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W styczniu została podpisana umowa intencyjna o współpracy między Miastem Uničov w Republice Czeskiej i Po-
wiatem Bieruńsko-Lędzińskim. Wydarzenie miało uroczysty charakter, gdyż jest to pierwsza umowa międzynaro-
dowa w historii naszego powiatu. Goście z Uničova, którzy przybyli na podpisanie umowy, wraz z ambasadorem
Republiki Czeskiej w Warszawie Janem Sechterem, podczas swego dwudniowego pobytu zwiedzili nasz powiat,
odwiedzili m. in. fabrykę „Danone” i Kopalnię Węgla Kamiennego „Piast”. W Galerii Starostwa Powiatowego zo-
stała otwarta wystawa fotografi Antonína Mikšíka pt. „Europejskie widoki w czeskim obiektywie”. Na zdjęciu: pod-
czas zwiedzania bieruńskiej fabryki „Danone”; od lewej ambasador, dyrektor fabryki, wicestarosta i burmistrz
Uničova. WWiięęcceejj  ssttrr..  44  --  55
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Tak wygląda wybrana przez
komisję maskotka powiatu – lau-
reatka konkursu ogłoszonego
przez Zarząd Powiatu, zaprojek-
towana przez Szymona Szkółkę
z Imielina. Wygląd i kolor mas-
kotki nawiązują do orła górnoś-
ląskiego (znajdującego się także
w herbie powiatu bieruńsko-lę-
dzińskiego) do silnych u nas tra-
dycji górniczych, podtrzymywa-
nych przez załogi dwóch najwięk-
szych w Europie głębinowych ko-
palń węgla kamiennego „Piast”
i „Ziemowit” i ich rodziny.

Wyprodukowana została „son-
dażowa” partia maskotek, ale

oficjalna maskotka powiatu do tej
pory nie ma swej potocznej naz-
wy. Może ktoś z naszych Czytelni-
ków ma pomysł, jak nazwać tego
niezwykłego ptaka?

Ogłaszamy konkurs na nazwę
maskotki!

Prosimy o kierowanie propozy-
cji listownie, pocztą tradycyjną
pod adres: Starostwo Powiatowe
w Bieruniu, 43-155 Bieruń, ul. św.
Kingi 1 lub pocztą elektroniczną
pod adres: promocja@powiat-
bl.pl z dopiskiem na kopercie lub
w nagłówku: „Nazwa maskotki”.
Nie ograniczamy ani wieku, ani
miejsca zamieszkania uczestników

konkursu, ani liczby przesyłanych
propozycji.

Na propozycje czekamy do 27
kwietnia bieżącego roku. Potem
zostawiamy sobie czas na doko-
nanie wyboru. Oficjalnie nazwa
maskotki zostanie ogłoszona
5 czerwca podczas tegorocznych
Powiatowych Igrzysk Osób Nie-
pełnosprawnych w Lędzinach.
Autor najciekawszej nazwy, przy-
jętej do używania, otrzyma na-
grodę nie tylko w postaci maskot-
ki, lecz także dodatkowego upo-
minku rzeczowego.

Zatem – zapraszamy do zaba-
wy! RR

Nazwij naszą maskotkę i wygraj nagrodę!

Senator RP, minister rozwoju
regionalnego Elżbieta Bieńkow-
ska otworzyła 8 lutego biuro se-
natorskie w Mysłowicach. Mieści
się ono na Osiedlu Prezydenckim,
przy ul. Janowskiej 17. W okręgu
wyborczym nr 75 (w którym zdo-
była prawie 50 tys. głosów i sena-
torski mandat), obejmującym
Mysłowice, powiat bieruńsko-lę-
dziński i Tychy, mysłowickie biuro
jest drugim, ale głównym biurem
senatorskim Elżbiety Bieńkow-
skiej. Pierwsze zostało otwarte
1 grudnia w budynku Centrum
Inicjatyw Gospodarczych w Bieru-
niu – Ścierniach. 

Ideą biur senatorskich (i posel-
skich) jest przede wszystkim ułat-
wienie wyborcom kontaktu wy-
borcom z reprezentującym ich
parlamentarzystą. 

– Tutaj można zgłaszać się wła-
ściwie z każdą sprawą. To jest
miejsce, które będzie żyć sprawami
mieszkańców – zapewniała pod-
czas otwarcia Elżbieta Bieńkowska.

– Moi współpracownicy wysłuchają
skarg, wniosków, uwag, postarają
się odpowiednio pokierować dzia-
łaniem osób potrzebujących po-
mocy, nadać bieg sprawom – ku
w miarę szybkiemu i satysfakcjonu-
jącemu ich rozwiązaniu.

Biuro w Mysłowicach będzie ot-
warte w poniedziałki, wtorki i śro-
dy w godzinach od 9:00 do
15:00 oraz w piątki od 12.00 do

18.00. W tym czasie dyrektor biu-
ra Aleksandra Samojluk będzie
przyjmowała interesantów. Pani
Minister zapewniała, że będzie
dostępna w biurze co najmniej
dwa razy w miesiącu, w piątkowe
popołudnia od godziny 15:00 do
18:00. W lokalu będzie funkcjo-
nowało również biuro Tomasza
Tomczykiewicza, posła Platformy
Obywatelskiej.

Czwartek jest tzw. „dniem bie-
ruńskim”, kiedy asystentka będzie
urzęduje w Centrum Inicjatyw
Gospodarczych w Bieruniu, przy
ul. Turystycznej 1. 

W uroczystym otwarciu mysłowic-
kiego biura wziął udział m. in. sta-
rosta Bernard Bednorz, przedstawi-
ciele gmin naszego powiatu i oczy-
wiście miejscowe władze z prezy-
dentem Edwardem Lasokiem. 

Senator bliżej wyborców

SSeennaattoorr  RRPP,,  mmiinniisstteerr  rroozzwwoojjuu  rreeggiioonnaallnneeggoo  EEllżżbbiieettaa  BBiieeńńkkoowwsskkaa  ii  ggoośścciiee  uucczzeessttnniicczząąccyy  ww  ooffiiccjjaallnnyymm
oottwwaarrcciiuu  jjeejj  bbiiuurraa  sseennaattoorrsskkiieeggoo  ww  MMyyssłłoowwiiccaacchh..
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DZIĘKUJEMY!
SSttaarroossttwwoo  ooddwwiieeddzziillii  mmiięęddzzyy  iinnnnyymmii  pprrzzeeddsszzkkoollaaccyy  zz PPrrzzeedd--
sszzkkoollaa  nnrr  11 ww BBiieerruunniiuu,,  zz ppllaaccóówwkkii  ww ŚŚcciieerrnniiaacchh,,  kkttóórryymmii
ooppiieekkoowwaałłyy  ssiięę  BBaarrbbaarraa  NNiieecckkaarrzz  ––  ddyyrreekkttoorrkkaa  pprrzzeeddsszzkkoollaa
ii MMaarriiaa  PPlleewwnniiaa  ––  wwyycchhoowwaawwcczzyynnii,,  BBoojjsszzoowwsskkii  ZZeessppóółł  KKaa--
mmeerraallnnyy  „„PPoonnttiicceelllloo””  oorraazz  hhaarrcceerrzzee  zz 4400..  HHaarrcceerrsskkiieejj  DDrruużżyy--
nnyy  SSppaaddoocchhrroonnoowweejj  „„PPaarraassooll””,,  wwcchhooddzząącceejj  ww sskkłłaadd  2277
SSzzcczzeeppuu  ZZHHPP  iimm..  MMaarriiii  CCuurriiee--SSkkłłooddoowwsskkiieejj  HHuuffccaa  ZZiieemmii  TTyyss--
kkiieejj::  BBaarrttoosszz  DDrrzzyyzzggaa,,  MMaatteeuusszz  BBuullaannddaa  ii KKrryyssttiiaann  KKoonnddllaa
((zz GGiimmnnaazzjjuumm  nnrr  22 ww BBiieerruunniiuu))  oorraazz  kkoommeennddaanntt  sszzcczzeeppuu
MMaarriiaann  MMiieerrnniikk,,  pprrzzyynniieeśśllii  „„śśwwiiaatteełłkkoo  bbeettlleejjeemmsskkiiee””..

Serdecznie dziękujemy za wszystkie prze-
kazane nam osobiście, pocztą tradycyjną lub
elektroniczną, esemesami, życzenia świąte-
czno-noworoczne, za wspólne opłatkowe

spotkania. Są one wyrazem dobrej woli, ser-
deczności i wsparcia, dodają nam otuchy
i sił do dalszego działania dla naszej społe-
czności. SSttaarroossttaa,,  ZZaarrzząądd  ii RRaaddaa  PPoowwiiaattuu..
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LAUREACI CLEMENSÓW AD'2011

CCzzeessłłaaww  ŚŚlloossaarrcczzyykk – artysta malarz rodem z Boj-
szów, prze wiele lat związany z KWK „Ziemowit”
w Lędzinach, obchodząca w tym roku 60-lecie OOrr--
kkiieessttrraa  DDęęttaa  KKWWKK  „„ZZiieemmoowwiitt”” i jej długoletni dyry-
gent i kierownik BBrroonniissłłaaww  LLaattoocchhaa oraz BBiieerruuńńsskkii
OOśśrrooddeekk  KKuullttuurryy zostali laureatami Nagrody Staro-
sty Bieruńsko-Lędzińskiego w Dziedzinie Kultury za
rok 2011.

2 lutego kapituła nagrody w składzie: Józef Ber-
ger, Bernard Bednorz, Roman Jochymczyk, Alojzy
Lysko, Grzegorz Plewniok i Magdalena Szafron wy-
brała te kandydatury spośród nominowanych

i przyznała im Clemensy: Pro Arte (za osiągnięcia
w twórczości artystycznej), Pro Cultura (za upo-
wszechnienie kultury) i Pro Publico Bono (za wspie-
ranie inicjatyw na rzecz kultury i ochrony jej dóbr).

Nagrody i statuetki Clemensa zostaną wręczone
laureatom w marcu podczas uroczystości w Lędzi-
nach.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji o laureatach i relacja z uroczy-
stości w następnym wydaniu informatora oraz na
stronie internetowej www.powiatbl.pl. 

Po gruntownej przebudowie i rozbudowie
pomieszczeń po byłej kuchni szkolnej, w kom-
pleksie budynków Powiatowego Zespołu Szkół
w Bieruniu przy ul. Granitowej 130, otwarto 29
grudnia nową siedzibę Poradni Psychologi-
czno-Pedagogicznej. Odtąd mieszkańcy po-
wiatu znów mają możliwość korzystania z usług
placówki w Bieruniu i Lędzinach przy ul. Lędziń-
skiej 24. Prowadzenie działalności w dwóch
miejscach zwiększa dostępność usług dla ok.
11 tys. potencjalnych potrzebujących.

Budowa nowej siedziby rozpoczęła się
w lipcu 2011 r. Koszt sfinansowanej przez po-
wiat kolejnej inwestycji w Bieruniu wyniósł ok.
600 tys. zł. Prace wykonane przez firmę „Ma-
zur” z Jankowic obejmowały kompleksową
przebudowę, roboty rozbiórkowe, wykonanie
naświetli dachowych, budowę podjazdu dla
niepełnosprawnych. Już na etapie projekto-
wania pracownicy poradni mieli wpływ na
kształt, kolorystykę i walory estetyczne pomie-
szczeń, aby tworzyły przyjazny klimat dla ma-
łych podopiecznych.

Nowy obiekt jest funkcjonalny, estetyczny,
dobrze wyposażony. Są tutaj między innymi:

pracownia terapii integracji sensorycznej,
EEG-Biofeedback, specjalistyczne gabinety
logopedy, psychologa, pedagoga. Katalog
usług świadczonych przez poradnię jest dosyć
obszerny. Ze specjalistycznej pomocy mogą
korzystać dzieci i młodzież, rodzice, nauczy-
ciele, pedagodzy szkolni.

Nowy obiekt został poświęcony. Poseł Ma-
rek Wójcik wraz ze starostą Bernardem Be-
dnorzem i przewodniczącym Rady Powiatu
Józefem Bergerem przecięli wstęgę. Dyrektor
PPP Maryla Cygan scharakteryzowała działal-
ność poradni, a Józef Berger, Bernard Be-
dnorz i radny sejmiku województwa śląskiego
Piotr Czarnynoga krótko przypomnieli rozpo-
częte 17 lat temu starania o utworzenie takiej
placówki w Bieruniu, o stworzenie jej jak naj-
lepszych warunków działania w powiecie. Po-
dziękowali proboszczowi parafii św. Barbary
za to, że poradnia mogła kilka lat funkcjono-
wać w pomieszczeniach tej parafii. 

W uroczystym otwarciu uczestniczyli radni
powiatowi, przedstawiciele miast i gmin po-
wiatu, szkół różnych szczebli i podobnej pla-
cówki w Tychach. MMRR

MMaarryyllaa  CCyyggaann,,  
ddyyrreekkttoorr  PPoorraaddnnii  
PPssyycchhoollooggiicczznnoo--PPeeddaaggooggiicczznneejj::

– Staramy się, aby oferta usług była od-
powiedzią na stale monitorowane przez
nas potrzeby środowiska, w którym pra-
cujemy. Do podstawowych zadań poradni
należy diagnostyka psycho-pedagogiczna
dzieci i młodzieży, wczesne wspomaganie
rozwoju dzieci w wieku od kilku miesięcy
aż do podjęcia nauki szkolnej, terapia
dzieci z autyzmem oraz niedosłuchem
różnego stopnia, terapia integracji senso-
rycznej – mamy dwie bogato wyposażone
pracownie oraz terapia EEG-Biofeedback,
również w dwóch pracowniach. 
Prowadzimy także psychoedukacyjną
„Szkołę dla rodziców”. Służymy wspar-
ciem nauczycielom i pedagogom. Docie-
ramy do wszystkich przedszkoli, szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół po-
nadgimnazjalnych w powiecie. Każdego
roku rejestrujemy ponad 1.400 dzieci,
wobec których prowadzimy bezpośre-
dnie diagnozy i terapie. Niejednokrotnie
diagnozy nasze polegają na długotrwa-
łych, kilkunastogodzinnych obserwa-
cjach. Corocznie wydajemy też kilkaset
opinii i orzeczeń. Dzięki tak szerokiemu
spektrum naszych działań poradnia
współtworzy spójny i coraz bardziej
efektywny system wsparcia młodym lu-
dziom nie tylko tym potrzebującym spe-
cjalistycznej pomocy terapeutycznej, ale
też osobom szczególnie uzdolnionym lub
posiadającym wysokie predyspozycje in-
telektualne.
Od 2010 roku nastąpiły zmiany prawne
dotyczące systemu pomocy psycho-peda-
gogicznej, których następstwem ma być
utworzenie na bazie poradni bibliotek pe-
dagogicznych i ośrodków doskonalenia
nauczycieli Centrów Rozwoju Edukacji
w każdym powiecie. Przygotowując się do
tych zmian i realizując założenia minister-
stwa nasza placówka uczestniczyła w unij-
nym projekcie podnoszenia efektywności
kształcenia uczniów ze specjalnymi potrze-
bami edukacyjnymi. Przeszkoliliśmy ponad
600 nauczycieli we wszystkich typach
szkół. Wiemy, że aby pomagać dzieciom
ze specjalnymi potrzebami konieczna jest
specjalna wiedza nauczycieli. 

3

GGoośścciiee  ppooddcczzaass
zzwwiieeddzzaanniiaa
ppoommiieesszzcczzeeńń
nnoowweejj  ppoorraaddnnii::
KKrryyssttiiaann
GGrrzzeessiiccaa,,
TTeerreessaa  HHoorrsstt,,
GGrrzzeeggoorrzz
PPlleewwnniiookk,,
AArrkkaaddiiuusszz
GGrryyggiieerreekk..

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
ma nową siedzibę

Lepsze warunki, 
szersza działalność 
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Uničov to jedno z siedmiu mo-
rawskich miast królewskich. Miasto
zostało założone około 1213 roku.
Uničov chlubi się najstarszym ak-
tem erekcyjnym na terenie Republi-
ki Czeskiej, który pochodzi z 1223
r. Ponad 12-tysięczne miasto jest
prężnym ośrodkiem lokalnym, bo-
gatym w zabytki kulturalne, cieka-
wostki historyczne. 

Miasto Uničov jest również lide-
rem Mikroregionu Uniczowskie-
go, powstałego w 1998 roku,
który składa się z 14 gmin człon-
kowskich, rozpościera się na ob-
szarze 315 km2 i zamieszkały jest
przez 26.400 osób. Gminy człon-
kowskie łączy nie tylko wspólna
troska pomyślny rozwój mikrore-
gionu, ale także troska o środo-
wisko naturalne, atrakcyjność tu-
rystyczną czy dziedzictwo kulturo-
we. Współpracują we wdrażaniu

ponadgminnych projektów doty-
czących różnych dziedzin życia
społecznego i gospodarczego.

W obecności ambasadora Re-
publiki Czeskiej w Warszawie Ja-
na Sechtera, w imieniu Zarządu
Powiatu Bieruńsko Lędzińskiego
umowę podpisali starosta Ber-
nard Bednorz i wicestarosta Hen-
ryk Barcik, Uničov reprezentował
burmistrz miasta Dalibor Horák.
Na dokumentach upamiętniają-
cych podpisanie umowy podpisy
złożyli ambasador Jan Sechter,
burmistrz Dalibor Horák, starosta
Bernard Bednorz, wicestarosta
Henryk Barcik oraz przewodni-
czący Rady Powiatu Józef Berger.
W uroczystości wzięli udział pos-
łowie, przedstawiciele samorzą-
dów: burmistrzowie, wójtowie,
przewodniczący rad miast i gmin,
radni powiatowi, dyrektorzy wio-

dących w naszym regionie przed-
siębiorstw oraz goście przybyli
z Czech.

