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Na przekór deszczowi i chłodowi, przesiąkniętym wodą trawnikom, problemom 
organizacyjnym i technicznym – zaplanowane na 5 czerwca XIV Powiatowe Igrzyska Osób
Niepełnosprawnych odbyły się, chociaż w mocno zmienionej formie.

W tym roku – z konieczności – po raz pierwszy przybrały one formę pikniku pod namiotami
na terenie przyległym do stadionu MKS-u w Lędzinach. 
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Ks. kardynał urodził się 30
września 1921 r. w śląskiej, gór-
niczej rodzinie w Bieruniu. Był wy-
bitnym teologiem, wykładowca
i przyjacielem Ojca Świętego Ja-
na Pawła. Był sercaninem – kap-
łanem Zgromadzenia Księży Naj-
świętszego Serca Jezusowego,
emerytowanym profesorem Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go, wykładowcą teologii funda-
mentalnej i ekumenicznej, hono-
rowym przewodniczącym Rady
Naukowej Instytutu Jana Pawia II
w Lublinie.

Po wstąpieniu w 1937 r. do
zgromadzenia i złożeniu ślubów
wieczystych przyjął 1945 r. w Kra-
kowie święcenia kapłańskie z rąk
biskupa Stanisława Rosponda.

Studiował na Uniwersytecie Ja-
giellońskim. Doktorat, habilitację
i tytuł profesora uzyskał na Kato-
lickim Uniwersytecie Lubelskim,
na którym od 1958 roku wykła-
dał teologię fundamentalną.

Dwukrotnie uczestniczył w cha-
rakterze eksperta w synodach bis-
kupów (1985 i 1991). Z nomina-
cji Jana Pawła II był członkiem
Międzynarodowej Komisji Teolo-
gicznej przez dwie kadencje
(1986-1996). 

13 października 2003 został
wyświęcony na arcybiskupa ze
stolicą tytularną Holarensis, a 21
października 2003 podniesiony
do godności kardynalskiej przez
papieża Jana Pawła II z diakonią
kościoła Santa Maria della Scala
(Matki Bożej na Schodach). Jego
dewizą kardynalską były słowa:
„W Tobie, Serce Jezusa, swą uf-
ność złożyłem”.

Kardynał Nagy został odzna-
czony Krzyżem Komandorskim
z Gwiazdą Orderu Odrodzenia
Polski, nadanym 17 października
2008 roku przez prezydenta RP
Lecha Kaczyńskiego. 

We wrześniu 2012 roku otrzy-
mał Złotą Odznakę za Zasługi

dla Województwa Śląskiego.
W uzasadnieniu wniosku przy-
pomniano, że ks. kard. Stani-
sław Nagy jest człowiekiem ob-
darzonym wielką skromnością,
rzetelnością i siłą umysłu, który
zawsze z dużą troską pochylał
się nad sprawami dotyczącymi
regionu. 

Uroczystości pogrzebowe roz-
poczęły się 10 czerwca w San-
ktuarium bł. Jana Pawła II w Kra-
kowie. Pogrzeb odbył się 11 czer-

wca. Uroczystościom w tym dniu
przewodniczył metropolita kra-
kowski kard. Stanisław Dziwisz.
Homilię wygłosił metropolita
przemyski abp Józef Michalik,
przewodniczący Konferencji Epis-
kopatu Polski. W uroczystościach
pogrzebowych uczestniczyły dele-
gacje władz oraz liczni mieszkań-
cy powiatu, Bierunia, przedstawi-
ciele szkół, organizacji i stowarzy-
szeń wraz z pocztami sztandaro-
wymi. 

Stanisław Nagy – Kardynał ze Śląska

1100  cczzeerrwwccaa  oo ggooddzz..  1122..0000,,  rróówwnnoo  zz ddzzwwoonnaammii  nnaa  AAnniioołł  PPaańńsskkii,,
ssppoołłeecczznnoośśccii  sszzkkoollnnee  LLOO  iimm..  PPoowwssttaańńccóóww  ŚŚlląąsskkiicchh  ii GGiimmnnaazzjjuumm  nnrr
22 iimm..  ŚŚww..  WWaalleenntteeggoo  ww BBiieerruunniiuu,,  wwrraazz  zz wwłłaaddzzaammii  mmiiaassttaa  ii ppoowwiiaa--
ttuu,,  ooddddaałłyy  cczzeeśśćć  ZZmmaarrłłeemmuu  KKaarrddyynnaałłoowwii  SSttaanniissłłaawwoowwii  NNaaggyyeemmuu,,
wwssppaanniiaałłeemmuu  BBiieerruunniiaanniinnoowwii..
WW  oobbeeccnnoośśccii  JJóózzeeffaa  BBeerrggeerraa  ––  pprrzzeewwooddnniicczząącceeggoo  RRaaddyy  PPoowwiiaattuu,,
HHeennrryykkaa  BBaarrcciikkaa  ––  wwiicceessttaarroossttyy  bbiieerruuńńsskkoo--llęęddzziińńsskkiieeggoo  ii BBeerrnnaarrddaa
PPuusstteellnniikkaa  ––  bbuurrmmiissttrrzzaa  mmiiaassttaa,,  ddyyrreekkttoorróóww  sszzkkóółł  RRoommuuaallddaa  KKuubbii--
cciieellaa  ii GGrraażżyynnyy  KKuubbiiccyy,,  mmłłooddzziieeżż  pprrzzyyppoommnniiaałłaa  ssyyllwweettkkęę  KKssiięęddzzaa
KKaarrddyynnaałłaa,,  uucczzcciiłłaa  JJeeggoo  ppaammiięęćć  mmiinnuuttąą  cciisszzyy  ii mmooddlliittwwąą,,  kkttóórrąą  ppoo--
pprroowwaaddzziillii  kkaatteecchheeccii  oobbyyddwwuu  sszzkkóółł::  kkssiięężżaa  AAnnddrrzzeejj  CCzzaarrnneecckkii  ii IIrree--
nneeuusszz  PPaawwllaakk..
UUrroocczzyyssttoośśccii  ttoowwaarrzzyysszzyyłłyy  sszzkkoollnnee  ppoocczzttyy  sszzttaannddaarroowwee,,  aa ppoollsskkaa
ffllaaggaa  nnaarrooddoowwaa  ppooddnniieessiioonnaa  zzoossttaałłaa  ddoo  ppoołłoowwyy  mmaasszzttuu..

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Jego Eminencji Księdza Kardynała

STANISŁAWA NAGYEGO 
Ks. kardynał Stanisław Nagy był wielkim kapłanem,
człowiekiem Kościoła, wybitnym Ślązakiem i patriotą,
zatroskanym o Kościół Katolicki i sprawy Polski, czło−
wiekiem skromnym, życzliwym, przyjaznym ludziom.

Imię Zmarłego Księdza Kardynała pozostanie na zaw−
sze w pamięci społeczności Bierunia i Powiatu Bieruń−
sko−Lędzińskiego.

Wyrażając nasza ogromną wdzięczność i szacunek Je−
go Eminencji Księdzu Kardynałowi przekazujemy Pol−
skiemu Duchowieństwu Katolickiemu, Zgromadzenia
Księży Najświętszego Serca Jezusowego, a także Ro−
dzinie i Bliskim wyrazy szczerego współczucia i żalu.

Starosta, Przewodniczący Rady 
i Radni Powiatu Bieruńsko−Lędzińskiego.

5 czerwca rano, w Krakowie zmarł kard. Stanisław
Nagy SCJ, od czerwca 2006 roku Honorowy Oby-
watel Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego. 
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Jubileusz powiatu zostanie
uczczony wieloma wydarze-
niami. Pierwsze zaplanowano
już na 21 – 22 czerwca. 

21 czerwca zostanie zorgani-
zowany Dzień Otwarty Staro-
stwa (ul. św. Kingi 1 w Bieruniu)
pod hasłem „Chwalimy się po-
wiatem”. Dla uczniów gimnaz-
jów i szkół ponadgimnazjal-
nych szkół zostanie zorganizo-
wana „gra terenowa”, przygo-
towano „Powiatowy klaps fil-
mowy” (projekcje filmów Józefa
Kłyka, Wojciecha Wikarka i fil-
mów promocyjnych), otwarta

zostanie wystawa ilustrująca
osiągnięcia powiatu. To tylko
niektóre z atrakcji tego dnia. 

Dzień później, w sobotę 22
czerwca, odbędzie się duży fe-
styn powiatowy. Po raz pierwszy
zostanie on zorganizowany na
terenie przyległym do starostwa
w Bieruniu-Ścierniach. Impreza
rozpocznie się o godz. 12.00.
W programie liczne zabawy dla
dzieci i rodzin, konkursy (mię-
dzy innymi wiedzy o powiecie),
prezentacje artystyczne i pro-
mocyjne powiatu, jego miast
i gmin. W części artystycznej

wystąpią m. in. kabaret Aloszy
Awdiejewa, „Kwaśnica Bawa-
rian Show”. Gwiazdą wieczoru
będzie piosenkarka, tancerka
i aktorka Patricia Kazadi (znana
między innymi jako prezenter
popularnych programów tele-
wizyjnych i z roli pielęgniarki

Jagny w serialu „Ranczo”).
Czynne będą stoiska gastrono-
miczne i inne, promujące lokal-
ne produkty. Serdecznie zapra-
szamy nie tylko mieszkańców
powiatu. 

SSzzcczzeeggóółłoowwyy  pprrooggrraamm  nnaa
ppllaakkaacciiee  nnaa  IIVV  ssttrroonniiee  ookkłłaaddkkii..  

Jedną z propozycji jest otwarty konkurs pn. SŁOWO
O POWIECIE na wiersz/fraszkę/limeryk /hasło (można
nadesłać utwór w jednej lub w każdej kategorii) o Po-
wiecie Bieruńsko-Lędzińskim, w którym mogą wziąć
udział wszyscy zainteresowani. Warunkiem uczestni-
ctwa w Konkursie jest dostarczenie Organizatorowi
utworu (lub utworów) w wymienionych kategoriach
(wiersz, fraszka, limeryk, hasło). Liczba możliwych do
zgłoszenia utworów jest nieograniczona. Utwory moż-
na składać osobiście do 22 czerwca 2013 r. do godz.
13.00 podczas Festynu z okazji XV-lecia Powiatu Bie-
ruńsko-Lędzińskiego; w Starostwie Powiatowym w Bie-
runiu (Wydział Promocji, pok. 114), przesłać mailem
na adres: e-mail: promocja@powiatbl.pl albo pocztą
tradycyjną Wydział Promocji Starostwa Powiatowego
w Bieruniu, 43-155 Bieruń, ul. św. Kingi 1 do dnia 20
czerwca 2013 r. Utwory zostaną ocenione przez komi-
sję powołaną przez organizatora. Najlepsze, najcie-
kawsze i nagrodzone zostaną opublikowane w infor-
matorze powiatowym „powiatbl. pl” i na stronie inter-
netowej: www. powiatbl. pl. Ogłoszenie wyników na-
stąpi 22 czerwca podczas Festynu Powiatowego.

WWiięęcceejj  iinnffoorrmmaaccjjii  oo rreegguullaammiinniiee  ii sszzcczzeeggóółłaacchh  
kkoonnkkuurrssuu  nnaa  wwwwww..ppoowwiiaattbbll..ppll  
ii ppoodd  nnuummeerraammii  tteelleeffoonnóóww::  

3322  2222--6699--113388  lluubb  3322  2222--6699--113399..  

W sobotę, 22 bm., na terenie Komendy Powiatowej Policji odbędą
się imprezy przygotowane w ramach „Ogólnopolskiej Nocy Profilakty-
ki”. Odczytana zostanie odezwa społeczności Profilaktyka a Ty. Wszys-
cy, w tym także uczestnicy festynu, zostaną wezwani do społecznego
zrywu „Wolne serca”. Polegać to będzie na zatrzymajmy się na chwilę,
położeniu prawej dłoni na sercu i przez 60 sekund wybijaniu jego ryt-
mu – rytmu „Wolnych Serc”, serc wolnych od uzależnień, przemocy
i obojętności na drugiego człowieka. Serc pięknych i zdrowych, w tros-
ce o zdrowie fizyczne i społeczne. Serc silnych i pomocnych innym. Serc
pokoleń. Serc ludzi, którzy mogą różnić się od siebie, ale potrafią dzia-
łać wspólnie, by chronić dzieci i młodzież przed Organizatorzy apelu-
ją, żeby wszystkich zaprosić do tego gestu, by zjednoczył się cały kraj
w trosce o to, aby narkotyki, alkohol i przemoc nie odbierały wolności
życia. W trosce o to, by dzieci, młodzież i dorośli byli tak bardzo razem
i tak bardzo prawdziwi w tak ważnej sprawie.

