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W poprzednim numerze pisaliśmy o nowych obiektach dla Bierunia: o orliku przy Liceum
Ogólnokształcącym oraz o Wojewódzkich i Powiatowych Magazynach Przeciwpowodziowych
przy nowej siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg i bieruńskiego oddziału Śląskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych przy ul. Warszawskiej, przedstawiliśmy genezę budowy oraz
dane opisowe wymienionych obiektów. Stało się…

Orlik, magazyny i biura – nowe inwestycje powiatowe – przeszły na codzienną służbę, cieszą
swoich użytkowników funkcjonalnością, estetyką i komfortem.

Na zdjęciu: zwiedzanie magazynów przeciwpowodziowych. 
WWiięęcceejj  nnaa  ssttrroonnaacchh  1122--1144



 FFEENNOOMMEENN  ŚŚLLĄĄSSKKIIEEJJ
PPRRZZEEDDSSIIĘĘBBIIOORRCCZZOOŚŚCCII to tytuł
zaplanowanej na 14 marca
2013 roku w kinie „Piast” w Lę-
dzinach konferencji pod hono-
rowym patronatem ks. kardy-
nała Stanisława Nagy’ego oraz
arcybiskupa katowickiego ks.
Wiktora Skworca. Konferencja
współorganizowana przez po-
wiat bieruńsko-lędziński, gminę
Lędziny oraz radnego sejmiku
Piotra Czarnynogę ma stanowić
zupełnie inne, nowe spojrzenie
na przedsiębiorczość Ślązaków.
Właśnie: jaką? Dobrą, uczciwą,
godną zaufania…

Prelegenci z naszych najwięk-
szych śląskich uczelni: z Uniwer-
sytetu Śląskiego (socjolog dr Łu-
kasz Trembaczewski) oraz Polite-
chniki Śląskiej (rektor prof. An-
drzej Karbownik) pokierują dys-
kusją w dwóch panelach tematy-
cznych „Fenomen Śląskiej Przed-
siębiorczości” oraz „Przedsiębior-
cza Młodzież”. Oprócz strony
naukowej w dyskusji zapowie-
dzieli również swój udział ks. Jó-
zef Przybyła, dyrektor WUP Mie-
czysław Płaneta, prof. Jan Kli-
mek (naukowiec i przedsiębior-
ca), Sabina Klimek (młoda
dziennikarka, współautorka
książki „Przedsiębiorczość bez ta-
jemnic” oraz wiele osobistości
życia politycznego i gospodar-
czego. W dyskusji na wyżej wy-
mienione tematy udział weźmie
również przedsiębiorcza mło-
dzież naszych szkół powiato-
wych.

 SSRREEBBRRNNYY  KKLLUUCCZZ  DDLLAA
SSTTAARROOSSTTYY.. Oficyna Wydawnicza
Regiony, Stowarzyszenie Dzienni-
karzy RP jak co roku przeprowa-
dziła konkurs pt. Samorządowiec
Roku. W III edycji konkursu Samo-
rządowca Roku 2011 Starosta
Bieruńsko-Lędziński Bernard Be-
dnorz został nagrodzony „Sre-
brnym Kluczem”. Uroczystość wrę-
czenia pamiątkowych certyfikatów
odbyła się 7 grudnia 2012 r.

Konkurs Samorządowiec Roku
ma na celu wyłonienie liderów
wspólnot samorządowych, wy-
różniających się oryginalnymi
działaniami, służącymi lepszemu
zaspokajaniu potrzeb społe-
cznych, oraz tworzących warunki
dla zrównoważonego rozwoju
lokalnego, przyczyniających się
do unowocześnienia potencjału
społecznego i gospodarczego
miast, gmin i powiatów. Więcej
na www.regiony-liderzy.pl 

przegląd
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Najmłodsi, którzy towarzyszyć
będą rodzicom załatwiającym
sprawy urzędowe w Starostwie Po-
wiatowym w Bieruniu, nudzić się
nie będą. Do ich dyspozycji w holu
(obok ogólnie dostępnego info-
kiosku) i w sali obsługi Wydziału
Komunikacji urządzono kąciki za-
baw, wyposażone w wielobarwne
stoliki i krzesełka oraz kredki i ko-
lorowanki. Dzięki takiemu udogo-
dnieniu, rodzice z małymi dziećmi
mogą sprawniej załatwić swoje
sprawy, podczas gdy ich pociechy
czas pobytu w urzędzie poświęcają
np. na rysunki.

Starostwo zadbało także o do-
rosłych – petentów i pracowników
starostwa. Obok wejścia głównego
do budynku ustawiony został auto-
mat z ciepłymi napojami, z zupką
„z kubka”. 

Jak widać obiekt przy św. Kingi
1 jest miejscem przyjaznym i cał-

kiem ciekawym. W całym kom-
pleksie usługowym na parterze
(informacja, biura, kasa) poza ką-
cikami zabaw dla dzieci, automa-
tem z napojami, z wodą czy info-
kioskiem funkcjonuje także Gale-
ria Starostwa Powiatowego, znaj-

dują się regały z wydawnictwami
powiatu. Sprawy urzędowe w sta-
rostwie załatwia się szybko i spra-
wnie, ale kto tutaj przyjedzie może
przy okazji także spocząć, wzbo-
gacić się informacyjnie i artysty-
cznie. ZZKK,,  MMRR

Udogodnienia dla małych i dorosłych

IInnffookkiioosskk  ii  kkąącciikk  ddllaa  ddzziieeccii
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KKOOMMIISSJJAA  EEDDUUKKAACCJJII,,  KKUULLTTUURRYY  
II BBEEZZPPIIEECCZZEEŃŃSSTTWWAA  PPUUBBLLIICCZZNNEEGGOO

SSttyycczzeeńń:: Sprawozdanie z działalności komisji za
2012 rok.
Pomoc udzielana przez Poradnię Psycho-
logiczno-Pedagogiczną. 
Sprawozdanie z realizacji zadań wykony-
wanych przez Starostwo Powiatowe w
Bieruniu w zakresie usuwania skutków po-
wodzi z 2010 r. w latach 2010-2012. 

LLuuttyy:: Bezpieczeństwo. Komenda Powiatowa Po-
licji, zagrożenia drogowe.

MMaarrzzeecc:: Zadania powiatu w dziedzinie kultury
przewidziane do realizacji w 2013 r. 
Informacja o laureatach Nagród Starosty
w Dziedzinie Kultury
Clemens AD’2012 r.
Informacja na temat działalności Forum
Twórców Powiatu. 
Informacja na temat stanu przygotowań
do Dni Powiatu. 

KKwwiieecciieeńń:: Realizacja projektów edukacyjnych finan-
sowanych z funduszy zewnętrznych. 
Remonty w szkołach – perspektywa na
okres wakacji. 
Nowe programy, problemy w zakresie
edukacji w powiecie. 

KKOOMMIISSJJAA  GGOOSSPPOODDAARRKKII  II RROOZZWWOOJJUU
SSttyycczzeeńń:: Sprawozdanie z działalności komisji za

2012 rok.
Harmonogram prac nad Strategią Rozwo-
ju Powiatu. 

LLuuttyy:: Zimowe utrzymanie dróg w powiecie. 
MMaarrzzeecc:: Działalność Wydziału Budownictwa i Ar-

chitektury. 
KKwwiieecciieeńń:: Stan nawierzchni wybranych dróg powia-

towych po sezonie zimowym.

KKOOMMIISSJJAA  BBUUDDŻŻEETTUU  II FFIINNAANNSSÓÓWW
SSttyycczzeeńń:: Sprawozdanie z działalności komisji za

2012 rok. 

LLuuttyy:: Transport zbiorowy na terenie powiatu.
MMaarrzzeecc::  Analiza inwestycji z 2011 r. i 2012 r. pod

względem wartości kosztorysowych, prze-
targowych i wartości inwestycji po ich za-
kończeniu. 

KKwwiieecciieeńń:: Analiza naliczania subwencji oświatowej
na 2013 r. z podziałem na poszczególne
placówki oświatowe.

KKOOMMIISSJJAA  SSPPOOŁŁEECCZZNNAA,,  PPRROOMMOOCCJJII  ZZDDRROOWWIIAA
II KKUULLTTUURRYY  FFIIZZYYCCZZNNEEJJ

SSttyycczzeeńń:: Programy realizowane przez PCPR ze
środków zewnętrznych.
Sprawozdanie z działalności komisji za
2012 rok.

LLuuttyy::  Sprawozdanie z realizacji programów
zdrowotnych za 2012 rok

MMaarrzzeecc:: Działalność lecznicza spółki Megrez (Szpi-
tal Wojewódzki w Tychach)
posiedzenie wyjazdowe

KKwwiieecciieeńń::  Sprawozdanie z działalności Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie. 
Ocena działalności Warsztatu Terapii Za-
jęciowej.
Sprawozdanie z realizacji zadań powiatu
w dziedzinie kultury fizycznej za rok 2012. 

SSEESSJJEE  RRAADDYY  PPOOWWIIAATTUU
SSttyycczzeeńń::  Sprawozdania z działalności komisji sta-

łych za rok 2012.
LLuuttyy:: Analiza stanu bezpieczeństwa powiatu. 
MMaarrzzeecc:: Wręczenie Nagród Starosty w Dziedzinie

Kultury Clemens AD’2012.
KKwwiieecciieeńń:: Sprawozdanie z działalności Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie.
Ocena działalności Warsztatu Terapii Za-
jęciowej. 

Przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bie-
ruńsko-Lędzińskiego pełni dyżur w każdą środę w godz.
13.30 – 15.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Bieru-
niu, przy ul. św. Kingi 1, pokój nr 205 (I piętro)

RADA POWIATU PRACUJE



W konkursie ocenie poddany
został wkład i dokonania lide-
rów z punktu widzenia ich ot-
wartości na problemy i oczeki-
wania mieszkańców, poszuki-
wania aktywnych form komuni-
kowania się władz ze społe-
cznościami lokalnymi, innowa-
cyjność w kreowaniu polityki
lokalnej oraz współpraca z biz-
nesem i trzecim sektorem
w budowie społeczeństwa oby-
watelskiego. Kapituła pod
przewodnictwem posła na
Sejm IV kadencji redaktora Ka-
zimierza Zarzyckiego, w skład
której wchodzą przedstawiciele
środowisk artystycznych, kultu-
ralnych, naukowych, gospodar-
czych oraz trzeciego sektora,
promuje postawy wybitnych
działaczy samorządowych i ich
dokonania mogące znaleźć za-
stosowanie we wspólnotach
województwa śląskiego. Na-
groda ta stanowi kolejne wy-
różnienie starosty przyznane
przez ludzi i organizacje spoza
powiatu bieruńsko-lędzińskie-
go. Gratulujemy!

 ZZAARRZZĄĄDD  PPOOWWIIAATTUU wyraził
zgodę na otwarcie od roku
szkolnego 2013/2014 – w ra-
mach Szkoły Policealnej istnieją-
cej przy Powiatowym Zespole
Szkół w Lędzinach – klas o pro-
filach: technik bezpieczeństwa
i higieny pracy, technik ochrony
fizycznej osób i mienia, technik
administracji. Warunkiem ot-
warcia tych klas jest uzyskanie
pozytywnych opinii Powiatowej
i Wojewódzkiej Rady Zatrudnie-
nia.