– Dobra współpraca pomiędzy
naszymi krajami ma tradycje się-
gające czasów chrystianizacji
państwa polskiego i ślubu Mie-
szka I z czeską księżniczką Dobra-
wą, a potem współpracy przedsta-
wicieli demokratycznej opozycji
w ramach Solidarności Polsko-
Czeskiej. Współcześnie nasze rzą-
dy są przekonane o tym, iż współ-
praca między samorządami nie
powinna być w żaden sposób krę-
powana. Jednym z przejawów de-
mokracji jest swoboda kształtowa-
nia tych relacji. Stąd rzadko mam
okazję do podpisywania podob-
nych dokumentów jak ten dzisiej-
szy. To wielki zaszczyt gościć na tej
doniosłej uroczystości – zapewnił
ambasador Jan Sechter.

Uroczystość prowadził Józef Ber-
ger, który podkreśli, że dobre rela-
cje łączą Powiat Bieruńsko-Lędziń-
ski i Uničov od dłuższego czasu. 

– Morawski Uničov jest miastem
partnerskim Lędzin, a jego przed-
stawiciele wielokrotnie gościli na
Powiatowych Targach Przedsię-
biorczości i Ekologii. Dzięki stara-
niom burmistrza Uničova Dalibora
Horáka w powiatowej imprezie
targowej wielokrotnie uczestniczyli
przedsiębiorcy z Czech – mówił
przewodniczący Rady Powiatu. 

Starosta Bieruńsko-Lędziński
Bernard Bednorz wymieniając
z czeskim partnerem podpisane
dokumenty zapewnił, że zrobi
wszystko co możliwe, aby współ-
praca miała dynamiczny i owocny
charakter. 

– Pora na mądre korzystanie
z dobrodziejstw podpisanej umo-
wy, planowanie wspólnych przed-
sięwzięć i poszukiwanie środków
niezbędnych do jej realizacji w ra-
mach programów Unii Europej-
skiej. Jestem przekonany, że na-
sza współpraca rychło zaowocuje
wymianą uczniów, artystów, spor-
towców, czy strażaków. Umowę
należy szybko napełnić treścią.
Dziś gościmy w naszej galerii arty-
stę z Czech, jutro zapewne nasi
twórcy zagoszczą w Uničovie –
wyraził nadzieję starosta Bernard
Bednorz. 

Uroczystemu podpisaniu umo-
wy towarzyszył wernisaż wystawy
uznanego czeskiego fotografika,
grafika i twórcy filmów krótkome-
trażowych Antonína Mikšíka. Wy-
stawa fotograficzna, otwarta przez
Starostę Bernarda Bednorza, nosi
tytuł „Europejskie widoki w czes-
kim obiektywie” i jest artystycznym
zapisem podróży jej autora po Eu-
ropie. 

Antonín Mikšík urodził się w 1960
roku. W 1998 roku ukończył Instytut
Fotografii Twórczej na Uniwersyte-

1199  ssttyycczznniiaa  zzoossttaałłaa  ppooddppiissaannaa  uummoowwaa  iinntteennccyyjjnnaa  oo wwssppóółłpprraaccyy  mmiięęddzzyy  MMiiaasstteemm  UUnniiččoovv  ii PPoo--
wwiiaatteemm  BBiieerruuńńsskkoo--LLęęddzziińńsskkiimm..  WWyyddaarrzzeenniiee  mmiiaałłoo  sszzcczzeeggóóllnniiee  uurroocczzyyssttyy  cchhaarraakktteerr,,  ggddyyżż  jjeesstt  ttoo
ppiieerrwwsszzaa  uummoowwaa  mmiięęddzzyynnaarrooddoowwaa  ww hhiissttoorriiii  ppoowwiiaattuu..  

Inauguracja międzynarodowej współpracy

Uniččov otworzył listę

AArrttyyssttaa  ffoottooggrraaffiikk  AAnnttoonniinn  MMiikkššiikk,,  pprrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy
BBoojjsszzoowwyy  MMaarreekk  KKuummoorr  ii  aammbbaassaaddoorr  JJaann  SSeecchhtteerr..

DDookkuummeenntt  ppaammiiąąttkkoowwyy  ttoowwaarrzzyysszząąccyy  ppooddppiissaanniiuu  uummoowwyy..
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cie Śląskim w Opawie. Do 1989 ro-
ku mieszkał w Uničovie. W latach
1987-94 był współorganizatorem
nieoficjalnych wystaw plastyków
amatorów w uniczowskim parku.
Był członkiem VSUV+H (Wolne Sto-
warzyszenie Uniczowskich Plasty-
ków + Goście). W 1989 roku prze-
prowadził się do miejscowości Pase-
ka, leżącej na podgórzu Jesioników.
Od 1992 roku bierze udział w dzia-
łalności grupy artystów plastyków
Octopus w miejscowości Rýmarov.
Wystawiał swoje prace w Czechach,
Niemczech, Hiszpanii i Polsce.

– Prezentowane na wystawie
fotografie pochodzą z dwóch cyk-
li zdjęciowych „W drodze” i „Im-
presje nadmorskie”, które zebra-
łem pod wspólnym tytułem „Euro-
pejskie widoki w czeskim obiekty-
wie”. Jest mi bardzo miło, że mo-
gę przedstawić moje fotografie

w tak nowoczesnej galerii. Dzię-
kuję za bardzo ciepłe przyjęcie,
słowa uznania, a nade wszystko
za możliwość prezentacji moich
prac i oryginalny folder, który
promuje wystawę – powiedział
czeski artysta.

Antonín Mikšík jest zwolenni-
kiem tradycyjnej fotografii. Sam
dokonuje obróbki zdjęć w ciemni
fotograficznej, unika montażu
cyfrowego, a oryginalne kadry są
wynikiem wnikliwej obserwacji
otoczenia i reporterskiego reflek-
su. Maszerująca przez park balet-
nica, tajemnicza postać w roko-
kowym kaftanie czy rzęsisty desz-
cz decydują o niepowtarzalnym
nastroju jego fotografii, których
tłem są współczesne plenery. Ten
szczególny klimat potęguje po-
nadto czarno-biała technika pre-
zentacji obrazu. 

Fotografie Antonína Mikšíka bę-
dzie można oglądać do końca lu-
tego w Galerii Starostwa Powiato-
wego w godzinach pracy urzędu.
Czescy goście podczas swego

dwudniowego pobytu zwiedzili
nasz powiat, odwiedzili m. in.: fab-
rykę „Danone” i Kopalnię Węgla
Kamiennego „Piast”. 

ZZddzziissłłaaww  KKaannttoorr

UUmmoowwęę  oo  wwssppóółłpprraaccyy  ppooddppiissuujjąą  ((oodd  lleewweejj))::  wwiicceessttaarroossttaa  HHeennrryykk  BBaarrcciikk,,  bbuurrmmiissttrrzz  UUnniiččoovvaa  DDaalliibboorr  HHoorrããkk  ii  ssttaarroossttaa  BBeerrnnaarrdd  BBeeddnnoorrzz..
UUrroocczzyyssttoośśćć  pprroowwaaddzziiłł  ssttoojjąąccyy  zz  pprraawweejj  pprrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  PPoowwiiaattuu  JJóózzeeff  BBeerrggeerr..

PPrrzzeemmaawwiiaa  JJaann  SSeecchhtteerr,,  aammbbaassaaddoorr  RReeppuubblliikkii  CCzzeesskkiieejj  
ww  WWaarrsszzaawwiiee.. PPrrzzeedd  zzjjaazzddeemm  nnaa  ddóółł  KKWWKK  ""PPiiaasstt""..

RRoozzmmaawwiiaajjąą  bbuurrmmiissttrrzz  IImmiieelliinnaa  JJaann  CChhwwiięęddaacczz,,  rraaddnnyy  ppoowwiiaattoowwyy
AAlloojjzzyy  PPaalloowwsskkii  ii  ppoosseełł  MMaarreekk  WWóójjcciikk  --  śśwwiiaaddkkoowwiiee  ppooddppiissaanniiaa
uummoowwyy  ii  uucczzeessttnniiccyy  wweerrnniissaażżuu..
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Przedstawiciele trzech firm
z Bierunia i Tychów, zainicjowali
przedsięwzięcie, będące wyrazem
szczególnej troski o środowisko
naturalne i rozwój świadomości
ekologicznej społeczeństwa. Bie-
ruńska Firma Danone Sp. z o. o.,
Regionalne Centrum Gospodarki
Wodno-Ściekowej SA w Tychach
oraz Centrum Innowacji i Wdro-
żeń Bio-Inwest Sp. z o. o. w Ty-
chach („spółka córka” RCGW SA)
17 października 2011 r. podpisa-
ły porozumienie o utworzeniu
platformy wzajemnej współpracy
na rzecz ochrony środowiska –
Ekostrefy, która umożliwi realiza-
cję społecznie użytecznych inwe-
stycji ekologicznych.

WW  BBiieerruunniiuu  ii TTyycchhaacchh
Zakres terytorialny działania

Ekostrefy na etapie założycielskim
obejmuje Bieruń i Tychy, z zamia-
rem maksymalnego rozszerzenia
oraz przystępowania nowych
podmiotów – współuczestników.
Celem Ekostrefy jest ochrona śro-
dowiska naturalnego gmin nale-
żących do porozumienia, zgodnie
z zasadą zrównoważonego roz-
woju, a także dbałość o zachowa-
nie zdrowia człowieka oraz dzie-
dzictwa kulturowego. Cele te rea-
lizowane będą min. poprzez rep-
rezentowanie społeczeństwa
w sprawach ochrony środowiska,
tworzenie nowych koncepcji roz-
woju gospodarczego i społeczne-

go, formułowanie nowych idei
w dziedzinie ochrony środowiska,
zachowania i oszczędzania zaso-
bów naturalnych, dążenie do
zmiany stosunku człowieka do
przyrody, edukację ekologiczną,
współpracę ze szkołami, organi-
zowanie konkursów wiedzy eko-
logicznej, organizację szkoleń,
kongresów i spotkań o charakte-
rze ekologiczno-integracyjnym.

KKttoo  ww EEkkoossttrreeffiiee??
Koszty działalności będą fi-

nansowane ze środków własnych
Współuczestników Ekostrefy, ze
środków Unii Europejskiej, z da-
rowizn, zapisów i spadków,
sponsoringu oraz dotacji. Do

Ekostrefy przystąpić mogą przed-
siębiorcy prowadzący działal-
ność gospodarczą, którzy prze-

strzegają zasad ochrony środo-
wiska i spełniają jej najwyższe
standardy oraz mogą w znaczą-
cy sposób przyczynić się do rea-
lizacji celów zawartego Porozu-
mienia.

WWssppóółłpprraaccaa
Pomysł utworzenia Ekostrefy

jest efektem dotychczasowej wie-
loletniej współpracy pomiędzy
dwoma jej założycielami, a mia-
nowicie RCGW SA i Danone Sp.
z o. o., poprzez realizację wspól-

nej koncepcji zagospodarowania
przez tyską firmę komunalną od-
padów wytwarzanych przez Da-
none, czyli produktów ubocznych
procesów produkcyjnych prowa-
dzonych w fabryce. Miejsce jest
nieprzypadkowe – granica dwóch
powiatów. Tychy uchodzą za pre-
kursora działań proekologicznych
w regionie, powiat bieruńsko-lę-
dziński bardzo wysoko ceniony
jest za innowacyjność w sferze in-
westycji proekologicznych (słynne
już na całą Polskę pompy ciepła
w starostwie, ciche asfalty na dro-
gach powiatowych, nie mówiąc
już o wdrożeniu we wszystkich
pięciu gminach tego powiatu pro-
gramów ograniczania niskiej
emisji).

Zdaniem Zbigniewa Gieleciaka
taka oddolna inicjatywa gospo-
darcza powinna być powszechna,

gdyż znacznie ułatwia samorzą-
dom funkcjonowanie, jest siłą na-
pędową rozwoju miast i regionów
oraz stwarza komfortowe warunki
do podejmowania dialogu, jako
platformy aktywizującej środowis-
ko lokalne.

Dodajmy, że obie firmy – założy-
ciele Ekostrefy wdrożyły u siebie Sy-
stem Zarządzania Środowiskowe-
go wg Normy ISO 14001:2004.
Dla obu Społeczna Odpowiedzial-
ność Biznesu jest elementem strate-
gii firmy. 

EKOSTREFA – partner w biznesie

ZZbbiiggnniieeww  GGiieelleecciiaakk,,  pprreezzeess  RRCCGGWW  SSAA::
– Na pograniczu dwóch powiatów powstała nowoczesna Eko-
strefa tysko-bieruńska. To miejsce, w którym spotkały się fir-
my, dla których działalność ekologiczna jest priorytetem. Bar-
dzo ważne jest dla nas wsparcie ze strony samorządów: bie-
ruńskiego, tyskiego i bieruńsko-lędzińskiego. Dlatego pier-
wszą wspólną decyzją założycieli Ekostrefy było zaproszenie
przedstawicieli władz gmin i powiatu jako Członków Honoro-
wych naszej inicjatywy. Wszystkie samorządy odpowiedziały
pozytywnie na zaproszenie, co jest dowodem troski o region
i jego rozwój.

MMiillaann  JJeerraabbeekk,,  ddyyrreekkttoorr  ddss..  pprrzzeemmyyssłłoowwyycchh  
DDaannoonnee  SSpp..  zz oo..  oo..,,  jjeeddnnoocczzeeśśnniiee  ddyyrreekkttoorr  
ffaabbrryykkii  DDaannoonnee  ww BBiieerruunniiuu::

– Danone prowadzi działalność biznesową zgodnie z zasada-
mi zrównoważonego rozwoju. Działania na rzecz ochrony
środowiska naturalnego prowadzone lokalnie – samodzielnie
i w partnerstwie z innymi podmiotami – wpisują się w tę kon-
cepcję. Jesteśmy pewni, że Ekostrefa przyniesie korzyść śro-
dowisku naturalnemu i społeczności przede wszystkim Bieru-
nia i Tychów oraz pozostałych gmin powiatu bieruńsko-lę-
dzińskiego. To ważne dla firmy, która jest odpowiedzialnym
obywatelem na tym terenie.

UUmmoowwęę  oo  wwssppóółłpprraaccyy  ii  uuttwwoorrzzeenniiuu  EEKKOOSSTTRREEFFYY  ppooddppiissaallii  AAnneettaa
DDąąbbrroowwsskkaa  --  pprreezzeess  BBiioo  IInnwweesstt,,  MMiillaann  JJeerraabbeekk  --  ddyyrreekkttoorr  ddss..  pprrzzee--
mmyyssłłoowwyycchh  DDaannoonnee  PPoollsskkaa  --  ffaabbrryykkii  ww  BBiieerruunniiuu  oorraazz  ZZbbiiggnniieeww
GGiieelleecciiaakk  --  pprreezzeess  RRCCGGWW  SSAA..
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"Za głęboki szacunek dla
śląskiej ziemi  i ogromny autorytet
w społeczności lokalnej" Alojzy
Lysko otrzymał  Śląską Nagrodę
im. Juliusza Ligonia przyznaną
przez Katolickie Stowarzyszenie
Civitas Christiana. Wraz z
Alojzym Lysko nagrodą ta
uhonorowani zostali: prof. dr
hab. Edward Wylęgała - okulista,

ks. bp Paweł Anweiler - duchowny
ewangelicki i Bernard Krawczyk -
aktor. Kapitułę nagrody stanowili
ks. bp Gerard Bernacki, prof. dr
hab. Jan Malicki, ks. prof. UŚ. dr
hab. Jan Górecki, prof. dr hab.
Józef Śliwiok.

Uroczystość wręczenia nagrody
odbyła się 17 grudnia w
Bibliotece Śląskiej. Laudację na

cześć uhonorowanego wygłosił
prof. Jan Malicki, przypominając
biografię i zasługi Alojzego Lyski
dla Górnego Śląska. 

W uroczystości udział wzięli:
starosta Bernard Bednorz, prze-
wodniczący Rady Powiatu Józef
Berger, którzy przekazali laure-
atowi list gratulacyjny, oraz wójt
Bojszów Henryk Utrata. RR

Za szacunek dla Śląska

AAlloojjzzyy  LLyysskkoo  ppooddzziięękkoowwaałł  zzaa
kkoolleejjnnee  zzaasszzcczzyyttnnee  wwyyrróóżżnniieenniiee..
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CCoo  PPaannaa  sskkłłoonniiłłoo  ddoo  oobbjjęęcciiaa  ssttaa--
nnoowwiisskkaa  ddyyrreekkttoorraa  pprrzzeemmyyssłłoowweeggoo
ww DDaannoonnee  PPoollsskkaa??

– Fakt, że zaproponowano mi to
stanowisko był moim wielkim suk-
cesem. Dlaczego? Po pierwsze:
stanowiło docenienie zmian, któ-
rych dokonałem z moim zespołem
w zakładzie w Beneszowie w Cze-
chach. W ciągu pięciu lat wywindo-
waliśmy fabrykę do poziomu je-
dnej z najlepiej prosperujących
w Danone i jednocześnie znacząco
zwiększyliśmy poziom zaangażo-
wania wszystkich pracowników. Po
drugie: w Danone na świecie Pol-
ska jest uważana za jeden z krajów
strategicznych – ten awans był dla
mnie prawdziwym wyróżnieniem.