Policjanci przygotowują ekspozycję sprzętu policyjnego, konkurs
rysunkowy z nagrodami dla dzieci na temat „Bezpieczny wakacyjny
wypoczynek”, konkurs wiedzy dla dzieci i młodzieży z zakresu zna-
jomości zasad ruchu drogowego, prelekcje na tematy: bezpieczne-
go wakacyjnego wypoczynku oraz bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym (wraz z wykorzystaniem alkogogli oraz symulatora jazdy w pa-
sach), prezentację multimedialną i pokazy pomocy medycznej. 

Zapraszamy na imprezy
Rok bieżący jest rokiem jubileuszu XV-lecia Powiatu Bieruńsko-Ledzińskiego. 5 czerwca 1998 roku
Sejm RP uchwalił ustawę o samorządzie powiatowym. 9 listopada 1998 roku odbyła się pierwsza sesja
Rady Powiatu I kadencji, dokonano wyboru przewodniczącego Rady (został nim Władysław Trzciński),
starosty (Piotr Czarnynoga), pozostałych członków Zarządu Powiatu. 1 stycznia 1999 roku powstał Po-
wiat Tyski z siedzibą w Tychach, przemianowany później na Powiat Bieruńsko-Lędziński. Siedziba Sta-
rostwa również przeniosła się z Tychów do Bierunia. W ciągu piętnastu lat powiat znacznie się rozwi-
nął, powstały jego jednostki, nowe obiekty publiczne, parokrotnie wzrósł jego budżet. 



ZZ  RRAAMMIIEENNIIAA  KKOONNWWEENNTTUU
SSTTAARROOSSTTÓÓWW  ŚŚLLĄĄSSKKIICCHH starosta
Bernard Bednorz został desygno-
wany do składu Wojewódzkiej
Rady Bezpieczeństwa Ruchu Dro-
gowego. Jest to instytucja dorad-
cza, funkcjonująca w każdym
z województw w Polsce przy mar-
szałku województwa jako zespół
koordynacyjny działań admini-
stracji publicznej w sprawach
bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go. Przewodniczącym Rady jest
marszałek województwa, jego
zastępcami są: wojewoda i woje-
wódzki komendant policji. Człon-
kowie WRBRD to przedstawiciele
zarządu województwa, zarządów
powiatów i gmin, komendanta
wojewódzkiego Policji, Komen-
danta Państwowej Straży Pożar-
nej, oddziału Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad, za-
rządu dróg wojewódzkich, zarzą-
dów dróg powiatowych i wojewó-
dzkiego kuratora oświaty. Do za-
dań WRBRD należy między inny-
mi opracowywanie regionalnych
programów poprawy bezpie-
czeństwa ruchu drogowego.

SSUUKKCCEESSEEMM okazały się zorga-
nizowane w maju przez Wydział
Kultury i Sportu zajęcia nordic
walking. Rozpoczęły się 15 maja

w sali sesyjnej starostwa od teo-
retycznego wprowadzenia, za-
kończyły 27 maja po paru prak-
tycznych ćwiczeniach tereno-
wych, prowadzonych przez Szy-
mona Słomę. Kolejny cykl szko-
leniowy zaplanowano na wrze-
sień. 

BBIITTWWAA  WWYYRRSSKKAA.. 18 maja
uczniowie PZS w Lędzinach po
raz trzeci byli obserwatorami
inscenizacji przebiegu bitwy

przegląd
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Uroczystość inaugurująca tego-
roczne Dni Lędzin rozpoczęła się
mszą świętą w kościele Matki Bożej
Różańcowej, koncelebrowaną
przez księdza prałata Stanisława
Puchałę (delegowanego przez ar-
cybiskupa katowickiego Wiktora
Skorca) oraz przez dziekana lę-
dzińskiego ks. Janusza Jarczyka,
ks. proboszcza Krzysztofa Sontaga
i ks. katechetę Mirosława Banasia.

Po mszy goście, witani przed
szkołą przez orkiestrę górniczą
KWK „Ziemowit”, przeszli na teren
kopalni, aby zwiedzić wspaniałą Iz-
bę Tradycji KWK „Ziemowit”.
O 12.00 wprowadzeniem sztanda-
ru szkoły i odśpiewaniem hymnu
rozpoczęła się uroczysta akade-
mia. 

Po prezentacji postaci patrona
głos zabrali: poseł Maria Nowak,
wicekurator oświaty Tadeusz Żes-
ławski, starosta Bernard Bednorz,
dyrektor KWK „Ziemowit” Piotr
Niełacny. Odtworzone zostało tak-
że nagranie eurodeputowanej
Małgorzaty Handzlik, a Henryk Pa-
ruzel, asystent posła, odczytał list
Grzegorza Tobiszowskiego.

Wszyscy goście podkreślali wiel-
kość patrona szkoły jako wzoru
nauczyciela, wychowawcy, społe-
cznika, działacza kulturalnego
oraz wielkiego autorytetu.

Prowadzący akademię: Aleksan-
dra Poźniak (2El), Bartosz Winnik
(1A) i Bartłomiej Kozłowski (1A)
przedstawili osiągnięcia szkoły łą-
czącej TRADYCJĘ z duchem

NOWOCZESNOŚCI, po czym za-
prosili na projekcję filmu prezentu-
jącego historię szkoły oraz jej
współczesne osiągnięcia. Przypom-
nieli najważniejsze dokonania
Anielina Fabery jako wybitnego
pedagoga, świetnego dyrektora,
humanisty o szerokich zaintereso-
waniach, człowieka oddanego ca-
łym sercem kształceniu i wychowa-
niu młodego pokolenia.

Alojzy Lysko, autor książki pt.
„Anielin Fabera 1913-1983 rys
biograficzny” ze wzruszeniem
wspominał postać swojego nau-
czyciela, przełożonego i kolegi.
Opowiedział też, w jaki sposób
pracował nad książką. Autor dzię-
kował również wszystkim, którzy
przyczynili się do powstania książ-
ki, szczególnie byłym uczniom
i współpracownikom Anielina Fa-
bery oraz dyrektor Ewie Matusik,
która szczególnie zmobilizowała
go do wytężonej pracy nad biogra-
fią patrona. Wszyscy goście uroczy-
stości otrzymali tę pamiątkową
książkę w prezencie od szkoły.

Podczas akademii zostali nagro-
dzeni laureaci szkolnego konkursu
„Czy znasz swojego patrona?”.
Uczennice: Dominika Kałęka, An-
gelika Czajkowska i Ewa Nowak
nagrody odebrały z rąk Ewy Matu-
sik oraz Tadeusza Żesławskiego.

W krótkim programie artysty-
cznym szkolny kabaret „No Na-
me”, prowadzony przez Katarzynę
Korszorsz, wykonał skecz pod tytu-
łem „Opowieści biblijne po śląs-

ku”, a byli uczniowie patrona szko-
ły: Ryszard Kyrcz, Zygfryd Drobny,
Henryk Morkisz i Jerzy Mantaj wy-
konali trzy utwory wokalne ze swo-
jej młodości.

Na zakończenie dyrektor szkoły
zaprosiła wszystkich do obejrzenia
pamiątek związanych z postacią
Anielina Fabery, wystawy obrazów
przygotowanych przez Koło Plasty-
ka „Kontrast” a także na koncert
zespołu Kameralistów Miasta Lę-
dziny „Pro Arte et Musica”. 

Gośćmi uroczystości byli m. in.:
radny wojewódzki Piotr Czarnyno-
ga, przewodniczący Rady Powiatu
Józef Berger, wicestarosta Henryk
Barcik burmistrz Lędzin Wiesław
Stambrowski, przewodnicząca Ra-
dy Miasta Lędziny Teresa Ciepły,
wiceburmistrz Lędzin Marek Bania,
komendant WKU w Tychach, pod-
pułkownik Leszek Klag, przedsta-
wiciele wyższych uczelni współpra-
cujących ze szkołą, dr hab. Inż. Je-
rzy Łabaj -dziekan Wydziału Inży-
nierii Materiałowej i Metalurgii Po-
litechniki Śląskiej, dr inż. Tadeusz
Pasiak z Katedry Logistyki i Tran-
sportu Przemysłowego Politechniki
Śląskiej w Gliwicach, przedstawi-
ciele władz miast i gmin należą-
cych do naszego powiatu, radni,
dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół
i przedszkoli i placówek oświato-
wych, członkowie Towarzystwa Kul-
turalnego im. Anielina Fabery
w Lędzinach, nauczyciele i ucznio-
wie, a także Lucyna Fabera – syno-
wa Anielina Fabery. ZZDD,,  JJBB

100-lecie urodzin Anielina Fabery

Święto w lędzińskim 
Zespole Szkół
„Z drobiazgów życiowych wykonywanych wielkim sercem powstaje wielkość
człowieka” – to słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego, które towarzyszyły
7 czerwca obchodom 100 rocznicy urodzin Anielina Fabery, patrona Techni-
kum w PZS w Lędzinach.

GGrroonnoo  uucczzeessttnniikkóóww  uurroocczzyyssttoośśccii  jjuubbiilleeuusszzoowweejj..
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Uwzględniając wielkość ubiegłorocznego budżetu oraz liczbę i war-
tość wykonanych zadań rok 2012 był rokiem rekordowym w 15-letniej
historii powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Wysokość dochodów wyniosła
ponad 65 mln 180 tys. zł, z czego dochody własne stanowiły 58,77%,
subwencja ogólna 24,59%, a dotacje celowe z budżetu państwa
16,64%. Dzięki staraniom starosty i zarządu powiatu w 2012 roku
budżet zwiększył się o ponad 20 mln zł (głównie dzięki środkom przy-
znanym na likwidację skutków powodzi w 2010 roku) i nie był to tzw.
„łatwy pieniądz”.

Co istotne, aż 45,76% ubiegłorocznych wydatków stanowiły wydatki
majątkowe. To lokuje nasz powiat w czołówce najbardziej proinwesty-
cyjnych powiatów w kraju. Inaczej mówić: nie folgujemy bieżącym za-
chciankom, nie przejadamy pieniędzy, wydajemy je na poprawę warun-
ków bezpieczeństwa i komfortu życia w naszych miastach i gminach. 

WWYYDDAATTKKII  MMAAJJĄĄTTKKOOWWEE

3300 557711 119900  zzłł  ––  4455,,7766  %%  wwyyddaattkkóóww  bbuuddżżeettuu
2288  zzaaddaańń  iinnwweessttyyccyyjjnnyycchh

ZZaaddaanniiaa  zzwwiiąązzaannee  zz uussuuwwaanniieemm  ssttrraatt  ppoowwssttaałłyycchh  
ww wwyynniikkuu  ppoowwooddzzii  ww 22001100  rr..

2200 440066 117744  zzłł
((1144  zzaaddaańń  iinnwweessttyyccyyjjnnyycchh))

IInnnnee  zzaaddaanniiaa  iinnwweessttyyccyyjjnnee  ––  1100 116655 001166  zzłł

Jeżeli do kwoty 20 406 174 zł wydanych na inwestycje popowo-
dziowe doliczyć 2 912 583 zł na realizację czterech zadań bieżących,
kwota na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi wyniesie
23 318 757 zł. 

„Przerobienie” tak dużego budżetu – uwzględniając konieczności do-
konywania stałych poprawek w budżecie, procedury przetargowe, ro-
boty projektowe i nadzór nad wykonawstwem i rozliczenie robót – nie
było zadaniem łatwym. Przewodniczący Rady Powiatu, radny senior
Władysław Trzciński i większość pozostałych radnych powiatowych wy-
raziła uznanie staroście, zarządowi powiatu, wszystkim pracownikom
starostwa.

Nie wszyscy radni podzielili jednak opinię o sukcesie i dobrej ro-
bocie. W głosowaniu nad absolutorium dla zarządu powiatu pię-
cioro z 15 uczestniczących w obradach radnych głosowało przeciw-
ko. Ich postawa spotkała się z ostrym komentarzem radnego Wła-
dysława Trzcińskiego. W spokojnym lecz krytycznych wystąpieniach
Józef Berger i Bernard Bednorz wskazali na polityczne motywy tej
decyzji. 

Przeciwko absolutorium głosowali radni ugrupowania Forum Pięciu
Gmin. Tylko raz, w 2000 r., sześciu radnych – na 25 – głosowało prze-
ciw absolutorium dla zarządu. Wtedy wielkość budżetu powiatu wyno-
siła 13 mln 475 tys. zł. 

ppoowwiiaattbbll..ppll 5

Budżet 2012

To był rekordowy rok!
Obradująca 29 maja Rada Powiatu rozpatrzyła i zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze spra-
wozdaniem z wykonania budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego za rok 2012 oraz udzieliła absoluto-
rium Zarządowi Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2012.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO W LATACH 1999-2012

PPrrzzeemmaawwiiaa  CCzzeessłłaaww  KKłłyykk,,  pprrzzeewwooddnniicczząąccyy  KKoommiissjjii  BBuuddżżeettuu  
ii  FFiinnaannssóóww  RRaaddyy  PPoowwiiaattuu..
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pod Wyrami z września 1939 r.
Impreza rozpoczęła się od
przemarszu pod „Pomnik Pa-
mięci Żołnierzy Września 1939
r.”, gdzie oddany został hołd
poległym w bitwie wyrskiej pol-
skim żołnierzom. Tegoroczna
rekonstrukcja obrazowała incy-
dent na granicy polsko-nie-
mieckiej, w którym udział brali
polscy policjanci i bojówkarze
z Freikorps-u.

