go utrzymywać, wnosząc
składki w ustalonej przez nich
wysokości.

Uwaga: spółki wodne to forma
dobrowolna. Już trzy zaintereso-
wane osoby mogą utworzyć spó-
łkę wodną. Spółek wodnych nie
powołuje starosta – starosta nato-
miast nadzoruje i kontroluje
utworzone spółki. ZZPP



Starostwo Powiatowe nawiązało
współpracę z Centrum Usług Medy-
cznych „Fado” – polskim liderem ba-
dań mammograficznych. Podczas
akcji zorganizowanej 2 – 3 sierpnia
przy Starostwie Powiatowym zostało
przebadanych 60 pań. Bezpłatne ba-
dania, finansowane przez NFZ, mia-
ły potrwać dwa dni dłużej, lecz nie za-
rejestrowała się większa liczba pań. 

Była to już druga akcja w tym
roku współorganizowana przez
powiat. Następne badania plano-
wane są w przyszłym roku. 
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W związku z nowelizacją ustawy o Państwowym Rato−
wnictwie Medycznym oraz zatwierdzeniu Wojewó−
dzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratowni−
ctwo Medyczne

OD 1 LIPCA 2011 R. CAłY REJON POWIATU 
BIERUŃSKO−LĘDZIŃSKIEGO OBSŁUGUJE

STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W TYCHACH
należąca do Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego

w Katowicach.

Pogotowie ratunkowe należy wzywać dzwoniąc pod
ogólnopolski bezpłatny numer alarmowy 999

Stacja wyjazdowa w Lędzinach
ul. Lędzińska 28

tel. 32/327 49 99

Stacja wyjazdowa w Bieruniu
ul. Chemików 37
tel. 32/327 49 99

Szczegółowe informacje o tym jak wezwać pogotowie ratunko−
we znajdują się na stronie Wojewódzkiego Pogotowia Ratunko−
wego: http://www.wpr.pl/jak−wezwac−pogotowie,34.html

DDWWUUMMIIEESSIIĘĘCCZZNNIIKK BBEEZZPPŁŁAATTNNYY

WWyyddaawwccaa::
Starostwo Powiatowe w Bieruniu,
ul. św. Kingi 1, 43-155 Bieruń,

tel. 32  22-69-100;
e-mail: starosta@powiatbl.pl

RReeddaakkccjjaa::
ul. św. Kingi 1, 43-155 Bieruń. pok.114.

Tel. 32 22-69-138,
e-mail: promocja@powiatbl.pl
Redaguje: Marian Ryglewicz
Druk: Drukarnia KOLUMB 

Nakład: 4000 egz.

Bieruń Lędziny Imielin
Bojszowy Chełm Śląski
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Chrześcijańskie Stowarzysze-
nie Rodzin Oświęcimskich podję-
ło w lutym 2010 roku temat ka-
towiczan – ofiar KL Auschwitz (do
tej hitlerowskiej „fabryki śmierci”
deportowanych zostało 546 ka-
towiczan, z których 213 straciło
tam życie). Cel tych założeń zo-
stał w pełni osiągnięty 27 sty-
cznia 2011 roku, kiedy w obec-
ności ostatnich żyjących więź-
niów obozu odsłonięte zostały
„Tablice Pamięci Katowiczan”.
Tablica pamiątkowa zawisła na
frontowej ścianie budynku przy
ul. Powstańców 31, byłej siedzi-
bie gestapo, a w latach 1945-54
także Oddziału Urzędu Bezpie-
czeństwa Publicznego. 

Z tej właśnie okazji powstała
obszerna historyczno-wspomnie-
niowa publikacja przybliżająca
losy katowiczan – więźniów KL
Auschwitz. Jest ona także jednym
z wyrazów hołdu dla wszystkich
wywodzących się z Katowic, ze
Śląska, którzy ginęli w niemiec-
kich obozach koncentracyjnych
„za wolną Polskę, za lepsze –
pełne marzeń jutro”. 

Koncepcję, opracowanie i re-
dakcję publikacji „Tablice Pa-

mięci. Katowiczanie – ofiary KL
Auschwitz” zapewnili Jan Parcer
– wiceprezes i Grzegorz Rosen-
garten – prezes Zarządu Chrze-
ścijańskiego Stowarzyszenia Ro-
dzin Oświęcimskich. Książka –
wydana w lipcu tego roku – po-
wstała przy wsparciu wielu fun-
dacji, firm, instytucji, osób pry-
watnych (wśród znamienitych
osób, którym dedykowane są
specjalne podziękowania wymie-
niony jest również Bernard Be-
dnorz, starosta bieruńsko-lędziń-
ski). Egzemplarze tej książki, któ-
re powiat otrzymał nieodpłatnie,
dostępne będą między innymi
we wszystkich bibliotekach szkół
powiatowych i gimnazjów. 

USUWAMY AZBEST
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH 

Z USUWANIEM AZBESTU W 2011 ROKU
Zarząd Powiatu Bieruńsko−Lędzińskiego informuje, że uchwałą nr IX/52/11 z dnia
22 czerwca 2011 r. Rada Powiatu Bieruńsko−Lędzińskiego uchwaliła „Zasady, tryb
udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu powiatu bieruńsko−lędziń−
skiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwa−
niem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest” zwane dalej „Zasady”. 
O dofinansowanie mogą ubiegać się: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe,
osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych po−
siadające nieruchomości zlokalizowane na terenie powiatu bieruńsko−lędziń−
skiego.

WARUNKI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA
złożenie wniosku
zrealizowanie w 2011 r. zadania z zakresu usuwania azbestu 
spełnienie wymogów formalnych określonych w „Zasady”

Wnioski przyjmowane będą w Starostwie Powiatowym w Bieruniu terminie od
18 do 31 sierpnia 2011 r. We wrześniu br. Zarząd Powiatu rozpatrzy złożone
wnioski i przyzna dofinansowanie do realizacji zadań w 2011 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji oraz składania
wniosków można uzyskać w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Starostwa Po−
wiatowego w Bieruniu, ul. św. Kingi 1, pok. 225; pod nr telefonu (32) 226 91 64
oraz na stronie internetowej powiatu: www.powiatbl.pl w zakładce ochrona śro−
dowiska/azbest.
Dokumenty do pobrania w Starostwie Powiatowym w Bieruniu lub ze strony in−
ternetowej powiatu: 

„Zasady”
wzór wniosku dla osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych
wzór wniosku dla pozostałych beneficjentów
wzór „oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawie−
rających azbest”
wzór oświadczenia dla osoby fizycznej nie będącej przedsiębiorcą
wzór oświadczenia dla osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą
oświadczenie wnioskodawcy o otrzymanej pomocy de minimis
oświadczenie wnioskodawcy o nie otrzymaniu pomocy de minimis
informacje niezbędne do otrzymania pomocy de ninimis
lista otwarta podmiotów, którzy przedłożyli staroście decyzję zatwierdzającą
program gospodarki odpadami uprawniającą do usuwania wyrobów zawiera−
jących azbest 

BERNARD BEDNORZ
Starosta Bieruńsko−Lędziński