Polska jest krajem sąsiadującym
z Czechami, wywodzącym się z po-
dobnej kultury, mamy wiele wspól-
nego, nie tylko długą granicę…
Dlatego wraz z rodziną podjęliśmy
decyzję o przeprowadzce do Pol-
ski. Po dwóch latach mogę po-
twierdzić, że to była dobra decyzja
– po prostu lubię tu być. Każdego
dnia jest wiele małych, ale istot-
nych rzeczy, które sprawiają, że
nasz pobyt tu jest jeszcze bardziej
atrakcyjny. Ludzie są mili, język nie
różni się aż tak bardzo, lubimy tu-
tejsze jedzenie (szczególnie ja – je-
stem wielbicielem ryb, a Polacy są
mistrzami dań rybnych)… no i pi-
wo jest tu dobre (a proszę pamię-
tać, że spędziłem ponad 15 lat
w branży piwowarskiej).

PPooddkkrreeśśllaa  ppaann,,  żżee  ddllaa  ppaannaa  wwaażż--
nnee  jjeesstt,,  żżee  ffiirrmmaa  jjeesstt  ddoobbrryymm  oobbyy--
wwaatteelleemm  rreeggiioonnuu..  CCoo  ttoo  oozznnaacczzaa??

– Dla mnie to nie tylko słowa.
Jako firma i fabryka istniejemy
w tym regionie. To jest fakt. To, co

możemy i musimy robić w związku
z funkcjonowaniem w tym środo-
wisku to mieć wpływ na to, jak tu
żyjemy, jak się zachowujemy i jak
aktywni jesteśmy. Jest to dla mnie
rzecz tak samo ważna jak wydaj-
ność fabryki. To jest także element
motywacji każdego pracownika –
musimy być dumni z bycia praco-
wnikami fabryki w Bieruniu.
Chciałbym, żebyśmy byli rozpo-
znawalni przez lokalną społe-
czność. jako „nasza fabryka”. Fab-
ryka, która jest tylko celem wielu
przejeżdżających samochodów
ciężarowych, ale jako podmiot,
który rozumie lokalne uwarunko-

wania i jest gotowy do wysłuchania
opinii. 

Moim zdaniem istnieją dwa kie-
runki bycia „dobrym obywatelem”. 

Pierwszy z nich to zrównoważony
rozwój. Oznacza to świadome i ak-
tywne zarządzanie wpływem jaki
mamy na środowisko poprzez
działania zmierzające do redukcji
emisji CO2, zużycia wody, a także
zaangażowanie w zrównoważone
rolnictwo poprzez współpracę
z naszymi dostawcami mleka. 

Drugi kierunek to wspieranie na-
szego regionu: darowizny w posta-
ci jogurtów dla organizacji poza-

rządowych lub szkół, wsparcie
władz lokalnych podczas ważnych
wizyt w fabryce, pomoc lokalnym
urzędom w konkretnych projek-
tach. Oczywiście, staramy się także
służyć aktywnym wsparciem w cza-
sach kryzysu, tak jak to miało miej-
sce podczas powodzi w 2010 r.,
kiedy przygotowywaliśmy posiłki
dla strażaków i służb ratowniczych
w naszej stołówce, zapewnialiśmy
urządzenia czyszczące oraz orga-
nizowaliśmy zbiórkę żywności
w fabryce dla najbardziej dotknię-
tych skutkami powodzi. 

Uważam też, że codzienna tros-
ka o środowisko wokół fabryki,

czyli dbanie o czystość i estetykę
jest równie ważna co inne działa-
nia. 

Myślę, że projekt Ekostrefy w peł-
ni łączy oba te kierunki.

Jest jeszcze jedna kwestia: to jak
traktujemy naszych pracowników.
Osobiście uważam, że jest to pod-
stawa wszystkich działań. Składa
się na to podejście do każdego
z szacunkiem, uważne słuchanie
pracowników oraz stwarzanie
możliwości rozwoju w dłuższej per-
spektywie. Bez tego firma nie może
być naprawdę dobrym sąsiadem –
musi istnieć równowaga pomiędzy

tym, jak powinniśmy zachowywać
się jako firma wewnątrz, a naszymi
działaniami i interakcjami na ze-
wnątrz. 

JJaakkiiee  ssąą  ppllaannyy  ffiirrmmyy??
– Fabryka w Bieruniu jest fabry-

ką strategiczną dla Danone. Eks-
portujemy produkty do 15. krajów
Europy, co stanowi 50% naszej ro-
cznej produkcji. Naszą ambicją
jest, by zostać najlepszą fabryką
Danone na świecie. Brzmi to bar-
dzo ambitnie, ale nasze aspiracje
nie mogą być mniejsze.

Niedawno wdrożyliśmy w fabry-
ce nową strukturę organizacyjną,
która daje pracownikom dużo
większą autonomię i kompetencje
decyzyjne. Wiemy, że nasi specjali-
ści są w stanie poprowadzić i ciąg-
le udoskonalać fabrykę. Jestem pe-
wien, że jest to droga do osiągnię-
cia naszych celów i aspiracji oraz –
co ważniejsze – daje to naszym
pracownikom możliwość spełnie-
nia ich ambicji zawodowych, czyni
ich pracę atrakcyjną.

Biorąc pod uwagę potrzeby lo-
kalnej społeczności, wspólnie z na-
szymi partnerami: Regionalnym
Centrum Gospodarki Wodno-Ście-
kowej S. A. w Tychach oraz Cen-
trum Innowacji i Wdrożeń BIO-IN-
WEST Sp. z o. o. w Tychach rozpo-
częliśmy projekt EKOSTREFA. Da-
none pełni ważną rolę w tym pro-
jekcie będąc dobrym kontaktem
Ekostrefy dla Powiatu Bieruńsko-
Lędzińskiego. Naszym pierwszym
działaniem będzie sondaż mie-
szkańców naszego regionu o ob-
szary, w jakich możemy pomóc.
Jestem pewien, że jest to cecha
dobrego sąsiada: zapytać i słuchać
co mówi twój sąsiad. 

Milan Jerabek, dyrektor przemysłowy Danone Polska

Firma jak dobry obywatel

FFiirrmmaa  DDaannoonnee  SSpp..  zz oo..  oo..  jjeesstt  oobbeeccnnaa  ww PPoollssccee  2200
llaatt..  JJeesstt  lliiddeerreemm  ww bbrraannżżyy  śśwwiieeżżyycchh  pprroodduukkttóóww  mmllee--
cczznnyycchh..  MMiissjjąą  ffiirrmmyy  jjeesstt  bbyycciiee  nnaajjbbaarrddzziieejj  zzaauuffaannąą,,
ooddppoowwiieeddzziiaallnnąą  ii ppooddnnoosszząąccąą  wwaarrttoośśćć  żżyycciiaa  mmaarrkkąą
żżyywwiieenniioowwąą,,  wwyybbiieerraannąą  pprrzzeezz  kkoonnssuummeennttóóww  kkaażżddee--
ggoo  ddnniiaa..  FFiirrmmaa  oodd  llaatt  wwaallcczzyy  zz nniieeddoożżyywwiieenniieemm
ddzziieeccii  ww PPoollssccee  ppoopprrzzeezz  PPrrooggrraamm  PPooddzziieell  ssiięę  PPoossiiłł--
kkiieemm  ii PPaarrttnneerrssttwwoo  ddllaa  ZZddrroowwiiaa  ((pprroodduukktt  MMlleecczznnyy
SSttaarrtt))..  JJeesstt  zzwwyycciięęzzccąą  VV  RRaannkkiinngguu  OOddppoowwiieeddzziiaall--
nnyycchh  FFiirrmm  ww PPoollssccee..  WWiięęcceejj::  wwwwww..ddaannoonnee..ppll

MMiillaann  JJeerraabbeekk  ((CCzzeecchh,,  uurrooddzzoonnyy  ww PPrraaddzzee))..  SSttuuddiioowwaałł  tteecchhnnoollooggiięę  żżyy--
wwnnoośśccii,,  ww 22000033  rr..  uukkoońńcczzyyłł  ssttuuddiiaa  MMBBAA  ((MMaasstteerr  ooff  BBuussiinneessss  AAddmmiinnii--
ssttrraattiioonn))..  WWiięękksszząą  cczzęęśśćć  kkaarriieerryy  ppoośśwwiięęcciiłł  bbrraannżżyy  ppiiwwoowwaarrsskkiieejj  nnaa  wwiiee--
lluu  ssttaannoowwiisskkaacchh  nnaa  wwsszzyyssttkkiicchh  ppoozziioommaacchh  oorrggaanniizzaaccjjii  ((ww llaattaacchh  11999999
––  22000055  bbyyłł  kkiieerroowwnniikkiieemm  pprroodduukkccjjii  ww bbrroowwaarrzzee  SSttaarroopprraammeenn  ww PPrraa--
ddzzee))..  PPrraaccęę  ww DDaannoonnee  rroozzppoocczząąłł  ww kkwwiieettnniiuu  22000055  rr..  jjaakkoo  ddyyrreekkttoorr
ffaabbrryykkii  ww BBeenneesszzoowwiiee  ww CCzzeecchhaacchh..  WW mmaarrccuu  22001100  rr..  oobbjjąąłł  ssttaannoowwiiss--
kkoo  ddyyrreekkttoorraa  pprrzzeemmyyssłłoowweeggoo  ww DDaannoonnee  PPoollsskkaa..  
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bbuuddoowwaanniiee  jjaakkoośśccii,,  zzrróówwnnoowwaażżoonnyy  rroozzwwóójj,,  ccaałłyy  kkoonntteekksstt  ffuunnkkccjjoonnoo--
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Przez dwa niedzielne popołu-
dnia, 8 i 15 stycznia, w kościele
w Bojszowach Nowych odbyły się
koncerty XVI Gminnego i XII Po-
wiatowego Przeglądu Zespołów
Kolędowych. Wystąpiło ponad
20 zespołów, chórów i kapel
z terenu powiatów: bieruńsko-lę-
dzińskiego, pszczyńskiego i oś-
więcimskiego. Każda z grup za-
prezentowała po trzy kolędy lub
pastorałki. 

Przegląd Zespołów Kolędo-
wych w Bojszowach Nowych nie
ma charakteru konkursowego,
nie wyłania zwycięzców ani lau-
reatów. Wszystkich wykonaw-
ców ocenia i nagradza brawa-
mi publiczność koncertowa. Ze-
społy uczestniczące w przeglą-
dzie otrzymały dyplomy oraz
pamiątkowe szklane statuetki,
wykonane przez Krzysztofa
Gryksę, ubiegłorocznego lau-
reata „Clemensów” – dorocznej
nagrody starosty w dziedzinie
kultury.

Organizatorami przeglądu
jak zawsze byli wójt gminy Boj-
szowy Henryk Utrata, starosta
bieruńsko-lędziński Bernard Be-
dnorz i proboszcz parafii w Boj-
szowach Nowych ks. Leon Los-
ka. Koncerty prowadził Dariusz
Gniza. 

Z udziałem 16 dwuosobo-
wych drużyn, reprezentujących
szkoły kształcące w kierunku
technik górnictwa podziemne-
go z całej Polski, w Powiato-

wym Zespole Szkół w Bieruniu
19 stycznia odbył się II etap
eliminacji II edycji Ogólnopol-
skiej Olimpiady Wiedzy Górni-
czej „O Złotą Lampkę”. Do
ścisłego finału, który odbędzie
się 19 kwietnia, zakwalifikowa-

krótko

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Ty-
chach, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy
w Tychach oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Mi-
kołowie otrzymała dofinansowanie na realizację
dwóch projektów: „Nowy start – promocja przedsię-
biorczości w podregionie tyskim” oraz „Własny biz-
nes”. Oba adresowane są między innymi do mie-
szkańców naszego powiatu. Gorąco zachęcamy za-
tem do zainteresowania się nimi i ewentualnego
skorzystania z możliwości, jakie stwarzają. 

Oba projekty mają na celu przełamanie barier
w samozatrudnieniu poprzez założenie własnej
działalności gospodarczej i utrzymanie jej przez mi-
nimum 12 miesięcy.

Uczestnicy projektów będą mogli skorzystać z na-
stępujących form wsparcia:

dotacja na rozpoczęcie działalności gospodar-
czej (maks. 40 tys. zł, średnio 35 tys,. zł na osobę),
pozwalająca m. in. na zakup środków trwałych, wy-
posażenia oraz oprogramowania;

dotacja pomostowa (1 200 zł/ m-c) wypłacana
przez okres od 6 do 12 miesięcy na pokrycie wydat-
ków bieżących takich jak składki społeczne i zdro-
wotne, czynsz, inne opłaty stałe;

wsparcie szkoleniowe i doradcze związane
z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej,
w tym wsparcie szkoleniowe związane z nabyciem
nowych umiejętności i kwalifikacji (specjalistyczne
szkolenia zawodowe) 

refundacja kosztów dojazdu.
Przewidywany termin rozpoczęcia projektu „Nowy

start” to maj 2012 r. Projekt ten skierowany jest do
osób w wieku 50-64 (ze szczególnym ujęciem osób
bezrobotnych) oraz pozostałych osób zamieszkują-
cych teren podregionu tyskiego (powiat m. Tychy,
powiat bieruńsko-lędziński, powiat mikołowski i po-
wiat pszczyński) z wykształceniem co najmniej zawo-
dowym. Preferowane będą osoby bezrobotne, oso-
by niepełnosprawne, kobiety powracające na rynek
pracy po urodzeniu dziecka.

Projekt „Własny biznes” powinien rozpocząć się
wcześniej, bo już w marcu. W tym projekcie mogą
uczestniczyć osoby zarejestrowane jako bezrobotne
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach, zamie-
szkujące Tychy lub powiat bieruńsko-lędziński, które
utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy
w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem
przystąpienia do projektu, tj. dniem podpisania dek-
laracji uczestnictwa projekcie (warunek konieczny).
Grupy premiowane: kobiety, osoby w wieku 50+,
osoby niepełnosprawne

Więcej szczegółów uzyskacie Państwo pod nume-
rem telefonu operatora Projektu, Okręgowej Izby
Przemysłowo-Handlowej w Tychach 32 327-72-77,
e-mail: izba@izba.tychy.pl.

Oba projekty współfinansowane są ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. 

Masz pomysł i chęć? Te projekty są dla Ciebie

Nowy start i własny biznes

Od września 2011 do końca
stycznia 2012 r. w Powiatowym
Centrum Społeczno-Gospodar-
czym w Lędzinach realizowany
był kolejny projekt edukacyjny,
tym razem skierowany do mie-
szkańców terenów popowodzio-
wych. Nosił nazwę „Naprzeciw
wyzwaniom – wzrost kwalifikacji
zawodowych w powiecie bieruń-
sko-lędzińskim” i realizowany był
w ramach Priorytetu VI. Rynek
pracy otwarty dla wszystkich Dzia-
łanie 6.3. Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki Unii Europej-
skiej. Organizatorem projektu by-
ła Okręgowa Izba Przemysłowo-
Handlowa w Tychach, partnerem
– Powiat Bieruńsko-Lędziński, któ-
ry odpowiadał za nabór uczestni-
ków.

Celem projektu było przeciw-
działanie bezrobociu kobiet z te-
renów wiejskich i miejsko-wiej-
skich poprzez wzrost kwalifikacji
zawodowych w obszarze ratowni-
ctwa przedmedycznego. Grupę
docelową stanowiły 22 osoby,

w tym 18 kobiet. Były to głównie
osoby bezrobotne lub długotrwa-
le bezrobotne (19 osób).

Podstawowym zadaniem było
wyszkolenie kompetencji ratowni-
ków przedmedycznych w zakresie
udzielania podstawowych zabie-
gów resuscytacyjnych, ratowania
życia w sytuacjach zagrożenia. Jest
to szczególnie istotne wśród mie-
szkańców terenów zagrożonych
wystąpieniem klęsk żywiołowych.
60-godzinny kurs ratownictwa me-
dycznego kończył się egzaminem
pisemnym. W trakcie zajęć prakty-
cznych uczono między innymi rea-
nimacji osób poszkodowanych
w wypadkach samochodowych,
obsługi defibrylatorów zewnę-
trznych oraz ratowania osób toną-
cych. Kurs prowadził Marcin Bła-
szkiewicz, wykwalifikowany rato-
wnik pogotowia ratunkowego
w Lędzinach, certyfikowany trener
Polskiej Rady Resuscytacji. Wszyscy
zdali egzamin końcowy z wyni-
kiem pozytywnym. Potwierdzeniem
umiejętności zdobytych przez

uczestników projektu są certyfikaty
BLS-AED, tj. wiedzy z zakresu Pod-
stawowych Czynności Resuscyta-
cyjnych i Automatycznej Defibryla-
cji Zewnętrznej.

Uczestnicy projektu wzięli ró-
wnież udział w 18-godzinnym
szkoleniu z zakresu psychologii,
na którym poznali techniki me-
diacyjne, negocjacyjne i psycho-
logiczne (łagodzenie stresu, trau-
my, szoku, wsparcie emocjonalne
w stosunku do osób poszkodowa-
nych), w szkoleniu z zakresu ró-
wności szans oraz w doradztwie
indywidualnym związanym
z opracowaniem Indywidualnego
Planu Działania, pozwalającego
na określenie własnych szans
i predyspozycji zawodowych oraz
ścieżki rozwoju osobistego.