MMAATTUURRYY  22001133..  We wtorek
7 maja ruszył maraton matu-
ralny 2013. W Powiatowym Ze-
spole Szkół w Bieruniu do eg-
zaminu dojrzałości przystąpiło
w tym roku 87 absolwentów te-

chnikum. Na egzaminie z języ-
ka polskiego większość zdecy-
dowała się na wypracowanie
na temat roli autorytetu w spo-
łeczeństwie na podstawie
„Przedwiośnia”. 

Przez trzy tygodnie matur abi-
turienci przystąpili do co naj-
mniej pięciu egzaminów obo-
wiązkowych na poziomie pod-
stawowym – pisemnego z języ-
ka polskiego, matematyki i języ-
ka obcego oraz ustnego z języ-
ka polskiego i obcego. Jak po-
szło – dowiemy się pod koniec
czerwca. 

PPRRZZEEGGLLĄĄDD  SSPPRRZZĘĘTTUU  II MMAATTEE--
RRIIAAŁŁÓÓWW w magazynie przeciw-
powodziowym powiatu bieruń-
sko-lędzińskiego został prze-
prowadzony w połowie kwietnia
w magazynie przeciwpowodzio-
wym powiatu bieruńsko-lędziń-
skiego. W przeglądzie brali
udział pracownicy Wydziału Za-
rządzania Kryzysowego, Spraw
Obronnych i Zdrowia, Wydziału
Administracji Starostwa Powia-

przegląd
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UUll..  BBoojjsszzoowwsskkaa  ww BBiieerruunniiuu

PPrrzzeebbuuddoowwaa  ddrrooggii  ppoowwiiaattoowweejj  55990055SS,,  uull..  BBoojjsszzoowwsskkiieejj
ww BBiieerruunniiuu  zz zzaassttoossoowwaanniieemm  „„cciicchhyycchh  aassffaallttóóww””

W ramach projektu zostanie przebudowana droga po-
wiatowa 5905S, ul. Bojszowska w Bieruniu na całej dłu-
gości (3272 m) z wyłączeniem przejazdów kolejowych,
których łączna długość wynosi 52 m.

Zakres prac w szczególności obejmuje:
wymianę nawierzchni jezdni wraz z jej poszerzeniem, 
częściową wymianę konstrukcji, 
przebudowę istniejącego chodnika (na długości
1870 m), 
budowę nowego chodnika i ścieżki rowerowej,
budowę oraz przebudowę poboczy, 
przebudowę zjazdów, 
budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej,
przesunięcie słupa energetycznego,
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

TTeerrmmiinn  rreeaalliizzaaccjjii:: do 31.10.2013 r.
WWaarrttoośśćć  rroobbóótt  bbuuddoowwllaannyycchh:: 5 503 510,38 zł.
ŹŹrróóddłłaa  ffiinnaannssoowwaanniiaa::  Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
Środki własne powiatu

UUll..  LLęęddzziińńsskkaa  ww BBiieerruunniiuu

PPrrzzeebbuuddoowwaa  ddrrooggii  ppoowwiiaattoowweejj  55990088SS,,  uull..  LLęęddzziińńsskkiieejj
ww BBiieerruunniiuu  zz zzaassttoossoowwaanniieemm  „„cciicchhyycchh  aassffaallttóóww””  

Zakres robót budowlanych dla niniejszego projektu
polega na przebudowie drogi powiatowej 5908S, ul. Lę-
dzińskiej w Bieruniu w km od 0+000 do 0+730,90.

Zakres prac obejmuje w szczególności wykonanie:
robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych,
remontu nawierzchni jezdni, pobocza i zjazdów znaj-
dujących się w pasie drogowym,
remontu przepustów pod zjazdami,
budowy chodnika wraz z odwodnieniem,
oznakowania pionowego i poziomego.

TTeerrmmiinn  rreeaalliizzaaccjjii:: do 30.09.2013 r.
WWaarrttoośśćć  rroobbóótt  bbuuddoowwllaannyycchh:: 1 182 416,88 zł
ŹŹrróóddłłaa  ffiinnaannssoowwaanniiaa::  Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
Środki własne powiatu

UUll..  SSkkrroommnnaa  ww BBoojjsszzoowwaacchh

RReemmoonntt  cchhooddnniikkaa  wwzzddłłuużż  ddrrooggii  ppoowwiiaattoowweejj  44113377SS,,  uull..
SSkkrroommnneejj  ww BBoojjsszzoowwaacchh

Zakres robót budowlanych polega na remoncie cho-
dnika wzdłuż drogi powiatowej 4137S, ul. Skromnej
w Bojszowach w km od 3+954 do 4+674.

Zakres prac obejmuje w szczególności wykonanie:
remontu kanalizacji,
remontu chodnika,
przebudowy zjazdów.

TTeerrmmiinn  rreeaalliizzaaccjjii:: do 31.07.2013 r.
WWaarrttoośśćć  rroobbóótt  bbuuddoowwllaannyycchh:: 159 373,61 zł
ŹŹrróóddłłaa  ffiinnaannssoowwaanniiaa:: Środki własne powiatu
Gmina Bojszowy

UUll..  DDzziikkoowwaa  ww LLęęddzziinnaacchh  ii IImmiieelliinniiee

PPrrzzeebbuuddoowwaa  ddrrooggii  ppoowwiiaattoowweejj  55992233SS  uull..  DDzziikkoowweejj
ww LLęęddzziinnaacchh  ii IImmiieelliinniiee  zz zzaassttoossoowwaanniieemm  „„cciicchhyycchh  aassffaall--
ttóóww””  ––  eettaapp  IIII  ww kkmm  oodd  00++000000  ddoo  22++992277

Zakres prac obejmuje w szczególności wykonanie:
robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych,
przepustów pod drogą i zjazdami, rowów odwadniają-
cych wraz z umocnieniem dna rowów i skarp oraz wyko-
nanie koryt betonowych i poboczy
przebudowy i remontu zjazdów,
poszerzenia jezdni do 5,5 m oraz wymiany konstrukcji
jezdni,
warstwy ścieralnej i wiążącej na odcinku w km od
0+000 do 0+670 (jest wykonana podbudowa zasa-
dnicza i pomocnicza wraz z elementami odwodnie-
nia),
regulacji i zabezpieczeń kolidującego uzbrojenia tere-
nu,
zabudowy krawężników i obrzeży wraz z budową ście-
ku,
budowy fragmentów kanalizacji deszczowej,
oznakowania pionowego i poziomego,
nasadzeń drzew i krzewów.

TTeerrmmiinn  rreeaalliizzaaccjjii:: do 15.11.2013 r.
WWaarrttoośśćć  rroobbóótt  bbuuddoowwllaannyycchh:: 3 345 954,70 zł
ŹŹrróóddłłaa  ffiinnaannssoowwaanniiaa:: Środki własne powiatu,
Budżet państwa – Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

UUll..  PPookkoojjuu  ww LLęęddzziinnaacchh

RReemmoonntt  ddrrooggii  ppoowwiiaattoowweejj  55991100  SS  uull..  PPookkoojjuu  ww LLęęddzzii--
nnaacchh  zz zzaassttoossoowwaanniieemm  „„cciicchhyycchh  aassffaallttóóww””  ––  eettaapp  IIIIII  ww kkmm
oodd  11++008800,,0000  ddoo  33++334411,,0000

Zakres prac obejmuje w szczególności wykonanie:
robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych,
poboczy
przebudowy i remontu zjazdów, 
warstwy ścieralnej i wiążącej jezdni,
przebudowy chodnika,
regulacji i zabezpieczeń kolidującego uzbrojenia te-
renu, 
przebudowy krawężników i obrzeży wraz z budową
ścieku, 
przebudowy kanalizacji deszczowej,
oznakowania pionowego i poziomego,
nasadzeń drzew.

TTeerrmmiinn  rreeaalliizzaaccjjii:: do 15.11.2013 r.
WWaarrttoośśćć  rroobbóótt  bbuuddoowwllaannyycchh:: 3 647 321,64 zł
ŹŹrróóddłłaa  ffiinnaannssoowwaanniiaa:: Środki własne powiatu,
Budżet państwa – Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

MMoosstt  --  uull..  ZZaammkkoowwaa  ww LLęęddzziinnaacchh

OOddbbuuddoowwaa  mmoossttuu  ddrrooggoowweeggoo  ww cciiąągguu  ddrrooggii  ppoo--
wwiiaattoowweejj  55991133SS  uull..  ZZaammkkoowweejj  ww LLęęddzziinnaacchh  ww kkmm
00++773355

Zakres prac obejmuje w szczególności wykonanie:
rozbiórki istniejącego mostu nad Potokiem Przyrwa;
budowy nowego mostu;
przebudowy drogi powiatowej 5913S, ul. Zamkowej
w Lędzinach – na dojazdach do mostu;
remontu umocnienia koryta Potoku Przyrwa w rejonie
mostu;
odwodnienia mostu i korpusu drogowego;
przebudowy i zabezpieczenia urządzeń obcych kolidu-
jących z inwestycją.

TTeerrmmiinn  rreeaalliizzaaccjjii:: do 15.11.2013 r.
WWaarrttoośśćć  rroobbóótt  bbuuddoowwllaannyycchh:: 1 450 422,13 zł
ŹŹrróóddłłaa  ffiinnaannssoowwaanniiaa::  Środki własne powiatu,
Budżet państwa – Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

NASZE INWESTYCJE
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Tempo inwestycji w naszym powiecie nie słabnie. Do najważniejszych i naj-
kosztowniejszych realizowanych obecnie zadań należą:
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To już kolejny rok z rzędu, kie-
dy pogoda zawiodła organizato-
rów i uczestników tego święta. Je-
dni i drudzy nie poddali się, nie
odwołali imprezy, nie zawiedli
oczekiwań. I bardzo dobrze.
W ten sposób nie odebrali rado-
ści tym, którzy bardzo, bardzo
chcieli w tej imprezie uczestniczyć,
którzy na nią czekają przez cały
rok, podobnie jak na każdy od-
ruch serdeczności, wyrozumiało-
ści, pomocy i uśmiechu…

Nie rozegrano konkurencji
sportowych, stadionowych, nie
zrezygnowano jednak z elemen-
tów ceremoniału olimpijskiego.
Był odegrany i odśpiewany na ży-
wo hymn, przemarsz pocztu fla-
gowego, zapalenie znicza, a na
zakończenie – wręczenie medali
za zwycięstwo.

Za zwycięstwo – na przekór
okolicznościom – nad niechęciami
i własną słabością. No bo przecież
trzeba było wcześnie rano wstać
z ciepłego łóżeczka, wyjść (albo
wyjechać) z domu, zdecydować się
na to, że trochę się zmarznie, że
nakapie za kołnierz, że może buty
przemokną. – Ale warto było! –
mówili ci, którzy tę imprezę z du-
żym poświęceniem przygotowali
i ci, którzy na to radosne spotkanie
integracyjne dotarli: niepełnospra-
wni, ich opiekunowie, samorzą-
dowcy powiatu, miast i gmin, go-
ście oficjalni, muzycy i mażoretki –
po prostu wszyscy!

Impreza odbyła się pod pa-
tronatem pani senator RP, mini-

ster rozwoju regionalnego El-
żbiety Bieńkowskiej. Premier
Donald Tusk przysłał okoliczno-
ściowe pozdrowienia upominki,
które publicznie zostały rozloso-
wane wśród zawodników. Były
tańce, śpiewy, zabawy, przy-
smaki z rusztu, pyszne ciasto
i napoje. Jak na prawdziwym
pikniku – wszystko oprócz słoń-
ca na niebie. 

Olimpiada pod namiotami
dzięki determinacji i dobrej woli
udała się, chociaż niewątpliwie
po paru kolejnych deszczowych
igrzyskach należy przemyśleć
przyszłą lokalizację i formułę or-
ganizacyjną tej imprezy. To, żeby
z niej zrezygnować absolutnie nie
wchodzi w rachubę! MMRR

Deszcz pokrzyżował plany, ale nie zgasił zapału 
do wspólnego przebywania i zabawy

Piknik zamiast olimpiady

WWyyssttęępp  ZZeessppoołłuu  PPaarraaddoowweeggoo  „„EEkksspplloozzjjaa””  zz  ŻŻoorr  --  mmaażżoorreettkkii..