Jednocześnie powiat zamie-
rza dokonać innych zmian w lę-
dzińskim PZS-ie: zlikwidować Li-
ceum Profilowane i Zasadniczą
Szkołę Zawodową dla Doros-
łych oraz przekształcić Techni-
kum Uzupełniające dla Doros-
łych w Liceum Ogólnokształcą-
ce dla Dorosłych. Podobne
zmiany przewiduje się w PZS
w Bieruniu. Uzupełniające Li-
ceum Ogólnokształcącego dla
Dorosłych przemieni się w Li-
ceum Ogólnokształcące dla Do-
rosłych, a działające przy obu
PZS-ach Zasadnicze Szkoły Za-
wodowe o dwuletnim i trzylet-
nim cyklu kształcenia mają się
przekształcić w Zasadnicze
Szkoły Zawodowe o trzyletnim
cyklu kształcenia. O ostate-
cznym kształcie zmian zadecy-
duje Rada Powiatu.

ppoowwiiaattbbll..ppll
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Laureaci nagrody
Clemens AD’2012

CChhóórr  PPaarraaffiiaallnnyy  JJuuttrrzzeennkkaa  zz BBoojjsszzóóww..

RRoommuuaalldd  KKuubbiicciieell.. JJaann  WWiieecczzoorreekk..

17 stycznia 2013 kapituła na-
grody w składzie: Bernard Be-
dnorz – starosta, Józef Berger –
przewodniczący Rady Powiatu,
Mirosława Jach–Sosna – wicep-
rzewodnicząca Komisji Edukacji,
Kultury i Bezpieczeństwa Publi-
cznego Rady Powiatu Bieruńsko-
Lędzińskiego, Franciszek Moskwa
z Lędzin i Magdalena Szafron –
naczelnik Wydziału Kultury i Spor-
tu Starostwa Powiatowego wybrał
laureatów nagrody spośród no-
minowanych i przyznała im Cle-
mensy: Pro Arte (za osiągnięcia

w twórczości artystycznej), Pro
Cultura (za upowszechnienie kul-
tury) i Pro Publico Bono (za wspie-
ranie inicjatyw na rzecz kultury
i ochrony jej dóbr).

Nagrody i statuetki Clemensa
zostaną wręczone laureatom 21
marca br. podczas uroczystości
w Lędzinach.

Serdecznie gratulujemy!
Więcej informacji o laureatach

i relacja z uroczystości w następ-
nym wydaniu informatora oraz na
stronie internetowej www.po-
wiatbl.pl. 

Świętujący w tym roku jubileusz 100-lecia działal-
ności Chór Parafialny Jutrzenka z Bojszów, Ro-
muald Kubiciel – historyk i heraldyk, dyrektor LO
w Bieruniu oraz Jan Wieczorek z Bierunia – społe-
cznik, regionalista zostali laureatami Nagrody
Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego w Dziedzinie Kul-
tury za rok 2012.



 SSTTAARROOSSTTAA Bernard Bednorz
został desygnowany przez Radę
Powiatu jak delegat do Zgroma-
dzenia Ogólnego Związku Po-
wiatów Polskich.

 WW  22001133  RROOKKUU powiat reali-
zować będzie trzy programy
zdrowotne: „Program badań ra-
diologicznych w kierunku wczes-
nego wykrywania schorzeń płuc”
(20 000 zł); „Badania przesie-
wowe – profilaktyka schorzeń
prostaty” (15 000 zł); „Dziękuję,
nie słodzę. Program profilakty-
czny dotyczący zapobiegania cu-
krzycy (typ 2)” Na realizację tych
programów proponuje się prze-
znaczyć odpowiednio: 20 tys. 15
tys. i 15 tys. zł.

 WWSSPPAARRCCIIEE  DDLLAA  OOKKUULLIISSTTYYKKII..
Powiat zawarł umowę z Megrez
Sp. z o. o Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny w Tychach
o przekazaniu 100 tys. zł na za-
kup aparatury i sprzętu medy-
cznego – okulistycznego aparatu
USG dla potrzeb Oddziału Oku-
listycznego szpitala. 

 BBEEZZPPŁŁAATTNNEE  BBAADDAANNIIAA  MMAAMM--
MMOOGGRRAAFFIICCZZNNEE przeprowadza-
ne były 11-13 lutego w mam-
mobusie ustawionym na parkin-
gu przy Starostwie Powiatowym.
Badania adresowane były do
pań w wieku 50-69 lat, ale
mogły skorzystać wszystkie ko-
biety na podstawie zaświadcze-
nia lekarskiego. 

 PPAAMMIIĘĘCCII  GGÓÓRRNNOOŚŚLLĄĄSSKKIIEEJJ
TTRRAAGGEEDDIIII.. 6 stycznia w katowic-
kiej archikatedrze Chrystusa Kró-
la z inicjatywy wojewody śląskie-
go Zygmunta Łukaszczyka i Rady
Ochrony Pamięci Walk i Mę-
czeństwa odsłonięta została tab-
lica Pamięci Ofiar Tragedii Gór-

nośląskiej. Napis na tablicy roz-
poczyna się cytatem z Psalmu 23
„Chociażbym chodził ciemną
doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty
jesteś ze mną”. Potem wyryte zo-
stały słowa: „Pamięci wielu tysię-
cy mieszkańców Górnego Śląs-
ka, internowanych i wywiezio-

przegląd
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Rok 2012 w powiecie bieruńsko-lędzińskim był
kolejnym wyjątkowym rokiem pod względem inwe-
stycyjnym. Nigdy bowiem w 14-letniej historii powia-
tu nie zainwestowano w jednym roku aż tak dużych
środków na remonty i inwestycje. W dużej mierze to
efekt wsparcia finansowego powiatowych inwestycji
z budżetu państwa oraz z budżetu Unii Europejskiej
na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi
z 2010 roku. Wsparcie to było przeogromne, bo-
wiem tylko na zadania drogowo-mostowe powiat
wydał prawie 40 mln zł, z czego z budżetu państwa
i UE pochodziło ponad 3366  mmllnn  zzłł.. Z uwagi na wagę

zrealizowanych inwestycji oraz planowane na rok
2013 i 2014 kolejne inwestycje, przekazujemy
szczegółowe informacje, jak powiat do tej pory wy-
dawał środki na usuwanie skutków powodzi. Szcze-
góły zawierają Tabela nr 1 oraz wykres obrazujący
zakres udzielonej pomocy.

Od sierpnia 2010 r. do dzisiaj w każdej z naszych
gmin dotkniętych powodzią powiat realizował naj-
ważniejsze inwestycje zgodnie z priorytetami komuni-
kacyjnymi, przyjętym jeszcze w 2010 roku harmono-
gramem usuwania skutków powodzi w infrastruktu-
rze drogowej jak i źródłem pochodzenia środków na
te zadania. Ta informacja jest o tyle istotna, bowiem
znaczna część środków dla powiatu pochodzi z Unii
Europejskiej, a wymogi pozyskania tych środków jak

i procedury oraz czas ich wydawania są trudniejsze
i bardziej skomplikowane niż wydatki z budżetu pań-
stwa czy też ze środków własnych. Harmonogram był
bardzo ważny z uwagi na przyjętą przez powiat kon-
cepcję robót odtworzeniowych na drogach (chodziło
nie tylko o „zwykły” remont lecz i o modernizację
drogi). Środki można wydawać tylko wtedy, kiedy
w pasie drogowym jest już wszystko „wkopane” –
stąd remonty uszkodzonych w wyniku powodzi dróg
w Lędzinach, tam gdzie gmina planuje ułożyć kana-
lizację, będą realizowane w latach 2013-2014.

Do tej pory powiat już zrealizował 24 zadania dro-
gowo-mostowe a dwa kolejne są w trakcie realizacji
(ul. Bojszowska i ul. Lędzińska w Bieruniu; planowa-
ne zakończenie w listopadzie 2013 r.) na łączną
kwotę 3399  337711  222266,,9966  zzłł.. Za te pieniądze zostało wy-
remontowanych 16 ciągów dróg powiatowych oraz
zostały wybudowane nowe 4 mosty (1 w Bojszowach
i 3 w Bieruniu), a kolejny piąty most będzie budowa-
ny w 2013 r. w Lędzinach. Jak to wyglądało w po-
szczególnych gminach poniżej i w Tabeli nr 1:

w Bieruniu 12 zadań + 2 zadania w realizacji
w 2013 r. 
nnaa  łłąącczznnąą  kkwwoottęę  2233,,99  mmllnn  zzłł,,
w Lędzinach 4 zadania 
nnaa  łłąącczznnąą  kkwwoottęę  33,,33  mmllnn  zzłł,,  
w Bojszowach 6 zadań 
nnaa  łłąącczznnąą  kkwwoottęę  99,,88  mmllnn  zzłł,,
w Chełmie Śląskim 2 zadania 
nnaa  łłąącczznnąą  kkwwoottęę  22,,44  mmllnn  zzłł..

Na uwagę zasługują źródła pozyskanych środków,
bo oprócz środków z budżetu państwa (a dokładnie
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz – od 2012 r. – z Ministerstwa Administracji i Cyf-
ryzacji), z Unii Europejskiej (w ramach RPO WSL na
lata 2007-2014, oraz Funduszu Solidarności), pomo-
cy powiatowi udzielili również: Gmina Bojszowy 240
000 zł, Miasto Katowice 100 000 zł, Powiat Bytowski
50 000 zł, Powiat Rybnicki 15 000 zł. Ponadto z Kom-
panii Węglowej S. A. na usuwanie skutków powodzi
powiat pozyskał 754 000 zł. Szczegóły dotyczące tej
pomocy również ujęte są w Tabeli nr 1. 

Informacja
z realizacji zadań w zakresie usuwania skutków powodzi z 2010 roku

w infrastrukturze drogowej powiatu w latach 2010-2013

ZZaattooppiioonnaa  ddrrooggaa  ppoowwiiaattoowwaa  uull..  ZZaammkkoowwaa  
ww  LLęęddzziinnaacchh..
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nych w 1945 roku przez sowiec-
kie władze komunistyczne do ka-
torżniczej pracy na terenie
Związku Sowieckiego, gdzie wie-
lu z nich straciło życie”. Napis
kończą podpisy: „Wojewoda
Śląski, Rada Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa 2012 r.”.

Tablica została poświęcona
w kościele Podwyższenia Krzyża
Świętego 16 grudnia ubiegłego
roku, podczas uroczystości upa-
miętniających pacyfikację kopal-
ni Wujek. Jej wmurowanie odby-
ło się podczas uroczystości 15-
lecia sakry biskupiej metropolity
katowickiego abp Wiktora
Skworca.

 PPOORRAADDNNIIAA  PPSSYYCCHHOOLLOO--
GGIICCZZNNOO--PPEEDDAAGGOOGGIICCZZNNAA
w Bieruniu zorganizowała
„Dzień Otwarty” dla dzieci
w wieku przedszkolnym oraz
ich rodziców. W pierwszej czę-
ści spotkania dzieci brały udział
w zabawach ruchowych przy
muzyce, w zajęciach plasty-
cznych oraz zabawach logope-
dycznych służących gimnastyce
buzi i języka. W tym czasie ro-
dzice mieli okazję zapoznać się
z nowoczesnymi metodami te-
rapii wykorzystywanymi w pora-

dni (terapia SI; EEG Biofeed-
back; Johansena) oraz uzyskać
informacje na temat realizowa-
nego w placówce programu
„Słyszę”, wziąć udział w indywi-
dualnych konsultacjach z psy-
chologami, pedagogami i lo-
gopedami.

W drugiej części spotkania po-
witano św. Mikołaja, od którego
każde dziecko otrzymało paczu-
szkę, a w niej słodycze, soki,
książeczki edukacyjne oraz za-
bawne gadżety. Dzieci spontani-
cznie zainicjowały „część artysty-
czną”: prezentowały swoje zdol-
ności wokalne, recytatorskie i ta-
neczne.