Zakończenie projektu i wręcze-
nie certyfikatów miało miejsce
1 lutego w Starostwie Powiato-
wym. Certyfikaty wręczyli prezes
OIPH w Tychach Zbigniew Giele-
ciak i starosta bieruńsko-lędziński
Bernard Bednorz. ZZKK,,RR

Zaktywizowani bezrobotni pomogą w przypadku nieszczęścia

Kurs ratownictwa
ZD

JĘ
C

IE
: R

O
M

AN
H

O
RS

T
ZD

JĘ
C

IE
: M

AT
EU

SZ
 K

AM
IŃ

SK
I



ppoowwiiaattbbll..ppll

krótko

PPooddssttaawwąą  ggoossppooddaarrkkii  ffiinnaannssoo--
wweejj  ppoowwiiaattuu  jjeesstt  uucchhwwaałłaa  bbuuddżżee--
ttoowwaa..  RRaaddaa  PPoowwiiaattuu  BBiieerruuńńsskkoo--
LLęęddzziińńsskkiieeggoo  2200  ggrruuddnniiaa  22001111
rrookkuu  ppooddjjęęłłaa  uucchhwwaałłęę  ww sspprraawwiiee
bbuuddżżeettuu  ppoowwiiaattuu  bbiieerruuńńsskkoo--llęę--
ddzziińńsskkiieeggoo  nnaa  rrookk  22001122..  TTeeggoorroo--
cczznnyy  bbuuddżżeett  ppoowwiiaattuu  jjeesstt  kkoolleejjnnyymm
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wwaanniieemm  ssttrraatt  ppoowwssttaałłyycchh  ww wwyynnii--
kkuu  ppoowwooddzzii  ww mmaajjuu  22001100  rrookkuu..

Zaplanowane na rok 2012 do-
chody budżetu powiatu wynoszą
45 064 631 zł, zaś wydatki 52
439 547 zł.

Planowane wydatki są wyższe
od planowanych dochodów.
Źródłem pokrycia części wydat-
ków są przychody z wolnych środ-
ków pochodzących z lat ubiegłych
oraz kredyt bankowy. Planuje się
również rozchody związane ze
spłatą długu z tytułu zaciągniętej
pożyczki i kredytów bankowych
oraz dochody i wydatki wydzielo-
nych rachunków szkół powiato-
wych. Szczegółowa struktura
środków finansowych budżetu
powiatu na rok 2012 przedsta-
wiona została w tabeli 1.

Głównym źródłem dochodów
budżetu powiatu są jak co roku
środki finansowe pochodzące
z budżetu państwa, przekazywa-
ne w formie subwencji ogólnej
oraz udziału powiatu w podatku
dochodowym od osób fizycznych.
Należy podkreślić, że powiat po-
zyskał (umowy na dofinansowa-
nie podpisał w 2011 r.) znaczne
środki na inwestycje związane
z usuwaniem strat powodziowych
z Europejskiego Funduszu Roz-

woju Regionalnego i budżetu
państwa. 

Wydatki budżetu podzielić
można na dwie główne grupy:
wydatki bieżące i wydatki inwesty-
cyjne. Istotne kierunki wydatków
bieżących to zadania z zakresu
oświaty, utrzymania dróg powia-
towych, geodezji i kartografii,
bezpieczeństwa publicznego
i ochrony przeciwpożarowej,
ochrony środowiska, pomocy
i polityki społecznej, administracji
samorządowej i rządowej, ochro-
ny zdrowia, kultury, sportu i pro-
mocji powiatu. 

W ramach wydatków budżeto-
wych ponownie planuje się reali-
zację skierowanych do mieszkań-
ców powiatu programów zdro-
wotnych (w wysokości 50 000 zł)
oraz dotację na realizację zadań
z zakresu bezpieczeństwa publi-
cznego i ochrony przeciwpożaro-
wej (160 000 zł), przeznaczonych
dla Komendy Powiatowej Policji
w Bieruniu i Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Tychach. Zada-
nia związane z ochroną środowis-
ka obejmują dotacje dla osób fi-
zycznych i wspólnot mieszkanio-
wych na dofinansowanie kosztów
inwestycji związanych z demonta-
żem, usuwaniem i unieszkodli-
wianiem odpadów zawierających
azbest (50 000 zł). 

Budżet powiatu jest budżetem
proinwestycyjnym, w którym pla-
nuje się realizację aż dziesięciu
dużych zadań w łącznej wysoko-
ści 19 010 651 zł, co stanowi
36,25% wydatków budżetu po-
wiatu. W ramach planowych za-
dań kontynuowane są 4 inwesty-
cje w Gminie Bieruń w łącznej wy-

sokości 11 195 780 zł, związane
z usuwaniem strat powstałych
w wyniku powodzi. Są to:

Odbudowa mostu nad rzeką
Gostynią w ciągu ul. Świerczy-
nieckiej w Bieruniu,

Modernizacja ul. Świerczyniec-
kiej wraz z ul. Lokalną w Bieruniu, 

Odbudowa mostu nad rzeką
Gostynią w ciągu ul. Krupniczej
w Bieruniu, 

Modernizacja ciągu dróg po-
wiatowych ul. Patriotów, Bohate-
rów Westerplatte i Mielęckiego
w Bieruniu.

Pozostałych 6 zadań inwesty-
cyjnych to:

budowa budynku Powiatowego
Zarządu Dróg w Bieruniu wraz
z magazynami przeciwpowodzio-
wymi,

budowa kompleksu boisk spor-
towych przy Liceum Ogólnok-
ształcącym w Bieruniu w ramach
programu „Moje Boisko-Orlik
2012”, 

realizacja projektu pn.: „Stwo-
rzenie publicznych punktów do-
stępu do Internetu w Powiecie Bie-
ruńsko-Lędzińskim”. 

Przewidywane wydatki na prze-
budowę dróg powiatowych:

ul. Nowozachęty w Imielinie,
ul. Odrodzenia w Chełmie

Śląskim,
remont ul. Pokoju w Lędzinach
W budżecie na rok 2012 priory-

tetem są wydatki na poprawę infra-
struktury drogowej powiatu, w tym
modernizację dróg powiatowych
i odbudowę mostów zniszczonych
w wyniku powodzi oraz budowa
budynku Powiatowego Zarządu
Dróg w Bieruniu wraz z magazyna-
mi przeciwpowodziowymi. RRRR

Budżet na rok 2012 

36% wydatków na inwestycje

Tabela 1. SSzzcczzeeggóółłoowwaa  ssttrruukkttuurraa  śśrrooddkkóóww  ffiinnaannssoowwyycchh  bbuuddżżeettuu  ppoowwiiaattuu  nnaa  rrookk  22001122..
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ło się 6 drużyn, między innymi
Łukasz Bistyga i Patryk Pudełko
z PZS w Bieruniu (opiekun Ry-
szard Gondek). Olimpiada od
dwóch lat jest organizowana
przez bieruński PZS. BBSS

Sonia Szary z Powiatowego
Zespołu Szkół w Lędzinach za-
kwalifikowała się do finału IV

Ogólnopolskiej Olimpiady Lo-
gistycznej, który odbędzie się
16 marca w siedzibie organi-
zatora w Wyższej Szkoły Logi-
styki w Poznaniu. Do finału do-
puszczono 50 uczniów spośród
5.652 ogółu uczestników olim-
piady. W II etapie olimpiady
brało udział aż 11 uczniów
z z Lędzin. Olimpiada skiero-
wana jest do uczniów szkół
średnich i policealnych uczą-
cych się zawodów: technik spe-
dytor i technik logistyk (więcej
o olimpiadzie pisaliśmy w po-
przednim wydaniu) EEMM

Dzień 5 stycznia był w Powia-
towym Zespole Szkół w Bieruniu
Dniem Maturzysty. Młodzież jak
co roku wykazała się pomysło-
wością i dużym poczuciem hu-
moru. Blokadę przy wjeździe na

szkolny parking można było po-
konać wrzucając do puszki parę
złotych. Zebranie pieniądze ma-
turzyści przeznaczyli na pomoc
dla chorego kolegi. BBSS

Pijalnia czekolady – pomysł na
biznes w Bieruńskim PZS. Dzień
Przedsiębiorczości w PZS w Bieru-
niu uwieńczył realizację unijnego
projektu „Bądź przedsiębiorczym”,
w ramach którego przez kilka
miesięcy 33-osobowa grupa ucz-
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Jedenastka logistyków z Lę-
dzin. Trzecia od lewej Sonia
Szary.
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Powiat po raz kolejny napisał
dobry projekt w ramach programu
tzw. „schetynówek” na moderniza-
cję ul. Brata Alberta w Imielinie
i po ciężkich bojach, wskutek de-
terminacji Zarządu Powiatu, otrzy-
mał z budżetu państwa 1 923 000
zł na ten cel. Do tego zadania, po-
dobnie jak do wszystkich poprze-
dnich „schetynówek”, Imielin doło-
żył ponad 1,15 mln zł. Była to już
trzecia z rzędu dotacja z tego pro-
gramu dla naszego powiatu.

Sukcesem okazał się również
program „Orlik 2012”. Powiat
otrzymał 666 000 zł na budowę
boiska przy PZS w Bieruniu. Piękny
obiekt za 1,4 mln zł został oddany
w grudniu 2011 r. Powtórzyliśmy
sukces z 2010 roku, w którym po-
wiat wybudował pierwszego „Orli-
ka” przy PZS w Lędzinach. Trud-
nym, lecz zakończonym dużym
powodzeniem zadaniem inwesty-
cyjnym było otwarcie Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogiczne j
w obiekcie przy Powiatowym Ze-
spole Szkół w Bieruniu oraz utwo-
rzenie filii tej poradni w Lędzinach.
Sukcesem okazał się również na-
bór młodzieży do naszych szkół
powiatowych (w PZS w Bieruniu
większy o ponad 150 uczniów, co
przełożyło się na wzrost subwencji
oświatowej o ponad milion złotych
w stosunku do roku poprzedniego.
To, jak i dodatkowe 600 000 zł
z rezerwy Ministra Edukacji po-
zwoliło na dokończenie inwestycji
w szkołach. W ten sposób położo-
no nowy dach na auli w PZS w Bie-
runiu (wydatek ponad 110 000 zł),
zakupiono nowe stoliki do matur
i wyremontowano ostatnią pamię-
tającą czasy komunizmu łazienkę
dla dziewcząt w tej samej szkole.
W LO w Bieruniu za ponad 250
000 zł wykonano sieć elektryczną
w całej szkole, założono podwie-
szane sufity na korytarzach, wyre-
montowano i zakupiono meble do
pokoju nauczycielskiego. Wykona-
no nową dokumentację projekto-
wą na budowę „Orlika” w tej pla-
cówce w 2012 roku. Niestety, Za-

rząd Województwa Śląskiego nie
zaakceptował wniosku powiatu
i po raz pierwszy powiat nie otrzy-
mał dofinansowania z tego źródła
(mamy jeszcze nadzieję otrzyma-
nia środków z puli rezerwowej
budżetu województwa). Zarząd
Powiatu wystąpił do minister spor-
tu z pismem o zgodę na wykorzy-
stanie nazwy i posiadanego pro-
jektu „Orlika” – stanowiącego
własność i prawa autorskie mini-
sterstwa sportu – na wykorzystanie
ich przez powiat. W przypadku
uzyskania takiej zgody „Orlik” przy
LO w Bieruniu w 2012 roku po-
wstanie niezależnie od pozyska-
nia, bądź nie, środków finanso-
wych na tę inwestycję.

Kolejną ważną inwestycją kuba-
turową jest rozpoczęta w 2011 ro-
ku budowa nowej siedziby Powia-
towego Zarządu Dróg w Bieruniu
wraz z magazynami przeciwpowo-
dziowymi – filia magazynów woje-
wódzkich. Na tę inwestycję o war-
tości ponad 3,3 mln zł powiat
otrzymał dofinansowanie 1 mln zł
z budżetu województwa. W ten
sposób powstanie piękny obiekt –
miejsce pracy zarządu drogowego
i Śląskiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Katowi-
cach – Oddział w Bieruniu wraz
z funkcjonalnymi magazynami za-
bezpieczającymi środki i materiały
niezbędne na wypadek powstania
zagrożeń na terenie powiatu. 

Powiat bieruńsko-lędziński nadal
ma najniższe wskaźniki bezrobocia
wśród powiatów w województwie
śląskim i w kraju (tylko powiat poz-
nański ma niższe bezrobocie). To
zasługa dobrze rozwijającej się go-
spodarki ale przede wszystkim no-
wych przyjęć do pracy u dwóch na-
szych największych pracodawców:
kopalń „Piast” i „Ziemowit”, w któ-
rych tylko w 2011 r. stworzono po-
nad tysiąc miejsc pracy. W Bieruniu
ruszył nowy zakład Sistema Poland,
który też przyjmował pracowników
i nadal się rozbudowuje.

W zakresie aplikowania o środ-
ki pomocowe UE powiat również

odnosił w 2011 r. znakomite suk-
cesy. Napisany w partnerstwie
z 30. innymi powiatami i miastami
śląskimi projekt edukacyjny z PO
KL za ponad 1,1 mln zł, skierowa-
ny do uczniów naszych szkół po-
wiatowych, dający możliwość zdo-
bycia dodatkowych kwalifikacji
i ukończenia kursów specjalisty-
cznych podczas nauki szkolnej da-
je dużą przewagę naszej młodzie-
ży na rynku pracy po zakończeniu
edukacji. Kolejny projekt za ponad
680 000 zł pn. „Razem znaczy le-
piej”, napisany w partnerstwie
z Fundacją Instytut Nauk Społe-
cznych i Ekonomicznych z Warsza-
wy, stanowi kontynuację projektu
wsparcia i współpracy organizacji
pozarządowych z 2006 r. Tym ra-
zem chodzi o współpracę przy
opracowaniu Partnerskiej Strategii
Zarządzania Zmianą Gospodar-
czą jako projektu pilotażowego
realizowanego w naszym powie-
cie. W najbliższym czasie zostaną
uruchomione 3 hot spoty: przy
Starostwie Powiatowym, przy Po-
wiatowym Centrum Społeczno-
Gospodarczym (Lędzińska 24
w Lędzinach) i przy Powiatowym
Zarządzie Dróg w Bieruniu. Na ten
cel powiat otrzymał środki z UE już
w 2011 r. Zadania wykonane zo-
staną w 2012 r. Rewelacją inwe-
stycyjną okazały się pompy ciepła
jako innowacyjny proekologiczny
system grzewczo-klimatyzacyjny
w budynku Starostwa Powiatowe-
go. Warto przyjść, zobaczyć i po-
czuć ciepło w tym budynku przy ta-
kich mrozach jak ostatnio, a fakt
obniżenia kosztów energii elektry-
cznej za 2011 rok o ponad 50
000 zł dopełnia informacji o traf-
ności tej decyzji.

CCoo  nniieessiiee  rrookk  22001122??
Najbliższy projekt za ponad 1,1

mln zł to budowa sieci ścieżek ro-
werowych w powiecie wraz z przy-
stankami dla rowerzystów. Projekt
jest już po pierwszych pozyty-
wnych ocenach. Jego realizacja
ruszy najwcześniej w drugiej poło-

wie 2012 r. Sukcesem zakończył
się nabór wniosków do czwartej
edycji „schetynówek”. Tu czwarty
raz z rzędu powiat otrzymał dofi-
nansowanie (prawie 1 mln zł) na
drogę powiatową – ul. Odrodze-
nia w Chełmie Śląskim. Za te pie-
niądze oraz środki własne powia-
tu (1,2 mln zł) i Gminy Chełm
Śląski (1,1 mln zł) powiat zmoder-
nizuje kompleksowo całą drogę
w znanym już powiatowym stan-
dardzie. W kategorii „schetynó-
wek” powiat nasz jest jedyny
w województwie śląskim, który co-
rocznie otrzymuje wsparcie z tego
programu. Roboty na ul. Odro-
dzenia ruszą z początkiem kwiet-
nia. 

Kontynuowana jest budowa no-
wej siedziby Powiatowego Zarządu
Dróg i Magazynów Przeciwpowo-
dziowych przy ul Warszawskiej
168 w Bieruniu. Poza robotami
drogowo-mostowymi kontynuo-
wanymi w ramach środków RPO
(„powodziówka”) powiat czeka na
kolejne rozstrzygnięcia przydziału
środków powodziowych na kolej-
ne drogi powiatowe. W budżecie
powiatu i budżetach kilku gmin
znalazły się również środki na mo-
dernizacje dróg powiatowych i bu-
dowy chodników przy drogach po-
wiatowych. Poza Chełmem Śląs-
kim, w Imielinie zaplanowano wy-
budowanie odcinka chodnika
wzdłuż drogi powiatowej ul. No-
wozachęty (począwszy od strony
ul. Imielińskiej). W Bojszowach
wójt przeznaczył środki na chodni-
ki przy drogach powiatowych ul.
Skromnej w Jedlinie i Barwnej
w Świerczyńcu. W Lędzinach za-
planowano rozpoczęcie moderni-
zacji I etapu ul. Pokoju – ta inwe-
stycja jest powiązana z budową
kanalizacji sanitarnej i deszczowej
przez gminę wzdłuż tej drogi.
W szkołach, poza „Orlikiem” przy
LO w Bieruniu, planowane są ko-
lejne remonty i inwestycje, których
zakres jest jeszcze dopracowywany
i uzgadniany z dyrektorami. Robo-
ty ruszą w okresie wakacji. BBBB

PPoo  ttrruuddnnyymm  rrookkuu  22001100,,  ww kkttóórryymm  ppoowwiiaatt  nnaawwiieeddzziiłłaa  ppoowwóóddźź,,  nniisszzcczząącc  ddoorroobbeekk  sseetteekk  lluuddzzii,,  rrookk
22001111  ––  wwbbrreeww  sscceeppttyycczznnyymm  nnaassttrroojjoomm  ––  ookkaazzaałł  ssiięę  bbaarrddzziieejj  łłaasskkaawwyy..  BBuuddżżeett  ppoowwiiaattuu  ((ddzziięękkii
śśrrooddkkoomm  ppoommooccoowwyymm  nnaa  uussuuwwaanniiee  sskkuuttkkóóww  ppoowwooddzzii))  wwzzrróóssłł  aażż  ddoo  6655  mmllnn  zzłł  pprrzzyy  śśrreeddnniicchh
zz llaatt  ppoopprrzzeeddnniicchh  ookk..  3300  ––  3355  mmllnn  zzłł..  WW ssaammyymm  ttyyllkkoo  rrookkuu  22001111  ppoowwiiaatt  ppoozzyysskkaałł  pprraawwiiee  3300
mmllnn  zzłł  ddooddaattkkoowwyycchh  śśrrooddkkóóww,,  ggłłóówwnniiee  nnaa  rreemmoonntt  zznniisszzcczzoonnyycchh  ddrróógg  ii mmoossttóóww  ((sszzcczzeeggóółłyy  nnaa
ssttrroonnaacchh  1144  --  1166))..  