DDoobbrryy  ppiikknniikk  nniiee  mmoożżee  oobbeejjśśćć  ssiięę  bbeezz  kkiieełłbbaasseekk,,  kkaarrcczzkkóóww,,
nnaappoojjóóww......

SSkkoorroo  bbyyłłyy  iiggrrzzyysskkaa,,  bbyyłłyy  ii  mmeeddaallee  ––  ww  ttyymm  rrookkuu  bbaarrddzziieejj
ppaammiiąąttkkoowwee..

FFllaaggęę  ppaańńssttwwoowwąą  ppoonniieeśśllii  pprrzzeeddssttaawwiicciieellee  ssttoowwaarrzzyysszzeeńń
ddzziiaałłaajjąąccyycchh  nnaa  rrzzeecczz  nniieeppeełłnnoosspprraawwnnyycchh..
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towego w Bieruniu, strażacy
Komendy Miejskiej PSP w Ty-
chach i przedstawiciel firmy,
która zaopatrzyła magazyn
w sprzęt. Stan sprzętu i mate-
riałów nie budzi żadnych za-
strzeżeń, jest w pełni gotowy do
użycia. Magazyn zgodnie
z uwagami będzie sukcesywnie
doposażany.

SSUUKKCCEESSYY  WW SSZZEEKKSSPPIIRRIIAADDZZIIEE..
17 maja w Sali Widowiskowo –
Kinowej „Piast” odbyła się VI
edycja Konkursu Poezji i Prozy
w Języku Angielskim „Szekspi-
riada”. Konkurs organizowany
jest przez Gminę Lędziny oraz
Firmę Edukacyjną Angmen.
Z roku na rok konkurs cieszy się
coraz większym zainteresowa-
niem. Rośnie też poziom języko-
wy prezentowany przez ucze-
stników. W kategorii szkół po-
nadpodstawowych I miejsce za-
jął Marcin Noras (Liceum Ogól-

nokształcące im. Powstańców
Śląskich w Bieruniu), II miejsce –
Marek Jurowicz, III miejsce –
Magdalena Marchewka (oboje
z Powiatowego Zespołu Szkół
w Lędzinach). Ponadto, wyróż-
nienia zdobyli: Dominika Cen-
tner (SP nr 1, Lędziny), Paulina
Wybraniec (SP nr 3, Lędziny),
Katarzyna Stachoń (Gimnazjum
nr 2, Bieruń) Weronika Janosz
(Gminne Gimnazjum z OI, Boj-
szowy).

BBRRĄĄZZ WW FFIINNAALLEE  SSRREEBBRRNNYYCCHH
MMUUSSZZKKIIEETTÓÓWW.. Angelika Bojda,
Joasia Błażek i Ania Krawczyk –
reprezentantki Powiatowego
Zespołu Szkół w Bieruniu – wy-
strzelały brąz podczas finału 52
zawodów strzeleckich „Srebrne
Muszkiety”, organizowanych

przegląd

– Zgoda buduje, a wspólna stra-
tegia powinna premiować! – pod-
kreślił prezydent Bronisław Komo-
rowski w czasie spotkania, podczas
którego dyskutowano o współpra-
cy regionów Polski Południowej. –
Bardzo mi zależy na sukcesie tego
przedsięwzięcia, bo to ma być
przykład dla innych.

O co trzeba zadbać w praktyce?
M. in. zbudować drogi. Prezydent
RP przyleciał helikopterem. Nato-
miast wielu uczestników konferen-
cji odstało swoje w korku w Bieru-
niu...

– Nazwę miasta Bieruń wymie-
niono parokrotnie, głównie w kon-
tekście kłopotów komunikacyjnych.
Ja nie dopuszczam sytuacji, że dro-
ga S-1 nie powstanie. A jeśli chodzi
o konferencję, to była ona potwier-
dzeniem istnienia ścisłej ponadgra-
nicznej współpracy. Z władzami
powiatu oświęcimskiego i Oświęci-
mia spotykamy się od dawna, roz-
mawiamy jednym językiem, opra-
cowujemy wspólne projekty – po-
wiedział Bernard Bednorz. – Wiele
nas łączy. 

– Cieszę się, że to właśnie w Oś-
więcimiu mogę spotkać się z samo-
rządowcami z Małopolski i Śląska,
by porozmawiać o wspólnych pla-
nach tych województw. Cieszę się,
że te dwa silne regiony dają przy-
kład na to, że konkurując ze sobą
można równocześnie współpraco-
wać – powiedział prezydent zaraz
po przybyciu do biblioteki w Oś-
więcimiu, w której odbyła się kon-
ferencja.

Jednym z głównych celów
wspólnego spotkania przedstawi-
cieli województw małopolskiego
i śląskiego było zacieśnienie współ-
pracy pomiędzy środowiskami go-
spodarczymi i naukowymi obu re-
gionów.

Otwierając spotkanie Marszałek
Województwa Małopolskiego Ma-
rek Sowa również podkreślił sym-
boliczną rolę Miasta Oświęcim ja-
ko miejsca spotkania na pograni-
czu Małopolski i Śląska. 

– Razem z marszałkiem wojewó-
dztwa śląskiego chcemy przedsta-

wić Państwu wyniki trwających od
ponad dwa lata prac, chcemy
wskazać kierunki działań, które
w najbliższych latach zmieniać bę-
dą nasze regiony – mówił.

– Świat współczesny jest tak zbu-
dowany, że konkuruje się w wielu
różnych dziedzinach. Sztuka pole-
ga na tym, żeby konkurując umieć
współpracować – mówił Bronisław
Komorowski. – Stoimy obecnie
w obliczu wielkiego wyzwania –
współpracy międzyregionalnej.
Szukamy szans na optymalne wy-
dawanie pieniędzy, zwłaszcza
w obliczu ogromnej kwoty – 300
mld zł – które Polska otrzyma
w przyszłej perspektywie. Kiedyś
programy makroregionalne za-
mieniały się w sojusze słabości, bo
były podyktowane troską o naj-
słabszych. W tym przypadku mówi-
my o sumowaniu atutów i wydoby-

waniu wszelkich możliwości, które
drzemią w obu regionach. Śląsk
i Małopolska to 1/5 polskiego PKB,
to jest gigantyczna siła! – mówił
prezydent.

Przyjęcia wspólnej strategii gra-
tulowała gospodarzom obu woje-
wództw Minister Rozwoju Regio-
nalnego Elżbieta Bieńkowska.
Podkreśliła, że strategia Małopol-
ski i Śląska to dokument bardzo
dobrze przygotowany i przemyś-
lany. 

– Te dwa regiony dostaną łą-
cznie ok. 6 mld euro w ramach
programów regionalnych, jesteśmy
w momencie kiedy strona rządowa
i samorządowa przygotowują się
do negocjacji kontraktów teryto-
rialnych i należy podkreślić, że zgo-
da buduje, ale też, że współpraca
się opłaca – podkreśliła minister El-
żbieta Bieńkowska. 

Zgoda buduje współpracę
Przebywający pod koniec maja w Małopolsce prezydent Bronisław Komo-
rowski wziął udział w konferencji „MAŁOPOLSKA – ŚLĄSKIE. SILNI PART-
NERZY W EUROPIE. Wyzwania gospodarcze dla Polski Południowej”. zorga-
nizowanej przez marszałków Małopolski i Śląska Marka Sowę i Mirosława
Sekułę. Uczestniczyli w niej: parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawi-
ciele administracji rządowej, przedsiębiorcy oraz naukowcy z obu regionów,
a także Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska. W konferencji
uczestniczył starosta Bernard Bednorz. 
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Konwent Starostów 

Z udziałem minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej,
24 maja w naszym starostwie obradował Konwent Starostów Woje-
wództwa Śląskiego. 

Zasadniczym tematem były założenia do nowej perspektywy finan-
sowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, głównie wsparcie dzia-
łań prorozwojowych środkami z funduszy unijnych.

Z uwagi na istotną rolę regionów w polityce rozwoju, konieczne bę-
dzie przesądzenie w jakim zakresie regiony (województwa, powiaty)
przejmą odpowiedzialność za realizację celów stawianych przed Polską. 

Do priorytetów w naszym regionie należeć będą: efektywność ener-
getyczna („czysty” transport kolejowy, budowa nowych odcinków dróg
dla stworzenia bardziej efektywnej sieci połączeń, termomodernizacje),
rozwój przedsiębiorczości i czysty klimat. Nastąpią istotne przesunięcia
finansowania, na przykład trudniej będzie pozyskać środki na infra-
strukturę społeczną lub kulturę (za wyjątkiem szkolnictwa artystycznego,
ochrony zabytków, digitalizacji zasobów kultury). 
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pod patronatem Śląskiego Ku-
ratorium Oświaty, Wojewó-
dzkiego Sztabu Wojskowego
w Katowicach oraz Ligi Obrony
Kraju. W zawodach, które od-
były się 31 maja na strzelnicy
KS „Piast” w Bieruniu wzięło
udział 12 najlepszych drużyn
województwa śląskiego, wyło-
nionych podczas kilkuetapo-
wych eliminacji. 

IIXX  WWOOJJEEWWÓÓDDZZKKAA  KKOONNFFEE--
RREENNCCJJAA  SSZZKKÓÓŁŁ  GGÓÓRRNNIICCZZYYCCHH..
„Eksploatacja węgla w warunkach
zagrożenia klimatycznego w gór-
nictwie podziemnym” była tema-
tem IX Wojewódzkiej Konferencji
Szkół Górniczych, zorganizowanej
28 maja w Powiatowym Zespole
Szkół w Bieruniu. Temat na czasie,
w związku ze wzrostem głębokości
prowadzenia robót górniczych,
zagrożenia klimatyczne dotyczą
coraz większej liczby kopalń. Nau-
czyciele mieli okazję zapoznać się
z nowoczesnymi metodami niwe-
lacji tych zagrożeń stosowanymi
w KWK „Bielszowice”.

W spotkaniu wzięło udział 30
nauczycieli przedmiotów górni-
czych, reprezentujących 19 szkół
i placówek kształcących w kie-
runkach górniczych.

Konferencje organizowane od
czterech lat przez bieruński PZS
są forum wymiany doświadczeń
nauczycieli kształcących przy-
szłych górników i źródłem wie-
dzy na temat nowoczesnych roz-
wiązań technologicznych stoso-
wanych w przemyśle wydobyw-
czym przekazywaną przez eks-
pertów – pracowników kopalń
Kompanii Węglowej S. A. – wy-
korzystywana jest w czasie zajęć
teoretycznych i praktycznych.

PPOOZZNNAAJJ KKWWKK  ZZIIEEMMOOWWIITT..
Pod adresem internetowym:
http://www.kwsa.pl/aktualnosci/
filmy_o_kompanii obejrzeć moż-
na niezwykłą prezentację, po-
zwalającą wirtualnie zwiedzić
KWK „Ziemowit” w Lędzinach.

Jak poinformował nas Jacek Fi-
lipiak, twórca tej niezwykłej, bodaj
pierwszej prezentacji o takiej te-
matyce, na stronie internetowej, ze
względów technicznych, umie-
szczona jest wersja „podstawo-
wa”. Pełna, wzbogacona wersja
wirtualnego zwiedzania kopalni
jest zainstalowana na komputerze
w Sali Tradycji KWK „Ziemowit”. 

Opracowanie wirtualnego
zwiedzania lędzińskiej kopalni –
największej w Europie głębino-

przegląd
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– Reforma samorządowa otwo-
rzyła największe polskie możliwo-
ści i perspektywy, stworzyła trwały
fundament mechanizmów demo-
kratycznych także obywatelskiego
uczestnictwa w rozwiązywaniu
spraw wspólnych – mówił prezy-
dent podczas spotkania z okazji
Dnia Samorządu Terytorialnego,
28 maja. W gronie samorządow-
ców i przedstawicieli środowisk
działających na rzecz samorządu.
zaproszonych do pałacu prezy-
denckiego był starosta bieruńsko-
lędziński Bernard Bednorz.

– Reforma samorządowa otwo-
rzyła drogę do pogłębienia me-
chanizmów zaangażowania oby-
wateli w rozwiązywania spraw
swojej społeczności lokalnej i całe-
go kraju – powiedział Prezydent.
Musimy kształtować postawy oby-
watelskie, w których się mieści ak-
tywność, dostrzeganie problemów
innych ludzi, słabszych, biedniej-
szych, będących w trudniejszej sy-
tuacji. Wskazał także na znaczenie
mądrego wydania 300 mld zł
z nowego budżetu unijnego. – To
są niebywałe pieniądze, musimy

wspólnym wysiłkiem zadbać o to,
by były one wydane tak, aby roz-
wiązywały problemy społeczności
lokalnej, ale przede wszystkim da-
ły szanse na nowy impuls rozwojo-
wy naszego kraju, jako całości –
powiedział. Bronisław Komorow-
ski wyraził przekonanie, że zosta-
nie znaleziony sposób na zagwa-
rantowanie samorządom możli-
wości realnego partycypowania,
w zgodzie z przepisami unijnymi,

w wielkim finansowaniu poważ-
nych programów, które będą pod-
stawą do wydania tych 300 mld zł. 