„Dzień Otwarty” w PPP to ini-
cjatywa nowatorska, mająca na
celu upowszechnienie wiedzy na
temat form pomocy, jaką rodzi-
ce i opiekunowie mogą otrzymać
od pracowników poradni. MMLL
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Wyjaśnienia: 
MSWiA – Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji MAiC – Ministerstwo Administracji 

i Cyfryzacji RPO WSL 2007-2014 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Slaskiego na lata
2007-2014 FUNDUSZ SOLIDARNOSCI UE – zostal ustanowiony rozporzadzeniem Rady Europy (WE) 
nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. w celu reagowania na kleski zywiolowe – art. 308 traktatu WE
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Podczas otwarcia nowej siedziby Powiatowego Zarządu Dróg fun-
kcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu przekazany zo-
stał nowy radiowóz kia ceed. Dokumenty i klucze do samochodu ode-
brali komendant i szef prewencji. 

W 2012 r. z budżetu powiatu do Wojewódzkiego Funduszu Wspar-
cia Policji z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych (tj.
zakupu samochodów służbowych w ramach akcji „Sponsoring 2012”
oraz wspomnianej „kijanki”) oraz wydatków związanych z zakupami
niezbędnego sprzętu i materiału trafiło ogółem 115 600 zł. 

RRaaddiioowwóózz  bbęęddzziiee  ssłłuużżyyćć  ffuunnkkccjjoonnaarriiuusszzoomm  pprreewweennccjjii..
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Auto dla policji

„Pola Nadziei“ to coroczna
kampania prowadzona przez Ho-
spicjum im. św. Łazarza w Krako-
wie, której celem jest szerzenie
idei hospicyjnej oraz uwrażliwie-
nie dzieci i młodzieży na potrzeby
osób chorych terminalnie. 

Młodzież naszego powiatu bar-
dzo chętnie włączyła się w tę ak-
cję. W czasie przeprowadzonych
6 lutego w PZS w Bieruniu przy ul.
Granitowej warsztatów plasty-
cznych uczniowie i nauczyciele wy-
konywali z bibuły żonkile, będące
symbolem „Pól Nadziei”. W spot-
kaniu uczestniczyły przedstawiciel-
ki Fundacji Śląskie Hospicjum dla
Dzieci w Tychach, które opowie-

działy o działalności fundacji i za-
chęcały do dalszej współpracy.
W tym dniu maturzyści bieruńskie-
go PZS-u przekazali na rzecz fun-
dacji pieniądze zebrane podczas
tegorocznego Dnia Maturzysty. 

Do projektu włączyli się ucznio-
wie 8. szkół z terenu powiatu: SP
nr 1 i SP nr 3 w Bieruniu; SP nr
2 w Chełmie Śląskim, Gimnaz-
jum nr 1 i nr 2 w Bieruniu, Gim-
nazjum nr 3 w Lędzinach oraz Po-
wiatowych Zespołów Szkół w Lę-
dzinach i w Bieruniu.

Pomysłodawcą i koordynato-
rem tej pięknej akcji jest Katarzy-
na Gretka, nauczyciel religii 
w PZS w Bieruniu. BBSS

Pola Nadziei na Granitowej 

ZZeessppóółł  zz  SSPP  nnrr  22  ww  CChheełłmmiiee  ŚŚlląąsskkiimm
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Z PRAC ZARZĄDU 
ODDZIAŁU POWIATOWEGO 
ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH 

STRAŻY POŻARNYCH RP

Ocenie minionego roku, przypomnieniu działań i osiągnięć służyło
spotkanie wigilijne zorganizowane w strażnicy OSP Świerczyniec. Za-
rząd Oddziału Powiatowego Z OSP RP podziękował strażakom za ko-
lejny rok służby i ogromną ofiarność, z jaką wykonywali powierzone im
zadania ratownicze, za zaangażowanie w ratowaniu zagrożonego
mienia i życia obywateli, niejednokrotnie z narażeniem własnego życia.

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Bernard Be-
dnorz podziękował także funkcjonariuszom z Komendy Miejskiej PSP
w Tychach za współpracę z naszymi jednostkami i pomoc w szkole-
niach, burmistrzom i wójtom – za zrozumienie i pomoc materialną.

Po raz pierwszy w historii zasłużeni działacze otrzymali medal „Za
Zasługi dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu Bieruńsko-Lędzińskie-
go”. Zostali nim uhonorowani: Władysław Trzciński, Czesław Wieczo-

rek, Elżbieta Bieńkowska, Kazimierz Utrata, Stanisław Adamus, Hen-
ryk Żórawik, Jerzy Mantaj, Tomasz Saternus, Krzysztof Tomala. Ko-
mendant Komendy Miejskiej PSP w Tychach st. bryg. Kazimierz Utrata
podziękował strażakom – ochotnikom za współpracę i gotowość nie-
sienia pomocy innym. Głos zabrali także wiceprezes Zarządu Woje-
wódzkiego Związku OSP RP dh Andrzej Grzenia i wójt Bojszów Henryk
Utrata. 

W ostatni poniedziałek stycznia odbyło się pierwsze w tym roku (za-
razem piąte w kadencji) posiedzenie Zarządu Oddziału. Prezes Zarzą-
du dh. Bernard Bednorz złożył sprawozdanie z rocznej działalności Za-
rządu. Wszystkim strażakom – ochotnikom podziękował za kolejny rok
służby i ogromnej ofiarności, z jaką wykonywali powierzone im zada-
nia ratownicze nie licząc na poklask, na sławę, na osobiste korzyści
lecz zgodnie z odwiecznym hasłem wypisanym na sztandarach strażac-
kich „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

Słowa podziękowania skierowane zostały do st. bryg. Kazimierza
Utraty – komendanta i wszystkich funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej
PSP w Tychach za niesienie pomocy potrzebującym, za współpracę
z strażakami ochotnikami. Współpraca ta na każdym szczeblu przyno-
siła dobre wyniki i obustronną korzyść.

W porządku spotkania znalazł się m. in. plan pracy na rok 2013. Po
burzliwej dyskusji, opracowany przez Prezydium Zarządu „Roczny Plan
Pracy Zarządu Oddziału Powiatowego Z OSP RP” został uchwalony.

Pod adresem: http://oddzialpowiatowyzospledziny.strazacy.org/
działa już strona internetowa Oddziału Powiatowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych. Tam aktualności, galeria zdjęć, in-
formacje o jednostkach OSP w powiecie, działaniach Zarządu itd.
Zapraszamy. SSttaanniissłłaaww  BBrrzzeesskkoott

PPiieerrwwsszzee  ppoowwiiaattoowwee  mmeeddaallee  ddllaa  zzaassłłuużżoonnyycchh  ssttrraażżaakkóóww..
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przegląd

 KKOONNRRAADD  AADDAAMMUUSS  II DDAAWWIIDD
LLYYSSKKOO z Powiatowego Zespołu
Szkół w Bieruniu zostali finalistami
III edycji Olimpiady Wiedzy Gór-
niczej „O Złotą Lampkę”. Finaliści
mają zagwarantowany indeks
Wydziału Górnictwa i Geologii
Politechniki Śląskiej po ukończe-
niu szkoły i zdaniu egzaminu ma-
turalnego. Do kogo trafi Złota
Lampka dowiemy się 18 kwietnia.

W bieruńskim PZS-ie, odbył się II
etap eliminacji III edycji Olimpia-
dy, w których wzięły udział dwuo-
sobowe reprezentacje 16 szkół
kształcących w zawodzie technik
górnictwa podziemnego. Do fina-
łu przeszło sześć drużyn. BBSS

 PPRRZZEEGGLLĄĄDD  ZZEESSPPOOŁŁÓÓWW
KKOOLLĘĘDDOOWWYYCCHH (XVII Gminny
a zarazem XIII Powiatowy) od-
był się 13 stycznia w kościele
Najświętszej Maryi Panny

Uzdrowienia Chorych w Bojszo-
wach Nowych. Przegląd (w tym
roku jednodniowy) kolejny raz
spotkał się ze sporym zaintere-
sowaniem uczestników i słucha-
czy – mieszkańców gminy
i okolic.

 WW  TTYYMM  SSAAMMYYMM  DDNNIIUU mię-
dzy innymi w Bieruniu i Lędzi-
nach odbyły się koncerty XXI Fi-
nału Wielkiej Orkiestry Świąte-
cznej Pomocy. „Owsiakowa or-
kiestra” zebrała w Bieruniu na
pomoce medyczne dla noworod-
ków i seniorów 48 907,45 zł!
Ponad 1 700 zł udało się ze-
brać w Powiatowym Zespole
Szkół w Bieruniu, a kolejny re-
kord padł w Lędzinach – ponad
50 000 zł! 

Przegląd i koncerty finałowe
WOŚP otrzymały wsparcie finan-
sowe i rzeczowe powiatu.

PREZENTUJEMY NASZE OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Jest jedną z czterech jednostek
na terenie gminy. Swoją działal-
ność prowadzi od 1926 roku, czyli
już od 87 lat. W roku 1995 zosta-
ła włączona do Krajowego Syste-
mu Ratowniczo-Gaśniczego.
Obecnie jednostka posiada dwa
samochody ratowniczo-gaśnicze:
GCBA 2,5/ 16 Mercedes Atego,
przystosowany do ratownictwa
drogowego oraz GCBA 2,5/ 16
Star ponadto samochód operacyj-
ny marki Polonez. Na wyposażeniu
strażacy z Bojszów mają też przy-
czepkę do przewożenia motopom-
py wraz z osprzętem oraz pompę
wysokiej wydajności, również za-
montowaną na przyczepie. Ponad-
to w strażnicy znajduje się różnego
rodzaju sprzęt ratowniczo-gaśniczy
pomagający w walce z żywiołami:
piły spalinowe, piły do betonu i sta-
li, pompy, agregaty prądotwórcze,
zestawy do ratownictwa przedme-
dycznego, aparaty powietrzne oraz
wiele innego sprzętu, większego
lub mniejszego.

OSP w Bojszowach zrzesza 85
członków czynnych, 29 członków
Młodzieżowych Drużyn Pożarni-
czych, 4 honorowych i 30 wspiera-
jących. Strażacy uczestniczą w kur-
sach i szkoleniach organizowa-
nych przez PSP w Tychach, a mło-
dzieżowe drużyny biorą czynny
udział w ćwiczeniach i zawodach
sportowo-pożarniczych, na których
zajmują wysokie miejsca. W 2010
roku drużyna seniorów zajęła 10
miejsce na zawodach szczebla wo-
jewódzkiego. Jest to jak dotych-
czas najlepszy wynik osiągnięty
przez jednostkę z naszego powia-
tu. Na ostatnich zawodach gmin-
nych organizowanych w Bojszo-
wach Nowych, bojszowska straż
wystawiła cztery drużyny: senio-
rów, kobiet, dziewczyn i chłopców.
Wszystkie drużyny zajęły pierwsze
miejsca! To pierwszy tak wielki

sukces. Poprzednio pierwsze miej-
sce udawało się zająć głównie se-
niorom. 