2011 – pierwszy „pełny” rok IV kadencji Rady Powiatu

ROK WYKORZYSTANYCH SZANS
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OOśśrrooddeekk  ppoowwssttaałł  77 ssttyycczznniiaa
22000022  rrookkuu  ii pprrzzyyjjąąłł  iimmiięę  BBłłooggooss--
łłaawwiioonneejj  KKaarroolliinnyy..  SSkkąądd  ttaakkii  wwyy--
bbóórr  ppaattrroonnkkii??  

– Całą prawdę na ten temat
poznałem podczas uroczystości
rocznicowych. Ksiądz Krzysztof
Bąk, dyrektor Caritas Archidie-
cezji Katowickiej, podczas Eucha-
rystii opowiedział, że w tym wybo-
rze wielki udział miał ówczesny
biskup tarnowski ks. Wiktor
Skworc. Ksiądz Bąk pojechał od-
wiedzić biskupa do Tarnowa
i tam otrzymał od niego relikwie
błogosławionej Karoliny. Podczas
powrotu do Katowic Ksiądz Dy-
rektor podjął decyzję, że to właś-
nie błogosławiona Karolina sta-
nie się patronką placówki, która
wtedy powstawała w Lędzinach.
Dziesięć lat później Wiktor
Skworc, jako arcybiskup naszej
archidiecezji, uczestniczył w uro-
czystościach rocznicowych naszej
placówki, a dziesiąta rocznica po-
wstania naszego ośrodka stała
się dla ks. Krzysztofa Bąka dosko-
nałą okazją do przekazania nam
relikwii błogosławionej patronki,
które teraz na stałe będą u nas
w placówce. 

Znakiem Ośrodka Błogosła-
wiona Karolina jest to czerwone
serce, w które wpisana jest biała
lilia – symbol dziewictwa błogos-
ławionej Karoliny 

JJaakkiiee  bbyyłłyy  ppoocczząąttkkii??  
– Ośrodek był malutki, a w za-

sadzie to nie był ośrodek, tylko
Warsztaty Terapii Zajęciowej dla
30 osób niepełnosprawnych z te-
renu powiatu. WTZ powstały dzię-
ki zaangażowaniu i determinacji
rodziców oraz staraniom lokal-
nych stowarzyszeń działających
i współpracujących z nami do
chwili obecnej (szczególnie Rena-
ty Urbanek). Z grona 9 pracowni-
ków pracujących w WTZ do chwi-
li obecnej pozostało nas tylko tro-
je, razem ze mną są to Anna

Żymła i Anna Kołodziejczyk
(obecnie zatrudniamy ponad 40
osób). Praca z osobami niepełno-
sprawnymi nie należy do najłat-
wiejszych i czasem nawet ludzie
wykształceni w tym kierunku po
jakimś czasie potrzebują zmiany.

Budynek przy ul. Lędzińskiej 6,
w którym zaczynaliśmy działal-
ność, należał kiedyś do kopalni
„Piast”. Najpierw był stajnią dla
koni, potem magazynem, targo-
wiskiem warzyw, następnie przez
lata stał pusty. W 2002 r. władze
powiatu przekazały go w użytko-
wanie Caritas Archidiecezji Kato-
wickiej z prośbą, by w tym miej-
scu zorganizować WTZ. 

W 2003 roku przejęliśmy pod
swoją opiekę świetlicę dla dzieci
z rodzin zagrożonych patologią
z Mysłowic, jednocześnie prze-
kształcając się w Ośrodek Bło-
gosławionej Karoliny. W 2004 ro-
ku powołany do życia został Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy
dla dorosłych niepełnospra-
wnych, a w 2005 roku Ośrodek
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wy-
chowawczy dla dzieci z niepełno-
sprawnościami sprzężonymi. 

Obecnie w zarządzaniu OBK
jest ten pierwotny budynek przy
ul. Lędzińskiej 6 (całkowicie przy-
stosowany do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych, wraz z nowo
oddanym do użytku skrzydłem)
i dwukondygnacyjny budynek
z windą przy ul. Lędzińskiej 26,
w którym odbywają się zajęcia
Środowiskowego Domu Samopo-
mocy.

OOśśrrooddeekk  wwzzbbooggaacciiłł  ssiięę  nniieeddaa--
wwnnoo  oo nnoowwąą  cczzęęśśćć..  PPrroosszzęę  kkrróóttkkoo
sscchhaarraakktteerryyzzoowwaaćć  ttęę  iinnwweessttyyccjjęę..  

– Nowe skrzydło budynku prze-
znaczone jest dla dzieci z Ośrod-
ka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczego. Koszt tej inwe-
stycji wyniósł 1,4 mln zł. To nap-
rawdę niewiele, biorąc pod uwa-
gę że ma aż ok. 1.000 m2 powie-

rzchni. Dzieci mogą teraz korzy-
stać z dużej sali rehabilitacyjnej,
jadalni, Sali Doświadczania Świa-
ta. Każda sala lekcyjna wyposa-
żona jest w łazienkę przystosowa-
ną dla osób niepełnosprawnych.
Dzieciaki wreszcie mają miejsce
by przeprowadzać zajęcia grupo-
we np. metodą Weroniki Sher-
borne czy z chustą klanza, bez
wynoszenia stołów i krzeseł z sali
(jak to było w starym budynku).
Kiedy dzieci chciały robić próbę
do przedstawień (odnoszą nie-
małe sukcesy już kolejny rok
z rzędu na przeglądach twórczo-
ści osób niepełnosprawnych), to
musiały wychodzić na spacer na
parking przy stadionie i zabierać
magnetofon z bateriami, bo nie
było w budynku takiego pomie-
szczenia, w którym mogliby
wszyscy się zmieścić. Sądzę, że
dopiero obecne warunki są od-
powiednie do tego, aby skute-
cznie prowadzić proces rewalida-
cji na odpowiednim poziomie. 

JJaakkii  jjeesstt  ssttaattuuss  oośśrrooddkkaa??  
– Ośrodek działa na mocy de-

kretu założycielskiego Dyrektora
Caritas Archidiecezji Katowickiej
i jest organizacją pozarządową.

IIllee  oossóóbb  kkoorrzzyyssttaa  zz ppoommooccyy
oośśrrooddkkaa??  

– Obecnie 113 osób: 35 do-
rosłych w WTZ, 30 dzieci w Świet-
licy Terapeutycznej, 35 dorosłych
ŚDS i 13 dzieci OREW. Robi wra-
żenie prawda? Szczególnie, gdy
wziąć pod uwagę, że 10 lat temu
na naszym terenie nie istniała ża-
dna zinstytucjonalizowana forma
pomocy osobom niepełnospra-
wnym. Ale nie tylko liczby robią
wrażenie. Myślę, że największa
rewolucja miała miejsce w lu-
dzkich głowach, w mentalności
i podejściu do niepełnosprawno-
ści. Nasze doświadczenia poka-
zują, że wyjście z osobą niepełno-
sprawną na spacer czy na zakupy

przestało wzbudzać sensację, sta-
ło się czymś całkiem normalnym.
Posiadanie dziecka niepełnospra-
wnego to nie powód do wstydu,
ale do wspólnej wytężonej pracy,
naszej i rodziców. Jednak im głę-
biej w las … Mogłoby się wyda-
wać, że to już szczyt i wiele więcej
nie potrzeba. My spotykając się
z osobami niepełnosprawnymi
i ich rodzicami widzimy kolejne
wyzwania i potrzeby. 

Ośrodek powstał w odpowiedzi
na konkretną potrzebę, inicjatywa
jego powstania była oddolna.
Cały rozwój placówki jest właśnie
odpowiedzią na potrzeby, które
widzimy, czy takie, które do nas
docierają od opiekunów osób
niepełnosprawnych bądź od
władz powiatu. 

JJaakkiiee  ssąą  źźrróóddłłaa  ffiinnaannssoowwaanniiaa
oośśrrooddkkaa??  

– Chociaż jesteśmy placówką
Caritas, to stałe finansowanie po-
chodzi ze środków publicznych.
Jesteśmy organizatorem zleco-
nych nam zadań. To są stałe wy-
sokie koszty zatrudnienia 40 osób
i utrzymania budynków. Każda
z naszych placówek utrzymuje się
z innych środków. WTZ – z dota-
cji pochodzącej z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnospawnych; ŚDS – ze środ-
ków Urzędu Wojewódzkiego;
OREW – z subwencji oświatowej,
a ŚT – ze środków Miasta Mysło-
wice. Wszystkie te placówki obo-
wiązują przepisy i wymagania
identyczne jak dla placówek pro-
wadzonych przez jednostki samo-
rządu terytorialnego. Nowe
skrzydło Ośrodka Rehabilitacyj-
no-Edukacyjno-Wychowawczego
zostało wybudowane ze środków
przekazanych przez darczyńców
w ramach odliczenia 1% podatku
na Fundację Caritas Archidiecezji
Katowickiej. Przy każdej więc
okazji (tu również) dziękuję wszy-
stkim, którzy zdecydowali się od-

10-lecie Ośrodka Błogosławiona Karolina w Lędzinach

W ciągłej służbie
Ośrodek Błogosławiona Karolina w Lędzi-
nach świętował 13 stycznia 10-lecie swego
powstania. Odbyła się w nim msza konce-
lebrowana przez sześciu kapłanów, której
przewodniczył ks. Krzysztof Bąk – dyrektor
Caritas Archidiecezji Katowickiej, Honoro-
wy Obywatel Powiatu. Gościem uroczysto-

ści był metropolita katowicki ks. abp Wik-
tor Skworc, który poświęcił nową części
budynku i podziękował wszystkim, którzy
mieli udział w budowaniu tego dzieła.
10. rocznica powołania Ośrodka Bł. Ka-
rolina była okazją do przekazania na rę-
ce dyrektora Ośrodka relikwii patronki,

błogosławionej Karoliny Kózkówny.
W uroczystościach wzięli udział przedsta-
wiciele samorządu powiatu, Lędzin, są-
siednich miast i gmin, podopieczni ośrod-
ka, osoby zawodowo i dobroczynnie
związani z pomocą osobom niepełno-
sprawnym. 

RRoozzmmoowwaa  zz PPiioottrreemm  GGoojjeemm  ––  ddyyrreekkttoorreemm  OOBBKK  



niów drugich i trzecich klas techni-
kum uczestniczyła w tradycyjnych
i e-learningowych szkoleniach na
temat podejmowania działalności
gospodarczej. Podczas warsztatów
z doradcami zawodowymi i eks-

pertami gospodarczymi uczyli się
jak zdobyć pieniądze na własną
firmę. Przedsiębiorcza grupa bie-
ruńskiego PZS-u, po dokładnej
analizie rynku lokalnego, założyła
wirtualną „Pijalnię czekolady” czyli
miejsce, w którym można miło
spędzić czas w dobrym towarzy-
stwie. BBSS

Z udziałem około stu zawo-
dniczek i zawodników z Polski
i Czech 28 stycznia odbyło się
XV jubileuszowe Grand Prix Bie-
runia o Puchar Burmistrza Mia-
sta Bierunia w Dalekowscho-
dnich Sztukach Walki. Puchary
i tytuły najlepszej zawodniczki
w poszczególnych kategoriach
wiekowych zdobyły Anna Wa-
szyńska, Paulina Kula, Karolina
Kula, Katarzyna Stompor, a pu-
chary i tytuły najlepszego zawo-
dnika: Igor Nowak, Kacper Ur-
banek, Dawid Szalaty, Zygfryd
Szymik. 

Przy okazji podsumowania Ro-
ku Miłoszowskiego po raz siódmy
w powiecie nagrodzono najlep-
szych humanistów wśród uczniów
szkół gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych. W tym roku połączo-
no finał Powiatowego Konkursu
Recytatorskiego i Poezji Śpiewanej
z ogłoszeniem wyników Powiato-
wego Konkursu Literackiego.
Wśród recytujących wygrała zde-
cydowanie Katarzyna Stachoń
z Gimnazjum nr 2 w Bieruniu,
natomiast w poezji śpiewanej
Beata Popiołek z Liceum Ogól-
nokształcącego im. Powstańców
Śląskich. Wśród młodych literatów
niewątpliwie wyróżnił się Andrzej
Baron, zdobywając pierwsze miej-
sca w kategorii poezji i prozy.
Wszyscy uczestnicy otrzymali na-
grody ufundowane przez powiat.

MMPPBB
Bieruńskie liceum jako jedyne

zaprezentowało się w 12. edycji
konkursu Mishmash aż w 4 ję-
zykach. Finał Regionalnego

krótko
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dać 1% swojego podatku na ten
cel oraz polecić się życzliwości
także w tym roku. Środki te na pe-
wno będą dobrze wykorzystane.

OOśśrrooddeekk  bblliisskkoo  wwssppóółłpprraaccuujjee
zz PPoowwiiaatteemm  BBiieerruuńńsskkoo--LLęęddzziińń--
sskkiimm..  NNaa  cczzyymm  ttaa  wwssppóółłpprraaccaa
ii wwssppóółłddzziiaałłaanniiee  ppoolleeggaa??  WW cczzyymm
ppoowwiiaatt  ppoommaaggaa  oośśrrooddkkoowwii,,  jjaakkiiee
ssąą  eeffeekkttyy  tteejj  wwssppóółłpprraaccyy??  

– Pomoc osobom niepełno-
sprawnym należy do zadań po-
wiatu, dlatego z powiatem jesteś-
my blisko związani poniekąd
ustawowo. Współpraca ta prze-
biega bardzo sprawnie. Z ramie-
nia Starostwa Powiatowego
w Bieruniu funkcję kontrolną nad
prawidłowym przebiegiem zajęć
i wydatkowaniem środków publi-
cznych pełni Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie. Nie mamy po-
wodów do narzekań i mam na-
dzieję, że dyrektor PCPR Lidia Żu-
rek myśli podobnie… Wspólnie
zawsze udaje nam się rozwiązy-
wać trudne sprawy naszych podo-
piecznych. Ponadto budynki użyt-
kowane przez ośrodek są własno-
ścią powiatu. Ten przy ul. Lędziń-
skiej 6 został oddany nam w wie-
czyste użytkowanie, natomiast bu-
dynek przy ul. Lędzińskiej 26 bę-
dziemy użytkować co najmniej do
2024 roku. Gdyby nie przychyl-
ność władz powiatowych nie by-
łoby nas na tym terenie, niemoż-
liwy byłby rozwój ośrodka. Z dru-
giej strony stale przypominamy
i uświadamiamy w dalszym ciągu
niezrealizowane potrzeby naszych
podopiecznych, bo takie jest na-
sze zadanie – jesteśmy głosem

naszych podopiecznych, którzy
sami nie potrafią o swoje prawa
się upomnieć. Razem z powiatem
robimy dla nich wiele, a możemy
jeszcze więcej.

Teraz bardzo chcemy pomóc
tym rodzicom, których los obda-
rzył dzieckiem bardzo mocno
obarczonym cierpieniem. Rodzi-
ce mówią nam: „nie chcemy od-
dawać naszych dzieci do domu
pomocy społecznej, chcemy się
nimi zajmować, potrzebujemy je-
dnak wsparcia, trochę czasu, aby
móc wyjść na zakupy, coś załat-
wić czy ogarnąć dom”. Nie zosta-
wimy tych ludzi bez pomocy i bę-
dziemy w ich imieniu uświada-
miać społeczeństwo, a przede
wszystkim tzw. decydentów, od
których zależy na co wydać pub-
liczne pieniądze. 

Nie chcemy zostawić bez po-
mocy dzieci kończących edukację
w OREW. Nie potrafimy sobie wy-
obrazić, że niektóre dzieci po za-
kończonej nauce w OREW będą
wracać „przed telewizor”, zamiast
zając się jakąś formą aktywności.
To dzieciaki naprawdę pokrzyw-
dzone przez los. Ale cierpią z ni-
mi także ich rodziny obarczone
ciężarem opieki nad nimi. Głębo-
ka niepełnosprawność nie daje
im możliwości skorzystania z tych
form pomocy, które już proponu-
jemy w ośrodku. Obecnie nie ist-
nieje w naszym ustawodawstwie
żadna zinstytucjonalizowana for-
ma opieki nad takimi osobami.
Są one „skazane” na rodziców
(dokąd oni są zdrowi), na dobre
rodzeństwo i cztery ściany domu.
Gdy mają mniej szczęścia lub kie-

dy rodzice nie dają już rady, tra-
fiają do domu pomocy społe-
cznej. Musimy pomóc tym oso-
bom i ich rodzinom, które nie
chcą oddawać dzieci, potrzebują
tylko pomocy w codziennym tru-
dzie opieki. 

PPllaannyy  oośśrrooddkkaa  nnaa  kkoolleejjnnee  llaattaa??  
– Nauczyłem się za bardzo nie

planować i nie przywiązywać do
konkretnych rozwiązań. Zauwa-
żamy problemy, sygnalizujemy je
i podajemy rozwiązania, ale cza-
sem przyjęte rozwiązanie to wy-
padkowa oczekiwań osób niepeł-
nosprawnych oraz konkretnych
możliwości lokalowych i finanso-
wych. 

