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Szkoły powiatowe
zapraszają!
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W lędzińskim „Piaście” 22 marca odbyła się jedenasta już doroczna uroczystość wręczenia
Nagród Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego w Dziedzinie Kultury. Nagrody (brązowe statuetki
Clemensa i dyplomy) w trzech kategoriach: Pro Arte, Pro Cultura i Pro Publico Bono otrzymali:
malarz Czesław Ślosarczyk rodem z Bojszów, dyrygent orkiestry Bronisław Latocha 
i Zakładowa Orkiestra Dęta KWK „Ziemowit” oraz Bieruński Ośrodek Kultury. WWiięęcceejj  nnaa  ssttrr..  44  --  55
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Nazwij naszą maskotkę i wygraj nagrodę!
Tak wygląda wybrana przez ko-

misję maskotka powiatu – laureat-
ka konkursu ogłoszonego przez
Zarząd Powiatu, zaprojektowana
przez Szymona Szkółkę z Imielina.
Wygląd i kolor maskotki nawiązują
do orła górnośląskiego (znajdują-
cego się także w herbie powiatu
bieruńsko-lędzińskiego) do silnych
u nas tradycji górniczych, podtrzy-
mywanych przez załogi dwóch naj-
większych w Europie głębinowych
kopalń węgla kamiennego „Piast”
i „Ziemowit” i ich rodziny.

Maskotka powiatu do tej pory
nie ma swej potocznej nazwy.

Może nasi Czytelnicy mają po-
mysł, jak nazwać tego niezwykłe-
go ptaka?

Ogłaszamy konkurs na nazwę
maskotki!

Prosimy o kierowanie propozycji
listownie, pocztą tradycyjną pod
adres: Starostwo Powiatowe w Bie-
runiu, 43-155 Bieruń, ul. św. Kingi
1 lub pocztą elektroniczną pod ad-
res: promocja@powiatbl.pl z do-
piskiem na kopercie lub w nagłów-
ku: „Nazwa maskotki”. Nie ogra-
niczamy ani wieku, ani miejsca za-
mieszkania uczestników konkursu,
ani liczby przesyłanych propozycji.

NNaa  pprrooppoozzyyccjjee  cczzeekkaammyy  ddoo  2277
kkwwiieettnniiaa  bbiieeżżąącceeggoo  rrookkuu.. 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.

ZZaatteemm  ––  zzaapprraasszzaammyy  
ddoo  zzaabbaawwyy!!

2

Gawędy o kulturze
W ramach cyklu „Spotkania z tradycją”, jako impreza towarzysząca

wystawie „Rok obrzędowy na ziemi pszczyńskiej” w Muzeum Miejskim
w Tychach odbył się „Dzień Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego”. Alojzy
Lysko z Bojszów opowiadał o dziedzictwie historyczno-kulturowym zie-
mi pszczyńskiej. O regionalnym stroju ludowym mówiła Maria Jaromin
(jedna z ostatnich chłopionek – kobiet noszących strój ludowy), a Jan
Wieczorek o ruchomej szopce w kościele pw. św. Bartłomieja w Bieru-
niu i jej twórcach. Małgorzata Żołneczko wygłosiła gawędę o lokalnym
kulcie św. Walentego. Po trójce bierunian o swojej twórczości opowia-
dali poetka ludowa Monika Bednorz z Lędzin oraz Józef Kłyk, filmowiec
z Bojszów. Całości dopełnił występ Zespołu Folklorystycznego „Ścier-
nianeczki” z Bierunia, który wykonał „Pieśń o św. Walentym”. 

Impreza odbywała się w sali wypełnionej po brzegi gośćmi. Otwo-
rzyli ją starosta Bernard Bednorz wraz z dyrektor placówki Marią Lipok
– Bierwiaczonek. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu
powiatu, Bierunia i Lędzin oraz miłośnicy ziemi bieruńsko-lędzińskiej.

Zebrani raczyli się znakomitymi „całuskami bieruńskimi” z SUH „Je-
dność” oraz pączkami firmy „Pinocy”. Ponadto można było zobaczyć
wystawę wydawnictw poświęconych miejscowościom powiatu bieruń-
sko-lędzińskiego. ZZKK

JJeeddnnąą  zz  ggaawwęędd  wwyyggłłoossiiłł  JJaann  WWiieecczzoorreekk..
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W niedługim czasie czekają nas utrudnie-
nia w dojeździe do Małopolski związane
z planowaną budową mostu nad Przemszą
w ciągu Drogi Wojewódzkiej 780 w Cheł-
mku. Potrwają one około półtora roku. Ist-
niejący most, wybudowany w Chełmku oko-
ło 20 lat temu, z uwagi na stan techniczny
i niskie parametry użytkowe zostanie za-
mknięty, następnie rozebrany. Obok niego
wkrótce powstanie most tymczasowy dla po-
jazdów o ciężarze do 3,5 tony. Dla pojaz-
dów o ciężarze powyżej 3,5 tony zostanie
wytyczony objazd innymi drogami publiczny-

mi (głównie ciąg Drogi Krajowej nr 44 na
odcinku Oświęcim – Babice – Bieruń). 

21 marca, z udziałem władz województwa
małopolskiego z marszałkiem województwa
Markiem Sową, starostów oświęcimskiego
i bieruńsko-lędzińskiego Józefa Krawczyka
i Bernarda Bednorza, włodarzy gmin Cheł-
mek i Chełm Śląski burmistrza Andrzeja Sa-
ternusa i wójta Stanisława Jagody, przedsta-
wicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krako-
wie, projektantów i wykonawców oraz innych
służb odbyła się symboliczna uroczystość wbi-
cia łopaty i rozpoczęcia tego ważnego zada-
nia inwestycyjnego, drogowego na pograni-
czu dwóch województw, powiatów i gmin.

Jak powiedział starosta Bernard Bednorz,
w tej chwili w powiecie realizowane są trzy
inwestycje mostowe. Budowa tego mostu –
chociaż odbywa się u sąsiadów – spowodu-
je dociążenie ruchu na DK-44, będzie miała
wpływ na utrudnienia drogowe w naszym
powiecie, podobnie jak przebudowa „jedyn-
ki” w Tychach, ale za to już za półtora roku
powiat będzie lepiej skomunikowany, zna-
cznie poprawią się warunki ruchu lokalnego
i tranzytowego. RR

Będzie nowy most do sąsiadów

UUrroocczzyyssttoośśćć  ssyymmbboolliicczznneeggoo  wwbbiicciiaa  ppiieerr--
wwsszzeejj  łłooppaattyy  ppoodd  bbuuddoowwęę  nnoowweeggoo  mmoossttuu
nnaa  PPrrzzeemmsszzyy  nnaa  ggrraanniiccyy  CChheełłmmkkaa  ii CChheełł--
mmuu  ŚŚlląąsskkiieeggoo..  SSttaarroossttoowwiiee::  oośśwwiięęcciimmsskkii  
ii  bbiieerruuńńsskkoo--llęęddzziińńsskkii..
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Najpierw odbyła się doroczna
odprawa kadry kierowniczej KPP
w Bieruniu z udziałem zastępcy Ko-
mendanta Wojewódzkiego Policji
w Katowicach insp. Ryszarda Leś-
niewskiego, starosty Bernarda Be-
dnorza, przewodniczącego Rady
Powiatu Józefa Bergera, prokura-
tor Agaty Słuszniak z Prokuratury
Rejonowej oraz burmistrzów i wój-
tów, na której zaprezentowano
ubiegłoroczne wyniki służbowe ko-
mendy. Policjanci nie ukrywali tak-
że problemów kadrowych i finan-
sowych. Mówili o znaczącym
wsparciu powiatu i lokalnych sa-
morządów w zaspokajaniu doraź-
nych potrzeb Komendy Powiato-
wej. Komendant Powiatowy Policji
w Bieruniu podinsp. Mariusz Dzia-
dek poruszył tematy kadrowe,
omówił także stan dyscypliny wśród
podległych policjantów. Naczelnicy
poszczególnych wydziałów KPP
przedstawili zestawienia statysty-
czne mówiące o wynikach pracy
w roku ubiegłym. Insp. Ryszard
Leśniewski podziękował władzom
samorządowym za dotychczasową
współpracę, a policjantom za służ-
bę i zdobyte wyniki. Starosta Ber-
nard Bednorz złożył policjantom
wyrazy podziękowania i za rzetel-
nie pełnioną służbę i stwierdził, że
dzięki dobrej pracy funkcjonariuszy
bieruńskiej KPP społeczeństwo po-
wiatu czuje się znacznie bezpie-
czniej. Podinsp. Mariusz Dziadek
pokreślił, że w tym kierunku będą
w dalszym ciągu zmierzać działa-
nia jego i podwładnych.

Potwierdzeniem słów uznania
dla bieruńskich policjantów było
zaproszenie i uhonorowanie na se-
sji Rady Powiatu, 16 lutego, dwóch
funkcjonariuszy Komendy Powiato-
wej Policji w Bieruniu, starszych
sierżantów Sebastiana Partyki
i Krzysztofa Szukalskiego. Obaj po-
licjanci byli bohaterami akcji rato-
wniczej 10 listopada ubiegłego ro-
ku na skrzyżowaniu ul. Warszaw-
skiej (DK 44) i ul. Turystycznej (DW
931) w Bieruniu – Ścierniach.