Jednostka działa nie tylko jako
organizacja prowadząca działal-
ność ratowniczą. Zabezpiecza ró-
wnież różnego rodzaju imprezy
organizowane przez gminę. Stra-
żacy uczestniczą w turniejach ha-
lowych piłki nożnej, siatkówki,
w turniejach skata oraz w turnie-
jach wiedzy pożarniczej i ekologi-
cznej. Zarząd organizuje spotka-
nia z młodzieżą, ogniska, kuligi
i różnego innego rodzaju działa-
nia sportowo – rozrywkowe. Od
siedmiu lat OSP w Bojszowach
wydaje kalendarz strażacki,
a zysk z jego sprzedaży wykorzy-
stuje na doposażenie w sprzęt ra-
towniczy. Dzięki swoim inicjaty-
wom pozyskują nowy sprzęt oraz
fundusze. W 2010 roku, dzięki
staraniom sekretarza, Jacka Lizu-
reja, jednostka wygrała drugą
nagrodę w wysokości 7 000 zł
w konkursie „Powódź 2010”, or-
ganizowanym przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach. Również dzięki sekretarzowi

OSP w Bojszowach wzbogaciło
się o nową pompę pływającą
Niagara, otrzymaną od WOŚP
Jurka Owsiaka, który prowadził
zbiórkę „Stop powodziom” i do-
posażał jednostki OSP do walki
ze skutkami powodzi.

Bojszowscy strażacy prowadzą
swoją stronę internetową (www.
osp. bojszowy. pl). Można tam
znaleźć informacje o działaniach
i sukcesach strażaków, o przepro-
wadzonych akcjach, zobaczyć ja-
kim sprzętem dysponują i jak z nie-
go korzystają na co dzień. 

Od kilku lat jednostka OSP
w Bojszowach posiada status Or-
ganizacji Pożytku Publicznego.
Każdy może przekazać dla niej
1% podatku. Przy wypełnianiu
deklaracji podatkowej wystarczy
wpisać nr KRS 0000078267 z do-
piskiem Ochotnicza Straż Pożarna
w Bojszowach. Za otrzymane pie-
niądze strażacy zakupią nowy
sprzęt. W ten sposób udało się
doposażyć nowo zakupiony sa-
mochód Mercedes, dzięki czemu
podczas akcji strażacy są przygo-
towani na wiele nieprzewidzia-
nych sytuacji. 

OOcchhoottnniicczzaa  SSttrraażż  PPoożżaarrnnaa  ww BBoojjsszzoowwaacchh

DDrruużżyynnyy  zz OOSSPP  ww BBoojjsszzoowwaacchh  ppoo  zzwwyycciięęsskkiicchh  zzaawwooddaacchh  ssppoorrttoowwoo
––  ppoożżaarrnniicczzyycchh  BBoojjsszzoowwyy  NNoowwee  22001122..

BBoojjsszzoowwssccyy  ssttrraażżaaccyy  ppooddcczzaass  uurroocczzyyssttoośśccii  ppoośśwwiięę--
cceenniiaa  nnoowweeggoo  ssaammoocchhoodduu..

SSttrraażżaaccyy  zz ggmmiinnyy  BBoojjsszzoowwyy  nnaa  ppookkaazziiee  sspprrzzęęttuu
hhyyddrraauulliicczznneeggoo..
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OOKKOOŁŁOO  110000  ZZAAWWOODDNNIIKKÓÓWW
z Polski i Czech wystartowało 26
stycznia w XVI Grand Prix Bieru-
nia o Puchar Burmistrza Miasta
Bierunia w Dalekowschodnich
Sztukach Walki. Zawody rozgry-
wane były z podziałem na kate-
gorie wagowe (walki semi – kon-
takt) i wiekowe w konkurencjach:
kata, kata zwierzopodobne, kata
z bronią, kata synchroniczne oraz
kata synchroniczne z bronią.

Przyznano tytuły: najlepszego
zawodnika i zawodniczki w kon-
kurencjach kata, kata z bronią,

kata synchroniczne, walki semi –
contact w poszczególnych katego-
riach wiekowych. Zawodnicy
Ośrodka Szkolenia Sztuk Walki
Big Kung-Fu zdobyli: 23 złote, 22
srebrne i 17 brązowych medali.
Trenerami przygotowującymi za-
wodników byli Wiesław Bigos,
Mateusz Bigos i Angelika Bigos.
(Więcej na www.powiatbl.pl; za-
kładka aktualności).

OORRDDYYNNAACCJJAA czterech magi-
strów teologii na księży Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego od-
była się 9 lutego w kościele Św.
Trójcy w Hołdunowie. Aktu ordy-
nacji poprzez modlitwę i nałoże-
nie rąk apostolskim zwyczajem
dokonał biskup kościoła ks. Jerzy

Samiec wraz z asystentami. Ordy-
nowani zostali ks. Dariusz Lerch
(pochodzi z Gołkowic na Górnym
Śląsku, obecnie Ustroń), ks. Paweł
Meler (Toruń – Pabiance, Diecez-
ja Warszawska), ks. Łukasz
Ostruszka (Bażanowice na Śląsku
Cieszyńskim, Katowice – Szopie-
nice) oraz ks. Marcin Ratka-Ma-
tejko (Mikołów, Skoczów). W uro-
czystości uczestniczył i pamiątko-
we listy gratulacyjne nowo ordy-
nowanym kapłanom wręczył sta-
rosta Bernard Bednorz.

przegląd

Absolwentką tego wydziału
(2011 rok) jest młoda lędzińska
artystka Anna Sikora, która studia
uwieńczyła dyplomem z projekto-
wania szkła użytkowego i artysty-
cznego w pracowni Małgorzaty
Dajewskiej. Wcześniej ukończyła
Plastyczne Policealne Studium Za-

wodowe „Opus-Art” w Sosnowcu,
w którym zdobywała wiedzę z za-
kresu technik renowacji witraży.
Zajmuje się małą formą rzeźbiar-
ską w szkle, projektowaniem
szkła użytkowego, witrażem, ma-
larstwem oraz grafiką kompute-
rową. U progu samodzielnej dro-
gi artystycznej przebywała na sty-
pendium zagranicznym w Bratys-
ławie. Swoje prace przedstawiała
na wystawach zbiorowych w Byto-
miu, Wrocławiu i Pieszczanach na
Słowacji. W 2012 r. zaprezento-
wała się po raz pierwszy w Gale-
rii Starostwa Powiatowego w Bie-
runiu na wystawie pokazującej
plon pleneru malarskiego „Mię-
dzy wieżami” w Mosznej. Obec-
nie eksponuje w tym miejscu swo-
je szklane dzieła, które możemy
podziwiać do 28 marca na wysta-
wie pt. „Szkło unikatowe i użytko-
we”.

Wernisaż odbył się 4 lutego.
Uroczystego otwarcia ekspozycji
dokonał wicestarosta Henryk Bar-
cik w obecności przewodniczące-
go Rady Powiatu Józefa Bergera,
członka Zarządu Powiatu Łukasza
Odelgi i przedstawicieli kierowni-
ctwa, radnych powiatowych oraz
licznej grupy miłośników wscho-
dzącego talentu artystki, rodziny
i przyjaciół.

Eksponowane prace pochodzą
z cyklu „(nie) istniejące struktury
wyobraźni i „gwara śląska”. Za-
chwycają dojrzałością spojrzenia
na szkło jako materię twórczą
i bardzo dobrze rokują na artysty-
czną przyszłość młodej adeptki

Sztuka
„Szklane obiekty, często
abstrakcyjne, czasem sym-
boliczne, czasem narracyj-
ne, czasem będące ironi-
cznym komentarzem do
rzeczywistości czy stano-
wiące liryczny zapis intym-
nych przeżyć, z jednej stro-
ny są pełnoprawnymi
dziełami sztuki, potrafią
wzruszać, poruszać, za-
trważać, rozśmieszać, za-
skakiwać czy wstrząsać;
z drugiej strony są przy-
kładem maestrii warszta-
towej ich kreatorów, zdu-
miewają perfekcją wyko-
nania, innowacyjnym
podejściem do warsztatu,
śmiałym łączeniem różno-
rakich materiałów. Wydaje
się, że właśnie te cechy
szklanych dzieł rodem
z Wrocławia, który stał się
swoistym zagłębiem szkła
artystycznego w Polsce za-
sługują na szczególne
podkreślenie – napisała
prof. Małgorzata Dajewska
we wstępie do katalogu
jednej z wystaw. – Z całą
pewnością do takiego sta-
nu rzeczy przyczyniła się
obecność w stolicy Dolne-
go Śląska Katedry Szkła,
która plasuje się w struk-
turze organizacyjnej Aka-
demii Sztuk Pięknych im.
Eugeniusza Gepperta we
Wrocławiu na Wydziale
Ceramiki i Szkła”.

AAnnnnaa  SSiikkoorraa  ii  HHeennrryykk  BBaarrcciikk  ppooddcczzaass  oottwwaarrcciiaa  wweerrnniissaażżuu..  OObbookk
mmoozzaaiikkaa  sszzkkllaannaa  „„MMrrookk””..
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sztuk pięknych. Rozmiłowana
w szkle rzeźbiarka mówi: …szkło
stanowi dla mnie formalny język
osobistej wypowiedzi, bezustannie
towarzyszy mi w poszukiwaniach
twórczych, wpływa na kształtowa-

nie mojej osobowości, stanowi dla
mnie wyzwanie, jest przykładem
zmagań z materii z samą sobą.
Jest materiałem uczącym mnie
cierpliwości w procesie twórczym
wypełnionym emocjami i wrażli-
wością. Dlatego moje prace szkla-
ne, tworzone z potrzeby artysty-
cznej traktuję jako „opowieść”
o samej sobie – dodajmy „opo-
wieść” nad wyraz udaną. 

Wystawie towarzyszy wydany
przez organizatora folder. 

MMRR,,  ZZKK

ppoowwiiaattbbll..ppll

 RRAAFFAAŁŁ  BBIIOOLLIIKK, uczeń klasy
pierwszej technikum górniczego
Powiatowego Zespołu Szkół
w Bieruniu zdobył tytuł Mistrza
Polski Juniorów Młodszych na dy-
stansie 1000 m (czas 2:34.39)
podczas Halowych Mistrzostw
Polski Juniorów Młodszych i Ju-
niorów, które odbyły się 24- 27
stycznia w Centrum Przygotowań
Olimpijskich w Spale. To drugi
w tym roku tak znaczący sukces
Rafała, który 13 stycznia był naj-
lepszy podczas Halowych Mi-
strzostw Śląska, które również od-
bywały się w Spale. Był bezkon-
kurencyjny na dystansie 600 m. 

Te wyniki to połączenie talen-
tu, ciężkiej pracy i chęci pode-
jmowania kolejnych wyzwań.
Rafał trenuje 5-6 razy w tygo-

dniu, od 7 lat pod kierunkiem
pana Grzegorza Tomali w KS
GTS Bojszowy. Ma na swoim
koncie również medale na im-
prezach międzynarodowych, m.
in. I miejsce na międzynarodo-
wych zawodach lekkoatlety-
cznych BESKID JAN ATHLETIC
2009. Najbliższe plany Rafała
to udział w Mistrzostwach Śląska
i Mistrzostwach Polski w biegach
przełajowych na przełomie lute-
go i marca.

 PPOOŁŁĄĄCCZZEENNIIEE::  JJĘĘZZYYKK  OOBBCCYY
II TTEEAATTRR to cecha charakterysty-
czna Konkursu Języków Obcych
„Mish Mash”, którego XII finał
miał miejsce w 5 lutego w Ty-
chach. Wystąpiło w nim 10 ze-
społów i solistów z szkół Lędzin,
Bierunia, Katowic, Mikołowa,
Gliwic, Żor, Tychów, wyłonio-
nych drogą wcześniejszych eli-
minacji.

Uczniowie bieruńskiego LO
zaprezentowali wykonania w ję-
zykach: angielskim, rosyjskim
oraz hiszpańskim. Finał kon-
kursu okazał się wielkim sukce-
sem uczniów i nauczycieli języ-
ków. Decyzją jury licealiści zdo-
byli trzy pierwsze nagrody
w kategorii muzyka oraz pier-
wsze i drugie miejsce w katego-
rii teatr i wygrali dwudniową
wycieczkę.

przeglądszkła

Szklany świat 
oglądany z bliska 
odsłania w sobie 
wiele tajemnic, które
zawiera w sobie 
proces tworzenia 
i alchemia materiału.