Staramy się o utworzenie świet-
licy dla dorosłych z głębszą nie-
pełnosprawności intelektualną,
które ze względu na swój brak
sprawności nie mogą znaleźć
miejsca w WTZ czy ŚDS. Marzymy
również o utworzeniu zakładu ak-
tywności zawodowej… Mamy na-
dzieję, że z pomocą powiatu uda
się urzeczywistnić te zamysły.

OOBBKK  ssłłyynniiee  ttaakkżżee  zz lliicczznnyycchh  iinnii--
ccjjaattyyww,,  nniiee  ttyyllkkoo  ddllaa  sswwooiicchh  ppooddoo--
ppiieecczznnyycchh,,  aallee  ddllaa  ccaałłeeggoo  śśrrooddoo--
wwiisskkaa..  

– Zainicjowaliśmy wiele przed-
sięwzięć, których większość udało
się zrealizować dzięki różnym
środkom zewnętrznym. Dzięki te-
mu nasi podopieczni mogli ko-
rzystać z dodatkowej rehabilitacji
(basen, dogoterapia i hipotera-
pia). Zorganizowaliśmy także po-
południowe zajęcia dla osób nie-
pełnosprawnych spoza ośrodka

MMeettrrooppoolliittaa  kkaattoowwiicckkii  kkss..  AAbbpp  WWiikkttoorr  SSkkwwoorrcc  ppooddcczzaass  zzwwiieeddzzaanniiaa  oośśrrooddkkaa  cchhęęttnniiee  rroozzmmaawwiiaałł  nniiee  ttyyllkkoo  zz
jjeeggoo  ppooddooppiieecczznnyymmii,,  aallee  ttaakkżżee  pprraaccoowwnniikkaammii..
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Konkursu Języków Obcych od-
był się w tyskim SDK Tęcza 23
stycznia. W kategorii teatr
I miejsce zajęła bieruńska dru-
żyna anglojęzyczna w składzie:
Katarzyna Stompor, Aleksandra
Pacwa, Karolina Niesyto, Ja-
dwiga Habryka, Marcin Noras,
Łukasz Kapek, Jakub Bodziony,
która przedstawiła pełną hu-
moru amerykańską wersję
„Kopciuszka”. W tej samej ka-
tegorii liceum zdobyło dwa wy-
różnienia za „Małego Księcia”
(język rosyjski) oraz za skecze
związane z odwiecznymi różni-
cami w pojmowaniu życia po-
między kobietami a mężczyzna-
mi i zabawnymi sytuacjami, ja-
kie z tych różnic wynikają (język
niemiecki). W kategorii muzyka
drugie miejsce zdobył duet
Aneta Czyrwik i Łukasz Kostka
w piosence „Te Traigo Flores”
(język hiszpański). MMPPBB

W LO w Bieruniu finał szkol-
ny wyprzedził finał ogólnopol-
ski Wielkiej Orkiestry Świąte-
cznej Pomocy, trwał także nie-
co dłużej. Już od 3 stycznia
podczas przerw można tu było
spotkać wolontariuszy WOŚP
z puszkami na datki. Nie za-
brakło ich także podczas po-
południowych wywiadówek.
4 stycznia odbył się szkolny
konkurs karaoke; warunkiem
zaśpiewania ulubionego prze-
boju było oczywiście zasilenie
skarbonki WOŚP.

5 stycznia licytowano ciasta
(osiągały cenę ok. 200 zł),
przedmioty podarowane przez
powiat bieruńsko-lędziński (mas-
kotka powiatu zyskała 180 zł!)
jak również gadżety związane
z orkiestrą – plakaty, znaczki,
kubki. Część fantów przeznaczo-
nych na licytację przez klasy
miała charakter przechodni –
zostały ono wylicytowane rok te-
mu i obecnie wystawione pono-
wnie. 

Niektórzy uczniowie wystawiali
na licytacje własny talent; popis
swoich umiejętności dał Roman
Beker, beatboxer. W sumie ze-
brano 3 185,59 zł. MMPPBB

krótko

w ramach Popołudniowych War-
sztatów Rehabilitacyjno-Aktywi-
zujących dla dorosłych i dzieci.
Nasi podopieczni wyjeżdżali na
rejsy po mazurskich jeziorach,
uczestniczyli w przeglądach twór-
czości osób niepełnosprawnych
w Niemczech m. in. Nie sposób
nie wspomnieć także o Powiato-
wych Igrzyskach Osób Niepełno-
sprawnych, o Festynach Integra-
cyjnych, które corocznie groma-
dziły lokalną społeczność
i uwrażliwiały na potrzeby na-
szych podopiecznych.

Ciekawe przedsięwzięcia zapo-
czątkował nasz pracownik Ma-
riusz Seifert. Dzięki jego kontak-

tom mogliśmy gościć między in-
nymi Piotra Kupichę („Feel”) Annę
Wyszkoni („Łzy”), Kasię Kowalską,
zespół „Myslowitz”, „Dżem” czy
Łukasza Zagrobelnego, a Jacka
Łapota i Bogdana Kalusa może-
my zaliczyć do grona przyjaciół
Ośrodka. Anna Wyszkoni z ze-
społem zagrała koncert na rzecz
naszych podopiecznych, a Maciej
Kot pomalował fantazyjnie
OREW, zapraszając do malowa-
nia wiele innych znanych osób. Te
spotkania miały dla podopie-
cznych bardzo duże znaczenie.
Znacząco wpływały na ich poczu-
cie własnej wartości (skoro taki
„ktoś” mnie odwiedził, podał mi

rękę, zrobił sobie ze mną zdjęcie
to jestem dla niego ważny, zau-
ważył mnie).

Ważnym wydarzeniem było ró-
wnież wydanie płyty, na którą
udostępniły swoje utwory m. in.
Kayah, Maciej Maleńczuk i wielu
innych. Tytułowa piosenka
„Odwagi mi trzeba” została napi-
sana specjalnie dla nas przez
Mietalla i zaśpiewana przez niego
w duecie z Rafałem Królikowskim.
Teledysk do utworu promującego
krążek został nagrany z udziałem
naszych podopiecznych i można
go zobaczyć na YouTube (zapra-
szamy też do zakupu płyty w na-
szym ośrodku). AAKK,,RR

PPoommiieesszzcczzeenniiaa  oośśrrooddkkaa::  ddoobbrrzzee  wwyyppoossaażżoonnaa  ssaallaa  ddoo  zzaajjęęćć,,  kkoolloorroowwyy  kkoorryyttaarrzz  wwyymmaalloowwaannyy  pprrzzeezz
aarrttyyssttóóww  --  pprrzzyyjjaacciióółł  OOBBKK..

ZD
JĘ

C
IA

: A
N

N
A 

KO
ŁO

D
ZI

EJ
C

ZY
K



ppoowwiiaattbbll..ppll14

W związku z wejściem w życie Rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie Narodowego Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr
24, poz. 128), które przewiduje realizację
działań z zakresu zdrowia psychicznego, nale-
żące do zadań własnych samorządów woje-
wództw, powiatów i gmin został opracowany
i przyjęty przez Radę Powiatu Bieruńsko-Lę-
dzińskiego „Program Ochrony Zdrowia Psy-
chicznego dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskie-
go na lata 2011-2015”.

Jednym z priorytetowych celów programu
jest promocja zdrowia psychicznego oraz
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji
osób z zaburzeniami psychicznymi wśród mie-
szkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego. 

Poniższym tekstem inaugurujemy cykl publi-
kacji poświęcony temu tematowi przygotowa-
ny przez członków Zespołu Koordynującego

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychi-
cznego.

W konstytucji przyjętej w 1948 roku Świato-
wa Organizacja Zdrowia (WHO) określiła
w swojej klasycznej definicji zdrowie jako
„stan pełnego, dobrego samopoczucia fizy-
cznego, psychicznego i społecznego, a nie tyl-
ko jako brak choroby lub zniedołężnienia”. 

Zdrowie to nie jedynie brak choroby lub
niepełnosprawności, ale pozytywny stan fizy-
czny, umysłowy i społeczny oraz adaptacja
do warunków zmieniającego się środowiska,
jak również radzenie sobie z tymi zmianami
w różnych warunkach. Zgodnie z powyższym
można wywnioskować, że nie ma zdrowia
bez zdrowia psychicznego. Mimo wielu
uprzedzeń do tego tematu, zdrowie psychi-

czne zaczyna być traktowane jako nieodłą-
czny składnik zdrowia i coraz więcej pojawia
się informacji na jego temat. Należy żywić
nadzieję, że zyska zrozumienie i będzie prze-
konywać do działania na rzecz zasadniczej
zmiany podejścia wobec związanych z nim
problemów. 

Istotny jest fakt, że ogólna kondycja zdro-
wotna coraz bardziej zależna jest od dobro-
stanu psychicznego. Zdrowie psychiczne
i dobra kondycja stanowią fundamenty wy-
sokiej jakości życia, mobilizują ludzi do szu-
kania doświadczeń, czynią ich kreatywnymi
i aktywnymi. Zmiany społeczne i ekonomi-
czne dogłębnie wpływają na stan zdrowia
psychicznego społeczeństwa. Brak odpor-
ności psychicznej rozwija poczucie bezra-

ZDROWIE PSYCHICZNE 

PPoowwiiaatt  ww llaattaacchh  22001100  ––  22001111
nnaa  uussuuwwaanniiee  sskkuuttkkóóww  ppoowwooddzzii
ppoozzyysskkaałł  śśrrooddkkii  ww cczztteerreecchh  ttrraann--
sszzaacchh  ffiinnaannssoowwyycchh::

II  ––  11 880000  000000  zzłł;;
IIII  ––  66 770000  000000  zzłł
IIIIII  ––  44 445511  445511  eeuurroo  ((ttjj..  ookk..

1177,,77  mmllnn  zzłł))  pprrzzeezznnaacczzoonnaa  ddoo  wwyy--
kkoorrzzyyssttaanniiaa  ttyyllkkoo  ddllaa  mmiiaassttaa  BBiiee--
rruuńń))

IIVV  ––  11 770000  000000  zzłł..
RRaazzeemm  cczzyynnii  ttoo  2277,,99  mmllnn  zzłłoo--

ttyycchh..
Oprócz tego powiat otrzymał

jeszcze ok. 660000  000000  zzłł  z różnych
innych źródeł (pomoc od powiatu
bytowskiego, miasta Katowice,
wojewody śląskiego, sponsorów
prywatnych) które zostały wyko-
rzystane bezpośrednio po powo-
dzi w Gminie Bieruń (wał przeciw-
powodziowy rzeki Wisły, podmyte
pobocze ul. Krupniczej, doku-
mentacja ul. Patriotów) oraz
w Chełmie Śląskim (przebudowa
przepustu w ciągu ul. Techników). 

W ramach I transzy (1,8 mln zł)
przyznanej w lipcu 2010 r., do
wykorzystania do 30 listopada
2010 roku (zatem raptem w czte-
ry miesiące) wyremontowane zo-
stały drogi w Jedlinie (ul. Wolska
i ul. Bojszowska, do remontu któ-
rych 240 000 zł dołożyła gmina
Bojszowy, bo środków z promesy
zabrakło na cały zakres robót).
Wybór tych dróg podyktowany był
pragmatyzmem: bardzo krótki
termin realizacji, a zatem proste
zakresy robót. Środki które wtedy
dołożyła gmina pozwoliły na
zrealizowanie zadań w pełnym
zakresie (tyle zabrakło po prze-
targu).

II transzę (6,7 mln złotych) sta-
nowiły środki z MSWiA. Z nich
powiat wybudował nowy most
w Jedlinie nad rzeką Pszczynką,
wyremontował ul. Skromną
w Jedlinie (do czego gmina Boj-
szowy dołożyła 60 000 zł) oraz
przebudował ul. Chemików
w Bieruniu. Do tej ostatniej inwe-
stycji dołożyła się również Kom-
pania Węglowa SA – KWK „Piast”
– 753 990 zł. 

III transza (17,7 mln zł) pocho-
dziła z puli 50 mln euro dla Pol-
ski z budżetu Unii Europejskiej
w ramach RPO dla najbardziej
poszkodowanych w wyniku powo-
dzi gmin w Polsce. Uchwałą Nr
87 Rady Ministrów z 27 maja
2011 roku w sprawie zakresu
i warunków dofinansowania RPO
WSL na lata 2007-2013, Rada
Ministrów przesunęła na ten pro-
gram w województwie śląskim

środki w łącznej wysokości 10
302 648 euro na projekty kluczo-
we realizowane w gminach Bie-
ruń (4 451 451 euro) i Czechowi-
ce-Dziedzice. Kwota przypadają-
ca na Bieruń (ok. 17,7 mln zł) to
wartość kosztorysowa pięciu zgło-
szonych przez powiat do RPO
WSL projektów drogowo-mosto-
wych do zrealizowania na terenie
gminy Bieruń, o którą jeszcze
przed podjęciem Uchwały Rady
Ministrów aplikował tylko powiat.
Warunkiem było posiadanie do-
kumentacji projektowej, pozwo-
leń budowlanych, studium wyko-
nalności. Powiat zlecił opracowa-
nie brakujących dokumentów ze
środków własnych już w styczniu
2011 r. – na pół roku przed pod-
jęciem Uchwały Rady Ministrów.
22 lipca 2011 r. powiat złożył
w ramach konkursu RPO WSL, nr
PK-07.01.02-117/ 11 cztery

wnioski konkursowe jako projekty
kluczowe i wszystkie 2.09.2011 r.
otrzymały dofinansowanie. Są to
projekty:

Modernizacja ciągu dróg po-
wiatowych ul. Patriotów, Bohate-
rów Westerplatte i Mielęckiego
w Bieruniu (projekt modernizacji
opracowany w 2006 r.);

Modernizacja ul. Świerczyniec-
kiej wraz z ul. Lokalną w Bieruniu
(projekt modernizacji opracowa-
ny w 2008 r.);

Odbudowa mostu nad rzeką
Gostynią w ciągu ul. Krupniczej
w Bieruniu, (dokumentacja pro-
jektowa z 2011 r.);

Odbudowa mostu nad rzeką
Gostynią w ciągu ul. Świerczy-
nieckiej w Bieruniu. (dokumenta-
cja projektowa z 2011 r.).

Obecnie wszystkie zadania in-
westycyjne są realizowane, a ter-
min zakończenia tych zadań –

Jak powiat wydawał

Zadania realizowane przez powiat ze środków powodziowych
przyznanych powiatowi w latach 2010 - 2011

**  zzaaddaanniiaa  ww  ttrraakkcciiee  rreeaalliizzaaccjjii
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dności i osamotnienia, pozbawia nadziei na
lepszą przyszłość, rozwija negatywne i wy-
czerpujące mechanizmy radzenia sobie,
skutkujące zwiększoną fizyczną i psychiczną
zachorowalnością i patologią życia społe-
cznego. 

Słabe zdrowie psychiczne może ujawnić się
w każdym momencie życia – u ludzi w różnym
wieku, obu płci, w rozmaitych kulturach i bez
względu na status społeczny. Zaburzenia psy-
chiczne stanowią ogromne obciążenie dla po-
szczególnych osób i rodzin, mogą zmniejszać
zatrudnienie, wydajność pracy, zwiększać ry-
zyko przestępczości, wypadków, przemocy do-
mowej, patologii społecznych czy samobójstw. 

Niestety, nadal zbyt wielką rolę odgrywają
w naszym społeczeństwie stereotypy, które na-

dają zjawisku zdrowia psychicznego negaty-
wne odczucia obojętności, przerażenia czy
niechęci. Często osoby z zaburzeniami psychi-
cznymi są napiętnowane przez społeczeństwo,
spotykają się z wykluczeniem bądź odrzuce-
niem, nie są należycie traktowane. Wciąż nie
ma odpowiedniej ilości placówek zajmujących
się tym problemem, udzielana pomoc często
jest niewystarczająca i nie dostatecznej jako-
ści; warunki, w jakich znajduje się pacjent by-
wają niegodne, drugorzędne a nawet poniża-
jące. 

By temu zaradzić, konieczne jest wprowa-
dzenie szeregu zmian w świadomości społe-
czeństwa, tzn. stworzenie m. in. warunków do
nabycia niezbędnej w tym temacie wiedzy,
a także umiejętności, które pozwolą w pełni

osiągnąć dobre samopoczucie psychiczne, jak
i przezwyciężyć ciężkie sytuacje życiowe, które
często bywają przyczyną ludzkiej bezradności,
zniechęcenia, rezygnacji. Konieczne jest uno-
wocześnienie opieki psychiatrycznej, powinna
ona być szeroko dostępna, rozwinięta i go-
dna, by zachęcała pacjentów do leczenia,
a także wspomagała chorych i ich rodziny
oraz dawała oparcie. Zdrowie psychiczne po-
winno stać się istotną wartością, wiedza na je-
go temat powinna być na tyle duża i rozpow-
szechniona, by kolejne pokolenia mogły z tej
wiedzy korzystać i dzięki niej zapobiegać za-
burzeniom psychicznym oraz zapewniać od-
powiednią jakość życia.