W tym dniu doszło do tragi-
cznego w skutkach zderzenia
dwóch TIR-ów. Kierujący cięża-
rówką wiozącą elementy metalo-
we, jadący ul. Turystyczną od stro-
ny Bojszów, nie ustąpił pierwszeń-

stwa przejazdu i uderzył w bok
prawidłowo jadącego TIR-a z kar-
tonami soków owocowych. Siła
uderzenia była tak duża, że zała-
dowany sokami TIR został ze-
pchnięty na pobliskie pole, a sa-
mochód sprawcy obrócił się o 90
stopni. Ładunki obu pojazdów
rozsypały się. 

Przybyli natychmiast na miejsce
wypadku policjanci „drogówki” Se-
bastian Partyka i Krzysztof Szukal-
ski rozpoczęli akcję wydostawania
kierowcy zakleszczonego w szofer-
ce jednej z ciężarówek. Po jego wy-
ciągnięciu TIR nagle stanął w pło-
mieniach i doszczętnie spłonął. Je-
go dogaszeniem zajęli się strażacy.
Pogotowie ratunkowe zabrało obu
kierujących (jednego w stanie cięż-
kim) do szpitala. Obaj policjanci
ratujący zakleszczonego i ciężko
rannego kierowcę, pokaleczeni
i podtruci czadem, również trafili
do szpitala.

Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Berger i starosta Bernard
Bednorz wręczyli policjantom,
w obecności ich przełożonych, li-
sty gratulacyjne. Obaj policjanci –
po odczytaniu treści listów – otrzy-
mali serdeczne brawa od obec-
nych na sesji. Obaj zostali uhono-
rowani także nagrodami pienięż-
nymi przyznanymi przez powiat.
Bernard Bednorz podziękował po-
licjantom za ich skuteczne, od-
ważne działanie i bohaterską po-
stawę.

Z początkiem marca doszło do
spotkania podinspektora Walde-
mara Prietza, do niedawna pier-
wszego zastępcy Komendanta Po-
wiatowego Policji w Bieruniu,
z członkami kierownictwa powiatu
i naczelnikami wydziałów Staro-
stwa Powiatowego. Waldemar
Prietz pożegnał się z bieruńską je-
dnostką, w której nadzorował pion
prewencji i ruchu drogowego. 

Waldemar Prietz podziękował za
sześcioletnią, owocną współpracę.
Przypomniał, że jego zawodowym,
oficerskim mottem jest: „Po pier-
wsze służyć społeczeństwu”. Mówił,
że dzięki pracy w Bieruniu lepiej po-
znał i zrozumiał działania samo-
rządu terytorialnego i jego proble-
my, dziękował za zrozumienie po-
trzeb i pomoc, jaką władze powia-
tu otaczają miejscową jednostkę
policji. – Niezapomniany dla mnie
jest okres powodzi, która nawiedzi-
ła powiat w 2010 roku. Zebrałem
wtedy szczególnie wiele doświad-
czeń. Dziękuję za każdy sympaty-
czny gest, który pomagał mnie
w pracy – jako komendantowi poli-
cji i jako człowiekowi – dodał. Na
zakończenie skierował do władz
powiatu prośbę: „Dbajcie nadal
o tę komendę, bo jest tego warta”.
Staroście Bernardowi Bednorzowi,
najbliższym współpracownikom
i kolegom ze starostwa wręczył pa-
miątkowe listy z podziękowaniami
za współpracę.

6 marca Waldemar Prietz został
wprowadzony na stanowisko za-
stępcy komendanta w Komendzie
Miejskiej Policji w Świętochłowi-
cach. Podinspektorowi Waldema-
rowi Prietzowi serdecznie życzymy
wielu dalszych sukcesów zawodo-
wych i co najmniej tak dobrej jak
w Bieruniu atmosfery pracy. 

Waldemar Prietz służy w policji
od 1989 rok. Jest absolwentem
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
i Wyższej Szkoły Umiejętności
Społecznych w Poznaniu. Jest od-
znaczony m. in. Srebrnym Krzy-
żem Zasługi, Medalem „Za ofiar-
ność i odwagę”, brązowymi od-
znakami „Zasłużony Policjant”
i „Zasłużony Honorowy Dawca
Krwi”, dwukrotnie wyróżniony
Dyplomem Honorowym Prezy-
denta Miasta Katowice „Za rato-
wanie życia ludzkiego”. RR

Mundurowi gośćmi starostwa
TTrrzzyykkrroottnniiee  ww lluuttyymm  ii mmaarrccuu  tteeggoo  rrookkuu  ww SSttaarroossttwwiiee  PPoowwiiaattoowwyymm  ooddbbyywwaałłyy  ssiięę  ooffiiccjjaallnnee  ssppoott--
kkaanniiaa  zz ffuunnkkccjjoonnaarriiuusszzaammii  KKoommeennddyy  PPoowwiiaattoowweejj  PPoolliiccjjii..  IIcchh  cczzęęssttoottlliiwwoośśćć  wwyynniikkaałłaa  nniiee  ttyyllkkoo
zz sseerrddeecczznnyycchh  rreellaaccjjii  ii bblliisskkiieeggoo  ssąąssiieeddzzttwwaa,,  aallee  zzee  zzbbiieegguu  wwaażżnnyycchh  ookkoolliicczznnoośśccii..

PPoolliiccjjaannccii  --  bboohhaatteerroowwiiee  zz  nnaasszzeejj  kkoommeennddyy..

HHeennrryykk  NNiikkiieell,,  nnaacczzeellnniikk  WWyyddzziiaałłuu  ZZaarrzząąddzzaanniiaa  KKrryyzzyyssoowweeggoo,,
SSpprraaww  OObbrroonnnnyycchh  ii  ZZddrroowwiiaa  ooddbbiieerraa  oodd  WWaallddeemmaarraa  PPrriieettzzaa  lliisstt
ppaammiiąąttkkoowwyy..
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– Nagrody Clemensa są najwyż-
szą, najbardziej prestiżową i do-
stępną nam formą uhonorowania
współobywateli naszego powiatu
wyróżniających się w pracy twór-
czej, organizacyjnej, w bezintere-
sownej działalności publicznej na
rzecz kultury. To kultura, prze-
szłość, wspólne obyczaje i tradycja
najmocniej spajają społeczność
naszego powiatu, dlatego ludziom
dbającym o rozwój i upowszech-
nianie kultury należy się nasz naj-
wyższy szacunek i uznanie – po-
wiedział Józef Berger. – Pragnę
zwrócić uwagę na fakt, że to środo-
wisko kulturalne powiatu znalazło
się w kręgu szczególnej uwagi sa-
morządu i praktycznie jako jedyne
doczekało się takiej formy honoro-
wania jego wysiłku (zdecydowanie
inny charakter mają nagrody dla
przedsiębiorców wręczane na Po-
wiatowych Targach Przedsiębior-
czości i Ekologii lub nagrody dla
nauczycieli z okazji Dnia Edukacji).
Artyści, ludzie filozoficznej refleksji
i twórczej myśli, znajdują się ró-
wnież w wąskim, pięcioosobowym
gronie wyróżnionych godnością
Honorowego Obywatela Powiatu:
są to ks. kardynał Stanisław Nagy,
prof. Julian Gembalski i Józef Kłyk

(również laureat nagrody Clemen-
sa).

– Mam nadzieję, że wśród lau-
reatów będą pojawiać się przed-
stawiciele młodszego pokolenia
artystów, poetów i pisarzy, popula-
ryzatorów i organizatorów życia
kulturalnego, przychylnych kulturze
społeczników i mecenasów – dodał
przewodniczący.

Starosta Bernard Bednorz przed-
stawił syntetyczny „bilans kultural-
ny” powiatu za rok ubiegły. Szcze-
gólną uwagę zwrócił na Galerię
Powiatową w budynku starostwa,
w której zorganizowanych zostało
kilka naprawdę ciekawych wystaw
malarstwa, grafiki i fotografii.