(prof. Wojciech Peszko)
SSzzkkllaannee  rrzzeeżżbbyy  oogglląąddaajjąą::  RReennaattaa  RRdduucchh,,  MMiirroossłłaawwaa  JJaacchh--SSoossnnaa  
ii  ZZooffiiaa  ŁŁaabbuuśś..

„„GGwwaarraa  śślląąsskkaa””  ––  nnaacczzyynniiaa  sszzkkllaannee  wwyyttwwoorrzzoonnee  mmeettooddąą  hhuuttnniicczząą..
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BUDŻET POWIATU NA ROK 2013

Podstawą gospodarki finansowej każdej je-
dnostki samorządu terytorialnego jest uchwa-
ła budżetowa. Jest to roczny plan finansowy
obejmujący dochody i wydatki oraz przychody
i rozchody powiatu. Rada Powiatu Bieruńsko-
Lędzińskiego 19 grudnia 2012 roku podjęła
uchwałę w sprawie budżetu powiatu bieruń-
sko-lędzińskiego na rok 2013.

Tegoroczny budżet powiatu jest kolejnym
budżetem proinwestycyjnym, a wydatki in-
westycyjne obejmują głównie zadania zwią-
zane z usuwaniem strat powstałych w wyni-
ku powodzi, która miała miejsce w maju
2010 roku.

Budżet powiatu bieruńsko-lędzińskiego na
2013 rok jest deficytowy.

Planowane wydatki są wyższe od planowa-
nych dochodów.

Deficyt budżetu planuje się pokryć przycho-
dami pochodzącymi z wolnych środków z lat
ubiegłych oraz planowanego do zaciągnięcia
kredytu bankowego. Ponadto projekt uchwały
budżetowej zawiera plan dochodów i wydatków
wydzielonych rachunków szkół powiatowych.

CO TO JEST BUDŻET?

ZZaappllaannoowwaannee  DDOOCCHHOODDYY  bbuuddżżeettuu  ppoowwiiaattuu::  
4455  555522  771155  zzłł

ZZaappllaannoowwaannee  WWYYDDAATTKKII  bbuuddżżeettuu  ppoowwiiaattuu::  
4499  550088  446699  zzłł

ww  ttyymm::
WWyyddaattkkii  bbiieeżżąąccee::  3388  552233  331199  zzłł

WWyyddaattkkii  mmaajjąąttkkoowwee::  1100  998855  115500  zzłł  ((2222,,1199%%))

GGłłóówwnnee  źźrróóddłłaa  ddoocchhooddóóww  ttoo::
część oświatowa subwencji ogólnej 14 821 687 zł 
wpływy z udziału w podatku dochodowym 
od osób fizycznych 13 000 000 zł
środki z budżetu Unii Europejskiej 6 053 882 zł

Środki unijne pozyskane zostały z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego na realizację zadań inwestycyjnych związanych
z usunięciem strat powstałych w wyniku powodzi. Ponadto pozyskano
z Unii Europejskiej i budżetu państwa środki finansowe w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz w ramach programu Leonar-
do da Vinci. 

PPrriioorryytteettoowwee  kkiieerruunnkkii  wwyyddaattkkóóww  zzaappllaannoowwaannee  ww bbuuddżżeecciiee  nnaa  rrookk  22001133
ddoottyycczząą::  

poprawy infrastruktury drogowej powiatu, w tym przebudowy dróg
powiatowych zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych oraz opra-
cowania dokumentacji projektowych dróg,
utrzymania obecnego poziomu realizacji zadań oświatowych,
zadań z zakresu opieki społecznej i ochrony zdrowia,
remontów i modernizacji obiektów oświatowych, 
utrzymania kompleksów boisk sportowych przy szkołach powiato-
wych powstałych w ramach programu „Moje boisko – Orlik”.

WWyyddaattkkii  bbuuddżżeettuu  nnaa  zzaaddaanniiaa  bbiieeżżąąccee  
Wydatki budżetowe obejmują zadania z zakresu:

oświaty,
utrzymania i remontów dróg powiatowych,
lokalnego transportu zbiorowego,
geodezji i kartografii,
bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
ochrony środowiska,
pomocy i polityki społecznej,
administracji samorządowej i rządowej,
ochrony zdrowia,
kultury, kultury fizycznej i promocji powiatu. 

Należy pokreślić, że planuje się wydatki bieżące w ramach środków
z budżetu Unii Europejskiej na następujące projekty:

„Razem, znaczy lepiej”,
„Mam zawód, mam pracę w regionie”
„Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci”,
„Otwarci na pracę – aktywizacja zawodowa podopiecznych PCPR”.

W ramach zadań z zakresu ochrony zdrowia przeznacza się środki na
realizację pprrooggrraammóóww  zzddrroowwoottnnyycchh skierowanych do mieszkańców po-
wiatu (50 000 zł). 

Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa  ppuubblliicczznnee--
ggoo  ii oocchhrroonnyy  pprrzzeecciiwwppoożżaarroowweejj związane jest przede wszystkim z zaplano-
wanymi w budżecie dotacjami dla Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu
oraz na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ty-

chach (180 000 zł). Ponadto zaplanowano rezerwę celowąna zadania
własne z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zadania związane z ochroną środowiska realizowane są w budżecie
zgodnie z programem ochrony środowiska uchwalonym przez Radę Po-
wiatu. Wydatki te obejmują dotacje dla osób fizycznych i wspólnot mie-
szkaniowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demon-
tażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest
(50 000 zł).

WWyyddaattkkii  bbuuddżżeettuu  nnaa  zzaaddaanniiaa  iinnwweessttyyccyyjjnnee
Planuje się kontynuację rozpoczętych w 2012 roku dwóch zadań inwe-

stycyjnych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, w tym:

przebudowę drogi powiatowej, ul. Bojszowskiej w Bieruniu,
przebudowę drogi powiatowej, ul. Lędzińskiej w Bieruniu.

Ponadto planuje się:
przebudowę drogi powiatowej ul. Pokoju w Lędzinach,
przebudowę chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej
ul. Krakowskiej w Bieruniu,
budowę parkingu przy PZS w Bieruniu,
opracowanie dokumentacji projektowych na potrzeby planowa-
nych inwestycji na drogach powiatowych w Lędzinach i Imielinie.

W ramach inwestycji planuje się dotacje celowe:
do budżetu samorządu województwa śląskiego na odbudowę
przepustu – ul. Zawiszy Czarnego w Lędzinach,
dla podmiotu wykonującego działalność leczniczą – Megrez Spółka
z o.o. 

Zadania inwestycyjne planuje się z sfinansować z dochodów własnych
powiatu, środków budżetu Unii Europejskiej, dotacji z budżetów gmin po-
wiatu oraz kredytu bankowego. 

WW  ttrraakkcciiee  rrookkuu  bbuuddżżeett  mmoożżee  uulleecc  zzmmiiaanniiee..  WW bbuuddżżeecciiee  ppoowwiiaattuu  mmooggąą
bbyyćć  ddookkoonnyywwaannee  zzmmiiaannyy  ppoopprrzzeezz  zzwwiięękksszzeenniiaa  lluubb  zzmmnniieejjsszzeenniiaa  ddoocchhooddóóww
ii wwyyddaattkkóóww  oorraazz  pprrzzyycchhooddóóww  ii rroozzcchhooddóóww..  ZZmmiiaann  mmoożżee  ddookkoonnaaćć  RRaaddaa
PPoowwiiaattuu  lluubb  ZZaarrzząądd  PPoowwiiaattuu  zzggooddnniiee  zzee  sswwooiimmii  kkoommppeetteennccjjaammii,,  ppooddeejjmmuu--
jjąącc  ssttoossoowwnnee  uucchhwwaałłyy..

RReennaattaa  RRdduucchh
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Stowarzyszenia, fundacje, or-
ganizacje pozarządowe, organi-
zacje Trzeciego Sektora, organi-
zacje pożytku publicznego… Sta-
rosta, jako organ rejestrowy
i kontrolny tych organizacji, naj-
częściej posiada z nimi kontakt
raz w roku przy składaniu spra-
wozdań. Niejednokrotnie wiele
z nich kończy swoją działalność
już w pierwszym roku istnienia,
głównie ze względów finanso-
wych. Bo organizacja to adres,
adres to czynsz, działalność to
konto, konto to opłaty, opłaty to
pieniądze itd. itp. Ich głównym
dochodem są składki członkow-
skie, niekiedy wygrane konkursy
organizowane przez instytucje
państwowe czy administrację sa-
morządową na realizację okreś-
lonych zadań. To wymaga ener-
gii, pracy, konsekwencji. Nieje-
dnokrotnie zniechęcenie przycho-
dzi tak szybko, jak zapał przy za-
kładaniu czegoś nowego.

W powiecie bieruńsko-lędziń-
skim w rejestrze prowadzonym
przez starostę oficjalnie zareje-
strowanych jest 98 stowarzyszeń,
trzy fundacje i siedem Uczniow-
skich Klubów Sportowych, razem
108 organizacji pozarządowych.
Tych, które aktualizują na bieżąco
swoje dane, jest już tylko 30.
W Inkubatorze Organizacji Poza-
rządowych w Lędzinach jest ich
już tylko 20. Ile z nich faktycznie
działa? Statystyki mówią, że aż
75% wszystkich zakładanych or-
ganizacji praktycznie nie prowa-
dzi żadnych poważniejszych dzia-
łań, a ich założenie często wiąza-
ne jest z jednorazowymi akcjami
(np. z wyborami). Zaledwie co
czwarta organizacja działa przez
dłuższy okres.

W powiecie bieruńsko-lędziń-
skim szacunkowo tylko 20 – 25
organizacji prowadzi aktywną
działalność. Ile z nich posiada
dzisiaj status Organizacji Pożyt-
ku Publicznego (OPP) czyli or-
ganizacji, której działalność
prowadzona w sposób przejrzy-
sty, służy społeczności lokalnej
poprzez wspieranie różnoro-
dnych lokalnych inicjatyw społe-
cznych?

Ostatnie obwieszczenie Mini-
stra Pracy i Polityki Społecznej
w sprawie „Wykazu organizacji
mających status organizacji po-
żytku publicznego na dzień

15.02.2013 roku” wykazuje
w prawie 60-tysięcznym powiecie
bieruńsko-lędzińskim tylko osiem
organizacji o takim statusie: trzy
w Bieruniu, trzy w Bojszowach
oraz dwie w Lędzinach.