Prezydent RP wręczył odznacze-
nia państwowe, po raz pierwszy
przyznaną Nagrodę Obywatelską
oraz dyplomy i flagi w związku
z podsumowaniem akcji „Majów-
ka z Polską”. W uroczystości wziął
udział Szef Kancelarii Prezydenta
Jacek Michałowski, ministrowie
i doradcy prezydenta. 

Najlepsi samorządowcy u Prezydenta

PPrreezzyyddeenntt  RRPP  zz BBaarrbbaarrąą  PPrraassoołł  ––  wwóójjtteemm  ggmmiinnyy  WWyyrryy  ii ssttaarroossttąą  BBeerr--
nnaarrddeemm  BBeeddnnoorrzzeemm..

Mieszkańcy Bierunia, samorządowcy i lokalni akty-
wiści protestowali 5 bm. przeciwko degradacji ziemi
oświęcimskiej, bieruńskiej, zapaści cywilizacyjnej, po-
gorszeniu bezpieczeństwa w związku z wieloletnimi za-
niedbaniami rozbudowy infrastruktury drogowej. Żą-
dali niezwłocznego rozpoczęcia budowy drogi ekspre-
sowej S1 stanowiącej naturalną obwodnicę Bierunia
i Oświęcimia, budowy nowego mostu na Wiśle, nie-
zbędnych inwestycji zapewniających ekonomiczny roz-
wój regionu i bezpieczeństwo jej mieszkańców. 

Protestujący bierunianie po godz. 14.30 przemasze-
rowali w kolumnie ulicą Warszawską w Bieruniu. Na
czele kolumny szli przedstawiciele władz miasta i po-
wiatu, członkowie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi
Bieruńskiej „Porąbek” i Stowarzyszenia Mieszkańców
Bierunia (organizatorzy protestu) zablokowali jeden
pas ruchu na Drodze Krajowej DK44. Przemarsz do-
tarł do placu gminnego przy moście na Wiśle, gdzie
dołączyli protestujący mieszkańcy Oświęcimia wraz
z prezydentem miasta i wójtem Gminy Oświęcim,
z aktywistami Stowarzyszenia „Oświęcimianie”. Zgro-
madzeni przyjęli i podpisali deklarację – petycję do
władz państwowych, w której wezwali organy i jedno-
stki administracji publicznej Rzeczpospolitej Polskiej do
niezwłocznego podjęcia decyzji i realizacji budowy
drogi ekspresowej S1 na odcinku Mysłowice Kosztowy
– Bielsko Biała oraz obwodnicy Oświęcimia i nowego
mostu na rzece Sole.

„Od 1991 roku oczekujemy od właściwych jedno-
stek administracyjnych państwa – budowy obwodnicy,
która powinna przejąć nadmierny ruch tranzytowy sa-
mochodów osobowych i ciężarowych (25 tyś. samo-
chodów na dobę w tym 45% ciężkiego transportu)
z centrum Bierunia oraz Miasta i Gminy Oświęcim.

Musimy zadbać również, by w przyszłości nasze miej-
scowości i region rozwijały się wszechstronnie i nie by-
ło komunikacyjnie odcięte od świata” – głosi tekst do-
kumentu. Jego sygnatariusze apelują o dostrzeżenie
wzięcie pod uwagę żywotnych problemów ludzi mie-
szkających na swojej ziemi oraz problemów całego re-
gionu – aktualnych i na kolejne dziesięciolecia. Ostrze-
gają też, że nie ustaną w manifestowaniu. 

„Nasza bronią są i będą zwoływane zgromadzenia
w formie protestacyjnych marszów ulicami i manifesta-
cji, również przy terenie byłego obozu Auschwitz Birke-
nau Będziemy to czynić aż do skutku, z innymi dodat-
kowymi formami protestu wobec administracji pań-
stwa łamiącego poprzez zaniechanie budowy drogi S1
prawa obywatelskie i człowieka, z wszystkimi konsek-
wencjami włącznie z dochodzeniem roszczeń cywilno-
prawnych”. 

Żądamy obwodnicy! 
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Z PRAC ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO 
ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP

W samo – deszczowe –
południe 11 maja
przed budynkiem staro-
stwa odbyły się uroczy-
ste obchody Powiato-
wego Dnia Strażaka.

Bernard Bednorz, prezes Za-
rządu Powiatowego Związku OSP
RP Powiatu Bieruńsko-Lędzińskie-
go, poprosił wszystkich o uczcze-
nie minutą ciszy tych, którzy ode-
szli na wieczną wartę: Jana Pie-
korza i Ryszarda Ścierskiego
z OSP Bojszowy oraz płka Jerze-
go Szewełły – przyjaciela straża-
ków i ziemi bieruńsko-lędzińskiej.

– Bogu na chwałę, ludziom na
pożytek. To hasło wypisane na
sztandarach strażackich wyzna-
cza społeczną rolę i powinność,
jaką Wam przyszło, niekiedy
z narażeniem zdrowia i życia, wy-
pełniać. Czytając karty historii
dowiadujemy się, że przez poko-
lenia strażacy mu są zawsze wier-
ni. Nie szukają wymówek, gdy
mają spełnić swój obowiązek, za-
akceptowali strach, idą naprzód
mimo bicia serca, które mówi:
zawróć! To Wy, strażacy, pokonu-
jecie przeszkody i opory wypeł-
niając swój obowiązek, by służyć
pomocą bliźniemu – mówił pre-
zes Bernard Bednorz. – Ochotni-
cze straże pożarne na trwałe wpi-
sały się w nasz krajobraz, ciesząc
się wielkim szacunkiem i uzna-
niem społecznym. Dzisiaj dosko-
nale wyposażone, wyszkolone,
dysponujące nowoczesnym sprzę-
tem niezbędnym w strażackim

rzemiośle, stają ramię w ramię
z zawodowymi jednostkami Pań-
stwowej Straży Pożarnej, do walki
z wszelkimi zagrożeniami, og-
niem, wodą i katastrofami drogo-
wymi. Miniony rok jest tego do-
wodem, że jednostki nasze są co-
raz bardziej mobilne. Dwie je-
dnostki OSP: Bojszowy i Bieruń
Nowy, otrzymały nowe samocho-
dy gaśnicze, a pozostałe wiele
sprzętu technicznego i sanitarne-
go potrzebnego w akcjach rato-
wniczych. Wiele druhów ukończy-
ło kursy dokształcające aby je-
szcze bardziej być gotowym do
niesienia pomocy. Dlatego, dro-
dzy strażacy, dzisiaj tu stoicie
dumnie z podniesionym czołem,
bo służba, którą pełnicie, zasłu-
guje na najwyższe uznanie i sza-
cunek społeczne.

Z okazji strażackiego święta
przyjmijcie podziękowania i gra-
tulacje, za dobro, które czynicie,
za poniesiony trud i służbę dru-

giemu człowiekowi, za ofiarną
pracę, dyspozycyjność niesienia
pomocy potrzebującym, za zape-
wnienie bezpieczeństwa mie-
szkańcom naszego powiatu. Na
ręce Komendanta Państwowej
Straży Pożarnej, Starszego Bryga-
diera Kazimierza Utraty – w imie-
niu własnym, jak i całego społe-
czeństwa Powiatu Bieruńsko-Lę-
dzińskiego – składam podzięko-
wanie za profesjonalizm w dzia-
łaniu i wzorową współpracę z na-
szymi jednostkami, za czuwanie
nad bezpieczeństwem naszych
obywateli, za ofiarne niesienie
pomocy innym, często nie pa-
trząc na swoje niebezpieczeń-
stwo. 

Dziękuję Zarządowi Wojewó-
dzkiemu Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej, za współpracę i zrozu-
mienie naszych potrzeb. Podzię-
kowania te składam na ręce wi-
ceprezesa Zarządu Wojewódzkie-
go Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP druha Andrzeja
Grzeni.

Bernard Bednorz podziękował
za pomoc okazywaną strażakom
przy finansowaniu różnych przed-
sięwzięć, za wspaniałą współpra-
cę, której owocem jest bezpie-
czeństwo obywateli i złożył wszy-
stkim strażakom serdeczne życze-
nia, aby ich służba drugiemu
człowiekowi była zawsze źródłem
osobistej satysfakcji.

W uroczystości wzięli udział m.
in. eurodeputowana Małgorzta
Handzlik, przewodniczący Rady
Powiatu Józef Berger, burmistrzo-
wie, wójtowie, radni powiatu,
miast i gmin, były minister i parla-
mentarzysta Klemens Ścierski. 

Powiatowy Dzień Strażaka’2013
PPooddcczzaass  uurroocczzyysstteeggoo  aappeelluu  zzoossttaallii
ooddzznnaacczzeennii  ii wwyyrróóżżnniieennii::
ZZłłoottyymm  MMeeddaalleemm  ZZaa  ZZaassłłuuggii  ddllaa  PPoo--
żżaarrnniiccttwwaa
1. Piotr Czerniak – OSP Lędziny
2. Antoni Janota – OSP Świerczyniec
3. Andrzej Wróbel – OSP Bojszowy
SSrreebbrrnnyymm  MMeeddaalleemm  ZZaa  ZZaassłłuuggii  ddllaa
PPoożżaarrnniiccttwwaa
1. Piotr Szulc – OSP Bojszowy
2. Łukasz Chronowski 

– OSP Bieruń Nowy
3. Piotr Ziomek – OSP Bojszowy
BBrrąązzoowwyymm  MMeeddaalleemm  ZZaa  ZZaassłłuuggii  ddllaa
PPoożżaarrnniiccttwwaa
1. Joanna Iwan – OSP Lędziny
2. Eugeniusz Tomala 

– OSP Świerczyniec
3. Tomasz Kasprzyk 

– OSP Czarnuchowice
4. Bernard Pustelnik 

– OSP Bieruń Nowy
MMeeddaalleemm  ZZaa  ZZaassłłuuggii  ddllaa  OOcchhoottnnii--
cczzeeggoo  PPoożżaarrnniiccttwwaa::
1. Norbert Gąszcz 

– OSP Bieruń Nowy
2. Jan Jęczmyk – OSP Bojszowy
3. Piotr Kuczek – OSP Bieruń
4. Teodor Waliczek 

– OSP Czarnuchowice
5. Franciszek Balion 

– OSP Czarnuchowice
6. Stanisław Brzeskot – OSP Lędziny
7. Walter Latawiec 

– OSP Międzyrzecze.
MMeeddaalleemm  PPaammiiąąttkkoowwyymm  OOddddzziiaałłuu
PPoowwiiaattoowweeggoo  ZZwwiiąązzkkuu  OOSSPP  RRPP  PPoo--
wwiiaattuu  BBiieerruuńńsskkoo--LLęęddzziińńsskkiieeggoo  ((zzaa
ddzziiaałłaallnnoośśćć  nnaa  rrzzeecczz  oocchhrroonnyy  pprrzzeecciiww
ppoożżaarroowweejj))  zzoossttaallii  wwyyrróóżżnniieennii::
1. Wiesław Stambrowski
2. Bernard Pustelnik
3. Jan Chwiędacz
4. Henryk Utrata
5. Stanisław Jagoda
6. Józef Berger
7. Komenda PSP w Tychach
8. Komenda Powiatowa Policji

w Bieruniu
9. Władysław Trzciński
10. Roman Horst
11. OSP – BIERUŃ
12. OSP – BIERUŃ NOWY
13. OSP – BOJSZOWY
14. OSP – BOJSZOWY NOWE
15. OSP – CZARNUCHOWICE
16. OSP – CHEŁM ŚLĄSKI
17. OSP – IMIELIN
18. OSP – LĘDZINY
19. OSP – MIEDZYRZECZE
20. OSP – ŚWIERCZYNIEC.
Pamiątkową rzeźbę św. Floriana, pa-
trona strażaków, z okazji swojego ju-
bileuszu otrzymała jednostka OSP
w Imielinie, a pamiątkowy puchar –
strażacy z OSP w Lędzinach. MMeeddaallee  ii  wwyyrróóżżnniieenniiaa  ddllaa  ssttrraażżaakkóóww..

PPoocczząątteekk  uurroocczzyyssttoośśccii  --  hhoonnoorryy  ddllaa  ssttrraażżaacckkiieeggoo  sszzttaannddaarruu..
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Dzień 8 czerwca 2013 roku
zostanie zapisany na kartach
kroniki Ochotniczej Straży Pożar-
nej W Bojszowach Nowych
w sposób szczególny. W tym dniu
jednostka OSP Bojszowy Nowe
obchodziła jubileusz osiemdzie-
sięciolecia.

Jubileusz rozpoczął się uroczy-
stą mszą św. w kościele parafial-
nym pod wezwaniem Najświęt-
szej Maryi Panny Uzdrowienia
Chorych, którą odprawił pro-
boszcz ks. dr Andrzej Kołek. Dal-
sza część uroczystości odbyła się
na placu przy remizie strażac-
kiej.

Na uroczystość przybyli m. in.
Elżbieta Bieńkowska – senator,
minister rozwoju regionalnego,
Małgorzata Handzlik – poseł do
Parlamentu Europejskiego, st.
bryg Marek Durał – członek Pre-
zydium Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego Z OSP RP woj. śląskie-
go, Bernard Bednorz – starosta,
prezes Zarządu Oddziału Powia-
towego Związku OSP RP, st. bryg.
Kazimierz Utrata – komendant
Państwowej Straży Pożarnej w Ty-
chach, Władysław Trzciński –
prezes honorowy Zarządu Od-
działu Powiatowego Z OSP RP,
Henryk Utrata – wójt gminy Boj-
szowy. Stawiły się poczty sztanda-
rowe jednostek OSP naszego po-
wiatu, delegacje jednostek OSP,
członkowie Prezydium Zarządu

Oddziału Powiatowego Związku
OSP RP. 

Bryg. Piotr Szojda złożył mel-
dunek o gotowości rozpoczęcia
ceremonii pani minister Elżbiecie
Bieńkowskiej. Następnie Prezes
OSP Bojszowy Nowe powitał
wszystkich gości i zgromadzo-
nych strażaków. Przedstawiono
rys historyczny jednostki, która
pierwsze działania datuje od
1924 roku. Uroczystość jubileu-
szowa była okazją do wyróżnie-
nia tych, którzy w sposób szcze-
gólny zasłużyli się Ochotniczej
Straży Pożarnej.

Medalem Za Zasługi dla
Ochotniczego Pożarnictwa Po-
wiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

uhonorowano Elżbietę Bieńkow-
ską. Złote Medale Za Zasługi dla
Pożarnictwa otrzymali: Mariusz
Ficek, Krzysztof Szypuła, Rados-
ław Honc. Srebrne Medale Za
Zasługi dla Pożarnictwa: Grze-
gorz Wilczek, Czesław Jasiński.
Brązowe Medale Za Zasługi dla
Pożarnictwa: Grażyna Przebie-
racz, Piotr Marszałek, Krzysztof
Sklorz. Odznaki Strażak Wzoro-
wy otrzymali: Grzegorz Foltyn,
Grzegorz Kotas, Grzegorz Ski-
pioł, Szymon Sklorz. Zaproszo-
nym gościom wręczono pamiąt-
kowe statuetki.

Elżbieta Bieńkowska gratulo-
wała strażakom pięknego jubi-
leuszu oraz zaufania. – Jako stra-

żacy ochotnicy cieszycie się naj-
większym uznaniem społecznym
– podkreśliła pani minister. 

Słowa podziękowania i gratu-
lacje strażacy usłyszeli także od
eurodeputowanej Małgorzaty
Handzlik. – Ten piękny jubileusz
był możliwy – jak podkreślił sta-
rosta Bernard Bednorz – dzięki
wielopokoleniowej strażackiej
tradycji, którą kultywują mie-
szkańcy Bojszów Nowych. Dla
upamiętnienia tego dnia strażacy
otrzymali na pamiątkę pokaźną
figurę św. Floriana. Gratulacje
i podziękowania strażakom skła-
dali także st. bryg. Kazimierz
Utrata oraz wójt Henryk Utrata. 

SSttaanniissłłaaww  BBrrzzeesskkoott

Dzień Strażaka
u przedszkolaków

Strażacy obchodzili swoje świę-
to także wśród najmłodszych.
Dzięki inicjatywie dyrektor Barba-
ry Nieckarz, w przedszkolu
w Ścierniach dzieci przygotowały
wspaniały program artystyczny
dla strażaków, którzy odwiedzili
to przedszkole. W spotkaniu ucze-
stniczyli strażacy z OSP Lędziny
z sekretarzem Zarządu Oddziału
Powiatowego Z OSP RP Stanisła-
wem Brzeskotem. Dzieci dowie-
działy się o zagrożeniach pożaro-
wych, jak informować o niebez-
pieczeństwie, gdy powstaje pożar
oraz o wielu sprawach dotyczą-
cych straży pożarnej. Informacji
tych dzieci wysłuchały wielką
uwagą i zainteresowaniem. Naj-
większą atrakcją był jednak sa-
mochód pożarniczy i sprzęt rato-
wniczy. Dziękujemy za przyjęcie,
za życzenia i kwiaty dla straża-
ków. BB

Jubileusz bojszowskiej straży

SSttrraażż  PPoożżaarrnnaa  ww  BBoojjsszzoowwaacchh  NNoowwyycchh  zzoossttaałłaa  zzaarreejjeessttrroowwaannaa  ww  11993333  rr..  ŚŚwwiięęttyy  FFlloorriiaann  sspprrzzyyjjaałł  jjeejj  oodd
ppoocczząąttkkuu..

Na Orliku przy LO w Bieruniu
25 maja bieżącego roku został
zainaugurowany Wojewódzki Fi-
nał Śląskiej Ligi Orlików o Puchar
Marszałka Województwa Śląskie-
go. Imprezę organizował Śląski
Szkolny Związek Sportowy, Powiat
Bieruńsko-Lędziński oraz Liceum
Ogólnokształcące im. Powstań-
ców Śląskich w Bieruniu.

Gościem honorowym turnieju
był Mirosław Sekuła – marszałek
województwa, który uległ urokowi
bieruńskiego Orlika i w rozmowie
z władzami powiatu podkreślał
jego niestandardowe wyposaże-
nie w siłownię zewnętrzną i dos-
konale wyposażone zaplecze
sportowo-sanitarne. Jego uwagę
zwróciły również bardzo zadbane
tereny przyszkolne, którymi był
zauroczony.

Oficjalne przywitał gości staro-
sta Bernard Bednorz. Uroczystego
otwarcia turnieju dokonał mar-

szałek Mirosław Sekuła. Sportowe
pozdrowienie do zgromadzonych
piłkarzy i gości skierował również
Mieczysław Mielcarek – prezes
Śląskiego Szkolnego Klubu Spor-
towego. 

Turniej rozpoczął się hejnałem
Szkolnego Związku Sportowego.
W marszowym rytmie na boisko
weszli uczestnicy finału, 15 dru-
żyn z całego województwa. 

Dokończenie na str. 12
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wej kopalni węgla kamiennego –
trwało parę lat. Nie byłoby moż-
liwe bez zrozumienia, poparcia
i cierpliwości kierownictwa ko-
palni. Udało się, a efekt jest nie-
zwykły. Siedząc przed ekranem
możemy dokładnie poznać ko-
palniane obiekty znajdujące się
na powierzchni (cechownia, łaź-
nia, lampownia, maszyna wycią-
gowa, dyspozytornia) ale przede
wszystkim to, co nie jest wido-
czne dla osoby niezatrudnionej
pod ziemią: wnętrze szybu, pod-
szybia, chodniki, ściany wydo-
bywcze z kombajnami, przeko-
py, zobaczyć pracę górników itp.

Taka wirtualna wycieczka
z pewnością zainteresuje wszy-
stkich, którzy chcą dowiedzieć się
czegoś więcej o kopalni; rodziny
górników, kandydatów do pracy
w górnictwie, a także byłych pra-
cowników – seniorów, którzy
mogą zobaczyć jaki ogromny
postęp dokonał się na „Ziemo-
wicie”, w kopalniach Kompanii
Węglowej SA i górnictwie pod-
ziemnym w ogóle. 

MMEEDDAALLEE  DDLLAA  BBIIEERRUUŃŃSSKKIICCHH
BBAADDMMIINNTTOONNIISSTTÓÓWW.. 17 – 19
maja w Suchedniowie odbyły się
Mistrzostwa Polski Młodzików
w badmintonie (kategoria U15)
Zawodnicy UKS Unia Bieruń

przywieźli trzy medale. Jest to
wspaniałe osiągnięcie na arenie
ogólnopolskiej. Fantastycznie
spisał się Bartłomiej Parysz –
uczeń bieruńskiego Gimnazjum
nr 2. Bartek zdobył brązowy me-
dal w grze pojedynczej i złoty
medal w grze deblowej z Jędrze-
jem Wachowskim (STB Energia
Lubliniec). Trzeci medal dołożyła
Daniela Bielińska w grze deblo-
wej z Aleksandrą Ptak, również
z STB Energia Lubliniec.

przegląd
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Liceum bieruńskie nale-
ży do najlepszych
w województwie. Po-
twierdzeniem tej tezy
są m. in. sukcesy jego
uczniów i absolwentów.

W zorganizowanej 3 czerwca
pod auspicjami rektora Uniwersy-
tetu Śląskiego prof. Wiesława Ba-
nysia gali „Śląskie Asy” uczestniczy-
ła między innymi Monika Bałdyga,
uczennica klasy drugiej, która
w tym roku uzyskała tytuł finalisty
eliminacji centralnych XLIV Olim-
piady Języka Rosyjskiego.

Najnowszym odkryciem świata
polskich seriali jest Sylwia Boroń –
aktorka w Teatrze Polskim we
Wrocławiu, zbierająca doskonałe
recenzje jako „najlepsza z sióstr”
w serialu „Oszukane”. 

Sylwia Boroń ukończyła bieruński
ogólniak w 2006 roku, a jej błys-
kotliwą karierę śledzić można na
bieżąco w mediach. Nie sposób nie
wspomnieć o dziennikarce (aktual-
nie TVP Info) Agnieszce Wasztyl,
wielokrotnie nagradzanej reporter-
ce zajmującej się problematyką
ekonomiczną. Agnieszka Wasztyl
wcześniej współpracowała z TVP
Polonią i TVP1, TVN24/ CNBC Biz-
nes, TVP Kraków i radiem TOK FM/
Złote Przeboje w Krakowie.

Liceum Ogólnokształcące im.
Powstańców Śląskich w Bieruniu
ukończyła w 2004 r. Studiowała
stosunki międzynarodowe. Ukoń-
czyła podyplomowe studia dzien-
nikarstwa ze specjalizacją telewi-
zyjną na Uniwersytecie Warszaw-
skim, podyplomowe studium sy-
stemu fiskalnego i polityki mone-
tarnej w NBP i PAN, a także ro-
czny program szkoleniowy służby
zagranicznej Akademii Młodych
Dyplomatów w ramach Europej-
skiej Akademii Dyplomacji.

To najmłodsze „brylanciki” – ab-
solwenci LO w Bieruniu.

Ich śladem podąża grono na-
stępców. 

Uczennica klasy 2c Linda Zyga
zajęła I miejsce w ogólnopolskim
konkursie „Epizody z historii naj-
nowszej Polski w komiksie”, zor-
ganizowanym przez Centrum
Edukacyjne IPN im. Janusza Kur-
tyki Przystanek Historia w Warsza-
wie. Na konkurs wpłynęło ogó-
łem: 401 prac, w tym od uczniów
szkół ponadgimnazjalnych 65
prac. Przedmiotem konkursu było
wykonanie komiksu przedstawia-
jącego epizod, rozgrywający się
na tle wydarzeń ważnych dla
dziejów polskiego społeczeństwa,
w którym bierze udział realny lub
fikcyjny bohater.

Linda swój komiks poświęciła
postaci lędzińskiego księdza Pawła
Kontnego, zamordowanego przez
sowietów w lutym 1945 roku.

7 czerwca 2013 r. podczas III
Festiwalu Komiksów Historycznych
w Centrum Edukacyjnym im. J.
Kurtyki w Warszawie nastąpiło
uhonorowanie zwycięzców. Na-
grodę główną wręczył Lindzie dr

Łukasz Michalski, dyrektor Biura
Edukacji Publicznej IPN Centrala
oraz Wiesława Młynarczyk, naczel-
nik Centrum Edukacji IPN im. J.
Kurtyki Przystanek Historia.

Niepokonany w kategorii multi-
medialnej II edycji konkursu histo-
rycznego „Solidarność na Górnym
Śląsku” okazał się Kornel Lizurej z
klasy 2g. Wpłynęło ponad 140
prac. Celem konkursu było rozwi-
janie myślenia historycznego oraz
umiejętności powiązania dziejów
Polski z dziejami Europy i świata,
a także umacnianie i rozwijanie
postawy patriotycznej. Konkurs
przebiegał w trzech kategoriach: li-
terackiej, multimedialnej i plasty-
cznej. Organizatorami konkursu
było Śląskie Centrum Wolności
i Solidarności oraz Społeczny Ko-
mitet Pamięci Górników KWK „Wu-
jek” w Katowicach poległych 16
grudnia 1981 roku. Patronami ho-
norowymi byli: Śląski Kurator
Oświaty – Stanisław Faber, Dyrek-
tor Oddziału IPN w Katowicach –
dr Andrzej Drogoń, Przewodniczą-
cy Zarządu Regionu Śląsko-Dąb-
rowskiego NSZZ „Solidarność” –
Dominik Kolorz. 

Śląskie Asy

LLiinnddaa  ZZyyggaa  uuddzziieellaa  wwyywwiiaadduu  TTeelleewwiizzjjii  PPoollsskkiieejj..  
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Uroczystość otwarcia turnieju uś-
wietnił występ zespołu Thebestdan-
cers Cheerleaders z Pawłowic. 

Znicz zapalił absolwent bieruń-
skiego liceum Łukasz Kostka, 8-
krotny mistrz Polski juniorów
w chodzie sportowym, 18 zawo-
dnik w klasyfikacji Pucharu Euro-
py w tej dyscyplinie. Nastąpiło
uroczyste podniesienie flagi pań-
stwowej i flagi województwa śląs-
kiego przy wykonaniu hymnu
państwowego.

Gośćmi uroczystego otwarcia
byli Klemens Ścierski, Paweł Ras-

sek – dyrektor Wydziału Turystyki
i Sportu Województwa Śląskiego,
Józef Berger – Przewodniczący
Rady Powiatu Bieruńsko-Lędziń-
skiego, wicestarosta Henryk Bar-
cik, radni powiatowi (Urszula
Myalska, Anna Kubica, Włady-
sław Trzciński). Uczestnikami
uroczystego otwarcia byli ró-
wnież opiekunowie pozostałych
powiatowych Orlików, na któ-
rych odbywały się rozgrywki fina-
łowe.

Po uroczystym otwarciu turnieju
zawodnicy rozjechali się na trzy
pozostałe Orliki w naszym powie-
cie (Do Bierunia Nowego, Lędzin

i Bojszów), by rozegrać spotkania
finałowe w poszczególnych kate-
goriach. 

WWyynniikkii  kkoońńccoowwee  
zzaawwooddóóww

Chłopcy ze szkół podstawo-
wych: 1 m. SP nr 21 w Zespo-
le Szkół Sportowych nr 2 im.
G. Cieślika – Chorzów; Dziew-
częta ze szkół gimnazjalnych:
1 m. Gimnazjum im. Jana
Pawła II – Istebna; Chłopcy ze
szkół gimnazjalnych: 1 m.
Gimnazjum nr 4 im. kard. S.
Wyszyńskiego – Tychy; Chłop-
cy ze szkół ponadgimnazjal-
nych: 1 m. Zespół Szkół nr 1 –
Tychy. 
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SSIIĘĘ  WWYYDDAAŁŁOO……

Prawdziwym rarytasem czy-
telniczym i edytorskim jest al-
bum poetycko-malarski „Kobie-
ty i ważki” autorstwa Ewy Parmy
i Anny Marii Rusinek. Mamy tu-
taj do czynienia z niezwykle
udaną symbiozą dwóch sztuk:
poezji i malarstwa, pięknych
wierszy i niezwykłych obrazów.
Ewa Parma jest uznaną poetką
z Katowic, Anna Maria Rusinek
znakomitą malarką z Imielina,
przebojowo wkraczającą do ga-
lerii, której prace stają się klej-
notami wielu kolekcji krajowych
i zagranicznych. (Prace tej arty-
stki mieliśmy okazję oglądać na
wystawie towarzyszącej targom
powiatowym w Imielinie i w ga-
lerii Starostwa Powiatowego
w Bieruniu. Powiat wydał też fol-
der poświęcony krótkiej biogra-
fii i prezentacji jej twórczości).
Poezja tworzy nastrój wokół ob-
razów, obrazy – ilustrują
poezję… 

Jak doszło do twórczego ma-
riażu pań Parmy i Rusinek?

Plan książki narodził się rok
temu. Obie panie poznały się na
wernisażu obrazów Anny Rusi-
nek w Katowicach. Potem była
audycja u Macieja Szczawińskie-
go w Radiu Katowice, apel do
sponsorów o pomoc w wydaniu
książki, która od początku była.
przewidziana jako edytorski ra-
rytas. 

– Ewa znalazła w Internecie wy-
dawcę wyspecjalizowanego
w edycjach i promocjach tego ty-
pu publikacji, który zajął się te-
matem, idealnie wpisującym się
w jego zainteresowania i projekt.
I oto nasza „bombonierka” jest
gotowa – mówi A. M. Rusinek.

Wydawcą jest Zaułek Wyda-
wniczy Pomyłka w Szczecinie Ce-
zarego Sikorskiego. Polecamy!
Książka jest dostępna w galerii
„Fabryka Wstążki” w Imielinie,
na wernisażach i spotkaniach au-
torskich, w księgarniach interne-
towych. To jedna z najwarto-
ściowszych i najbardziej uroczych
książek na naszej powiatowej pó-
łce!

„Losy Górnoślązaków w dwu-
dziestym wieku. Wspomnienia,
relacje, opisy, dokumenty mie-
szkańców Bierunia, Bojszów,
Chełmu Śląskiego, Imielina i Lę-
dzin” to kolejna publikacja spod
pióra Alojzego Lyski, wydana
przez Stowarzyszenie Rozwoju Za-
wodowego Śląska i Małopolski.
„Ta ksiązka to zapis pamięci”-
napisał w przedmowie Bernard
Bednorz, wiceprezes wymienione-
go stowarzyszenia. W ciekawych,
czasem wręcz niezwykłych wspo-
mnieniach zmarłych i żyjących
mieszkańców naszej ziemi zawar-
te są opisy tragicznych, skompli-

kowanych losów ludzkich, które
kształtowały bieżące wydarzenia
polityczne, gospodarcze, militar-
ne. One dzieliły rodziny, wspól-
noty lokalne, wpływały na to, jaki
się miało ogląd rzeczywistości,
kim się stawało i jaką postawę się
przyjmowało wobec innych ludzi.
Trwało to dziesiątki lat, niemal
cały ubiegły wiek. Teraz należy
się skupić na tym, co ludzi łączy,
na tym, by „Górnym Śląskiem
przestały rządzić duchy niedobrej
przeszłości”. Ksiązka przedstawia
ludzi wybitnie zasłużonych i tych
mniej znanych. Wielu znajdzie tu-
taj informacje o swoich bliskich,
znajomych, sąsiadach. W zebra-
niu wspomnień i materiałów Aloj-
zego Lyskę wsparło grono zna-
nych pasjonatów historii.

Nie brakuje ludzi, którzy uwa-
żają, że Alojzy Lysko szybciej pi-
sze książki niż inni czytają… Le-
dwie wyszła drukiem wspomnia-
na wyżej publikacja, a już do na-
szych rąk trafiła kolejna, poświę-
cona postaci szczególnie bliskiej
Autorowi. „Anielin Fabera 1913-
1983 rys biograficzny” to książka
napisana na jubileusz 100-lecia
urodzin patrona Technikum w Po-
wiatowym Zespole Szkół w Lędzi-
nach. Osoby, która była dla Aloj-
zego Lyski mentorem, wzorem,
kolegą w pracy i przełożonym.
Anielin Fabera to była nietuzinko-
wa postać. Jak bardzo – o tym
warto się przekonać sięgając po

jego biografię, wczytując we
wspomnienia tych, którzy go zna-
li, cenili, dla których był wzorem
uczciwości i prawości, wrażliwości
i rozsądku, który niejednokrotnie
bardziej niż własny ojciec wywarł
wpływ na ich życiowe losy i po-
glądy. Ta publikacja to coś o wie-
le więcej niż wspominkowy przy-
czynek do życiorysu koturnowego
patrona, który wybitną postacią
był. Był wybitnym nauczycielem,
wychowawcą, patriotą, artystą,
człowiekiem wielu pasji i talen-
tów. To opowieść o człowieku,
których dzisiaj rzadko się spotyka.
Lub kto wie – może i są, lecz zwa-
riowany świat, szalona młodzież
szuka innych idoli i wzorców?

Książkę wydał Powiatowy Ze-
spół Szkół w Lędzinach. 

W serii „Dokumenty i materiały
Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego”
drukiem wyszły dwa kolejne ze-
szyty – informatory: „Informator
dla osób niepełnosprawnych”
oraz „Nie jesteś sama, nie jesteś
sam. Informator dla ofiar prze-
mocy w Rodzinie”. Oba dotyczą
zagadnień związanych z działal-
nością Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie i tam są dostępne.

Można je także pobrać z regałów
„Wydawnictwa Powiatu Bieruń-
sko-Lędzińskiego” w Starostwie
Powiatowym, w szkołach, urzę-
dach, placówkach pomocy społe-
cznej na terenie powiatu.

„Optymalizacja podatkowa.
Legalne zmniejszanie obciążeń
podatkowych” to kolejna publi-
kacja znanego specjalisty prawa
podatkowego, obecnie rządo-
wego doradcy do spraw finan-
sów Józefa Wyciśloka z Imielina,
byłego długoletniego dyrektora
Urzędu Kontroli Skarbowej
w Katowicach oraz prezesa Fun-
duszu Górnośląskiego i Górnoś-

ląskiej Agencji Rozwoju Regio-
nalnego. Praca traktuje głownie
o tym, jak legalnie zmniejszać
obciążenia podatkowe, reduko-
wać ekonomiczne koszty prowa-
dzenia firmy. 

Ta obszerna, prawie 500-stro-
nicowa publikacja adresowana
jest do przedsiębiorców i orga-
nów administracji podatkowo-
skarbowej. J. Wyciślok, dedykuje
ją „szczególnie tym, którzy mają
swoje przedsiębiorstwa na Mojej
Imielińskiej Ziemi”. MMRR

NNaa  zzaakkoońńcczzeenniiee  oobbrraadduujjąącceeggoo  ww BBiieerruunniiuu  KKoonnwweennttuu  SSttaarroossttóóww,,  2244
mmaajjaa,,  ooddbbyyłłaa  ssiięę  pprreezzeennttaaccjjaa  nnaajjnnoowwsszzeejj  kkssiiąążżkkii  AAlloojjzzeeggoo  LLyysskkii  pptt..
„„LLoossyy  GGóórrnnoośślląązzaakkóóww  ww ddwwuuddzziieessttyymm  wwiieekkuu..  WWssppoommnniieenniiaa,,  rreellaa--
ccjjee,,  ooppiissyy,,  ddookkuummeennttyy  mmiieesszzkkaańńccóóww  BBiieerruunniiaa,,  BBoojjsszzóóww,,  CChheełłmmuu
ŚŚlląąsskkiieeggoo,,  IImmiieelliinnaa  ii LLęęddzziinn””..  PPiieerrwwsszzyy  eeggzzeemmppllaarrzz  tteejj  kkssiiąążżkkii  oottrrzzyy--
mmaałł  ppaarręę  ddnnii  wwcczzeeśśnniieejj  oodd  ssttaarroossttyy  BBeerrnnaarrddaa  BBeeddnnoorrzzaa  pprreezzyyddeenntt
BBrroonniissłłaaww  KKoommoorroowwsskkii  ppooddcczzaass  ssppoottkkaanniiaa  ww OOśśwwiięęcciimmiiuu..  
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„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

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 
realna odpowiedź na realne potrzeby”

Przebudowa drogi powiatowej 5908S, ul. Lędzińskiej 
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

DDoowwóódd  rreejjeessttrraaccyyjjnnyy,,  pprraawwoo  jjaazzddyy  ––  cczzyy  mmooggęę  jjuużż
ooddeebbrraaćć  ww SSttaarroossttwwiiee??

Od dnia 22 maja 2013 r. nastąpiła zmiana stron internetowych, na których
można szukać potwierdzenia statusu dokumentów praw jazdy i dowodów re-
jestracyjnego, skierowanych do produkcji w PWPW S. A. w Warszawie. Nowe
adresy przedstawiamy poniżej:

– Czy mogę już odebrać prawo jazdy?:
hhttttppss::////iinnffoo--ccaarr..ppll//iinnffooccaarr//pprraawwoo--jjaazzddyy//sspprraawwddzz--ssttaattuuss..hhttmmll
– Czy mogę już odebrać dowód rejestracyjny?:
hhttttppss::////iinnffoo--ccaarr..ppll//iinnffooccaarr//ddoowwoodd--rreejjeessttrraaccyyjjnnyy//sspprraawwddzz--ssttaattuuss..hhttmmll

GORĄCE PUNKTY 
w Powiecie Bieruńsko−Lędzińskim
Odpowiadając na zauważone zapotrzebowanie społeczne oraz wymogi zwią−

zane z nowoczesnym społeczeństwem informacyjnym, Powiat Bieruńsko−Lędziń−
ski przystąpił do realizacji projektu „Stworzenie publicznych punktów dostępu
do Internetu w Powiecie Bieruńsko−Lędzińskim”. Dofinansowanie na jego wdro−
żenie uzyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskie−
go na lata 2007−2013 w ramach Priorytetu II „Społeczeństwo Informacyjne” Dzia−
łania 2.1 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”. 

W ramach projektu powstały następujące produkty: 35 PIAPy (Publiczne Pun−
kty Dostępu do Internetu, z ang. PIAP – Public Internet Access Point) w skład któ−
rych wchodzą: 24 wewn. i 9 zewn. access pointy oraz 2 wewnętrzne infokioski,
zwyczajowo zwane „Hot−spotami”. 

Hot−spoty pozwalają włączyć się do Internetu w samych budynkach jak
i w promieniu 100 m od nich. 

Osoby przebywające na terenie jednostek: Starostwa Powiatowego w Bieru−
niu, ul. św. Kingi 1, Powiatowego Centrum Społeczno−Gospodarczego w Lędzi−
nach, ul. Lędzińska 24, lub Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu, ul. War−
szawska 168, lub w ich najbliższym sąsiedztwie mogą bezpiecznie łączyć się
z Internetem przy użyciu własnych urządzeń, takich jak: notebooki, netbooki,
palm topy, telefony komórkowe i wszelkie mobilne urządzenia teleinformatyczne
lub skorzystać z infokiosku.

Dzięki temu – korzystając z Internetu – przed wejściem do biur każdy może
sprawdzić wzory dokumentów, zakres spraw załatwianych w danym biurze, czy
też skorzystać z własnej poczty elektronicznej, zrobić przelew itd. 

Można również sięgnąć do regionalnych systemów dedykowanych dla mieszkań−
ców województwa śląskiego takich jak: System Elektronicznej Komunikacji Admini−
stracji Publicznej (SEKAP). Oczywiście – nie ponosząc z tego tytułu żadnych opłat.

Projekt jest zgodny z najnowszymi trendami obowiązującymi w tworzeniu do−
stępu do Internetu. Korzystanie z PIAP−ów jest dla każdego całkowicie bezpłatne.

Regulamin korzystania z sieci punktów dostępu do Internetu dostępny jest na
stronie www. powiatb. pl w zakładce PROJEKTY UNIJNE – informatyczne.

Z każdym dniem rośnie liczba spraw, również urzędowych, które załatwiamy
za pośrednictwem Internetu, dlatego też bardzo ZACHĘCAMY DO KORZYSTA−
NIA Z WYŻEJ WYMIENIONYCH UDOGODNIEŃ dostępnych już także w na−
szym powiecie.

Serdecznie zapraszamy na stronę internetową projektu pn.:
„Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu 

w Powiecie Bieruńsko−Lędzińskim”
http:// www. powiatbl. pl/ projektyue/ informatyczne

PPrroojjeekktt  wwssppóółłffiinnaannssoowwaannyy  pprrzzeezz  UUnniięę  EEuurrooppeejjsskkąą  zz  EEuurrooppeejjsskkiieeggoo  
FFuunndduusszzuu  RRoozzwwoojjuu  RReeggiioonnaallnneeggoo  ww rraammaacchh  RReeggiioonnaallnneeggoo  PPrrooggrraammuu  

OOppeerraaccyyjjnneeggoo  WWoojjeewwóóddzzttwwaa  ŚŚlląąsskkiieeggoo  nnaa  llaattaa  22000077--22001133

W celu uzyskania loginu i hasła pozwalającego na dostęp 
do Internetu należy się zarejestrować podając swoje dane. 

Rejestracja jest jednorazowa i przy każdym następnym łączeniu się 
z siecią wymagane jest jedynie login i hasło.  
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Powiat Bieruńsko-Lędziński,

ul. św. Kingi 1, 43-155 Bieruń,
tel. 32  22-69-100;

e-mail: starosta@powiatbl.pl
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Druk: Drukarnia KOLUMB 
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Bieruń Lędziny Imielin
Bojszowy Chełm Śląski

Osoby dotknięte chorobami psychi-
cznymi są na rynku pracy w mniej korzy-
stnej sytuacji niż osoby zdrowe. Dyskrymi-
nacja osób z zaburzeniami psychicznymi
utrudnia im powrót na rynek pracy, a tym
samym powrót do zdrowia i normalnego
życia. Nierówne traktowanie sprawia, że
czują się oni nieakceptowani i niepotrzeb-
ni, wskutek czego stopień izolacji osób
z zaburzeniami psychicznymi pogłębia się. 

Powodami podjęcia aktywności zawo-
dowej powyższej grupy osób są najczę-
ściej: potrzeba akceptacji i użyteczności,
chęć usamodzielnienia się i zdobywania
nowych doświadczeń, podwyższenie
własnej wartości, a co najważniejsze po-
trzeba bycia wśród innych ludzi. 

Dużą rolę w powrocie do zdrowia dla
tej grupy osób odgrywają pracodawcy
oraz środowiska zawodowe. 

Pracodawcy, którzy zdecydują się za-
trudnić osobę niepełnosprawną z zabu-
rzeniami psychicznymi mogą liczyć na ko-
rzyści finansowe, w tym: 

Dofinansowanie wynagrodzeń
Dofinansowanie składek ZUS
Zwrot kosztów szkolenia 
Zmniejszenie wpłat na PFRON
Miesięczne dofinansowanie do wyna-

grodzenia pracownika niepełnosprawne-
go przysługuje w kwocie:

1) 170% najniższego wynagrodzenia –
w przypadku osób niepełnosprawnych
zaliczonych do znacznego stopnia niepeł-
nosprawności;

2) 125% najniższego wynagrodzenia –
w przypadku osób niepełnosprawnych

zaliczonych do umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności;

3) 50% najniższego wynagrodzenia –
w przypadku osób niepełnosprawnych
zaliczonych do lekkiego stopnia niepełno-
sprawności.

Przewiduje się zmianę miesięcznego
dofinansowania do wynagrodzenia pra-
cownika niepełnosprawnego:

1) 180% najniższego wynagrodzenia –
w przypadku osób niepełnosprawnych
zaliczonych do znacznego stopnia niepeł-
nosprawności;

2) 115% najniższego wynagrodzenia –
w przypadku osób niepełnosprawnych
zaliczonych do umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności;

3) 45% najniższego wynagrodzenia –
w przypadku osób niepełnosprawnych
zaliczonych do lekkiego stopnia niepełno-
sprawności.

Podmiotem uprawnionym do ubiega-
nia się o dofinansowanie do wynagro-
dzeń zatrudnionych pracowników z orze-
czeniem w zakresie choroby psychicznej
może być:

pracodawca prowadzący zakład pracy
chronionej;

pracodawca zatrudniający co naj-
mniej 25 pracowników w przeliczeniu
na pełny wymiar czasu pracy i osiągają-
cy wskaźnik zatrudnienia osób niepeł-
nosprawnych w wysokości co najmniej
6%;

pracodawca zatrudniający w przelicze-
niu na pełny wymiar czasu pracy do 25
pracowników.

Przywilejem pracownika z zaburzenia-
mi psychicznymi jest prawo do dodatko-
wej przerwy w ciągu dnia i dodatkowego
urlopu – 10 dni, po przepracowaniu je-
dnego roku. 

Jeśli czynności związane z rehabilita-
cją nie mogą być wykonane poza godzi-
nami pracy, osoba chora ma prawo do
zwolnienia na wykonanie czynności
związanych z leczeniem i rehabilitacją. 

Osoba z zaburzeniami psychicznymi
nie może być zatrudniony w godzinach
nadliczbowych ani w porze nocnej.

Jeżeli stan zdrowia osoby z zaburze-
niami psychicznymi posiadającej umiar-
kowany lub znaczny stopień niepełno-
sprawności nie pozwoli na wykonywanie
pracy w systemie 8 godzin, to czas pra-
cy może być skrócony do 7 godzin
dziennie tj. 35 godzin tygodniowo, po
przedstawieniu przez niego stosownego
zaświadczenia lekarskiego.

Pracodawca zatrudniając osobę z za-
burzeniami psychicznymi musi wyraźnie
wyznaczyć jej obowiązki, które powinny
być dostosowane do możliwości praco-
wnika, zaś wykonywane czynności po-
winny być pod kontrolą opiekuna, który
w razie konieczności będzie służył po-
mocą. Pomocne w codziennych rela-
cjach pracowniczych mogą okazać się
warsztaty bądź szkolenia z zakresu ko-
munikacji, które wpłyną na lepsze rela-
cje interpersonalne z pozostałymi pra-
cownikami. W celu rozluźnienia atmos-
fery pracodawca może zorganizować
zajęcia integracyjne.

Zatrudnienie pracownika chorującego
psychicznie może pozytywnie wpłynąć na
wizerunek firmy, która postrzegana bę-
dzie na rynku pracy jako przychylna
w rozwiązywaniu ważnych problemów
społecznych, jednocześnie Pracodawca
może zyskać zaangażowanego i lojalne-
go pracownika.

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnospra-
wnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn.
zm)

2. Rozporządzenie Ministra Gospodar-
ki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30
grudnia 2003 r. w sprawie dofinansowa-
nia do wynagrodzeń pracowników nie-
pełnosprawnych (Dz. U. Nr 232, poz.
2330).

3. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r.
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U.
NR 111 poz. 535 z późn. zm.).

4. Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. nr
106 poz. 668 z późn. zm.).

Opracowała:
IIwwoonnaa  WWrroonniikkoowwsskkaa--MMaallcchhaarreekk

Pośrednik Pracy II stopnia 
(obsługa osób z niepełnosprawnością)

Powiatowy Urząd Pracy w Tychach
Tel. 32 781 58 61 wew. 301

AArrttyykkuułł  oopprraaccoowwaannyy  ww rraammaacchh  
PPrrooggrraammuu  OOcchhrroonnyy  ZZddrroowwiiaa  

PPssyycchhiicczznneeggoo  ddllaa  PPoowwiiaattuu  
BBiieerruuńńsskkoo--LLęęddzziińńsskkiieeggoo  

nnaa  llaattaa  22001111--22001155..

Dlaczego warto zatrudniać osoby dotknięte chorobami psychicznymi?

Zarząd Powiatu Bieruńsko−Lędzińskiego
zaprasza mieszkańców:

Bierunia, Lędzin, Imielina, Bojszów i Chełmu Śląskiego

do skorzystania w 2013 r. z programów 
zdrowotnych finansowanych 

przez Powiat Bieruńsko−Lędziński.

Na badania należy zgłosić się wraz z dowodem osobistym.
Termin realizacji programu maj − grudzień 2013 r. bądź do wyczerpania środków finansowych)

PROGRAM BADAŃ RADIOLOGICZNYCH W KIERUNKU WCZESNEGO
WYKRYWANIA SCHORZEŃ PŁUC

Badanie można wykonać w: 
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Multimed” Sp. z o. o., 
ul. Granitowa 22, Bieruń tel.: 32/216 25 51 
Program obejmuje mieszkańców z powiatu bieruńsko−lędzińskiego od 25 roku życia, którzy nie uczestniczyli
w programie w 2012 r. 

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH 
– PROFILAKTYKA SCHORZEŃ PROSTATY

Badanie można wykonać w: 
Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej, ul. Pokoju 17, Lędziny tel.: 32/326−62−53; 326−73−74 
Program obejmuje mężczyzn z powiatu bieruńsko−lędzińskiego od 45 roku życia, którzy nie uczestniczyli 
w programie w 2012 r. 

DZIĘKUJĘ, NIE SŁODZĘ. PROGRAM PROFILAKTYCZNY DOTYCZĄCY
ZAPOBIEGANIA CUKRZYCY (typ 2)

Badanie można wykonać w: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Piotra Skargi 2, Imielin tel.: 32/225−60−25 
Program obejmuje mieszkańców z powiatu bieruńsko−lędzińskiego w wieku 45−64 lat, u których dotychczas
nie została rozpoznana cukrzyca 

PRZECZYTANE, ZASŁYSZANE

TTaaddeeuusszz  WWrroonnaa**::  
SSaammoorrzząąddyy  pprrzzyyttłłoo--
cczzoonnee  rrzzeecczzyywwiissttoośścciiąą

Największym problemem obec-
nej kadencji samorządu nie są
kłopoty finansowe, ale erozja idei
samorządności, nepotyzm i intere-
sowność. Na szczęście jednak
znaczna część samorządowców
jest profesjonalna i oddana swoim
wspólnotom lokalnym.
*Samorządowiec, były radny i prezydent
Częstochowy, poseł na Sejm, doradca prezy-
denta Lecha Kaczyńskiego na łamach Forum
Samorządowego – niezależnego miesięczni-
ka samorządu terytorialnego (nr 73)