– W tym nowym, dostępnym kul-
turze miejscu, obejrzeliśmy między
innymi niezwykłą ekspozycję me-
dali, monet i innych pamiątek
z pontyfikatu Ojca Świętego, bło-
gosławionego Jana Pawła II, która
obecnie jest eksponowana w Cze-
chach. Po raz pierwszy w galerii tej
została otwarta wystawa z udzia-
łem zagranicznego artysty (Arne-
Bernd Rhaue z Kolonii, Roman Ny-
ga z Bierunia, pierwszy laureat
„Clemensa” z 2001 roku, i Ro-
muald Jeziorowski z Opola – twór-
cy z grupy artystycznej RAR). Zupeł-

Clemensy AD’2011
UUrroocczzyyssttoośśćć  wwrręęcczzeenniiaa  nnaaggrróódd  CClleemmeennssaa  ssttaa--
nnoowwiiłłaa  ddrruuggąą  cczzęęśśćć  XXVVIIIIII  sseessjjii  RRaaddyy  PPoowwiiaattuu  IIVV
kkaaddeennccjjii..  PPrroowwaaddzząąccyy  sseessjjęę  pprrzzeewwooddnniicczząąccyy
RRaaddyy  PPoowwiiaattuu  JJóózzeeff  BBeerrggeerr  ppoowwiittaałł  ggoośśccii..  PPrrzzyy--
ppoommnniiaałł,,  żżee  kkaażżddoorraazzoowwoo  wwrręęcczzaanniiee  ssttaattuueetteekk
CClleemmeennssaa  ssttaannoowwii  jjeeddnnoo  zz nnaajjbbaarrddzziieejj  uurroocczzyy--
ssttyycchh,,  aa zzaarraazzeemm  ssyymmppaattyycczznnyycchh  ii rraaddoossnnyycchh
ssppoottkkaańń..

„„CClleemmeennss””  wwrraazz  zz  oorrkkiieessttrrąą  ddęęttąą  KKWWKK  „„ZZiieemmoowwiitt””  wwiittaa  ggoośśccii..IIrreennaa  GGrraabboowwsskkaa  ii  „„CClleemmeennss””  MMiicchhaałł  SSaabbaatt..
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nie niedawno odbyła się wystawa
prac czeskiego fotografika Anto-
niego Mikšika, która towarzyszyła
podpisaniu umowy o partnerskiej
współpracy z czeskim Uniczowem
– współpracy, po której dużo sobie
obiecujemy także w obszarze kultu-
ry, oświaty, wymiany osobowej –
powiedział starosta. – Dzieje się
niemało, a jeśli dodać imprezy,
które powiat wspiera, którym pa-
tronuje, będzie to już imponująca
lista przedsięwzięć. Przedsięwzięć,
których nie udałoby się zrealizować
bez aktywności i wsparcia szerokie-
go grona osób potocznie nazywa-
nych ludźmi kultury. Po części ludzi
skupionych na swoich własnych
pasjach, realizujących je dla osobi-
stej satysfakcji, ale przede wszy-
stkim kreujących – prócz rozrywki
i komercji – duchowe wartości uni-
wersalne i wytwory materialne bez-
cenne dla nas wszystkich. Clemens
– choć jest nagrodą uznaniową –
nie jest nagrodą krytyków i znaw-
ców sztuki. Nagrodę tę przyznaje

kapituła, która uwzględnia wska-
zania mieszkańców powiatu, bo to
oni nominują i opiniują kandyda-
tów, oceniają ich dokonania i za-
angażowanie. Każda z trzech kate-
gorii nagrody jest jednakowo waż-
na, lecz każda premiuje inną,
szczególną cechę laureatów. Dzi-
siaj w symboliczny sposób dzięku-
jemy wszystkim tym, którzy w nas
budzą i podtrzymują humanisty-
czną wrażliwość, otwartość na
świat, na nowe myśli.

Statuetki, dyplomy i kwiaty lau-
reatom wręczali starosta Bernard
Bednorz i przewodniczący Rady
Powiatu Józef Berger. Otrzymali je
malarz Czesław Ślosarczyk i kapel-
mistrz Bronisław Latocha. W imie-
niu Zakładowej Orkiestry Dętej
KWK „Ziemowit” statuetkę odebrał
Andrzej Zimnik, a jako przedstawi-
cielka Bieruńskiego Ośrodka Kul-
tury dyrektor Zofia Łabuś. Wszyscy
wyróżnieni podziękowali staroście,
kapitule nagrody i tym, którzy no-
minowali ich do nagrody za uzna-

nie, którego symbolicznym wyra-
zem jest pamiątkowa statuetka. 

Wręczeniu nagród towarzyszyły
laudacje na cześć laureatów, pre-
zentujące ich sylwetki i dorobek,
które wygłosili ks. dr Henryk Pyka –
dyrektor Muzeum Archidiecezjal-
nego w Katowicach, Grzegorz
Zmuda – szef Promocji Polskiego
Radia w Katowicach i Adam Ra-
dosz – animator i popularyzator
kultury, dyrektor Mysłowickiego
Ośrodka Kultury.

Okolicznościowe listy gratulacyj-
ne nadesłali minister Elżbieta Bień-
kowska i wicemarszałek Senatu
Maria Pańczyk-Poździej. Nagro-
dzeni odebrali gratulacje i kwiaty
od władz samorządowych miast
i gmin, szefów największych firm
i instytucji działających na terenie
powiatu, od rodziny i przyjaciół.
Wśród obecnych na sali byli mię-
dzy innymi radny sejmiku wojewó-
dztwa Piotr Czarnynoga, przedsta-
wiciele władz Tychów, Mysłowic,
Powiatu Oświęcimskiego, Honoro-

wi Obywatele Powiatu: prof. Julian
Gembalski i Józef Kłyk.

Serdeczną mowę do laureatów
i gości wygłosił ks. kanonik dr Józef
Przybyła. Ksiądz Przybyła, były
dziekan i emerytowany proboszcz
z parafii Chrystusa Króla w Hołdu-
nowie, niedawno obronił pracę
doktorską na Uniwersytecie Pa-
pieskim Jana Pawła II w Krakowie
napisaną temat chrześcijańskiego
etosu górniczego na przykładzie
pracowników kopalni „Ziemowit”.

– Dla was dzisiaj ta godzina jest
historyczna. Życzę serdecznie wiele
satysfakcji i ciągłego rozwoju talen-
tu na długie, szczęśliwe lata. „Na
próżno żyje ten, kto innym nie po-
maga” – głosi łacińska maksyma.
A wy naprawdę pomagacie nam
w wielu sytuacjach życiowych, dla-
tego niech trwa ten piękny koncert
waszego życia, waszej twórczości
i waszej działalności – powiedział
ks. dr Józef Przybyła zwracając się
do wyróżnionych i wszystkich ze-
branych. MMRR

PPaammiiąąttkkoowwee  zzddjjęęcciiee  wwyyrróóżżnniioonnyycchh  nnaaggrrooddąą  ii  ggrruuppyy  ssaammoorrzząąddoowwccóóww  ppoowwiiaattuu..
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Do 31 marca Starostwo przyj-
mowało wnioski o dotacje na
2012 rok na usuwanie azbestu,
które Zarząd Powiatu rozpatrzy
w kwietniu, przyznając dofinan-
sowanie do realizacji zadań
w 2012 r. Informacja ta zostanie
umieszczona na stronie BIP.

W ubiegłym roku na dotacje
dla osób fizycznych związane z
usuwaniem azbestu z obiektów
budowlanych Rada Powiatu
przeznaczyła 50 000 zł. Wyso-
kość udzielonej dotacji wyniosła
43 428,04 zł, co stanowiło ok.
79,9% całkowitych kosztów po-
niesionych przez wnioskodaw-
ców. Odpady azbestowe zostały
unieszkodliwione na uprawnio-
nych składowiskach administro-
wanych przez: PPHU „KOMART”
Sp. z o. o. w Knurowie; Środo-
wisko i Innowacje Sp. z o. o.
Dobrów – gm. Tuczępy w woj.
świętokrzyskim oraz Jednostkę
Ratownictwa Chemicznego Sp.
z o. o. w Tarnowie – „Za Rzeką
Biała sektor CIII”).

Jednostkowy koszt dofinanso-
wania wynosił 20 zł (brutto) do
metra kwadratowego powie-
rzchni demontażu płyt dacho-
wych lub elewacyjnych wraz ich
utylizacją lecz nie więcej niż: a)
80% kosztów inwestycji i nie wię-
cej niż 5 000 zł, poniesionych
przez osoby fizyczne oraz wspól-
noty mieszkaniowe; b) 50% ko-
sztów inwestycji i nie więcej niż 2
000 zł, poniesionych przez oso-
by prawne, przedsiębiorców i in-
ne jednostki sektora finansów
publicznych.

W 2011 r. wpłynęło 21 wnios-
ków które dotyczyły tylko osób fi-
zycznych. Jeden wniosek został
wycofany przez wnioskodawcę,
20 wniosków Zarząd Powiatu
rozpatrzył pozytywnie i udzielił
dofinansowania.

W 2012 r. powiat przewiduje
do realizacji dwa programy
zdrowotne: „Program badań ra-
diologicznych w kierunku wczes-
nego wykrywania schorzeń
płuc” oraz „Badania przesiewo-
we – profilaktyka schorzeń pro-
staty”. O szczegółach poinfor-
mujemy po ustaleniu wykonaw-
ców i szczegółów realizacji pro-
gramów.

15 kwietnia 20. uczniów klas
trzecich technikum ekonomi-
cznego i informatycznego Po-
wiatowego Zespołu Szkół w Bie-
runiu wyjedzie do Niemiec na
czterotygodniowe praktyki za-
wodowe w ramach projektu

krótko

Hot Spot
W budynkach jednostek orga-

nizacyjnych Powiatu Bieruńsko-
Lędzińskiego, takich jak: Staro-
stwo Powiatowe i Powiatowy Za-
rząd Dróg w Bieruniu oraz Powia-
towe Centrum Społeczno-Gospo-
darcze w Lędzinach rozpocznie
się budowa bezprzewodowych
publicznych punktów dostępu do
Internetu (hot-spot). 

– Dzięki realizacji projektu po-
prawi się dostęp do szerokopas-
mowego, bezpiecznego Internetu
w kluczowych dla powiatu lokali-
zacjach, dotychczas pozbawio-
nych tego rodzaju infrastruktury
komunikacyjnej, w miejscach,
w których co roku przebywają ty-
siące interesantów. Wg projektu
od listopada 2012 r. interesanci
będą mogli korzystać z nowo-
czesnych technologii informaty-

cznych, z dostępu do informacji,
do regionalnych systemów stwo-
rzonych dla mieszkańców woje-
wództwa śląskiego, takich jak Sy-
stem Elektronicznej Komunikacji
Publicznej (SEKAP). Bezpieczne
hot-spoty umożliwią osobom
przebywającym w tych budynkach

i do 100 metrów od nich bezpie-
czne podłączenie własnych urzą-
dzeń takich jak: notebooki, PDA,
MDA, telefony komórkowe – in-
formuje Anna Piekorz, naczelnik
Wydziału Rozwoju, Funduszy Eu-
ropejskich i Inwestycji. – Projekt
obejmuje także adaptację pomie-
szczenia znajdującego się w bu-
dynku przy ulicy Lędzińskiej 24
w Lędzinach do pełnienia funkcji
serwerowni oraz dostawę dwóch
kiosków informacyjnych PIAP. 

12 marca Powiat Bieruńsko-Lę-
dziński (beneficjent) podpisał umo-
wę o dofinansowanie projektu
z Województwem Śląskim repre-
zentowanym przez Zarząd Woje-
wództwa Śląskiego. Całkowita war-
tość zadania wynosi 422 805,27
zł, z czego wkład własny Powiatu
stanowi 63 420,80 zł. MMRR

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 
– realna odpowiedź na realne potrzeby

SSttwwoorrzzeenniiee  ppuubblliicczznnyycchh  ppuunnkkttóóww  ddoossttęęppuu  ddoo  IInntteerrnneettuu  ww  PPoowwiieecciiee  BBiieerruuńńsskkoo−−LLęęddzziińńsskkiimm
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 II. Społeczeństwo Informacyjne
Działanie: 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2007−2013 znajdują się na stronie internetowej

www.rpo.silesia−region.pl

IIggrrzzyysskkaa  PPoowwiiaattoowwee  pprrzzeedd  EEUURROO’’22001122
Na 5 czerwca (wtorek) zapla-

nowano XIII Powiatowe Igrzyska
Osób Niepełnosprawnych, które
tradycyjnie odbędą się na stadio-
nie MKS w Lędzinach.

Ta niezwykła impreza co roku
gromadzi kilkaset osób niepełno-
sprawnych – mieszkańców po-
wiatu bieruńsko-lędzińskiego, Ty-
chów, Mysłowic i okolic (powiat
pszczyński, oświęcimski), które
uczestniczą w dostosowanych do
ich dysfunkcji konkurencjach
sportowych. Ponadto angażuje
ich opiekunów, wolontariuszy

i tysięczną widownię, złożoną
głównie z dzieci i młodzieży, któ-
ra gorąco dopinguje zawodni-
ków i aktywnie współuczestniczy
w tym sportowo-rozrywkowo-in-
tegracyjnym przedsięwzięciu.

Zapewne nie inaczej – jeśli
chodzi o atmosferę igrzysk – bę-
dzie w tym roku. Na pewno cie-
kawy będzie program ceremonii
otwarcia i zamknięcia imprezy
oraz propozycja imprez towarzy-
szących, nawiązujących do roz-
poczynających się w czerwcu Mi-
strzostw Europy w Piłce Nożnej

EURO’2012. Organizatorzy już
intensywnie nad tym pracują
i jak zawsze martwią się o dob-
rą, słoneczną, a przynajmniej
bezdeszczową pogodę w tym
dniu. 

Już teraz serdecznie zaprasza-
my każdego, kto znajdzie czas
i ochotę pokibicować, do przy-
jścia na lędziński stadion. Począ-
tek o godz. 9.00. Szczegóły po-
damy w następnym wydaniu, na
stronie internetowej powiatbl. pl.
Podstawowe informacje będą
opublikowane na plakatach. RR



NOWOŚCI W OFERCIE 
Zenon Kubica, naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego:

– W nowym roku szkolnym 2012/ 2013 w naszych szkołach powiato-
wych (Liceum Ogólnokształcące w Bieruniu, Powiatowe Zespoły Szkół w Bieruniu i Lędzi-
nach) dla pierwszoklasistów przygotowaliśmy aż 730 miejsc. Oferta kształcenia jest bar-
dzo szeroka, pojawiły się w niej nowe propozycje: klasy politechniczna i fotograficzno-fil-
mowa (w LO w Bieruniu) oraz nowe kierunki kształcenia: technik elektryk (PZS Bieruń), te-
chnik mechanik (PZS Bieruń i PZS Lędziny), technik górnictwa podziemnego (PZS Lędziny). 

Nowością są trzyletnie zawodówki. Dotychczas uczniowie mieli możliwość nauki
w systemie dwuletnim lub trzyletnim, w zależności od wybranego zawodu. 

Oferta edukacyjna nie dotyczy wyłącznie młodzieży. Jeżeli chodzi o kształcenie
ustawiczne, w bieruńskim PZS po raz ostatni prowadzimy rekrutację do trzyletniego
Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w zawodzie technik górnictwa podziem-
nego. W PZS w Lędzinach będzie prowadzony nabór na technika górnictwa podziem-
nego, handlowca i mechanika. 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
Anna Nyga – inspektor w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego: 

– Od 1 września Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza no-
wą formę kształcenia – kwalifikacyjne kursy zawodowe. Ukończenie kursu umożliwi
przystąpienie do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Kursy takie będą uruchomione w Powiatowych Zespołach Szkół w Bieruniu i Lędzi-
nach, m. in. w zawodach górnik eksploatacji podziemnej, technik górnictwa podziem-
nego, technik mechanik i technik elektryk.

Absolwenci zawodówek nie będą już mogli kontynuować kształcenia zawodowe-
go w technikach uzupełniających, które docelowo zostaną zlikwidowane. Będą
mogli podjąć naukę tylko w liceach dla dorosłych, które kształcą jedynie w zakre-
sie przedmiotów ogólnych. Dlatego ministerstwo tworzy nowy system zdobywania
i uzupełniania kwalifikacji zawodowych właśnie w formie kwalifikacyjnych kursów
zawodowych. 

Uczniowie pierwszych i drugich 
klas techników: ekonomicznego,
handlowego oraz górniczego
Powiatowego Zespołu Szkół 
w Bieruniu. 

NNaa  kkoolleejjnnyycchh  ssttrroonnaacchh  iinnffoorrmmaaccjjee
oo ppoowwiiaattoowwyycchh  sszzkkoołłaacchh  ppoonnaadd--
ggiimmnnaazzjjaallnnyycchh::  kkllaassyy,,  pprrooffiillee,,  wwaa--
rruunnkkii  nnaauukkii..  ZZaappoozznnaajj  ssiięę  ii ddoołłąącczz
ddoo  TTwwooiicchh  ssttaarrsszzyycchh  kkoolleeżżaanneekk
ii kkoolleeggóóww..  

ZD
JĘ

C
IE

: P
ZS

-B

























ppoowwiiaattbbll..ppll 7

krótko

Leonardo da Vinci „Przedsię-
biorczy na europejskim rynku
pracy”. Przygotowania do wy-
jazdu trwają. Młodzież uczestni-
czy w kursie języka niemieckie-
go, doskonali swoje umiejętno-
ści pod kątem oczekujących ich
zadań zawodowych, bierze
udział w warsztatach pedagogi-
czno-psychologicznych, które
mają pomóc w adaptacji w no-
wym środowisku. 22 marca od-
było się spotkanie informacyjne
dla uczniów i ich rodziców z dy-
rektorem szkoły, koordynatorem
projektu oraz nauczycielami,
którzy będą sprawować opiekę
nad uczniami w czasie pobytu
w Niemczech. Wartość projektu
wynosi ponad 50 tys. euro.

Jako jedna z dwóch szkół
w województwie śląskim, Powia-
towy Zespół Szkół w Bieruniu zo-
stał zaproszony do udziału w pi-
lotażowym projekcie przygoto-
wującym do egzaminu matural-
nego „e-matura”. 19 marca
maturzystom zaprezentowano
„platformę edukacyjną e-matu-
ra”. Każdy maturzysta będzie
miał możliwość korzystania
z materiałów edukacyjnych
przygotowujących do egzaminu
maturalnego z przedmiotów
obowiązkowych i dodatkowych,
opracowanych w przystępnej
i atrakcyjnej formie, będzie
mógł zdobyć tzw. obycie testo-
we, czyli umiejętność pracy z ar-
kuszem egzaminacyjnym, a je-
go praca i postępy naukowe bę-
dą monitorowane i oceniane, co
pozwoli na świadome planowa-
nie nauki.

Skatowe zawody samorzą-
dowców o puchar przewodni-
czącego Rady Gminy Chełm
Śląski, wygrała drużyna z Lędzin,

bezpośrednio wyprzedzając dru-
żyny z Imielina i Chełmu. W tur-
nieju, który odbył się 10 marca
w Gminnym Ośrodku Sportu

GGrruuppaa  uucczzeessttnniikkóóww  zzaawwooddóóww..
PPoośśrrooddkkuu  KKllaauuddiiaa  BBłłaażżeekk  zz ddrruu--
żżyynnyy  ppoowwiiaattoowweejj..  ZZ pprraawweejj
AAlleekkssaannddrraa  ŁŁaańńsskkaa  zz CChheełłmmuu
ŚŚlląąsskkiieeggoo..
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Kiedy w 2003 roku uroczyście otwierano pierwsze
Targi Przedsiębiorczości i Ekologii w Imielinie, tylko
najwięksi optymiści spodziewali się tego, że na trwa-
łe wpiszą się one do kalendarza śląskich przedsięw-
zięć wystawienniczych, zdobędą uznanie dalece po-
za naszym powiatem i województwem i zbiorą laury
w krajowej edycji Europejskich Nagród Przedsiębior-
czości.

Trwają przygotowania do dziewiątej edycji powia-
towej wystawy gospodarczej, która odbędzie się 16
i 17 czerwca, tradycyjnie w Imielinie, na terenie PHU
„Metale” SA, przy ul. Hallera 39. Na tegoroczną im-
prezę targową złożą się prezentacje wystawców,
konkurs o statuetkę „Złotego Liścia” i dwudniowy fe-
styn z atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Pośród pla-
nowanych imprez towarzyszących targom znajdują
się m. in.: popularna zbiórka elektrośmieci z nagro-
dami oraz forum poświęcone fotowoltanice i han-
dlowi w Internecie. 

– Tegoroczne targi rokują nader obiecująco,
oprócz stałych punktów programu przygotowujemy
trochę niespodzianek. Imielińska impreza będzie
tradycyjnie nie tylko wydarzeniem gospodarczym,
ale również radosnym festynem dla dorosłych i dzie-
ci z futbolową nutą. Gorąco zapraszam przedsię-
biorców i publiczność do udziałuw IX Powiatowych
Targach Przedsiębiorczości i Ekologii 2012 – reko-
menduje starosta Bernard Bednorz.

Nie zmienią się tego roku warunki na jakich
wystawcy będą mogli wziąć udziałw targach. Dla
przedsiębiorców z terenu powiatu cena wynajmu
metra kwadratowego powierzchni w hali wynosić
będzie 30 zł, a na terenie otwartym 10 zł netto.
Dla podmiotów spoza powiatu odpłatność wynie-
sie odpowiednio 60 i 20 zł netto. Pakiet dla mi-
krowystawcy zamknie się w zryczałtowanej kwocie
60 zł netto. Do powyższych cen należy doliczyć
23% podatku VAT. Jak co roku wystawcy będą

mogli zaprezentować firmę w „Katalogu wystaw-
ców”. 

Do przedsiębiorców trafiają zaproszenie do
udziału w imielińskich targach, zawierające zgłosze-
nia uczestnictwa, które wypełnione zainteresowani
wystawcy powinni dostarczyć osobiście lub przesłać
pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, 43-155 Bie-
ruń, ul. św. Kingi 1.

Informacje targowe i druki zgłoszeń znajdują się
ponadto na stronie internetowej www. powiatbl. pl
w zakładce Powiatowe Targi Przedsiębiorczości
i Ekologii. ZZddzziissłłaaww  KKaannttoorr

Imielińskie targowanie 16 i 17 czerwca 

Merkury rychtuje się
na imprezę

Szymon Fonfara, uczeń klasy II
wielozawodowej Powiatowego Ze-
społu Szkół w Bieruniu,  zdobył
I miejsce w kategorii senior w II Po-
wiatowym Konkursie Fotografi-
cznym, zorganizowanym przez Li-

ceum Ogólnokształcące w Bieruniu
pod hasłem „Geometria w obiekty-
wie”. Konkurs skierowany do mło-
dzieży szkół gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych miał na celu za-
chęcenie ich do spojrzenia na świat

przez pryzmat obserwacji matema-
tycznej. Fotografia Szymona zatytu-
łowana „Okulary. Parabola” oka-
zała się – zdaniem jury – najlepsza
spośród kilkudziesięciu prac nade-
słanych na konkurs. Gratulujemy!

NNaaggrrooddzzoonnaa  ffoottoo--
ggrraaffiiaa  SSzzyymmoonnaa
FFoonnffaarryy..

Fotograficzny sukces 
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i Rekreacji, wzięły udział 24 oso-
by (w tym trzy panie) z sześciu
drużyn z powiatu bieruńsko-lę-
dzińskiego (Chełm, Imielin, Bie-
ruń, Lędziny, Bojszowy, Powiat).

W punktacji indywidualnej wy-
grał Jan Gruca z Lędzin, II miej-
sce zajęła Aleksandra Łańska
z Chełmu, III – Marian Synowiec
z Imielina.

Zawodnicy otrzymali z rąk
przewodniczącego RG Kazimie-
rza Plewni puchary i nagrody
rzeczowe.

Reprezentacja Powiatu Bieruń-
sko-Lędzińskiego wystąpiła
w składzie Klaudia Błażek, Bog-
dan Gałuszka, Czesław Orze-
gowski i Alojzy Palowski. Zajęła
piąte miejsce. DDaaSS

35 uczniów Powiatowego Ze-
społu Szkół w Bieruniu uczestni-
czyło w dwudniowym szkoleniu

z zakresu doradztwa zawodowe-
go „Wytyczyć drogę do celu –
planowanie własnej ścieżki edu-
kacyjnej”. Była to szósta i ostat-
nia sesja szkoleń z cyklu „War-
sztaty aktywności własnej”. Ucz-
niowie uczyli się tworzyć profe-
sjonalne dokumenty aplikacyjne,
ćwiczyli scenariusze rozmowy
kwalifikacyjnej, próbowali zapla-
nować swoją karierę zawodową.

Angelika Bojda z Powiatowego
Zespołu Szkół w Bieruniu wygrała
Otwarte Wojewódzkie Zawody
Strzeleckie „Kobieta Strzelec
2012”, zorganizowane z okazji
Dnia Kobiet. Na III miejscu po-
dium stanęła jej szkolna koleżan-

ka Joasia Błażek. Obie startowały
w kategorii KSP 40 L (40 strzałów
z karabinu sportowego w pozycji
leżącej). Ewa Gubernat, opiekun
szkolnego koła strzeleckiego
w PZS w Bieruniu, zajęła II miejsce
w kategorii KSP 10 L. Zawody od-

krótko „RAZEM ZNACZY LEPIEJ”

„Razem znaczy lepiej” to kolej-
ny projekt współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu
Społecznego (Program Operacyj-
ny Kapitał Ludzki), realizowany
z udziałem powiatu bieruńsko-lę-
dzińskiego przez Fundację Instytut
Nauk Ekonomicznych i Społe-
cznych.

Tym razem objęci projektem
zostaną przedstawiciele podmio-
tów lokalnych mających wpływ na
sytuację społeczno-gospodarczą
powiatu. Powszechnie komento-
wany w środkach masowego
przekazu czas nadchodzącego
(a raczej trwającego już) kryzysu
gospodarczego państw Unii wy-
wiera wpływ na stan finansów na-
szego kraju. To nie pozostaje bez
znaczenia dla kondycji gospodar-
czej i finansowej naszego powia-
tu i jego mieszkańców. Zachodzi
więc pilna potrzeba opracowania
i wdrożenia takich rozwiązań go-
spodarczych i społecznych
w przestrzeni lokalnej, aby zmini-
malizować konsekwencje nieko-
rzystnych zmian. Opracowanie
cząstkowych rozwiązań obejmu-
jących wybrane dziedziny działań
gospodarczych czy wybrane gru-
py społeczne jest zazwyczaj krót-
kotrwałe i mało skuteczne. Konie-
czne jest kompleksowe przygoto-
wanie rozwiązań przeciwdziałają-
cych skutkom kryzysu, obejmują-
cych wszystkie kierunki działań
podmiotów gospodarczych, insty-
tucjonalnych i społecznych nasze-
go regionu, aby w możliwie sku-
teczny sposób ograniczyć jego
negatywny wpływ na mieszkań-
ców naszego powiatu.

Głównym celem działań zapla-
nowanych w projekcie „Razem
znaczy lepiej” jest konsolidacja
lokalnych partnerów życia społe-
cznego i gospodarczego do
opracowania i wdrożenia rozwią-

zań minimalizujących negatywne
konsekwencje wynikające z za-
chodzących zmian. Droga do ce-
lu będzie wiodła przez liczne
spotkania i panele dyskusyjne
prowadzone przez doświadczo-
nych ekspertów z dziedziny za-
rządzania, inwestycji, badań,
marketingu, czy stosunków inter-
personalnych, dające podstawo-
wą wiedzę z zakresu budowania
strategii zarządzania zmianą,
wdrażania innowacji organiza-
cyjnej i produktowo-usługowej,
pomiaru efektywności, ocenie ry-
zyka i metodom zapobiegania je-
go wystąpieniu wraz z narzędzia-
mi do jego przewidywania i pla-
nowania mechanizmów zarad-
czych. Bogaty program paneli
dyskusyjnych wspierany przez
szereg badań i analiz procesów
wpływających na możliwe zmiany
struktur gospodarczych naszego
powiatu przygotowanych i opra-
cowanych przez ekspertów m. in.
z dziedziny socjologii i zarządza-
nia zmianą będzie dobrym wpro-
wadzeniem do zrealizowania
głównego celu projektu, jakim
jest opracowanie Partnerskiej
Strategii Zarządzania Zmianą
Gospodarczą (w skrócie SZZG).
Opracowanie tego dokumentu to
duże wyzwanie dla jego twórców
i z tego powodu zaplanowano łą-
cznie 5 dni spotkań konsultacyj-
nych dopracowujących treść pub-
likacji. Strategia będzie zawierać
rozdziały dotyczące najbardziej
problematycznych obszarów ży-
cia społecznego i gospodarczego
naszego regionu, tj. zatrudnie-
nia, przedsiębiorczości, potencja-
łu inwestycyjnego oraz współpra-

cy podmiotów lokalnych. Efektem
wymienionych działań będzie
publikacja i promocja SZZG wraz
z opracowaniem procedur i na-
rzędzi szybkiego reagowania
w przypadku wystąpienia zmiany
gospodarczej, a także wypraco-
wanie przez Partnerstwo kolej-
nych projektów umożliwiających
wdrożenie powstałej strategii.
Efekty pracy zespołów zostaną
przedstawione w formie prezen-
tacji multimedialnej na konferen-
cji podsumowującej działania
projektu.

Jeśli sądzisz, że działania za-
planowane w projekcie przyniosą
korzyść w zrozumieniu zachodzą-
cych zmian gospodarczych i spo-
łecznych, dołącz do Partnerstwa
w ramach projektu „Razem zna-
czy lepiej”. Z pomocą doświad-
czonych ekspertów przeciwstawi-
my się negatywnym skutkom
zmian społeczno-gospodarczych;
co więcej, nauczymy się je przewi-
dywać oraz wpływać na kształt ży-
cia społeczno-gospodarczego
powiatu, aby zapewnić jego mie-
szkańcom lepszą przyszłość.

Łączna wartość projektu wyno-
si 694 719,40 zł, z czego powiat
bieruńsko-lędziński, jako partner,
dysponować będzie kwotą 120
900,00 zł. Na potrzeby działań
projektu Zarząd Powiatu udostęp-
nia pomieszczenia w Powiatowym
Centrum Społeczno-Gospodar-
czym wraz z salą konferencyjną
i zapleczem w Lędzinach przy ul.
Lędzińskiej 24, gdzie prowadzony
będzie punkt informacyjny. Pro-
jekt trwał będzie 18 miesięcy.
Rozpocznie się 1 marca 2012 r.
Zapraszamy do współpracy!

RRaazzeemm  zznnaacczzyy  lleeppiieejj  -- projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Lider Projektu

Fundacja Instytut Nauk
Ekonomicznych i Społecznych

Partner Projektu

Powiat Bieruńsko-Lędziński
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krótko

były się 10 marca na strzelnicy KS
„Piast” w Bieruniu. Głównym or-
ganizatorem przedsięwzięcia był
Śląski Zarząd Wojewódzki Ligi
Obrony Kraju w Katowicach. PZS
w Bieruniu wraz ze Śląskim Za-
rządem Wojewódzkim LOK
w Katowicach oraz Zarządem
Miejskim LOK w Bieruniu jest or-
ganizatorem cyklu zawodów
Szkolnej Ligi Strzeleckiej dla ucz-
niów gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnych z powiatu bieruń-
sko-lędzińskiego i Tychów. Zawo-
dy będą się odbywać na strzelni-
cy KS „Piast” w Bieruniu do paź-
dziernika 2012 roku.

Uczniowie czwartych klas te-
chnikum logistycznego PZS
w Lędzinach wzięli udział
w spotkaniu z Sebastianem
Twarogiem – pracownikiem Ka-
tedry Logistyki Ekonomicznej
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach, który przedstawił

m. in. rolę logistyki w organiza-
cji imprez masowych, co w kon-
tekście zbliżającego się wielkimi
krokami EURO’2012 było nie-
zwykle interesujące.

Prowadzący podkreślił nie-
przerwany od 2005 roku wzrost
przeciętnego wynagrodzenia
w transporcie i gospodarce ma-
gazynowej, co niewątpliwie sta-
wia zawód logistyka w gronie
atrakcyjnych i pożądanych pro-
fesji wśród osób stawiających
swoje pierwsze kroki na rynku
pracy.

Na jedno sobotnie przedpo-
łudnie duża sala Domu Kultury
„Sokolnia” w Imielinie zamieniła
się w teren lotów szybowcowych.
3 marca odbyły się tu III Otwar-
te Zawody Modeli Szybowców
Halowych dla zawodników ze
szkół podstawowych z terenu
powiatu. Zawody wygrał Kacper
Mrozek z Bierunia, uczeń V kla-
sy SP 3, który od paru lat chodzi
na zajęcia kółka modelarskiego
w Lędzinach. Uczestniczył już
w takich zawodach, jednak do-
piero teraz po raz pierwszy sta-
nął na „podium” i zajął I miej-
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Lędzińska finalistka
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To oznacza, że łącznie z tymi
nowymi, dodatkowymi środkami
powiat w latach 2010-2012 na
usuwanie skutków powodzi w tej
gminie zainwestuje ponad 21,6
mln złotych ze środków zewnę-
trznych i ok. 1 mln zł ze środków
własnych. Nowe, rozpoczęte inwe-
stycje to remont za ponad 520 tys.
zł ul. Wawelskiej w Bieruniu No-
wym (środki pochodzą z Funduszu
Solidarności). Oszczędności pop-
rzetargowe w wysokości ok. 40 tys.
zł skierowane zostaną na odtwo-
rzenie rowów przy ul. Jagiełły. 

Kolejna inwestycja to budowa
nowego mostu nad potokiem Go-
ławieckim w Czarnuchowicach,
finansowana z Promesy MSWiA
w wysokości 1,7 mln zł. W sty-
czniu firma Promost z Żywca za-
projektowała nowy most o długo-
ści 22 metrów o takich samych
parametrach jak trzy inne mosty
budowane obecnie w powiecie, to

znaczy 6 metrów szerokości jez-
dni plus 2-metrowej szerokości
chodnik. Rozpoczęła się już pro-
cedura przetargowa. Most musi
być wybudowany do końca 2012
roku. 

Ostatnim zaplanowanym za-
daniem inwestycyjnym jest re-
mont ul Bojszowskiej. Tę długo
oczekiwaną szczególnie przez
mieszkańców tej ulicy inwestycję
powiat zrealizuje z oszczędności
w ramach RPO WSL 2007-2013.
Instytucja wdrażająca Program
Operacyjny poinformowała że
oszczędności jakie wystąpiły na
realizowanych dotychczas przez
powiat inwestycjach wraz ze
zmianami kursowymi euro wyno-
szą 5 241 356 zł i będą stano-
wić 85% wkładu do kolejnej inwe-
stycji z listy rezerwowej powiatu,
czyli ul. Bojszowskiej w Bieruniu.
15% kosztów zadania musi doło-
żyć powiat, bowiem takie są zasa-

dy aplikowania w ramach projek-
tów konkursowych. W zamian za
to droga powiatowa ul. Bojszow-
ska będzie kompleksowo zmo-
dernizowana tak jak wszystkie
drogi powiatowe wraz z chodni-
kami i ścieżkami pieszo-rowero-
wymi od Jajost aż do kościółka
św. Walentego w Bieruniu Starym
(ponad 3,3 km). Będzie to naj-
dłuższa i najdroższa w historii po-
wiatu inwestycja drogowa, bo-
wiem kosztorys ofertowy sięga
ponad 6,5 mln zł. Obecnie po-
wiat kompletuje dokumenty, zlecił
opracowanie studium wykonalno-
ści oraz przygotowuje wniosek
aplikacyjny – taki sam jak dla ul.
Świerczynieckiej,, Mielęckiego
i obydwu mostów nad Gostynką.
Przetarg na tę robotę powinien
zostać rozstrzygnięty w czerwcu.

Więcej szczegółów o tych inwe-
stycjach w następnym wydaniu in-
formatora. 

Wawelska, Bojszowska 
i most nad Potokiem Goławieckim 

Kolejne inwestycje drogowe powiatu
w Bieruniu w 2012 roku
WW  oossttaattnniimm  mmiieessiiąąccuu  ppoowwiiaatt  ppoozzyysskkaałł  nnaa  uussuuwwaanniiee  sskkuuttkkóóww  uubbiieeggłłoo--
rroocczznneejj  ppoowwooddzzii  ––  nnaa  rreemmoonnttyy  ddrróógg  ppoowwiiaattoowwyycchh  ii mmoossttóóww  ––  ppoonnaadd
77,,55  mmllnn  zzłł!!  CCaałłaa  ttaa  kkwwoottaa  jjeesstt  pprrzzeezznnaacczzoonnaa  nnaa  ooddttwwoorrzzeenniiee  iinnffrraa--
ssttrruukkttuurryy  ddrrooggoowweejj  ww ggmmiinniiee  BBiieerruuńń..

Ile mamy obecnie autostrad
i dróg ekspresowych? Jak ustalić
normy zapasu dla danego asorty-
mentu? Gdzie mogą pojawić się
słabe punkty podczas współpracy
dostawcy z odbiorcą? 

16 marca, podczas finału IV
Ogólnopolskiej Olimpiady Logi-
stycznej, młodzi logistycy rozwią-
zywali zadania problemowe.
W trzecim, ostatnim etapie zma-
gań, w wielkiej auli Wyższej Szko-
ły Logistycznej w Poznaniu, wzięło
udział pięćdziesięciu najlepszych
z całej Polski. W drodze do finału
pokonali oni rekordową liczbę
ponad 5.500 uczestników z wszy-
stkich szkół. Wśród nich była ró-
wnież reprezentantka Powiatowe-
go Zespołu Szkół w Lędzinach So-

nia Szary z klasy 4E.  – Pytania nie
były zbyt trudne, na wszystkie od-
powiedziałam – oceniła zmaga-
nia Sonia. 

Kiedy finaliści męczyli się nad
testem, opiekunowie zostali za-
proszeni do udziału w warszta-
tach i krótkim konkursie na temat
pracy z młodzieżą. Do wygrania
były pomoce dydaktyczne do pra-
cowni logistycznej. Dzięki Justynie
Pilch PZS odniósł sukces – otrzy-
mał jedną z czterech mini euro-
palet wraz z elementami do sa-
modzielnego montażu przez ucz-
niów.

W chwili składania numeru nie
znaliśmy ostatecznych wyników
olimpiady, które miały być ogło-
szone 2 kwietnia. 
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sce. II miejsce wywalczył Łukasz
Karkoszka z Imielina, III – To-
masz Mrozek z Goławca, IV i V
– Łukasz Szymura i Mateusz Go-
czoł z Imielina. 

Zawody zorganizowała „So-
kolnia” przy współudziale koła
LOK w Imielinie. Sędziowali Ar-
tur Pieczka, Dariusz Pudełko,
Adrian Kuc, kierownikiem zawo-
dów był Janusz Musik. Nad or-
ganizacją czuwał Andrzej Ma-
lorny. DDaaSS

Co to znaczy ciepłe światło?
Jak je określić? Jakie źródło
światła zastosować? I jakim ko-
sztem? Na te i inne pytania odpo-
wiadali uczniom i uczennicom Po-
wiatowego Zespołu Szkół w Lę-
dzinach naukowcy Politechniki
Częstochowskiej dr hab. Tomasz
Popławski – prodziekan Wydziału
Elektrycznego oraz dr inż. Marek
Kurkowski, od lat zajmujący się
naukowo szeroko pojętym oświet-
leniem. Młodzież przygotowująca
się do zawodu technik elektryk
i technik informatyk mogła się do-
wiedzieć właściwie wszystkiego
o współczesnych lampach – zaró-
wno tradycyjnych, jak i tych no-
wocześniejszych, np. wykorzystu-
jących światło LED. Wykład został
zorganizowany w ramach współ-
pracy PZS z Wydziałem Elektry-
cznym Politechniki Częstochow-
skiej przy wsparciu Krzysztofa Żo-
gały. 

W PZS w Lędzinach odbył się
finał III edycji Rejonowego Kon-
kursu „Muzyczne tete-a-tete
z angielskim”. Uczenie się zna-
nych piosenek, przebojów i ich
śpiewanie poszerza i wzmacnia
znajomość języka obcego. W fi-
nale wzięło udział po czworo
uczniów z gimnazjów i szkół po-
nadgimnazjalnych.

Wyniki ostatecznej klasyfika-
cji. W kategorii gimnazjów:
I miejsce – Magdalena Krako-
wiecka (Gimnazjum im. Po-
wstańców Śląskich w Imielinie);
II – Klaudia Papoń (Gimnazjum
nr 1 im. Armii Krajowej w Ty-
chach); III – Maria Zazula (Gim-
nazjum nr 6 w Mysłowicach);
wyróżnienie – Szymon Ferdyniok
(Gimnazjum nr 3 w Lędzinach).
W kategorii szkół średnich:
I miejsce – Klaudia Drobny (LO
w Bieruniu); II miejsce – Patrycja
Małecka (PZS w Lędzinach), III
miejsce – Kamila Cyran (Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych nr
2 w Mysłowicach); wyróżnienie –
Justyna Piórek (PZS w Lędzi-
nach). 

krótko

„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



Negocjujemy przez całe życie,
często nie zdając sobie z tego
nawet sprawy. W domu, w szko-
le, potem w pracy. Sztukę nego-
cjacji powinniśmy poznawać już
od najmłodszych lat, by umieć
odpowiednio wyrażać i argu-
mentować swoje racje. Cieszę
się, że dyrekcja Powiatowego Ze-
społu Szkół w Lędzinach bardzo
dba o rozwój swoich uczniów or-
ganizując tego typu dodatkowe
zajęcia. Takie warsztaty prowa-
dzi się z przyjemnością – powie-
działa Sabina Klimek, certyfiko-
wany trener i szkoleniowiec, któ-
ra poprowadziła w PZS w Lędzi-
nach warsztaty „Młodzi uczą się
negocjować”. Dzięki nim mło-
dzież dowiedziała się czym są
negocjacje, jak prawidłowo się
je prowadzi, a jednocześnie po-
znawała techniki negocjacyjne
i style prowadzenia negocjacji
w różnych krajach. Ćwiczenia
i praktyczne przykłady połączone
z teorią – to zasady dobrych wy-
kładów. Ten warsztat do takich
należy zaliczyć…

W zajęciach wzięli udział ucz-
niowie, którzy w I semestrze uzys-
kali najwyższą średnią ocen – 70
osób. Po warsztatach powiedzieli: 

– Moim zdaniem najciekawszym
elementem szkolenia było zaan-
gażowanie uczestników w różne

zadania. Podział na grupy umożli-
wiał przedstawienie przez liderów
grup różnych rozwiązań i koncep-
cji dotyczących technik negocjacji
(Marzena Kula, 3el).

– Najbardziej podobał mi się
rzeczowy i logiczny sposób pro-
wadzenia zajęć. Dodatkowym
atutem było doświadczenie pro-
wadzącej szkolenie w dziedzinie
technik i sposobów negocjacji
(Sara Siejka, 3el).

– Dowiedzieliśmy się różnych
ciekawostek na temat technik ne-
gocjacji. Najbardziej podobała
mi się inscenizacja samego pro-
cesu negocjacji (Magdalena Bry-
jok, 2el). JJBB

Na VII Wojewódzkiej Konferencji
Szkół Górniczych, 22 marca w Po-
wiatowym Zespole Szkół w Bieruniu,
spotkali się nauczyciele przedmio-
tów górniczych 21 szkół ze Śląska
i Małopolski. Tematem przewodnim
były „Współczesne techniki strzelni-
cze stosowane w kopalniach węgla
kamiennego”. Wykład poprowadził
Andrzej Dudek, kierownik Działu
Techniki Strzelniczej KWK „Piast”
w Bieruniu. Przed wykładem nau-
czyciele odwiedzili firmę NITROERG
S. A. w Bieruniu, produkującą mate-
riały wybuchowe dla górnictwa. 

– Powiatowy Zespół Szkół w Bie-
runiu stał się centrum spotkań nau-
czycieli szkół górniczych. Tematy
poszczególnych wykładów propo-
nowane są przez uczestników fo-

rum, dzięki czemu nauczyciele mo-
gą uzupełnić swoją wiedzę, co
przekłada się na podniesienie jako-
ści kształcenia w zawodach górni-
czych. Temat konferencji połączony
z możliwością obejrzenia procesu
produkcji materiałów wybuchowych
w zakładach NITROERG S. A. jest
doskonałym przykładem połącze-
nia teorii z praktyką – powiedział
Zbigniew Bujnowicz z Zespołu Szkół
Technicznych w Bytomiu.

Nauczyciele mieli okazję do za-
dawania pytań, wymiany doświad-
czeń. Każdy otrzymał materiały dy-
daktyczne na płytach CD na temat
technik strzałowych z filmem pre-
zentującym wybuch pyłu węglowe-
go, opracowanym w Kopalni Doś-
wiadczalnej „Barbara”. BBSS
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W związku ze zmianami, jakie zostały wprowadzone
przez nowelizację ustawy z dnia 12 maja 2011r. o kre-
dycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz.
715), poniżej przedstawiona została analiza wprowa-
dzonych dnia 18 grudnia 2011 r. modyfikacji. 

Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się na
podstawie art. 3 w/ w ustawy umowę o kredyt w wysoko-
ści nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej
kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredyto-
dawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje
przyrzeczenie udzielania konsumentowi. Przy czym za
konsumenta uważa się, zgodnie z art. 22. Kodeksu cywil-
nego, osobę dokonującą czynności prawnej niezwiąza-
nej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub za-
wodową.

UUwwaaggaa!!  PPrrzzeedd  1188  ggrruuddnniiaa  22001111 rr..  oobboowwiiąązzyywwaałłaa  uussttaa--
wwaa  zz ddnniiaa  2200  lliippccaa  22000011  rr..  oo kkrreeddyycciiee  kkoonnssuummeenncckkiimm  ((DDzz..
UU..  zz 22000011  rr..  nnrr  110000,,  ppoozz..  11008811  zzee  zzmm..))..  PPrrzzeeppiissyy  tteejj  ssttaarreejj
uussttaawwyy  nnaaddaall  zznnaajjddąą  zzaassttoossoowwaanniiee  oodd  uummóóww  kkrreeddyyttoowwyycchh
zzaawwaarrttyycchh  ddoo  ddnniiaa  1177  ggrruuddnniiaa  22001111  rr..  wwłłąącczznniiee..

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

Wystrzałowy temat

WWyykkłłaadd  AAnnddrrzzeejjaa  DDuuddkkaa..
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Młodzi negocjatorzy
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Z PRAC ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO 
ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP

Na zaproszenie strażaków z Mit-
terteich (powiat Tirschenreuth
w Bawarii) delegacja strażaków
naszego powiatu odwiedziła tę za-
przyjaźnioną jednostkę w dniach
8 – 11 marca. Zasadniczym powo-
dem wyjazdu był udział w uroczy-
stości przekazania strażakom
z Mitterteich, 11 marca, nowego
samochodu gaśniczego, zakupio-
nego przez władze miasta. W uro-
czystym poświęceniu samochodu
brały udział władze powiatu, mia-
sta i okoliczne jednostki strażackie.
Wydarzenie to miało bardzo od-
świętną oprawę. Od delegacji na-
szego powiatu strażacy otrzymali
pamiątkową figurę św. Floriana,
aby patron strażaków miał ich
zawsze w opiece, bowiem rok
2011 był wielce pechowy dla dru-
hów z Mitterteich – w wypadkach
stracili dwa samochody gaśnicze. 

Skład naszej delegaci tworzyły
nowo wybrane władze Zarządu
Oddziału Powiatowego Związku
OSP RP Powiatu Bieruńsko-Lędziń-
skiego: prezes Bernard Bednorz,
wiceprezes Jan Jęczmyk, sekretarz
Zarządu Stanisław Brzeskot oraz
burmistrz miasta Lędziny – Wie-
sław Stambrowski, pełnomocnik
burmistrza ds. kryzysowych Jan
Słoninka, wiceprzewodniczący Ra-
dy Powiatu Marek Spyra.

– Gospodarze oprócz bardzo
ciepłego przyjęcia powitalnego,
które odbyło się w strażnicy OSP
Mitterteich (pierwszym witającym

był honorowy komendant Otto
Weis) jak zwykle przygotowali bar-
dzo atrakcyjny program pobytu.
W pierwszym dniu zostaliśmy przy-
jęci przez burmistrza Mitterteich,
od którego mogliśmy się wiele do-
wiedzieć mieście i jego proble-
mach, a szczególnie o kurczeniu
się liczby ludności miasta. Młodzi
Niemcy wyjeżdżają do dużych
ośrodków szukać bardziej atrak-
cyjnych warunków życia. Jest to
problem, z którym lokalne władze

muszą sobie poradzić – relacjonu-
je Stanisław Brzeskot. – Z kolei
spotkanie z komendantem policji
dało nam obraz jej pracy. Powie-
dział nam, jak policja niemiecka
przeciwstawia się przemytowi nar-
kotyków i innym zagrożeniom
związanych z ruchem przygrani-
cznym (Mitterteich leży 7 km od
granicy z Czechami). Wizyty
w przedszkolu miejskim, w oczysz-
czalni ścieków oraz Powiatowym
Zarządzie Dróg wypełniły kolejne

godziny naszego pobytu.  Mogliś-
my się sporo dowiedzieć o ich
problemach i stosowanych roz-
wiązaniach, które niekiedy podob-
ne są do naszych. Za wszystkim –
podobnie jak u nas – zawsze kryją
się ludzie i pieniądze, których
Niemcom też brakuje.

– W sobotę 10 marca, przy
pięknej słonecznej pogodzie,
mogliśmy zwiedzać jedno z naj-
starszych miast Niemiec Regens-
burg. Miasto, jak nam powiedzia-
ła specjalnie zaproszona polska
przewodniczka mieszkająca w Re-
gensburgu od 10. lat, zostało za-
łożone w 150 roku naszej ery
przez Rzymian jako twierdza woj-
skowa. Niesamowite dzieje mia-
sta po upadku Cesarstwa Rzym-
skiego, pieczołowicie zadbane
stare zabytki, most kamienny nad
Dunajem, Katedra, która budo-
wana była 600 lat, zrobiły na nas,
zwiedzających wielkie wrażenie –
snuje opowieść S. Brzeskot. – Po
południu opuściliśmy Regensburg
w pełni zadowoleniu z tego, co
mogliśmy zobaczyć.

Wizyta stanowiła element wielo-
letniej współpracy strażaków ba-
warskich ze strażakami Powiatu
Bieruńsko – Lędzińskiego.

– Druhom z Mitterteich dziękuje-
my za gościnę i życzymy im wszy-
stkiego najlepszego w ich trudnej
pracy i służbie, w niesieniu ludziom
pomocy – podkreśla Stanisław
Brzeskot. RR

U druhów z Bawarii

NNaasszzaa  ddeelleeggaaccjjaa  wwśśrróódd  pprrzzyyjjaacciióółł  zz  MMiitttteerrtteeiicchh..

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkie-
go ZOSP RP uchwałą nr 6/ II/ 2012 z dnia
19.03.2012 r. dokonało podziału dotacji na
rok 2012 dla jednostek OSP w województwie
śląskim. Nasz Odział Powiatowy otrzymał do-
tacje na dwa zestawy do ratownictwa medy-
cznego z przeznaczeniem dla OSP Imielin
oraz OSP Międzyrzecze oraz dotację w wyso-
kości 250 tys. zł na zakup średniego samo-
chodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki
OSP w Bojszowach! Kwota dotacji uzupełni
środki własne Gminy Bojszowy przeznaczone
na zakup samochodu, który kosztuje ponad
600 tys. zł.

– Jest to przykład skutecznej realizacja na-
szej polityki wzmacniania potencjału naszych
ochotniczych straży pożarnych, na których
oparte jest ratownictwo pożarowe w powiecie
– mówi Bernard Bednorz, starosta i prezes Za-

rządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP. Nowy
zakup zastąpi w tej jednostce wysłużony 28-
letni wóz strażacki marki Star. – Cieszę się
bardzo, że plan konsekwentnej wymiany naj-
starszego taboru w naszych jednostkach, dzię-
ki wsparciu finansowemu gmin, jest realizo-
wany.

Nowe wozy strażackie co najmniej średniej
klasy mają już m. in. Lędziny, Imielin, Chełm
Śląski i Bieruń Stary. Nowy Zarząd Powiatowy
ma nadzieję, że w przyszłym roku kolejna je-
dnostka z naszego powiatu wzbogaci się o ta-
ki nabytek. Do wyboru jest kilka firm: Scania,
Volvo, Iveco, MAN oraz Mercedes. Na wieść
o tej decyzji strażacy z Bojszów rozpoczęli mie-
rzenie garaży i wybór odpowiedniego typu
wozu który zmieści się w drzwiach strażnicy.
A jaki wóz stanie w bojszowskiej strażnicy do-
wiemy się niebawem. 

Nowy wóz strażacki dla OSP Bojszowy Powiatowy Dzień Strażaka
Na 26 maja na parkingach przed budyn-

kiem Starostwa Powiatowego w Bieruniu za-
planowano tradycyjne powiatowe obchody
Dnia Strażaka.

Wezmą w nich udział wszystkie jednostki
OSP z powiatu, strażacy zawodowi z Tychów
oraz zaprzyjaźnione z naszymi strażakami je-
dnostki z Niemiec i Czech. Zaproszony został
wicepremier rządu i jednocześnie prezes Za-
rządu Głównego ZOSP RP Waldemar Pawlak,
minister Elżbieta Bieńkowska, wójtowie i bur-
mistrzowie wszystkich gmin naszego powiatu,
przedsiębiorcy oraz włodarze sąsiadujących
z powiatem miast i powiatów. Podczas uro-
czystości zostaną wręczone odznaczenia i me-
dale strażackie za ofiarną służbę.

W imieniu Zarządu Powiatowego serde-
cznie zapraszamy wszystkich mieszkańców
naszego powiatu na tę uroczystość. 
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