AAnnnnaa  BBoocciieekk
Koordynator w gminie Bieruń

NIEODŁĄCZNY SKŁADNIK NASZEGO ZDROWIA

zgodnie z założeniami RPO WSL
i umowami z wykonawcami –
przypada na III – IV kwartał 2012
r. Obydwa mosty buduje firma
Mosty Chrzanów, modernizacje
dróg powiatowych w Czarnucho-
wicach realizuje firma Drogopol
z Katowic, a modernizację ul.
Świerczynieckiej wraz z ul. Lokal-
ną firma Drogród z Pszczyny.
Oszczędności poprzetargowe
z wymienionych zadań inwestycyj-
nych zgodnie z założeniami pro-
gramu RPO mogą zostać wyko-
rzystanie na realizację kolejnych
projektów z listy rezerwowej na
terenie Gminy Bieruń. Powiat na
listę rezerwową zgłosił dwie kolej-
ne drogi powiatowe, na które po-
siada dokumentacje projektowe –
to jest ul. Bojszowską w Bieruniu
i ul. Lędzińską w Bieruniu.

IV transza (1,7 mln zł) pochodzi
z Funduszu Solidarności Unii Eu-

ropejskiej, który na wniosek mini-
ster Elżbiety Bieńkowskiej urucho-
mił transzę środków celowych na
usuwanie skutków powodzi – to
jest zadania, które z różnych przy-
czyn nie otrzymały wsparcia
z Programu 3 x 200 mln. Powiat
w ramach tego programu zgłosił
tylko jedno zadanie: „Remont ul.
Barwnej w Bojszowach”. Tu wa-
runkiem otrzymania dofinanso-
wania była deklaracja zrealizo-
wanie zadania do końca 2011 r.
– decyzja o przyznaniu dofinan-
sowania została podjęta przez
ministra Tomasza Siemoniaka 11
lipca 2011 roku, a zatem termin
realizacji zadania z przeprowa-
dzeniem procedur przetargowych
to tylko cztery miesiące.

Poniżej zbiorcze zestawienie
najważniejszych zadań realizo-
wanych ze środków powodzio-
wych przyznanych powiatowi bie-

ruńsko-lędzińskiemu w latach
2010-2011. 

Obecnie – z uwagi na oszczę-
dności poprzetargowe i niezreali-
zowanie zadań przez niektóre je-
dnostki samorządu terytorialne-
go, które otrzymały środki ale nie
wykonały zadań w poszczegól-
nych programach pomocowych
do końca 2011 roku – powiat na
zaproszenie poszczególnych in-
stytucji finansowych złożył wnioski
o środki na następujące zadania: 

z Funduszu Solidarności: na re-
mont ul. Wawelskiej w Bieruniu –
570 000 zł. Termin zrealizowania
zadania do 30.06.2012 r.

z MSWiA: na budowę mostu
nad Potokiem Goławieckim
w Bieruniu –1 800 000 zł. Termin
zrealizowania zadania do
31.12.2012 r.

z RPO WSL: na modernizację
ul. Bojszowskiej w Bieruniu –

8 500 000 zł. Termin realizacji
zadania do 31.12.2013 r.

z RPO WSL: na modernizację
ul. Lędzińskiej w Bieruniu – 1 800
000. Termin realizacji zadania do
31.12.2013 r.

Na wszystkie wymienione za-
dania powiat posiada wymaga-
ne dokumenty i pozwolenia lub
jest w trakcie ich załatwiania.
Oprócz wyżej wymienionych za-
dań powiat posiada kompletne
dokumentacje i pozwolenia na
modernizację ul. Pokoju w Lędzi-
nach, ul. Dzikowej w Lędzinach,
ul. Goławieckiej w Lędzinach, ul.
Techników w Chełmie Śląskim.
Realizuje zadanie modernizacji
ul. Odrodzenia w Chełmie Śląs-
kim (w ramach programu „sche-
tynówek”) współfinansowaną
w 30% przez Gminę Chełm
Śląski.

BBeerrnnaarrdd  BBeeddnnoorrzz

środki popowodziowe?

Ustawa o publicznym transporcie drogowym
umożliwia starostom organizację komunikacji
zbiorowej na terenie swojego powiatu. Korzysta-
jąc z tej możliwości, powiat od 1 stycznia 2012
roku zorganizował własne linie autobusowe ko-
munikacji zbiorowej nr 1, 2, 3 i 4, głównie do-
wożące uczniów do naszych szkół powiatowych. 

Jednocześnie w celu ułatwienia mieszkań-
com dostępu do ppeełłnneejj  iinnffoorrmmaaccjjii  oo ffuunnkkccjjoonnoo--
wwaanniiuu  kkoommuunniikkaaccjjii  zzbbiioorroowweejj  ww ccaałłyymm  ppoowwiieecciiee
bbiieerruuńńsskkoo--llęęddzziińńsskkiimm wszystkich (nie tylko po-
wiatowych) zakontraktowanych przez gminy,
powiat i województwo linii autobusowych, na

stronie internetowej powiatu www. powiatbl. pl
w specjalnej zakładce umożliwiono bezpośre-
dni dostęp do tych informacji dotyczących każ-
dego przystanku autobusowego w powiecie.

Korzystając na stronie internetowej powiatu
z zakładki lliinniiee  aauuttoobbuussoowwee można na mapie
powiatu prześledzić przebieg wszystkich linii kur-
sujących w naszym powiecie, zaś wybierając
konkretny przystanek dowiedzieć się o numerach
linii autobusowych zatrzymujących się na tym
przystanku, a dalej – wybierając kierunek jazdy –
uzyskać informację o przystankach docelowych
i sprawdzić szczegółowy rozkład odjazdów auto-

busów z tego przystanku, na bieżąco aktualizo-
wany internetowo (czyli zawsze aktualny).  

Osoby korzystające z komunikacji autobuso-
wej w naszym powiecie zachęcamy do czerpa-
nia informacji ze strony www.powiatbl.pl. 

Wszystko co wiedzieć chcecie

O AUTOBUSACH W POWIECIE
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Następca Roberta Korzeniow-
skiego rośnie w powiecie bieruń-
sko-lędzińskim! 17-letni Łukasz
Kostka został Mistrzem Polski Ju-
niorów w chodzie sportowym na
5 km. Start w Halowych Mistrzo-
stwach Polski był dla Łukasza ko-

lejną próbą umiejętności i do-
świadczeniem udziału w dużej
imprezie. Spośród juniorów dy-
stans 5 km pokonał najszybciej
(czas: 21:53.62), co jest efektem
m. in. bardzo dobrego treningu
pod okiem Grzegorza Tomali.

– Po raz pierwszy udało mi się
złamać 22 minuty na tym dystan-
sie – powiedział Łukasz, który do
8 lutego trenował na obozie
w Spale. – Trening ma przynieść
efekt podczas marcowego startu
w Dudincach na Słowacji i w Za-
niemyślu w Polsce. Będę walczył
o najwyższe cele: o start w Pucha-
rze Świata w Sarańsku i w Mi-
strzostwach Świata Juniorów
w Barcelonie. Liczę, że się uda!

Na co dzień Łukasz jest zawo-
dnikiem GTS Bojszowy, uczy się
w klasie o profilu europejskim
w Liceum Ogólnokształcącego
w Bieruniu oraz w Szkole Muzy-
cznej im. Jana Kiepury w Sosnow-
cu w klasie gitary… i śpiewu kla-
sycznego. Oprócz sukcesów spor-
towych coraz częściej zbiera ró-
wnież laury muzyczne w przeglą-
dach gitarowych i śpiewaczych.

Mistrz Polski Juniorów w chodzie na 5 km

Sukces 
Łukasza Kostki

Od 19 marca do 3 kwietnia 2012 r.
na terenie powiatu bieruńsko−lędzińskiego przeprowadzona zostanie

KWALIFIKACJA WOJSKOWA.
Kwalifikacja będzie się odbywać w budynku Powiatowego Centrum
Społeczno−Gospodarczego w Lędzinach, przy ul. Lędzińskiej 24 (przy−
stanek przy Urzędzie Miasta).
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w wyżej wymie−
nionym terminie, podlegają:
1) mężczyźni urodzeni w 1993 r.;
2) mężczyźni urodzeni w latach 1988−1992, którzy nie posiadają określonej ka−

tegorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby urodzone w latach 1991−1992 r., które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do

czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej nie−
zdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do
czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej nie−
zdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie
art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiąz−
ku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności
do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

4) kobiety urodzone w latach 1988−1993, posiadające kwalifikacje przydatne do
czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania
tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2011/ 2012 kończą
naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kie−
runkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych
szkół lub kierunków, o których mowa w §2 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obo−
wiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321);

5) osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby
wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej
służby wojskowej.

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej będą imiennie wzywane do
stawienia się przez wójtów lub burmistrzów.
Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z obowiązku stawienia
się do kwalifikacji wojskowej w terminie i miejscu określonym w Ob−
wieszczeniu Wojewody Śląskiego z dnia 20 stycznia 2012 roku o kwa−
lifikacji wojskowej w 2012 roku.

USUWAMY AZBEST

Zarząd Powiatu Bieruńsko−Lędzińskiego informuje, że uchwałą nr
IX/52/11 z dnia 22 czerwca 2011 r. Rada Powiatu Bieruńsko−Lędzińskie−
go uchwaliła „Zasady, tryb udzielania oraz rozliczania dotacji celowej
z budżetu powiatu bieruńsko−lędzińskiego na dofinansowanie kosztów
inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem
odpadów zawierających azbest” zwane dalej „Zasady”.
O dofinansowanie mogą ubiegać się: osoby fizyczne, wspólnoty mie−
szkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora fi−
nansów publicznych posiadające nieruchomości zlokalizowane na te−
renie powiatu bieruńsko−lędzińskiego.

WARUNKI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA
złożenie wniosku
zrealizowanie w 2012 r. zadania z zakresu usuwania azbestu
spełnienie wymogów formalnych określonych w „Zasadach…”

Wnioski przyjmowane będą w Starostwie Powiatowym w Bieruniu ter−
minie od 16 stycznia do 31 marca 2012 r. W kwietniu br. Zarząd Po−
wiatu rozpatrzy złożone wnioski i przyzna dofinansowanie do realiza−
cji zadań w 2012 r.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji oraz skła−
dania wniosków można uzyskać w Wydziale Środowiska i Rolnictwa

Starostwa Powiatowego 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 ŚRODOWISKO/ AZBEST.
Dokumenty do pobrania w Starostwie Powiatowym w Bieruniu lub ze
strony internetowej powiatu:

„Zasady”
wzór wniosku dla osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych
wzór wniosku dla pozostałych beneficjentów
wzór „oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyro−
bów zawierających 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 minimis
lista otwarta podmiotów, którzy przedłożyli staroście decyzję za−
twierdzającą program gospodarki odpadami uprawniającą do usu−
wania wyrobów zawierających azbest 

Bernard Bednorz
Starosta Bieruńsko−Lędziński

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH 
Z USUWANIEM AZBESTU W 2012 ROKU
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Czy można spełnić największe
marzenie porzuconego i zaniedba-
nego dziecka? Czy można mu za-
pewnić szczęśliwe życie u kochają-
cych rodziców? To nie jest łatwe,
ale jest możliwe i więcej – zależy
wyłącznie od nas, od naszej decyz-
ji. Spełnieniem marzeń dzieci bę-
dzie decyzja osoby gotowej podjąć
to trudne, ale jakże zaszczytne i da-
jące satysfakcję wyzwanie.

„... Dziecko pozbawione czasowo
lub na stałe swojego środowiska ro-
dzinnego lub w przypadku, gdy ze
względu na swe dobro nie może
pozostawać w tym środowisku, bę-
dzie miało prawo do specjalnej
ochrony i pomocy ze strony pań-
stwa... tego rodzaju opieka może
obejmować między innymi umie-
szczenie w rodzinie zastępczej...”
[Konwencja o Prawach Dziecka]

KKttoo  mmoożżee  zzoossttaaćć  rrooddzziinnąą  zzaassttęępp--
cczząą??

Zgodnie ze swoją nazwą rodzina
zastępcza zastępuje rodziców natu-
ralnych w wypełnianiu ich funkcji
nie zmieniając sytuacji prawnej
dziecka:

– jest zawiązywana na określony
czas, najczęściej w sytuacji, gdy ro-
dzice dziecka są ograniczeni we
władzy rodzicielskiej lub ich pozba-
wieni,

– ma obowiązek umożliwiania
kontaktu dziecka z jego rodziną
naturalną,

– ma obowiązek wspierania
dziecka w utrzymywaniu emocjonal-
nych więzów z jego naturalnymi ro-
dzicami i innymi bliskimi osobami.

– zobowiązana jest do zape-
wnienia dziecku odpowiednich wa-
runków rozwoju i wychowania oraz
poszanowania jego praw.

Pełnienie funkcji rodziny zastęp-
czej może być powierzone małżon-
kom lub osobie niepozostającej

w związku małżeńskim, jeżeli oso-
by te spełniają następujące warun-
ki:

dają rękojmię należytego wyko-
nywania zadań rodziny zastępczej,

mają stałe miejsce zamieszkania
na terytorium Rzeczpospolitej Pol-
skiej,

korzystają z pełni praw cywilnych
i obywatelskich,

nie są lub nie były pozbawione
władzy rodzicielskiej, nie są ograni-
czone we władzy rodzicielskiej ani
tez władza rodzicielska nie została
im zawieszona

wywiązują się z obowiązku łoże-
nia na utrzymanie osoby najbliż-
szej lub innej osoby, gdy ciąży na
nich taki obowiązek z mocy prawa
lub orzeczenia sądu, 

nie są chore na chorobę unie-
możliwiającą właściwą opiekę nad
dzieckiem, co zostało stwierdzone
zaświadczeniem lekarskim, 

mają odpowiednie warunki mie-
szkaniowe oraz stałe źródło utrzy-
mania, 

uzyskały pozytywną opinię
ośrodka pomocy społecznej wła-
ściwego ze względu na miejsce za-
mieszkania.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH,
KTÓRZY:

chcieliby oddać dziecku swój
czas i serce

chcą powiększyć własną rodzinę
czują wewnętrzne pragnienie

niesienia pomocy dziecku potrze-
bującemu miłości i ciepła

do Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie w Lędzinach, gdzie
udzielone zostaną Państwu szcze-
gółowe informacje dotyczące ro-
dzicielstwa zastępczego i gdzie bę-
dziecie mogli Państwo dokonać
pierwszych formalności związanych
z realizacją swojego pragnienia
zostania rodzicem zastępczym.

RODZINA ZASTĘPCZA
MÓJ PRAWDZIWY DOM, 

MOJE LEPSZE JUTRO

21 lutego w godz. 11.00 – 14.00
w Powiatowym Centrum Społeczno−Gospodarczym

w Lędzinach przy ulicy Lędzińskiej 24
odbędzie się spotkanie z pracownikami 

Urzędu Skarbowego, którzy będą udzielać informacji
dotyczących rozliczeń podatkowych za 2011 rok, 

w tym ulg i odliczeń przysługującym 
osobom niepełnosprawnym.

Przedstawiona zostanie również prezentacja 
dotycząca rozliczeń podatkowych za 2011 r. 

za pomocą systemu e−deklaracje.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach
informuje mieszkańców Powiatu Bieruńsko− Lędzińskiego

o możliwości korzystania z pomocy

DORADCY DO SPRAW OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

w zakresie udzielania: 
informacji dotyczących warunków, jakie należy spełniać by
móc ubiegać się o dofinansowane ze środków PFRON w ra−
mach rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, 
informacji dotyczących procedur składania wniosków o do−
finansowanie i dokumentów jakie należy dołączyć do
wniosku, 
pomocy osobom niepełnosprawnym przy wypełnianiu
wniosku, 
pomocy w korzystaniu ze stron internetowych celem wyszu−
kiwania danych organizatorów i ośrodków prowadzących
turnusy rehabilitacyjne, 
informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełnospra−
wnych, 
informacji o jednostkach realizujących zadania na rzecz
osób niepełnosprawnych,
informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania
spraw życiowych osobom niepełnosprawnym, które dzięki
tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać proble−
my będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefo−
nu (32) 324 – 08 – 12.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie uprzejmie informuje
mieszkańców Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego, 
iż w ramach działalności PCPR prowadzone jest 

Specjalistyczne poradnictwo prawne, 
psychologiczne i rodzinne.

W zakresie:
Udzielania Informacji o obowiązujących przepisach z zakresu pra−
wa rodzinnego i opiekuńczego, spraw mieszkaniowych, alimentów,
spraw rozwodowych.
Pomocy i poradnictwa w przypadku wystąpienia przemocy bądź
podejrzenia o jej stosowanie (fizyczna, psychiczna, seksualna).
Pomocy w rozwiązywaniu problemów małżeńskich bądź rodzin−
nych.

Poradnictwa i pomocy w rozwiązywaniu konfliktów w małżeń−
stwie, rodzinie, pomiędzy rodzinami.
Poradnictwa i pomocy w rozwiązywaniu problemów materialno –
bytowych (brak pracy, mieszkania, środków do życia bądź zadłu−
żenie).

Poradnictwa dotyczącego problemów związanych ze sprawami są−
dowymi (opiekuńczymi, kuratelą sądową, koniecznością sformuło−
wania wniosku do sądu).
Poradnictwa i pomocy w przypadku nałogów własnych bądź człon−
ków rodziny (alkoholizm, narkotyki).
Pomocy w sytuacji wystąpienia problemów natury emocjonalnej
(depresja, reakcje agresywne).

Pomocy i poradnictwa w sytuacji wystąpienia choroby psychicznej
własnej, bądź członka rodziny.
Pomocy i wsparcia w sytuacji żałoby.
Pomocy i poradnictwa w zakresie szeroko rozumianych problemów
funkcjonowania rodziny, w tym problemów opieki nad osobą nie−
pełnosprawną, a także terapię rodzinną.