OOPPPP  wwssppiieerraannee  ssąą  pprrzzeezz
nniieelliicczznnee  oossoobbyy  ddrroobbnnyymmii
kkwwoottaammii,,  ssttaannoowwiiąąccyymmii
jjeeddnnoopprroocceennttoowwyy  ooddppiiss
oodd  ppooddaattkkuu  ddoocchhooddoowwee--
ggoo  pprraaccuujjąąccyycchh  ii ppłłaaccąą--
ccyycchh  ppooddaattkkii..  AAnnaalliizzuujjąącc
wwsszzyyssttkkiiee  kkwwoottyy  zz tteeggoo  ttyy--
ttuułłuu  ooddpprroowwaaddzzaannee  nnaa
kkoonnttoo  nnaasszzyycchh  ppoowwiiaattoo--
wwyycchh  OOPPPP  jjeesstt  tteeggoo  ookk..
2200 000000  zzłł..  AA jjaakkaa  jjeesstt
wwaarrttoośśćć  11%%  ppooddaattkkuu  ppłłaa--
ccoonneeggoo  pprrzzeezz  pprraaccuujjąą--
ccyycchh  mmiieesszzkkaańńccóóww  nnaasszzee--
ggoo  ppoowwiiaattuu??  KKoorrzzyyssttaajjąącc
zz ddaannyycchh  GGUUSS--oowwsskkiicchh,,
ddaannyycchh  PPUUPP  oo ssttrruukkttuurrzzee
zzaattrruuddnniieenniiaa  oorraazz  ddaannyycchh
UUrrzzęędduu  SSkkaarrbboowweeggoo,,  nniiee
lliicczząącc  eemmeerryyttóóww,,  cczzyyllii  bbeezz
ddaannyycchh  ZZUUSS,,  11%%  ppooddaattkkuu
mmiieesszzkkaańńccóóww  nnaasszzeeggoo
ppoowwiiaattuu  ttoo  ccoo  nnaajjmmnniieejj  
11  000000  000000  ––  jjeeddeenn  mmii--
lliioonn  zzłłoottyycchh!!  DDoo  oorrggaannii--
zzaaccjjii  ppoożżyyttkkuu  ppuubblliicczznneeggoo
ttrraaffiiaa  ––  ppoowwttóórrzzmmyy  ––  zzaa--
lleeddwwiiee  2200 000000  zzłł..  PPoozzoo--
ssttaałłee  998800 000000  zzłł  mmiiee--
sszzkkaańńccyy  ppoowwiiaattuu  ppoozzoo--
ssttaawwiiaajjąą  ww ddyyssppoozzyyccjjii
bbuuddżżeettuu  ppaańńssttwwaa,,  aa bbuudd--
żżeett  zzaappeewwnnee  wwssppaanniiaałłoo--
mmyyśśllnniiee  pprrzzeekkaazzuujjee  ttee
śśrrooddkkii  nnaa  pprrzzyykkłłaadd  nnaa
ppaarrttiiee  ppoolliittyycczznnee..

Dlaczego tak się dzieje? Dla-
czego tak niechętnie pomagamy
innym?

Państwo naprawdę zachęca
i idzie już maksymalnie na rękę
wszystkim podatnikom. Jedyną
czynnością konieczną przy wypisy-
waniu corocznego zeznania po-
datkowego, czyli popularnego PIT-
u składanego w Urzędzie Skarbo-
wym, jest wypełnienie tylko dwóch
rubryk w tymże formularzu.

Przekazywanie 1% podatku na
rzecz OPP, co promuje powiat,
ma sprzyjać ożywieniu działają-
cych na naszym terenie organiza-
cji i stowarzyszeń wspierających
nasz region, wyzwalać ducha ży-
czliwości, szacunku do drugiego
człowieka, dobroczynności, tak
charakterystycznego dla naszego
środowiska; środowiska rodzin
śląskich, rodzin górniczych,
w końcu ludzi wierzących. To

przecież niejednokrotnie my sami
poprzez akcyjne zbiórki budowa-
liśmy nasze kościoły, szkoły czy
obeliski upamiętniające rocznice
i zdarzenia. Akcja 1% na OPP nie
wymaga żadnych poświęceń,
a za to buduje tożsamość z włas-
ną dzielnicą, gminą czy powia-
tem, z rodzimą kulturą. Przecież
tu żyjemy, tu budujemy domy, wy-
chowujemy dzieci, tu w końcu
spędzamy najwięcej czasu, nawet
jeśli niejednokrotnie wyjeżdżamy
do pracy poza ten powiat.

Akcją „Tak niewiele a tak wie-
le” chcemy zachęcić wszystkich
mieszkańców płacących podatki,
ich znajomych i krewnych spoza
naszego powiatu, do przekazania
1% swojego podatku dochodo-
wego na rzecz jednej z naszych
powiatowych Organizacji Pożytku
Publicznego. 

Dla większości z nas z pewno-
ścią organizacje te są znane, oso-
by nimi zarządzające to osoby
powszechnie szanowane, a ich
działalność od wielu lat jest wido-
czna i służy mieszkańcom. Skoro
możemy sami zdecydować i po-
móc swoim, to pomóżmy! 

Przekażmy 1% naszym Organizacjom Pożytku Publicznego 

Tak niewiele, a tak wiele

WW  zzeezznnaanniiaacchh  PPIITT  zzaa  22001122  rrookk  wwyyssttaarrcczzyy  ttyyllkkoo  ww ooddppoowwiieeddnniieejj  rruubb--
rryyccee  wwyymmiieenniićć::

11))  nnaazzwwęę  ssttoowwaarrzzyysszzeenniiaa,,
22))  nnuummeerr  jjeeggoo  KKRRSS..
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22..  KKRRSS  000000005522447766  
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33..  KKRRSS  00000000220033559999  
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44..  KKRRSS  00000000000055883344  
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pozarna.free.ngo.pl.
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Mieliśmy odwagę marzyć i ma-
rzenia stały się rzeczywistością.
W najmniejszym polskim powie-
cie powstał trzeci orlik. Mało osób
wierzyło, że to może się udać.
Wypisana na sztandarze powiatu
starorzymska maksyma „Labor
omnia vincit” sprawdziła się co
do joty. Pracą, umiejętnością per-
traktowania, uporem i rzeczowy-
mi argumentami doprowadzono
do skutku to wspaniałe dzieło –
powiedział Romuald Kubiciel, dy-
rektor bieruńskiego ogólniaka.

Piękny, nowoczesny obiekt spor-
towy, piękna pogoda i zacni goście
na otwarciu oraz świetnie przygoto-
wana uroczystość – dla uczniów
i kadry Liceum Ogólnokształcące-
go im. Powstańców Śląskich, dla
władz powiatu bieruńsko-lędziń-
skiego, dla społeczności miasta 20
grudnia 2012 roku był niezwykle
udanym dniem. 

Uroczystość rozpoczęła się od
podniesienia na maszt flagi pań-
stwowej i odegrania hymnu pań-
stwowego, po czym starosta bie-
ruńsko-lędziński Bernard Bednorz
i przewodniczący Rady Powiatu Jó-
zef Berger przecięli wstęgę u we-
jścia na boiska. 

– Wszyscy chcemy, aby osoby
korzystające z orlika rozwijały w so-
bie tężyznę fizyczną, a poprzez ćwi-
czenia ciała dążyli do prawdziwej
doskonałości i uczyli się uczciwej ry-
walizacji oraz pielęgnowali zasady
fair play – niech im w tym pomoże
błogosławieństwo Stwórcy, którego
dziełem jest wszystko to co piękne
i wartościowe. Księże Dziekanie –
proszę o poświęcenie – tymi słowa-
mi dyrektor Kubiciel zwrócił się do
ks. Waleriana Ogiermana, który
poprowadził okolicznościową mod-

litwę i pokropił nową powiatową in-
westycję. Słowo Boże na tę okoli-
czność odczytał Przemysław Major,
przewodniczący Rady Miasta Bieru-
nia, asystujący księdzu w tej części
uroczystości.

W nawiązaniu do starożytnej
tradycji zapalenia znicza, który –
choć nie olimpijski – ma być sym-
bolem przyszłych sukcesów i re-
kordów, które korzystający z tego
obiektu sportowego, osiągną
w swoim życiu, absolwenci i uczeń
bieruńskiego liceum: uczestnik
Igrzysk Olimpijskich w Londynie
2012, mistrzowie Polski, Europy
i świata w dyscyplinach które upra-
wiają: w chodzie sportowym oraz
wschodnich sztukach walki Dawid
Tomala, Łukasz Kostka i Mateusz
Bigos zapalili znicz przy orliku,
a na maszt została wciągnięta fla-
ga powiatowa. 

Otwarcie orlika byłoby nieuda-
ne, gdyby nie oddano symboliczne-
go strzału do bramki. Jako pierwszy
do wykonania „jedenastki” został
zaproszony Henryk Latocha – bie-
runianin, który jako piłkarz cztero-
krotnie zdobył tytuł mistrza Polski
i pięciokrotnie triumfował w Pucha-
rze Polski. Grał w reprezentacji Pol-
ski i łącznie w biało-czerwonych
barwach rozegrał osiem spotkań.
Po nim, testując murawę i bramka-
rza, strzały oddali starosta Bernard
Bednorz, burmistrz Bierunia Ber-
nard Pustelnik, członek zarządu po-
wiatu Łukasz Odelga. 

Po okolicznościowym wystąpie-
niu starosty Bernarda Bednorza go-
ście obejrzeli budynek orlikowego
zaplecza z szatniami i umywalniami
oraz znajdującą się obok polową
siłownię, testując niektóre z urzą-
dzeń.

Dalsza część uroczystości odby-
ła się w hali sportowej. Tam Ro-
muald Kubiciel oficjalnie powitał
gości. Chcąc wyrazić szacunek
i wdzięczność za postawę rozsła-
wiającą dobre imię szkoły oraz
działania przyczyniające się do
poprawy jakości pracy szkoły oraz
jej warunków materialnych, Rada
Pedagogiczna liceum przyznała
Józefowi Bergerowi, Bernardowi
Bednorzowi i Klemensowi Ścier-
skiemu Złote Odznaki Liceum
Ogólnokształcącego im. Powstań-
ców Śląskich w Bieruniu – najwyż-
sze wyróżnienie, jakim może ob-
darować społeczność tej szkoły.
Rada pedagogiczna, działając na
wniosek dyrektora liceum, uhono-
rowała zasługi absolwentów tej
szkoły, ludzi wielkiego formatu
i ogromnego serca, a nade wszy-
stko wielkich przyjaciół młodzieży
i uczniów.

– Starożytni mawiali: „a fructi-
bus eorum cognoscetis eos” („po
owocach ich poznacie”). Owoce,
jakimi obdarowaliście przez lata
swej działalności naszą społe-
czność szkolną, są nie do przece-
nienia – powiedział R. Kubiciel.
Bernard Bednorz i Józef Berger
podziękowali za zaszczyt. J. Berger
podkreślił, że dla niego, który pół
wielu temu jako uczeń po raz pier-
wszy przekroczył mury tej szkoły,
której w wiele lat później przez
długi czas dyrektorował, ma szcze-
gólne znaczenie. 

Z okazji otwarcia orlika liceum
przygotowało symboliczne pamiąt-
ki. Grawerton z motywem orlego
pióra – symbol łączącego idee szla-
chetności, siły i odwagi królewskie-
go ptaka z piórem pisarskim, koja-
rzącym się z wiedzą, umiejętnościa-
mi i szkołą oraz monetę okoliczno-
ściową solid bieruńsko-lędziński.
Pierwsze grawertony dyrektor wrę-
czył staroście i przewodniczącemu
Rady Powiatu. Kolejne trafiły do rąk
wicestarosty Henryka Barcika, Łu-
kasza Odelgi, Andrzeja Rafy, Janu-
sza Abramowicza, Tomasza Do-
magały, Anny Piekorz i Romualda
Kubiciela.

W dalszej części były wystąpienia
zaproszonych gości, odczytanie li-
stów gratulacyjnych między innymi
od premiera Donalda Tuska i mini-
ster sportu i turystyki Joanny Muchy.

Uroczystość zakończył fantasty-
czny, barwny i dynamiczny, pro-
gram artystyczny „Mundial w pio-
sence” w wykonaniu uczniów
szkoły. MMRR

„Gwiazdkowy” prezent

WWeejjśścciiee  nnaa  tteerreenn  lliicceeaallnneeggoo  kkoommpplleekkssuu  ssppoorrttoowweeggoo..

JJeeddeennaassttkkęę  ssttrrzzeellaa  HHeennrryykk
JJaannoottaa..

PPlleenneerroowwaa  ssiiłłoowwnniiaa  ii  pprróóbbaa
ssaammoorrzząąddoowwaa..

WWyyssttęępp  aarrttyyssttyycczznnyy  
lliicceeaalliissttóóww..

DDoobbrryy  nnaassttrróójj  uuddzziieelliiłł  ssiięę
ttaakkżżee  ggoośścciioomm..

NNoowwoocczzeessnnee  zzaapplleecczzee  ssaannii--
ttaarrnnee......

......ii  sszzaattnniioowwee  bbiieerruuńńsskkiieeggoo
oorrlliikkaa..
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24 stycznia został otwarty i prze-
kazany do użytku kompleks budyn-
ków przy ul. Warszawskiej. 

– Tragiczna powódź, której do-
świadczył nasz powiat w 2010 ro-
ku, była dramatem tysięcy mie-
szkańców Bierunia, Bojszów, Lę-
dzin, Chełmu Śląskiego. Ucierpiały
setki domostw i obiektów gospo-
darczych, obiekty publiczne; zni-
szczeniu uległ dobytek wielu osób,
samochody, wyposażenie warszta-
tów i firm. Powstały olbrzymie straty
w infrastrukturze drogowej i komu-
nalnej. Zniszczeniu uległy kilometry
wałów przeciwpowodziowych, wie-
le urządzeń hydrotechnicznych i te-
mu podobnych – mówił starosta
Bernard Bednorz. – Po trudnej, dra-
matycznej ale zwycięskiej walce
z żywiołem nastał czas odbudowy.
Wykonaliśmy ogrom robót nie tylko
przywracających stan rzeczy sprzed
powodzi, ale zrealizowaliśmy sze-
reg ważnych inwestycji związanych
z ochroną przeciwpowodziową,
z budową dróg i mostów, odbudo-
wą zniszczonych urządzeń techni-
cznych. Wyciągnęliśmy wiele wnios-
ków organizacyjnych, a tragiczne
doświadczenia pozwoliły nam zwe-
ryfikować niektóre poglądy na ist-
niejące zagrożenie i plany związa-
ne z ochroną przeciwpowodziową
w powiecie.

Do obiektów, które najbardziej
ucierpiały wskutek powodzi nale-

żała siedziba i magazyny przeciw-
powodziowe bieruńskiego Biura
Terenowego Śląskiego Zarządu
Melioracji Wodnych i Urządzeń
Wodnych w Katowicach przy ul.
Starowiślanej. Podczas wielokrot-
nych rozmów z kierownictwem
Śląskiego Zarządu Melioracji

i Urządzeń Wodnych w Katowi-
cach, przy opracowaniu strategii
modernizacji wałów przeciwpowo-
dziowych, zrodził się pomysł wybu-
dowania – wraz z nową siedzibą
Powiatowego Zarządu Dróg w
Bieruniu – wspólnych magazynów
przeciwpowodziowych, powiato-

WWssttęęggęę  pprrzzeecciinnaa  sskkaarrbbnniikk
wwoojjeewwóóddzzttwwaa..

PPrrzzeemmóówwiieenniiee  ii  ggrraattuullaaccjjee  oodd
ddyyrreekkttoorr  JJooaannnnyy  ŚŚlluussaarrcczzyykk..

ZZaapplleecczzee  ggaarraażżoowwee  PPZZDD..

ZZwwiieeddzzaanniiee  mmaaggaazzyynnóóww..

MMaaggaazzyynnyy  ssąą  wwyyppeełłnniioonnee
sspprrzzęętteemm..

EEkkiippaa  ddrrooggoowwccóóww  zz  PPZZDD..

Magazyny, garaże, biura…

Sprawdzone, działa…

Warszawa, 22 stycznia 2013

Pan Bernard Bednorz
Starosta Powiatu Bieruńsko−Lędzińskiego

Szanowny Panie Starosto,
Z radością i zadowoleniem przyjąłem informację o oddaniu do użytku Wo−jewódzkich i Powiatowych Magazynów Przeciwpowodziowych przy Powia−towym Zarządzie Dróg w Bieruniu. Ta i jej podobne inwestycje, na codzień praktycznie niezauważalne, okazują się tak potrzebne w godzinachpróby – klęski żywiołowej, takiej jak pamiętna powódź 2010 r. Tym bar−dziej cieszę się, że w Państwa powiecie tego rodzaju magazyny będą do dy−spozycji. Ich powstanie to efekt starań władz samorządowych i dużegowsparcia ze strony budżetu państwa. Mam nadzieję, a nawet jestem prze−konany, że to to dobrze przeznaczone pieniądze. Serdecznie gratuluję Pa−nu, Panie Starosto, władzom Powiatu Bieruńsko−Lędzińskiego, wszystkimMieszkańcom oddania tej inwestycji. Ważne, że dzięki niej poczucie bezpie−czeństwa będzie większe.

Wierzę, że cele związane z usuwaniem skutków powodzi i zabezpieczeniemprzeciwpowodziowym jakie stawiamy sobie wszyscy: zarówno przedstawi−ciele rządu jak i samorządowcy, są i będą konsekwentnie realizowane. Je−steśmy w tym zdeterminowani. Kolejne przedsięwzięcia, takiej jak chociaż−by dzisiejsza inwestycja, będą służyły mieszkańcom.Jeszcze raz kieruję wyrazy uznania za oddanie do użytku magazynówprzeciwpowodziowych
Pozdrawiam wszystkich. Gratuluję!

Z poważaniem
WŁODZIMIERZ KARPIŃSKI

Sekretarz Stanu
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

WWeejjśścciiee  ddoo  bbiiuurroowwccaa..  ppoo  pprraawweejj  wwiiddaaćć  ggaarraażżee  PPZZDD..
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wych i wojewódzkich, oraz ich no-
woczesnego wyposażenia. Prace
projektowe rozpoczęły się w kwiet-
niu 2011 roku. Inwestycja została
zrealizowana ze środków budżeto-
wych Powiatu Bieruńsko-Lędziń-
skiego, dotacji celowej z Wojewó-
dztwa Śląskiego oraz dotacji z bud-
żetu państwa na usuwanie skutków
powodzi. Łącznie na inwestycję
o wartości ponad 4,3 mln zł powiat
otrzymał dofinansowanie w wyso-
kości 1 mln zł. Zakupiony został
sprzęt, który w razie potrzeby może
być szybko użyty do akcji przeciw-
powodziowej o wartości ponad
140 tys. zł. Na zakupy te składają
się między innymi: dwie łodzie mo-
torowe, agregaty prądotwórcze,
maszty oświetleniowe, węże, plan-
deki, folie, sprzęt ratowniczy oraz
cały szereg drobnego wyposażenia
niezbędnego do prowadzenia
działań, począwszy od łopat.

Zakres inwestycji związanej z bu-
dową nowej siedziby Powiatowego
Zarządu Dróg objął rozbiórkę sta-
rej (barakowej) zabudowy; budowę
nowego kompleksu budynków
wraz modernizacją i rozbudową
przyłączy, budowę obiektów małej
architektury (ławki, stojaki rowero-
we, kosze na śmieci), zieleń oraz
nowe, panelowe ogrodzenie, które
udanie porządkują plac przed no-
wymi zabudowaniami. Dzięki temu
załoga zyskała nowe, nieporówny-
walnie lepsze warunki pracy i wa-
runki socjalne.

– Niech to służy załodze PZD,
pracownikom biura ŚZMiUW i
mieszkańcom powiatu jak najlepiej
i jak najdłużej, lecz aby zgroma-

dzony w tych magazynach sprzęt
nigdy nie musiał być nagle po-
trzebny i gwałtownie używany –
podkreślił Bernard Bednorz.

Tradycyjnego przecięcia wstęgi
dokonali: Józef Berger – przewo-
dniczący Rady Powiatu, Elżbieta
Stolorz-Krzisz – skarbnik wojewó-
dztwa, Piotr Czarnynoga – radny
Sejmiku Województwa Śląskiego,
Andrzej Szczeponek – zastępca dy-
rektora Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzenia Kryzysowego Śląs-
kiego Urzędu Wojewódzkiego oraz
starosta Bernard Bednorz. 

W uroczystości uczestniczyli mię-
dzy innymi: Joanna Ślusarczyk –
dyrektor Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Krakowie,
Artur Podlejski – dyrektor Śląskie-
go Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Katowicach, były mini-
ster, poseł i senator RP Klemens
Ścierski, Marek Rączka – komen-
dant wojewódzki Państwowej Stra-
ży Pożarnej, Kazimierz Utrata – ko-
mendant miejski Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Tychach, Sławomir
Sałbut – Komendant Powiatowy
Policji, burmistrzowie, wójtowie
oraz przewodniczący rad miast
i gmin naszego powiatu, radni po-
wiatowi, grupa strażaków. Listy
gratulacyjne nadesłali między in-
nymi: minister rozwoju regionalne-
go, senator RP Elżbieta Bieńkow-
ska, minister administracji i cyfry-
zacji Włodzimierz Karpiński, poseł
Marek Wójcik. 

Po ceremonii goście zwiedzili
obiekt, obejrzeli też specjalną pre-
zentację multimedialną poświęco-
ną nowej inwestycji. MMRR,,  ZZKK

Nie ma Go z nami, 
ale pozostanie zawsze 

w naszej pamięci 
Z głębokim smutkiem i żalem 

przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

płk. JERZEGO SZEWEŁŁY
Szczerze i serdecznie określany jako Przyjaciel Powiatu 

był Honorowym Obywatelem Miasta Lędziny, 
wielokrotnie uhonorowanym 

także przez górników, władze miasta i powiatu.
Cześć Jego pamięci!

Rodzinie i Bliskim Zmarłego składamy szczere wyrazy współczucia.
Bernard Bednorz – Starosta Bieruńsko−Lędziński

Józef Berger – Przewodniczący Rady Powiatu
Rada Powiatu Bieruńsko−Lędzińskiego

Płk Jerzy Szewełło urodził się 28 stycznia 1935 roku w Dąbrowicy na Wołyniu.
Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie w Poznaniu i pedagogiczne na Woj−
skowej Akademii Politycznej w Warszawie. Jako oficer Wojska Polskiego pracował
między innymi w Akademii Sztabu Generalnego. W 1981 roku został delegowany
jako komisarz wojskowy do KWK „Ziemowit”. Po wybuchu stanu wojennego, w gru−
dniu 1981. r. moralnie stanął po stronie strajkujących górników, czyniąc bardzo
wiele, aby na „Ziemowicie” nie powtórzyły się tragiczne wydarzenia z KWK „Wu−
jek”, „Manifest Lipcowy” i innych zakładów. Wiele zaryzykował. Dla górników. lę−
dzinian, mieszkańców Śląska pozostał symbolem prawej i szlachetnej postawy, bo−
haterem tamtych dni.
W 1990 roku w stopniu pułkownika przeszedł na emeryturę. Utrzymywał stały
kontakt z Lędzinami, ze swoimi przyjaciółmi z tego miasta, z wieloma mieszkań−
cami powiatu. Zmarł 30 stycznia 2013 r.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Pani

EWY TURLEWICZ
wieloletniej Sekretarz Miasta Tychy
zasłużonej dla społeczności lokalnej

i środowiska samorządowego regionu.

Zapamiętamy Ją jako Osobę o wielkiej kulturze osobistej, 
wzór kompetentnego i sprawnego urzędnika 
oraz pełną życzliwości i dobroci Koleżankę.

Rodzinie i Bliskim
składamy szczere wyrazy współczucia.

Bernard Bednorz – Starosta Bieruńsko−Lędziński
Józef Berger – Przewodniczący Rady Powiatu

Radni powiatowi i pracownicy Starostwa Powiatowego Bieruniu
Ewa Turlewicz (1.10.1948 – 5.2.2013) nieprzerwanie od 1994 roku pełniła funkcję
Sekretarza Miasta Tychy. Z uwagi na swoje kompetencje, inicjatywy i zasługi sa−
morządowe oraz wysoką pozycję w środowisku była członkiem Forum Sekretarzy
Samorządów Polski Południowej, służąc zawsze swą radą i doświadczeniem.
Ewa Turlewicz w 1972 ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim. Swo−
ją pracę zawodową rozpoczęła w 1968 roku w Miejskim Zarządzie Budynków Mie−
szkalnych w Tychach. W latach 1972 – 1989 była Kierownikiem Wydziału Geodezji
i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Tychach, następnie starszym inspek−
torem Urzędu Skarbowego w Tychach (1989), specjalistą ds. wywłaszczeń Wojewó−
dzkiego Zarządu Inwestycji Rolniczych w Katowicach – Rejonowy Oddział w Tychach
(1989 – 1990), kierownikiem Referatu Ogólnego Urzędu Rejonowego w Tychach
(1990− 1991) oraz zastępcą kierownika Urzędu Rejonowego w Tychach (1991 – 1994).

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Pana

JERZEGO JANOTY
Nauczyciela i Dyrektora Zespołu Szkół nr 1

(potem Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach)
oraz radnego Rady Miasta Lędziny I kadencji

Rodzinie i Bliskim
składamy szczere wyrazy współczucia

Bernard Bednorz – Starosta Bieruńsko−Lędziński
Józef Berger – Przewodniczący Rady Powiatu

Radni powiatowi i pracownicy Starostwa Powiatowego Bieruniu
Jerzy Janota (1941 – 2013) ukończył studia historyczne (1964) i socjologiczne
(1966) na Uniwersytetu Jagiellońskim w Krakowie. W latach 1966−1976 pracował
jako socjolog w Ośrodku Badań Psychologicznych przy KWK „Ziemowit” w Lędzi−
nach, a następnie od 1977 do 1983 roku był kierownikiem Pracowni Analiz Społe−
cznych FSM Zakład nr 2 w Tychach. W 1983 r. rozpoczął pracę jako nauczyciel
w ZSG przy KWK „Ziemowit” w Lędzinach. W latach 1985 – 2002 był dyrektorem
ZSG KWK „Ziemowit” i Zespołu Szkół nr 1 w Lędzinach. Funkcję tę pełnił do prze−
jścia na emeryturę w 2002 r.

„Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Śląskiego 

realna odpowiedź na realne potrzeby”
Przebudowa drogi powiatowej 5905S, 

ul. Bojszowskiej w Bieruniu 
z zastosowaniem „cichych asfaltów”

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
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tel. 32  22-69-100;

e-mail: starosta@powiatbl.pl
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Tel. 32 22-69-138,

e-mail: promocja@powiatbl.pl
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Bieruń Lędziny Imielin
Bojszowy Chełm Śląski
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Obniżenie ceny może nastąpić z różnych
powodów.

Do celów promocyjnych wykorzystuje się
tzw. posezonowe obniżki cen, które tak nap-
rawdę rozpoczynają się, kiedy sezon na dane
towary jest jeszcze w pełni. Konsumenci mogą
wtedy okazyjnie kupić atrakcyjne rzeczy. Doty-
czy to w szczególności sezonowej odzieży jak
i sezonowych obniżek sprzętu AGD i RTV. 

Konsument, decydując się na kupno towa-
ru przecenionego, powinien otrzymać pełną
informację o towarze. W rzeczywistości ist-
nieją dwie główne przyczyny obniżenia ceny
towaru, są nimi: obniżenie ceny z powodu
niezgodności towaru z umową (dawniej wad
towaru) lub posezonowa obniżka ceny. Nie-
zależnie od tego co jest przyczyną reklamacji
– obniżona cena towaru niepełnowartościo-
wego (wadliwość) lub posezonowa wyprze-
daż – konsument ma prawo taki towar rekla-
mować!

W pierwszym przypadku nie może rekla-
mować tylko tych usterek, które były podsta-
wą obniżenia ceny (np. jeśli obniżenie ceny
wynikało z istniejących plam na towarze –

nie można reklamować towaru powołując
się na tę wadę). Natomiast wszystkie inne
niezgodności oraz towar z obniżką sezono-
wą podlega reklamacji na podstawie Ustawy
z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warun-
kach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmia-
nie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141, poz.
1176).

Termin odpowiedzialności sprzedawcy to
dwa lata od wydania towaru chyba, że chodzi
o rzeczy używane, to może być on skrócony,
za zgodą obu stron, jednak nie poniżej 1 ro-
ku. Konsument powinien zawiadomić sprze-
dawcę o niezgodności towaru z umową przed
upływem dwóch miesięcy od jej stwierdzenia,
natomiast sama reklamacja powinna być zło-
żona sprzedawcy, gdyż to on, a nie producent
lub importer, ponosi odpowiedzialność za to-
war niezgodny z umową. 

CChhcceesszz  wwiieeddzziieećć  wwiięęcceejj??  OOddwwiieeddźź  ppoorrttaall::
wwwwww..kkoonnssuummeenntt..ggoovv..ppll  bbąąddźź  sskkoonnttaakkttuujj  ssiięę
bbiiuurreemm  rrzzeecczznniikkaa  kkoonnssuummeennttóóww  ww BBiieerruunniiuu
ppoodd  nnrr  tteelleeffoonnuu::  3322 222266--9911--7755  lluubb  mmaaiilloowwoo::
kkoonnssuummeenntt@@ppoowwiiaattbbll..ppll..
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Ogłoszenie
Z dniem 1 marca 2013 r. 

ruszają zajęcia 
na kompleksie sportowym 

„Moje Boisko ORLIK 2012”
przy 

Liceum Ogólnokształcącym 
im. Powstańców Śląskich 

w Bieruniu. 
Wszystkich zainteresowanych

korzystaniem z Orlika 
zapraszam już dzisiaj 

do rezerwacji terminów.
Więcej informacji pod nume−
rem telefonu 664−757−822 lub 

e−mail
orliklobierun@gmail.com.

Romuald Kubiciel
Dyrektor

LO im. Powstańców Śląskich 
w Bieruniu

 BBĄĄDDŹŹ  PPRRZZEEDDSSIIĘĘBBIIOORRCCZZYYMM..
23 stycznia młodzież klas matu-
ralnych Powiatowego Zespołu
Szkół w Lędzinach spotkała się
z lokalnymi przedsiębiorcami.
Podczas spotkania podsumowa-
no kilkumiesięczną realizację
projektu „Bądź przedsiębior-
czym” realizowanego ze środ-
ków Unii Europejskiej przez ka-
towicką Fundację Viribus Unitis.
Projekt miał na celu aktywizację
młodzieży szkół w kierunku
podejmowania własnej działal-
ności gospodarczej.

Uczestnikami spotkania byli
między innymi Joachim Pinocy –
restaurator i hotelarz, Kacper Bi-
sanz – trener biznesu z Katowic
oraz Kamil Remsak- lędziński
przedsiębiorca. Iwona Nowak
z Fundacji Viribus Unitis wręczyła
certyfikaty Dyrektor Powiatowego
Zespołu Szkół Ewie Matusik, nau-
czycielce Gabrieli Jagsz oraz wszy-
stkim uczestnikom projektu. GGJJ

przegląd

Zarząd Powiatu Bieruńsko−Lędzińskiego informuje, że uchwałą nr IX/52/11 z dnia 22 czerwca 2011
r. Rada Powiatu Bieruńsko−Lędzińskiego uchwaliła „Zasady, tryb udzielania oraz rozliczania dotacji
celowej z budżetu powiatu bieruńsko−lędzińskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związa−
nych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest” zwane da−
lej „Zasady”. 
O dofinansowanie mogą ubiegać się: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne,
przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych posiadające nieruchomości zlokalizo−
wane na terenie powiatu bieruńsko−lędzińskiego.
WARUNKI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA

złożenie wniosku
zrealizowanie w 2013 r. zadania z zakresu usuwania azbestu 
spełnienie wymogów formalnych określonych w „Zasady”

Wnioski przyjmowane będą w Starostwie Powiatowym w Bieruniu do 31 marca 2013 r.
W kwietniu Zarząd Powiatu rozpatrzy złożone wnioski i przyzna dofinansowanie do realizacji za−
dań w 2013 r.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji oraz składania wniosków można uzys−
kać 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 za−
kładce Nasz Powiat/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 wyrobów 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 nieotrzymaniu pomocy de minimis
informacje niezbędne do otrzymania pomocy de minimis

Bernard Bednorz
Starosta Bieruńsko−Lędziński

Usuwamy AZBEST
Powiat

Bieruńsko−Lędziński
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH 

Z USUWANIEM AZBESTU W 2013 ROKU
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12 tys. woluminów, komputery,
doskonała obsługa

Książnica piękna 
jak księżniczka
Po generalnym remoncie, wymianie instalacji
elektrycznej, oświetlenia, odnowieniu ścian i pod-
łóg oraz zastąpieniu starych drewnianych nowymi
profesjonalnymi meblami bibliotecznymi, 8 lutego
otwarto bibliotekę szkolną Powiatowego Zespołu
Szkół w Bieruniu. Nowoczesne wnętrza robią wra-
żenie, a fototapeta przy wejściu zaprasza czytelni-
ków w świat książki. Trwa jeszcze remont czytelni
multimedialnej, z której młodzież będzie mogła
korzystać po feriach. 

 Biblioteka bieruńskiego PZS-u od 2005 roku jest w pełni skomputery-
zowana. Wypożyczenia, zwroty książek oraz wyszukiwanie informacji bib-
liograficznej odbywa się w systemie elektronicznym. Nie znajdziemy tu tra-
dycyjnych kart czytelniczych ani kart książki – wszystkie dane znajdują się
w elektronicznej bazie danych, bibliotekarze pracują na programie Mol
Optivum. Zbiory liczą ponad 12.000 woluminów i są systematyczne po-
większane o nowości ukazujące się na rynku wydawniczym, lektury i pod-
ręczniki. W bibliotece można wypożyczyć najnowsze pozycje z dziedziny
górnictwa, nauk ekonomicznych czy humanistycznych, a uczniowie zaw-
sze mogą liczyć na fachowe doradztwo. W bibliotece pracują dwie panie:
Maria Szczudło i Barbara Odelga.

W oficjalnym otwarciu biblioteki uczestniczyli m. in.: starosta Bernard
Bednorz, przewodniczący Rady Powiatu Józef Berger, wicestarosta Henryk
Barcik, skarbnik i sekretarz powiatu Renata Rduch i Krystian Grzesica. 

Zapraszamy na stronę internetową biblioteki w PZS w Bieruniu:
http://www.pzs.bierun.pl/strona_biblioteki/wolontariat.htm 

FFoottoottaappeettaa  ––  „„hhaacczzyykk””  nnaa  cczzyytteellnniikkóóww..  

BBiibblliiootteekkaarrkkii  MMaarriiaa  SSzzcczzuuddłłoo  ii  BBaarrbbaarraa
OOddeellggaa..

DDyyrreekkttoorr  sszzkkoołłyy  TTeerreessaa  HHoorrsstt  ii  sseekkrreettaarrzz
ppoowwiiaattuu  KKrryyssttiiaann  GGrrzzeessiiccaa..

OOdd  oośśmmiiuu  llaatt  bbiibblliiootteekkaa  jjeesstt  ww  ppeełłnnii  sskkoommppuutteerryyzzoowwaannaa..  PPrrzzyy  kkoomm--
ppuutteerrzzee  BBaarrbbaarraa  OOddeellggaa
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