Z wyżej wymienionych form pomocy skorzystać mogą zarówno oso−
by, które znalazły się 
w trudnej sytuacji życiowej, rodziny zastępcze jak również osoby nie−
pełnosprawne.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 
(32) 324 08 13
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„Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Śląskiego 

realna odpowiedź 
na realne potrzeby”

Modernizacja ciągu dróg powiatowych ul. Patriotów,
Bohaterów Westerplatte i Mielęckiego w Bieruniu

Beneficjent: Powiat Bieruńsko−Lędziński

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007−2013
Priorytet VII. Transport

Działanie 7.1. Modernizacja 
i rozbudowa sieci drogowej 

Poddziałanie: 7.1.2. Modernizacja 
i rozbudowa infrastruktury 

uzupełniającej kluczową sieć drogową

Informacje źródłowe na temat Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2007−2013 znajdują się na stronie internetowej 
www.rpo.silesia−region.pl

„Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Śląskiego 

realna odpowiedź 
na realne potrzeby”

Odbudowa mostu nad rzeką Gostynią 
w ciągu ul. Świerczynieckiej w Bieruniu
Beneficjent: Powiat Bieruńsko−Lędziński

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007−2013
Priorytet VII. Transport

Działanie 7.1. Modernizacja 
i rozbudowa sieci drogowej 

Poddziałanie: 7.1.2. Modernizacja 
i rozbudowa infrastruktury 

uzupełniającej kluczową sieć drogową

Informacje źródłowe na temat Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2007−2013 znajdują się na stronie internetowej 
www.rpo.silesia−region.pl

„Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Śląskiego 

realna odpowiedź 
na realne potrzeby”

Modernizacja ul. Świerczynieckiej 
wraz z ul. Lokalną w Bieruniu

Beneficjent: Powiat Bieruńsko−Lędziński

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007−2013
Priorytet VII. Transport

Działanie 7.1. Modernizacja 
i rozbudowa sieci drogowej 

Poddziałanie: 7.1.2. Modernizacja 
i rozbudowa infrastruktury 

uzupełniającej kluczową sieć drogową

Informacje źródłowe na temat Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2007−2013 znajdują się na stronie internetowej 
www.rpo.silesia−region.pl

„Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Śląskiego 

realna odpowiedź 
na realne potrzeby”

Odbudowa mostu nad rzeką Gostynią 
w ciągu ul. Krupniczej w Bieruniu

Beneficjent: Powiat Bieruńsko−Lędziński

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007−2013
Priorytet VII. Transport

Działanie 7.1. Modernizacja 
i rozbudowa sieci drogowej 

Poddziałanie: 7.1.2. Modernizacja 
i rozbudowa infrastruktury 

uzupełniającej kluczową sieć drogową

Informacje źródłowe na temat Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2007−2013 znajdują się na stronie internetowej 
www.rpo.silesia−region.pl

TAK NIEWIELE,
A TAK WIELE

W powiecie bieruńsko-lędziń-
skim zarejestrowanych jest 9 or-
ganizacji posiadających status
Organizacji Pożytku Publicznego.
Jednoprocentowy podatek pracu-
jących mieszkańców naszego po-
wiatu ma wartość ponad 1 milion
złotych, odprowadzanych coro-
cznie do budżetu państwa. Te pie-
niądze mogłyby zasilić budżety
naszych lokalnych stowarzyszeń,
pomagając się im rozwijać oraz
wspierać lokalne i regionalne ini-
cjatywy. Twój 1% to tak niewiele,
a tak wiele dla wielu! Przekaż je-
den procent swojego podatku do-
chodowego dla jednej z naszych
organizacji:

Lędzińskie Stowarzyszenie Na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych
I Ich Rodzin

((NNuummeerr  KKRRSS::  00000000000055883344))
Stowarzyszenie Rozwoju Zawo-

dowego Śląska i Małopolski z sie-
dzibą w Lędzinach

((NNuummeerr  KKRRSS::  00000000220033559999))
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób

Niepełnosprawnych „Radość Ży-
cia” w Bieruniu

((NNuummeerr  KKRRSS::  00000000005522447766))
Stowarzyszenie Miłośników

600-letniego Bierunia
((NNuummeerr  KKRRSS::  00000000000044667744))
Ochotnicza Straż Pożarna

w Bieruniu Nowym
((NNuummeerr  KKRRSS::  00000000111111882233))
Ochotnicza Straż Pożarna

w Bojszowach
((NNuummeerr  KKRRSS::  00000000007788226677))
Ochotnicza Straż Pożarna

w Bojszowach Nowych
((NNuummeerr  KKRRSS::  00000000110088448822))
Ochotnicza Straż Pożarna

w Międzyrzeczu
((NNuummeerr  KKRRSS::  00000000110044770044))
Ochotnicza Straż Pożarna

w Bieruniu Starym
((NNuummeerr  KKRRSS::  00000000111111000077))
Więcej na temat każdej z tych

organizacji na stronie www. ngo.
pl – serwis regionalny- śląskie-ba-
za danych ngo-s w regionie. 

WW  iimmiieenniiuu  wwyymmiieenniioonnyycchh  oorrggaa--
nniizzaaccjjii  zzwwrraaccaammyy  ssiięę  ddoo  PPaańńssttwwaa
oo pprrzzeekkaazzyywwaanniiee  11%%  sswwoojjeeggoo  ppoo--
ddaattkkuu  ddllaa  oorrggaanniizzaaccjjii  nniioossąącceejj  ppoo--
mmoocc  ii wwssppaarrcciiee  WWaamm  ii WWaasszzyymm
bblliisskkiimm!!  
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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

ZZaarrzząądd  SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa
PPrrzzeeddssiięębbiioorrccóóww  IImmiieelliinnaa,,  pprrzzyy
uuddzziiaallee  pprraaccoowwnniikkóóww  UUrrzzęędduu
MMaarrsszzaałłkkoowwsskkiieeggoo  WWoojjeewwóó--
ddzzttwwaa  ŚŚlląąsskkiieeggoo,,  oorrggaanniizzuujjee

bbeezzppłłaattnnee  sszzkkoolleenniiee
zz zzaakkrreessuu  ooppłłaatt  
ii sspprraawwoozzddaańń  
zzwwiiąązzaannyycchh  

zz oocchhrroonnąą  śśrrooddoowwiisskkaa..
Szkolenie odbędzie się w sali

konferencyjnej Biblioteki Miej-
skiej w Imielinie 10 marca br.
(sobota) w godz. 10.00 –
15.00.

Ze względu na ważność po-
ruszanych spraw oraz duże za-
interesowanie tematem Zarząd
SPI prosi o zgłoszenie udziału
w szkoleniu do 20 lutego br.
ZZggłłoosszzeenniiaa  mmoożżnnaa  ddookkoonnaaćć  ttee--
lleeffoonniicczznniiee  //888888  881144  441144//lluubb
ddrrooggąą  ee--mmaaiilloowwąą  ((sseekkrreettaarrii--
aatt@@ssppii..iimmiieelliinn..ppll))..
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Gwarancja producenta 
a niezgodność towaru z umową 

– podstawowe różnice
Odpowiedzialność sprzedawcy za niezgodność to-

waru konsumpcyjnego z umową została uregulowana
w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych wa-
runkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie ko-
deksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn.
zm.). Gwarancja natomiast jest drugim narzędziem
umożliwiającym konsumentowi dochodzenie odpowie-
dzialności w przypadku ujawnienia się wady w nabytej
rzeczy, jednak w odróżnieniu od niezgodności towaru
z umową jest instytucją umowną.

W niniejszym artykule, w formie tabelarycznej, opisane
zostały różnice pomiędzy dochodzeniem roszczeń z tytułu
gwarancji oraz z tytułu niezgodności towaru z umową.

PAMIĘTAJ: nawet jeśli na towar została udzielona
gwarancja, konsument nie ma obowiązku z niej korzy-
stać. Może skorzystać z uprawnień z tytułu niezgodności
towaru z umową i złożyć reklamację do sprzedawcy,
a nie do gwaranta. 

CChhcceesszz  wwiieeddzziieećć  wwiięęcceejj??  OOddwwiieeddźź  ppoorrttaall::  wwwwww..  kkoonnssuu--
mmeenntt..  ggoovv..  ppll  bbąąddźź  sskkoonnttaakkttuujj  ssiięę  bbiiuurreemm  rrzzeecczznniikkaa  kkoonn--
ssuummeennttóóww  ww BBiieerruunniiuu  ppoodd  nnrr  tteelleeffoonnuu::  3322  222266--9911--7755  lluubb
mmaaiilloowwoo  ((kkoonnssuummeenntt@@ppoowwiiaattbbll..ppll))..

SSIIĘĘ  WWYYDDAAŁŁOO……

Tylko z powodu chronologii
ukazywania się kolejnych wyda-
wnictw i braku miejscu w poprze-
dnim wydaniu dopiero teraz in-
formujemy o dwóch kolejnych
publikacjach ściśle związanych
z mieszkańcami i sprawami na-
szego powiatu. 

Pierwsza pozycja to wznowienie
wydanej przed pięcioma laty
książki „14 dni pod ziemią. KWK
„Piast” w Bieruniu 14 – 28 gru-
dnia 1981 roku”, przygotowanej
wspólnie przez Instytut Pamięci
Narodowej i Kompanię Węglową
SA – KWK „Piast”, ukazującej się
„dzięki pomocy i życzliwości” mię-
dzy innymi Powiatu Bieruńsko-Lę-
dzińskiego i paru innych podmio-
tów (w poprzednim wydaniu

sponsorom poświęcono
kartę książki, teraz zale-
dwie nieefektowną
„wrzutkę”). Oczywiście,
w książce najważniejsza
jest jej treść, a ta została
poprawiona i rozszerzo-
na. Autorzy: Jarosław
Neja i Andrzej Sznajder
informują, że dwa roz-
działy zostały napisane
niemalże od nowa
w oparciu o niewykorzy-
stane poprzednio mate-
riały źródłowe. Zmieniono
nieco układ pracy i zasto-
sowano inne zabiegi re-
dakcyjne. Podobnie jak
poprzednie wydanie, tak-
że to ukazało się

tuż przed rocznicą, już
30., strajku górników na
„Piaście”

Kto nie czytał, niech
sięgnie po tę historyczną
pozycję, zapozna się
z chronologią wydarzeń,
listami uczestników straj-
ku, innymi dokumentami.
Naprawdę warto. Kto ma
poprzednie wydanie –
niech odświeży swą wie-
dzę i poszerzy ją o nowe,
zapomniane fakty. 

Pozostając w kręgu
górnictwa odnotujmy ko-
lejne, albumowe wydanie
„Kalendarza Górniczego
Kopalni Ziemowit” na

2012 rok – rok jubileuszu 60-lecia
tego zakładu i rok, w którym przy-
pada 170 lat górnictwa na ziemi
lędzińskiej (czemu poświęcono cie-
kawy rys historyczny).

Jak zawsze w kalendarzu znaj-
duje się prezentacja najnowszych
dokonań kopalni, są „wizytówki”
kierownictwa kopalni, przodo-
wych i ratowników oraz sylwetka
„Przyjaciela Kopalni” Klemensa
Ścierskiego – wybitnej postaci na-
szej ziemi. 

Publikację przygotował zespół
pracowników „Ziemowita”. Zdję-
cia i dołączone na płycie DVD fil-
my, a także opracowanie grafi-
czne całości, to dzieło Jacka Fili-
piaka. MMRR
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Z PRAC ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO 
ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP

Prezes
Bernard Bednorz
Wiceprezes
Piotr Czerniak

Wiceprezes
Jan Jęczmyk
Sekretarz
Stanisław Brzeskot
Skarbnik
Tadeusz Kawecki

Członkowie Prezydium:
Mariusz Ganobis 
Roman Horst
Krzysztof Kotas
Antoni Kumor
Tomasz Saternus
Kazimierz Utrata

Członkowie Zarządu:
Marek Bania

Arkadiusz Dudziak
Dariusz Dudziak
Jan Foltyn
Zbigniew Goc
Stanisław Grzyśka
Jan Kasprzyk
Jan Kędziora
Krzysztof Kostka
Ludwik Kiwadowicz
Józef Mamok
Marcin Murawski
Mariusz Orocz
Jerzy Piech
Bernard Pieszek
Bernard Pustelnik
Wojciech Salomon
Piotr Szewczyk

Władysław Trzciński
Antoni Wilczek
Franciszek Zawisz

Powiatowa 
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący
Czesław Wieczorek
Wiceprzewodniczący
Andrzej Rokowski
Sekretarz
Łukasz Kolny
Członek
Michał Dombek
Członek
Adam Dudziak

Dh Władysław Trzciński Honorowym Prezesem
Doroczne strażackie spotkanie opłatkowe

z nowym Zarządem Powiatowym zorganizo-
wano tym razem „U Pinocego” w Hołdunowie,
17 grudnia. Wśród wielu gości byli między in-
nymi europoseł Małgorzata Handzlik, były mi-
nister przemysłu, poseł i senator Klemens
Ścierski, były dyrektor kopalni „Ziemowit”, An-
toni Piszczek, radny sejmiku województwa
śląskiego Piotr Czarnynoga, przewodniczący
Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, Józef
Berger, wicestarosta Henryk Barcik, dziekan
lędziński ks. Janusz Jarczyk, przedstawiciele
Państwowej Straży Pożarnej w Tychach z ko-
mendantem st. bryg. Kazimierzem Utratą,
przedstawiciele władz miast i gmin naszego
powiatu i sąsiednich. 

Minutą ciszy uczczono pamięć strażaków,
którzy odeszli na wieczną wartę i wspólnie za-
śpiewano hymn strażacki. Nowy prezes Zarzą-
du Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Ber-
nard Bednorz przypomniał najważniejsze

osiągnięcia braci strażackiej i wydarzenia
2011 roku (w tym obchody 85-lecia OSP Boj-
szowy i 100-lecia OSP Lędziny). Podziękował
też Komendzie Miejskiej PSP w Tychach za
owocną współpracę i różnorodną pomoc dla
ochotniczego pożarnictwa w naszym powiecie.

Miłym akcentem uroczystości było wręcze-
nie przez prezesa Bernarda Bednorza i ko-
mendanta K. Utratę dh. Władysławowi Trzciń-
skiemu grawertonu potwierdzającego nada-
nie mu na godności Honorowego Prezesa
ZOP ZOSP RP, przekazanie wyrazów wdzię-
czności, szacunku i podziękowania za wielo-
letnie, pełne poświęcenia sprawowanie funkcji
prezesa naszego oddziału. Do gratulacji przy-
łączyli się też Małgorzata Handzlik, Klemens
Ścierski, burmistrz Lędzin Wiesław Stambrow-
ski i pozostali obecni. 

Dh Bernard Bednorz odczytał życzenia
świąteczne i noworoczne od wicepremiera
Waldemara Pawlaka, od minister Elżbiety
Bieńkowskiej, która nie mogła przybyć na
spotkanie, złożył zgromadzonym (a za ich
pośrednictwem wszystkim strażakom ochot-
nikom) serdeczne życzenia bożonarodzenio-
we i noworoczne od Zarządu Powiatowego
ZOSP RP. MMLL

NNoowwyy  pprreezzeess  ddzziięękkuujjee  ii  ggrraattuulluujjee  ppoopprrzzeedd--
nniikkoowwii..
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30 stycznia w Lędzinach odbyło się pierwsze
tegoroczne zebranie 32-osobowego Zarządu
Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP, reprezentującego 10 je-
dnostek OSP powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

Prezes Bernard Bednorz poinformował, że

kończy się remont pomieszczeń biura zarządu
powiatowego, ale z większą satysfakcją dodał,
że ma nadzieję, że w tym roku jednostka OSP
Bojszowy będzie mogła wzbogacić się o nowy
wóz bojowy, tym bardziej, że wójt Bojszów za-
deklarował współudział gminy w kosztach jego
zakupu – podkreślił. 

Strażacy z Bierunia Nowego poinformowali,
że również planują zakup nowego wozu i są
w stanie pozyskać środki finansowe na średni
samochód pożarniczy dla swojej jednostki poza
pulą przewidzianą na wóz bojowy dla jednostki
bojszowskiej. Prezes Bernard Bednorz poparł
wniosek strażaków z Bierunia, składając pod
nim swój podpis.

Zarząd uzgodnił również harmonogram naj-
bliższych zebrań sprawozdawczych w poszcze-

gólnych jednostkach OSP. Wybrano składy ko-
misji d. s. odznaczeń i wyróżnień, komisji d. s.
współpracy z młodzieżą oraz komisji d. s. pozys-
kiwania środków na działalność straży pożar-
nych. Ustalono też, że tegoroczne powiatowe
spotkanie wigilijne zorganizowane zostanie w je-
dnostce OSP w Świerczyńcu. Nowy zarząd za-
planował również pierwszy wyjazd do zaprzyjaź-
nionej z jednostką OSP w Lędzinach jednostką
straży pożarnej w bawarskim mieście Mitterteich.

Na koniec komendant miejski PSP w Tychach,
st. bryg. Kazimierz Utrata, przedstawił obszerną
prezentację multimedialną pt. „Działania syte-
mu ratowniczo-gaśniczego w 2011 roku na te-
renie powiatu bieruńsko-lędzińskiego i miasta
Tychy”, wzbogacając ją rzeczowym komenta-
rzem. MMLL

Pierwsze decyzje nowych władz

Remont siedziby i nowe wozy strażackie 

DDeebbaattaa  oo  sspprraawwaacchh  OOSSPP..
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Na podstawie §49 pkt 3
„Statutu Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej”
ukonstytuował się 32-oso-
bowy Zarząd Oddziału Po-
wiatowego Związku
Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP Powiatu Bieruńsko
– Lędzińskiego oraz 5-oso-
bowa Komisja Rewizyjna
na kadencję 2012 – 2016:


