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MMiicchhaałł  UUzzddrrzzyycchhoowwsskkii,,  uucczzeeńń  tteecchhnniikkuumm,,  ppooddcczzaass  zzaajjęęćć  ww  pprraaccoowwnnii  mmeecchhaanniicczznneejj..

Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach wzbogacił się o trzy nowoczesne i bardzo dobrze
wyposażone pracownie zawodowe: elektryczną, mechaniczną oraz pneumatyczno-hydrauliczną.
Każda z nich dysponuje 10 stanowiskami. Służą uczniom przygotowującym się do zawodów:
technika mechanika, technika elektryka i technika górnictwa podziemnego.

Więcej na stronach 7-9
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28 maja 
i 7 - 8 czerwca

ZZaapprraasszzaammyy  nnaa
IIGGRRZZYYSSKKAA  ii  TTAARRGGII  

Urszula Figiel-Szczepka,
Orkiestra Dęta KWK Piast,
dr Jan Czempas

CCLLEEMMEENNSSYY
AADD’’22001133

Czego oczekują 
mieszkańcy, 
co trzeba zrobić

SSttrraatteeggiiaa  
rroozzwwoojjuu  
ppoowwiiaattuu  nnaa  llaattaa
22001144  --  22002200
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JJuużż  nniieewwiieellee  cczzaassuu  ppoozzoossttaałłoo  tteeggoorroocczznnyymm
aabbssoollwweennttoomm  ggiimmnnaazzjjóóww  nnaa  ppooddjjęęcciiee  oossttaattee--
cczznneejj  ddeeccyyzzjjii  oo wwyybboorrzzee  sszzkkoołłyy  ii kkiieerruunnkkuu  ddaall--
sszzeeggoo  kksszzttaałłcceenniiaa..  AAbbyy  uułłaattwwiićć  tteenn  nniieełłaattwwyy
wwyybbóórr,,  pprrzzeeddssttaawwiićć  sswwoojjąą  pprrooppoozzyyccjjęę,,  sszzkkoołłyy
ppoowwiiaattoowwee  jjaakk  ccoo  rrookkuu  oorrggaanniizzuujjąą  ttzzww..  ddnnii  oott--
wwaarrttee..  

W tym dniu można dokładnie obejrzeć
szkoły, wziąć udział w interesujących zaję-

ciach, prezentacjach poszczególnych klas
i profili kształcenia, porozmawiać z uczniami
i nauczycielami, aby uzyskać odpowiedzi na
wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące re-
krutacji oraz nauki w danej szkole ponadgim-
nazjalnej.

Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców
Śląskich w Bieruniu serdecznie zaprasza gim-
nazjalistów na Dzień Otwarty, który odbędzie

się 66 mmaarrccaa  ((cczzwwaarrtteekk)).. Start o godzinie
8.00. Zakończenie godzina – 14.00. Pełna
informacja na temat zasad rekrutacji na rok
szkolny 2014/2015 znajduje się na stronie
szkoły:  http://www.lobierun.edu.pl/  

1122  mmaarrccaa  ((śśrrooddaa)) w godzinach 11.00 –
14.00 Dzień Otwarty ogłoszony został w Po-
wiatowym Zespole Szkół w Lędzinach. 

Na 99 mmaajjaa zaplanował Dzień Otwarty Po-
wiatowy Zespół Szkół w Bieruniu.

Gimnazjalisto – przyjdź, zobacz, zdecyduj!

Dni Otwarte w szkołach powiatowych

Przygotowania ostro
ruszyły. Podczas spot-
kań Komitetów Orga-
nizacyjnych w dniu 
18 lutego zapadły
ustalenia dotyczące
terminów, lokalizacji
i programu dwóch
ważnych, cyklicznych
imprez powiatowych. 

X Targi Przedsiębiorczości
i Ekologii odbędą się w dniach
7-8 czerwca w Imielinie. 

Pierwsze targi zostały zorgani-
zowane w 2003 roku. Odtąd
odbywały się co roku, z przerwą
w 2010 roku (z uwagi na po-
wódź, która dotknęła powiat)
oraz 2013 roku (imprezy XV-le-
cia powiatu). W bieżącym roku
wypada dziesiąta, jubileuszowa
edycja, dlatego przygotowania
są szczególnie staranne,
a planowana oferta wyjątkowo

ciekawa i atrakcyjna – tak dla
wystawców, jak i dla wszystkich
zwiedzających. Atrakcji z pe-
wnością nie zabraknie!

Nasze targi zyskały renomę
także daleko poza powiatem
i cieszą się dużym zainteresowa-
niem wystawców, których liczba
w ostatnich edycjach już grubo
przekraczała setkę i zwiedzają-
cych (ponad 3-4 tysiące). Tar-
gom towarzyszyły ciekawe semi-
naria i konferencje oraz atrakcyj-
na oprawa muzyczno-artysty-
czna. Jesteśmy przekonani, że
tegoroczna edycja tylko umocni
tę pozycję i dobrą opinię.

Szczegółowe informacje dla
wystawców są dostępne na stro-
nie internetowej http://www.po-
wiatbl.pl/targi-przedsiebiorczos-
ci-i-ekologii.

Nieco wcześniej, 28 maja,
na stadionie MKS Lędziny od-
będą się kolejne Powiatowe
Igrzyska Osób Niepełnospra-
wnych. Również one w tym roku
świętują jubileusz. To najstar-
sza cykliczna impreza powiato-
wa! Bez względu na okoliczno-
ści, na warunki atmosferyczne
(a te często bywały niesprzyja-
jące, szczególnie w ostatnich
latach) organizowana jest nie-
przerwanie od 1999 roku, kie-
dy po raz pierwszy zorganizo-
wane zostały lokalne zawody
dla osób niepełnosprawnych.
W tym roku igrzyska odbędą
się po raz XV!

Termin igrzysk: 28 maja,
godz. 9.00 – 13.00 nie ulegnie
zmianie!

W przypadku dobrych warun-
ków atmosferycznych przepro-
wadzone zostaną konkurencje
sportowe, a w razie załamania

pogody i opadów deszczu odbę-
dzie się tylko część piknikowa
pod namiotami.

MMiieesszzkkaańńccóóww  ppoowwiiaattuu  zzaapprraa--
sszzaammyy  ddoo  uuddzziiaałłuu  ww oobbuu  nnaasszzyycchh
ppoowwiiaattoowwyycchh  iimmpprreezzaacchh  ––  ww cchhaa--
rraakktteerrzzee  wwyyssttaawwccóóww,,  zzaawwooddnnii--
kkóóww,,  kkiibbiiccóóww  aa pprrzzeeddee  wwsszzyyssttkkiimm
jjaakkoo  nnaasszzyycchh  nnaajjmmiillsszzyycchh  ggoośśccii..  

MMRR

28 maja i 7-8 czerwca. Zapamiętaj!

ZAPRASZAMY NA
IGRZYSKA i TARGI!
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PPooddcczzaass  ssppoottkkaanniiaa  ddoottyycczząą--
cceeggoo  tteeggoorroocczznnyycchh  iiggrrzzyysskk  nniiee--
kkttóórrzzyy  zzee  wwssppóółłoorrggaanniizzaattoorróóww
zzwwrróócciillii  uuwwaaggęę,,  żżee  cchhoocciiaażż
pprrzzeezz  llaattaa  zzwwiięękksszzyyłł  ssiięę  zzaassiięęgg
tteejj  iimmpprreezzyy  ––  uucczzeessttnniicczzyy  ww nniieejj
wwiięęcceejj  rreepprreezzeennttaaccjjii  ppllaaccóówweekk
ooppiieekkuuńńcczzyycchh,,  rreehhaabbiilliittaaccyyjj--
nnyycchh,,  sszzkkóółł  ii pprrzzeeddsszzkkoollii  iinnttee--
ggrraaccyyjjnnyycchh,,  ssttoowwaarrzzyysszzeeńń  oossóóbb
nniieeppeełłnnoosspprraawwnnyycchh  ––  ttoo  jjeeddnnaakk
wwiieelluu  nniieeppeełłnnoosspprraawwnnyycchh,,  nniiee
ttyyllkkoo  ddzziieeccii  ii mmłłooddzziieeżżyy,,  nniiee  bbiiee--
rrzzee  uuddzziiaałłuu  ww ttyymm  śśwwiięęcciiee  ssppoorr--
ttuu  ii iinntteeggrraaccjjii..  NNiiee  uucczzeessttnniicczząą
zz wwiieelluu  ppoowwooddóóww::  nniiee  wwsszzyyssccyy
uujjaawwnniiaajjąą  sswwoojjąą  nniieeppeełłnnoosspprraa--
wwnnoośśćć,,  nniiee  wwsszzyyssccyy  ssąą  pprrzzeekkoo--
nnaannii  ddoo  cceelloowwoośśccii  uuddzziiaałłuu,,  nniiee
ssąą  cczzłłoonnkkaammii  ssttoowwaarrzzyysszzeeńń  bbęę--
ddąąccyycchh  wwssppóółłoorrggaanniizzaattoorraammii..
TToo  ppoowwiinnnnoo  ssiięę  zzmmiieenniićć..  SSttąądd
sseerrddeecczznnyy  aappeell  ddoo  pprraaccoowwnnii--
kkóóww  mmiieejjsskkiicchh  ii ggmmiinnnnyycchh
oośśrrooddkkóóww  ppoommooccyy  ssppoołłeecczznneejj
oo rroozzpprrooppaaggoowwaanniiee  iiddeeii  PPoowwiiaa--
ttoowwyycchh  IIggrrzzyysskk  OOssóóbb  NNiieeppeełłnnoo--
sspprraawwnnyycchh  wwśśrróódd  ppooddooppiiee--
cczznnyycchh  oorraazz  kkoolleejjnnyy  rraazz  ppoonnaa--
wwiiaannee  sseerrddeecczznnee  zzaapprroosszzeenniiee
aaddrreessoowwaannee  ddoo  wwsszzyyssttkkiicchh  nniiee--
ppeełłnnoosspprraawwnnyycchh  ii iicchh  ooppiieekkuu--
nnóóww  zz tteerreennuu  nnaasszzeeggoo  ppoowwiiaattuu::
zzggłłaasszzaajjcciiee  ssiięę,,  wweeźźcciiee  uuddzziiaałł
wwee  wwssppóóllnneejj  ssppoorrttoowweejj  zzaabbaawwiiee
ii rraaddoossnnyymm  ppiikknniikkuu  iinntteeggrraaccyyjj--
nnyymm..  PPoo  sszzcczzeeggóółłoowwee  iinnffoorrmmaa--
ccjjee  pprroosszzęę  zzwwrraaccaaćć  ssiięę  ddoo
MMOOPPSS--óóww  ii GGOOPPSS--óóww,,  aa sszzcczzee--
ggóóllnniiee  ddoo  PPoowwiiaattoowweeggoo  CCeenn--
ttrruumm  PPoommooccyy  RRooddzziinniiee  ww LLęęddzzii--
nnaacchh  ((uull..  LLęęddzziińńsskkaa  2244,,  tteell..  3322--
332244--0088--1166))..
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Otrzymali je:
ww kkaatteeggoorriiii  CClleemmeennss

PPrroo  AArrttee  

UURRSSZZUULLAA  
FFIIGGIIEELL--SSZZCCZZEEPPKKAA

Za całokształt pracy twórczej
w dziedzinie sztuk plastycznych,
konsekwentną realizację swoich
projektów artystycznych w rodzin-
nym Imielinie i w powiecie bieruń-
sko-lędzińskim; za indywidualny
twórczy dorobek plastyczny oraz
sukcesy osiągnięte podczas wielo-
letniej pracy związanej z upo-
wszechnianiem i edukacją sztuk
plastycznych.

Kapituła wyróżniła zaangażowa-
nie na rzecz promowania twórców,
szczególnie młodych talentów ma-
larskich, doceniając aktywność
laureatki jako komisarza powiato-
wych projektów: Pleneru Malar-
skiego „Między wieżami” i warszta-
tów plastycznych „Otwarty Hory-
zont”. 

Urszula Figiel-Szczepka uprawia
malarstwo olejne oraz technikę su-
chego pastelu. Z upodobaniem
tworzy także gwasze i akwarele.
Tworzone przez Nią pejzaże uze-
wnętrzniają potrzebę afirmacji
świata.

ww kkaatteeggoorriiii  CClleemmeennss
PPrroo  CCuullttuurraa  

OORRKKIIEESSTTRRAA  DDĘĘTTAA
KKWWKK  PPIIAASSTT  
ppoodd  ddyyrreekkccjjąą  AAnnddrrzzeejjaa  
SSaappiińńsskkiieeggoo

Za całokształt działalności zwią-
zanej z kultywowaniem tradycji
muzycznej i rozwojem kultury
w powiecie.

Kapituła doceniła propagowa-
nie aktywnego uczestnictwa w kul-
turze, w tym zwłaszcza wiodący
udział w Powiatowym Przeglądzie
Orkiestr Dętych, w ważnych wyda-
rzeniach społeczno-kulturalnych
na terenie powiatu, w różnoro-
dnych formach prezentacji muzy-
cznych popularyzujących powiat
w kraju i poza jego granicami. Do-
ceniła bogaty repertuar orkiestry
(utwory klasyczne, marsze górni-

cze, pieśni kościelne, muzyka roz-
rywkowa, jazz) i uhonorowała pra-
cę nad kształtowaniem, rozwija-
niem oraz zaspokajaniem potrzeb
muzycznych mieszkańców powia-
tu, wysiłek w rozwój talentów mło-
dzieży, przyszłych współtwórców
i odbiorców kultury muzycznej.

ww kkaatteeggoorriiii  CClleemmeennss  
PPrroo  PPuubblliiccoo  BBoonnoo  

ddrr JJAANN  CCZZEEMMPPAASS
Za wieloletnią, aktywną działal-

ność kulturalno-społeczną na

rzecz mieszkańców Bierunia, po-
wiatu bieruńsko-lędzińskiego i in-
nych wspólnot samorządowych re-
gionu.

Kapituła szczególnie doceniła
wysiłki laureata, które wpłynęły
na ochronę niematerialnego
dziedzictwa kulturowego, na sza-
cunek i kultywowanie tradycyj-
nych śląskich wartości związanych
z pracą, rodziną i wiarą. Najwyż-
szą aprobatę zyskała jego wielo-
letnia praca jako redaktora
i współautora „Zeszytów Bieruń-
skich” – cenionej serii wyda-
wnictw o przeszłości miasta, jego

mieszkańcach, zabytkach, dorob-
ku i tradycjach.

Honorowa nagroda jest formą
uznania wszechstronnego do-
robku społeczno-kulturalnego i
naukowego laureata (z zawodu
ekonomisty) realizującego ideę
społecznej odpowiedzialności w
organizacjach; Jego wsparcia
udzielanego inicjatywom i ak-
cjom o charakterze społecznym,
kulturalnym i charytatywnym,
przynoszącym wymierne efekty
odczuwane przez społeczność
Bierunia i powiatu.

KKaappiittuułłaa  oobbrraaddoowwaałłaa  ww sskkłłaa--
ddzziiee::

I. Członkowie stali:
– Bernard Bednorz – przewodni-

czący kapituły, starosta bieruńsko-
lędziński; 

– Józef Berger – przewodniczący
Rady Powiatu;

– Magdalena Szafron – naczel-
nik Wydziału Kultury i Sportu.

II. Członkowie – eksperci:
– Grzegorz Plewniok – przewo-

dniczący Komisji Edukacji, Kultury
i Bezpieczeństwa Publicznego Rady
Powiatu;

– Roman Nyga – artysta, malarz
– laureat nagrody za rok 2001;

– Roman Jochymczyk – muzyk
i animator kultury, laureat nagrody
za rok 2006. 

PPaammiiąąttkkoowwee  ssttaattuueettkkii  CClleemmeenn--
ssaa  ii hhoonnoorroowwee  ddyypplloommyy  zzoossttaannąą
wwrręęcczzoonnee  ppooddcczzaass  ppoowwiiaattoowweejj
ggaallii  2200  mmaarrccaa  ww llęęddzziińńsskkiimm  „„PPiiaa--
śścciiee””..  MMRR

WWiięęcceejj  iinnffoorrmmaaccjjii  oo llaauurreeaattaacchh
zzoossttaanniiee  pprrzzeeddssttaawwiioonnyycchh  ww ssppee--
ccjjaallnnyymm  ookkoolliicczznnoośścciioowwyymm  wwyyddaa--
wwnniiccttwwiiee,,  kkttóórreeggoo  ttrreeśśćć  wwrraazz  zz rree--
llaaccjjąą  zz mmaarrccoowweejj  ggaallii  zzoossttaanniiee
ww ccaałłoośśccii  pprrzzeeddssttaawwiioonnaa  ww nnaassttęępp--
nnyymm  wwyyddaanniiuu  oorraazz  nnaa  ssttrroonniiee  iinntteerr--
nneettoowweejj  wwwwww..ppoowwiiaattbbll..ppll

CLEMENSY AD’2013

Clemens przyznawany
jest od 2001 roku, począt-
kowo w dwóch, a od 2003
roku w trzech kategoriach.
Dotychczas nagrodą tą zo-
stało uhonorowanych 36
osób i zespołów. 

Clemens nawiązuje do
św. Klemensa – patrona lę-
dzińskiego kościoła i legen-
darnego kapłana Klemen-
sa, który zaprowadził na na-
szej ziemi chrześcijaństwo
i „zbliżył nas do rzeczy więk-
szych”. Nazwa podkreśla
ciągłość kultury i tradycji,
swą symboliką ma inspiro-
wać do działania, aktywno-
ści twórczej, troski o kulturę. 

Obradująca 15 stycznia Kapituła Nagrody Starosty Bieruńsko-Lędzińskie-
go w Dziedzinie Kultury jednogłośnie przyznała Clemensy za rok 2013.



AAMMBBAASSAADDOORR  ZZ BBIIEERRUUNNIIAA..
Przebywający w rodzinnym Bie-
runiu Janusz Niesyto – ambasa-
dor RP w Finlandii – odwiedził
3 stycznia starostę bieruńsko-lę-
dzińskiego. Panu Ambasadorowi
towarzyszyła małżonka Grażyna
oraz zaprzyjaźnieni z nim od

dziesiątek lat Józef Berger –
przewodniczący Rady Powiatu
i Jerzy Barcik, członkowie władz
Stowarzyszenia Miłośników 600-
letniego Bierunia. Stowarzyszenie
jest depozytariuszem kolekcji
medali papieskich i innych pa-
miątek z okresu pontyfikatu Jana
Pawła II, zgromadzonych przez
Janusza Niesytę, długoletniego
pracownika polskiej służby dyp-
lomatycznej.

PPRRZZEEGGLLĄĄDD  KKOOLLĘĘDDOOWWYY  BBOOJJ--
SSZZOOWWYY  NNOOWWEE’’22001144.. 15 ze-
społów z powiatu bieruńsko-lę-
dzińskiego, Pszczyny, Ćwiklic,
Pawłowic i Oświęcimia wzięło
udział w XVIII Gminnym i XIV Po-
wiatowym Przeglądzie Zespołów
Kolędowych, który w tym roku
odbył się pod hasłem „Śpiewaj-
my Panu z weselem”.

12. stycznia w kościele para-
fialnym w Bojszowach Nowych
pw. Najświętszej Maryi Panny

Uzdrowienia Chorych licznie
zgromadzeni słuchacze mieli
okazję usłyszeć zaproszone przez
organizatorów zespoły regional-
ne, chóry, zespoły szkolne, in-
strumentalne i instrumentalno-
wokalne. Wykonawcy zaprezen-
towali kolędy i pastorałki w języ-
ku polskimi, w językach obcych
i w gwarze. Oprócz muzycznej
prezentacji, która – według słu-
chaczy – z roku na rok ma coraz
ciekawszy i wyższy poziom, po-
dziwiać można było gustowne
kostiumy i stroje wykonawców.

przegląd
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Już w połowie 2013 roku mar-
szałek województwa nosił się za-
miarem sprzedaży Megrezu sa-
morządom. Propozycje złożył Ty-
chom i powiatowi bieruńsko-lę-
dzińskiemu, które nie wykazały
zainteresowania zakupem udzia-
łów w spółce. Pod koniec roku
Zarząd Województwa Śląskiego
przyjął projekt uchwały Sejmiku
Województwa Śląskiego o zgo-
dzie na sprzedaż wszystkich akcji
Megrezu. To był sygnał do mobi-
lizacji dla obrońców szpitala i in-
teresu publicznego zaniepokojo-
nych przyszłością szpitala, a w za-
sadzie tym, czyj on będzie: samo-
rządowy czy prywatny? Marszałek
sprawę postawił jasno: aby szpi-
tal miał kontrakt z Narodowym
Funduszem Zdrowia w 2016 ro-
ku, niezbędny jest kapitał na
sprzęt i konieczne modernizacje
oddziałów szpitalnych – co naj-
mniej 3-6 mln zł już w 2014 roku
i podobne kwoty w latach następ-
nych. Sprzedaż szpitala to gwa-
rantuje. 

– Nie istniało i w mojej ocenie
nie istnieje jakiekolwiek zagroże-
nie zamknięcia tej lecznicy dla
naszych mieszkańców. Jedynym
najpoważniejszym powodem lik-
widacji szpitala może być jedynie
brak kontraktu z Narodowym
Funduszem Zdrowia. Zatem
skupmy się na tym, aby szpital
(spółka) miał zawsze kontrakt –
mówi starosta Bernard Bednorz. –
Dzisiaj szpital jest dobrze zarzą-
dzany, ale potrzebuje dokapitali-
zowania, włożenia „żywej” go-
tówki. Mowa o kwocie ok. 20-30
milionów złotych do 2020 roku.
Wypracowany zysk spółki za rok
2013 w wysokości 1,5 mln zło-
tych nie gwarantuje osiągnięcia
tego celu. Zatem trzeba szukać
jeszcze innych pomysłów.

4 lutego w Starostwie Powiato-
wym z inicjatywy prezydenta Ty-
chów Andrzeja Dziuby odbyło się
spotkanie ze starostą bieruńsko-
lędzińskim oraz burmistrzami
i wójtami gmin wchodzących
w skład naszego powiatu doty-
czące przyszłości Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego w Ty-
chach. Aby szpital otrzymał kon-
trakt na leczenie (ok. 55 mln zł

co roku) na kolejne lata musi po-
czynić określone inwestycje bu-
dowlane i modernizacyjne, do-
posażyć niektóre z oddziałów
w sprzęt itp. Wstępnie była mowa
o kwocie 6-8 mln zł do roku
2016. Pojawiła się kwestia, czy
samorządy (Tychy, Bieruń, Lędzi-
ny, Imielin, Bojszowy, Chełm
Śląski i powiat bieruńsko-lędziń-
ski) są w stanie wesprzeć Megrez
taką kwotą? Mamy nadzieję że
tak. Szczególnie po prasowych
deklaracjach niektórych samo-

rządów. Tę wolę ustnie potwier-
dzili również wszyscy samorzą-
dowcy obecni na spotkaniu u sta-
rosty. W szpitalu w Tychach ok.
l8-20% wszystkich hospitalizowa-
nych stanowią mieszkańcy po-
wiatu bieruńsko-lędzińskiego. 

W tegorocznym budżecie po-
wiat zadeklarował (jak co roku)
środki na zakup sprzętu, które
miały trafić na oddziały
anestezjologii oraz okulistyki.
Z uwagi na nowe propozycje
związane z modernizacją szpitala

Szpital nie zniknie, ale trwa spór o jego przyszły sposób funkcjonowania

Pieniądze potrzebne od zaraz
W styczniu tego roku pojawiły się w mediach doniesienia, że za około 6 mln zł Mar-
szałek Województwa Śląskiego chce sprzedać dawny szpital wojewódzki w Tychach.
Temat zaniepokoił wszystkich zainteresowanych: samorządy, pracowników, a przede
wszystkim mieszkańców – potencjalnych pacjentów szpitala. W istocie chodzi o ewen-
tualną sprzedaż spółki Megrez prowadzącej leczenie szpitalne w tym obiekcie. 

Zestawienie dotacji celowych z przeznaczeniem 
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach 

i Megrez Sp. z o.o. przekazanych przez 
Powiat Bieruńsko-Lędziński w latach 2002 - 2013



Wszyscy uczestnicy przeglądu
otrzymali pamiątkowe dyplomy
i symboliczne upominki, które
wręczali Henryk Utrata – wójt
gminy Bojszowy i Bernard Be-
dnorz – starosta bieruńsko-lę-
dziński.

RRAAFFAAŁŁ  BBIIOOLLIIKK – drugoklasista
technikum górniczego Powiato-

wego Zespołu Szkół w Bieruniu
podczas Halowych Mistrzostw
Polski Juniorów i Juniorów Młod-
szych w Centrum Przygotowań
Olimpijskich w Spale (23-26 sty-
cznia) wygrał w pięknym stylu
bieg przełajowy na dystansie
800 m w kategorii wiekowej ju-
niorów. Warto dodać, że pod-
czas eliminacji do finału uzyskał
najlepszy czas w swojej kategorii
w Polsce, tj. 1:54.91. Parę dni
wcześniej na Halowych Mistrzo-
stwach Śląska zdobył srebrny
medal na dystansie 1000 m. 

Rafał trenuje od ośmiu lat
w klubie GTS Bojszowy pod kie-
runkiem Grzegorza Tomali. Gra-
tulujemy! 

PPOOMMÓÓŻŻMMYY  RREEAALLIIZZOOWWAAĆĆ
MMAARRZZEENNIIAA  MMŁŁOODDYYCCHH  LLUUDDZZII –
to hasło Powiatowego Zespołu
Szkół w Lędzinach wykorzystane
do promocji akcji wspierającej
dzieci w Afryce. Pomysłodaw-
czynią projektu jest dr Anna
Watoła z Uniwersytetu Śląskie-
go, która podczas pobytu tury-
stycznego w Kenii zwróciła uwa-
gę na niezwykle trudny dostęp
dzieci z tego obszaru do nauki.
Po powrocie do kraju przez kil-
ka miesięcy prowadziła akcje
na rzecz pomocy kenijskim
dzieciom. W grudniu 2013 roku
pojechała na Czarny Ląd z kon-
kretnymi darami, będącymi
efektem prowadzonych akcji.
Do współpracy w organizacji
i przeprowadzaniu działań na
ten szczytny cel zaprosiła: Po-
wiatowy Zespół Szkół w Lędzi-
nach, Uniwersytet Śląski, Towa-
rzystwo Przyjaciół Dzieci, Przed-
szkole nr 25 i 29 w Tychach.

Spotkanie podsumowujące
akcję odbyło się 13 lutego w PZS
w Lędzinach. Dr Anna Watoła
podziękowała za wszechstronne

przegląd
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Strategia jest ważnym materia-
łem informacyjnym dla mieszkań-
ców i inwestorów. Prezentuje po-
żądane kierunki rozwoju powiatu,
jego społeczeństwa i gospodarki.
Strategia jako program działania
stanowić będzie podstawę dobre-
go zarządzania przez administra-
cje samorządową. Sformułowanie
priorytetów, celów i propozycji jest
punktem wyjścia planowania roz-
woju, podstawą do zarządzania
zasobami materialnymi i finanso-
wymi powiatu. Daje szansę trafne-
go wydatkowanie środków włas-
nych oraz podstawę do ubiegania
się o środki krajowe oraz pomoco-
we Unii Europejskiej i międzynaro-
dowych instytucji finansowych. 

Konieczność posiadania ak-
tualnej strategii rozwoju powiatu
podyktowana jest nie tylko wzglę-
dami praktycznymi „dobrego rzą-
dzenia”, ale również wynika
z uregulowań prawnych.

Wizja rozwoju powiatu na lata 2014 – 2020

Powstała kolejna
strategia
Rada Powiatu jednogłośnie uchwaliła 20 lutego Strategię rozwoju powiatu bieruń-
sko-lędzińskiego na lata 2014-2020. Jest to już trzecia strategia przygotowana dla
powiatu przez cały okres jego istnienia. Obejmuje kolejny okres finansowania unij-
nego. W niektórych elementach powtarza poprzednie zapisy, ale ujmuje i uszcze-
góławia szereg nowych propozycji, które zrodziły w się czasie pracy nad tym doku-
mentem. Odpowiada na podstawowe pytania: jaka jest kondycja powiatu, jaki jest
jego wizerunek, czego oczekują mieszkańcy, co bezwzględnie powinniśmy zrobić?

MMóówwii  HHeennrryykk  SSkkuuppiieeńń  ––  pprrzzeewwooddnniicczząąccyy  SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa  MMiiłłoośśnnii--
kkóóww  ZZiieemmii  BBiieerruuńńsskkiieejj  PPoorrąąbbeekk..  OObbookk  pprrooff..  FFlloorriiaann  KKuuźźnniikk  ii AAnnnnaa
PPiieekkoorrzz  ––  nnaacczzeellnniikk  WWyyddzziiaałłuu  RRoozzwwoojjuu,,  FFuunndduusszzyy  EEuurrooppeejjsskkiicchh  ii IInn--
wweessttyyccjjii..
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W listopadzie 1999 r. Wojewódzki Szpital Spe-
cjalistyczny im. Prof. Józefa Gasińskiego przekształ-
cił się z jednostki budżetowej w jednostkę samo-
dzielną i przyjął nazwę: Samodzielny Publiczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej – Wojewódzki Szpital Spe-
cjalistyczny Nr 1 w Tychach im. Prof. Józefa Gasiń-
skiego.

W maju 2012 roku Sejmik Województwa Śląskie-
go podjął Uchwałę Nr IV/ 19/ 18/ 2012 w sprawie
likwidacji części szpitalnej placówki oraz zmiany
nazwy na Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej
Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach.

WZOZ nr 1 świadczy usługi medyczne w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej
specjalistycznej opieki zdrowotnej i rehabilitacji
medycznej.

Zarządzanie częścią szpitalną oraz szpitalny kon-
trakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2012
roku przejął Megrez Sp. z o. o. 

Spółka jest podmiotem wykonującym działalność
leczniczą, prowadzącym przedsiębiorstwo pod naz-
wą Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach.

100% udziałów spółki należy do samorządu wo-
jewództwa śląskiego. 

i kontraktowaniem usług szpital-
nych te środki czekają. Pytanie:
czy wystarczą?

Starosta z upoważnienia Rady
Powiatu potwierdził na spotkaniu
z Marszałkiem kontynuowanie
pomocy szpitalowi na dotychcza-
sowych zasadach. Przypomniał
również, że powiat bieruńsko-lę-

dziński w latach 2002-2013 prze-
kazał dotacje celowe dla Woje-
wódzkiego Szpitala Specjalisty-
cznego w Tychach, a następnie
od 2013 roku już dla Spółki Me-
grez Sp. z o. o. w łącznej wysoko-
ści 1.370.000 zł (w załączeniu ze-
stawienie dotacji w latach 2002-
2013). Mając na względzie za-

chowanie i ciągłość działalności
leczniczej tej placówki, świadczo-
nej również na rzecz mieszkań-
ców powiatu bieruńsko-lędziń-
skiego, spółka nadal może liczyć
na coroczne wsparcie finansowe
na dotychczasowych warunkach.

Rozmowy trwają. Czekamy na
rozwój sytuacji. 



wsparcie i opowiedziała, jak na-
rodził się pomysł niesienia po-
mocy dzieciom z masajskich
wiosek. Opowieści towarzyszył
pokaz zdjęć, na których można
było zobaczyć solary fotowoltai-
czne zakupione ze środków ze-
branych podczas wspomnianej
akcji. Dzięki temu (jedynemu na
terenie wioski) źródłu energii
elektrycznej, dzieci mogą korzy-
stać z przekazanych im kompu-
terów, laptopów i tabletów. Poza
sprzętem komputerowym i sola-
rami Masajom zostały przekaza-
ne artykuły szkolne: zeszyty,
kredki, farbki. 

Dyrektor PZS Ewa Matusik po-
wiadomiła, że Uniwersytet Śląski,
Powiatowy Zespół Szkół w Lędzi-
nach, Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci, Przedszkole nr 25 im. Mi-
sia Uszatka w Tychach oraz
Przedszkole nr 29 z OI w Ty-
chach otrzymali działkę w Kenii,
na której powstanie szkoła.

Wicestarosta Henryk Barcik
podziękował młodzieży za ot-
warte serca, które „sięgają aż
do Kenii”. Pogratulował również
pomysłu Annie Watole i wyraził
nadzieję, że przedsięwzięcie bę-
dzie kontynuowane.

Aleksandra Poźniak i Bartło-
miej Kozłowski, uczniowie PZS
w Lędzinach, opowiedzieli o za-
angażowaniu swoich koleżanek
i kolegów w przygotowanie
i sprzedaż rękodzieła, samo-
dzielnie upieczonych ciast a po-
nadto cegiełek TPD. Przypomnie-
li też, że autorem plakatu pro-
mującego akcję jest ich szkolny
kolega Daniel Latocha. AAWW

2266  SSTTYYCCZZNNIIAA portier zauwa-
żył wybrzuszenie, jakie pojawiło
się na fragmencie pokrytej
ozdobną cegłą ściany wewnątrz
budynku Starostwa Powiatowe-
go. Cegły nie odpadły. Wezwa-
na na pomoc straż pożarna za-
bezpieczyła znajdujące się obok
schody, balustradę i posadzkę.
Specjaliści przystąpili do oceny
powodu tego stanu rzeczy,
a ekipa budowlana do usuwa-
nia klinkieru i naprawy ściany,
pokrycia jej białą gładzią, co
trwało do 16 lutego.

przegląd
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Nową strategię przedstawił na
sesji starosta Bernard Bednorz.
Powiat jest zasobny ekonomicznie
i atrakcyjny rezydencjalnie. Wiele
osób chce się w nim osiedlić, po-
szukuje działek pod budownictwo
mieszkaniowe. Jest powiatem
o tradycyjnej strukturze gospo-
darczej, posiada tereny do inwe-
stowania. Położony jest na zielo-
nych peryferiach Metropolii Gór-
nośląskiej, ale jego bolączką są
połączenia zewnętrzne (koleje,
drogi krajowe i ekspresowe, ko-
munikacja publiczna). Jest powia-
tem o silnej tożsamości społe-
czno-kulturowej, zapewniającym
dostępność różnorodnych usług
edukacyjnych i kulturalnych,
o sprawnej administracji, otwarty
na współpracę społeczną i go-
spodarczą.

O jego rozwoju decydują liczne
uwarunkowania wewnętrzne i ze-
wnętrzne. Do zewnętrznych moż-
na zaliczyć: politykę rządu w za-
kresie finansowania zadań reali-
zowanych przez powiaty, Regio-
nalny Program Operacyjny Woje-
wództwa Śląskiego, kondycję
górnictwa i energetyki (obie bran-
że mają wpływ na ochronę środo-
wiska, liczbę i jakość miejsc pra-
cy), odwlekaną od lat budowę
drogi ekspresowej S-1, konkuren-
cję powiatów ościennych oraz
procesy depopulacyjne (wylu-
dnianie się miast) Metropolii Gór-
nośląskiej i chęć osiedlania się
w bardziej przyjaznym środowis-
ku zamieszkania.

Ustalenia dotyczące wizerunku
i pozycji, uwarunkowań zewnę-
trznych i wewnętrznych oraz wizji

strategicznej rozwoju powiatu po-
zwoliły na wyznaczenie czterech
współzależnych pól strategii roz-
woju powiatu bieruńsko-lędziń-
skiego.

Na tej podstawie opracowane
zostały cczztteerryy  pprriioorryytteettyy  ssttrraatteeggii--
cczznnee::  

11..  IInnwweessttoowwaanniiee  ww uussłłuuggii  ssppoo--
łłeecczznnee  ii iinnssttyyttuuccjjee  oo rraannddzzee  ppoo--
wwiiaattoowweejj;;

22..  IInnwweessttoowwaanniiee  ww rroozzwwóójj  ttee--
cchhnnoollooggiicczznnyy  ii rryynnkkoowwyy  mmaałłyycchh
ii śśrreeddnniicchh  ffiirrmm  ww rreellaaccjjaacchh  ppaarrttnneerr--
sskkiicchh  zz ssaammoorrzząąddaammii  llookkaallnnyymmii;;

33..  WWyyppoossaażżeenniiee  tteerreennóóww  rree--
kkrreeaaccyyjjnnoo--ttuurryyssttyycczznnyycchh  ii nnoowwyycchh
tteerreennóóww  iinnwweessttyyccyyjjnnyycchh  ww iinnffrraa--
ssttrruukkttuurręę;;  

44..  PPrrzzyycciiąąggaanniiee  nnaa  tteerreenn  ppoo--
wwiiaattuu  nnoowwyycchh  mmiieesszzkkaańńccóóww  ii zzaa--
hhaammoowwaanniiee  ooddppłłyywwuu  lluuddzzii  mmłłoo--
ddyycchh..  

Każdy z tych priorytetów został
rozpisany na cele strategiczne
i bardziej konkretne propozycje. 

Opracowaniem strategii kiero-
wał Zarząd Powiatu. 30-osobowy
interdyscyplinarny zespół roboczy,
złożony z radnych, samorządow-
ców z miast i gmin powiatu, pra-
cowników starostwa przedsiębior-
ców i związkowców, duchownych
i nauczycieli, członków stowarzy-
szeń i młodzieży z samorządów
uczniowskich szkół powiatowych
pracował pod kierownictwem Jó-
zefa Bergera, przewodniczącego
Rady Powiatu. Konsultantami byli
profesorowie Andrzej Klasik i Flo-
rian Kuźnik z Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach.

Florian Kuźnik na pytanie ra-
dnego Alojzego Palowskiego

oszacował, że poziom realizacji
dotychczasowych strategii w gmi-
nach i powiatach naszego woje-
wództwa jest bardzo wysoki, się-
ga 80-85%.

– I tyle wynosi także w naszym
powiecie – stwierdził starosta. –
Tych brakujących kilka procent
wynika m.in. z tego, że nie udało
się na przykład stworzyć Biblioteki
Powiatowej ani wybudować Domu
Pomocy Społecznej (dziennego
i całodobowego) o których mówiły
poprzednie strategie. Te elementy
ponownie znalazły się w bieżącej
strategii. Nie planujemy budowy
szpitala (takie są w Tychach, Mys-
łowicach, Pszczynie, Oświęcimiu,
Katowicach) ale tworzymy warunki
do budowy powiatowego centrum
lecznictwa zamkniętego i ambula-
toryjnego, do rozwoju kultury, ba-
zy sportowo-rekreacyjnej, hotelo-
wo-gastronomicznej itd. Zaliczamy
to do „społecznych” projektów
strategicznych, do których zalicza-
my także dalsze dopasowywanie
szkolnictwa zawodowego i kształ-
cenia ustawicznego do lokalnego
rynku pracy, rewitalizację terenów
i obiektów poprzemysłowych (na
przykład budynku byłej maszyny
wyciągowej KWK Piast w Lędzi-
nach), budowę powiatowej media-
teki wraz z zapleczem szkolenio-
wo-konferencyjnym. 

Strategia jest dosyć obszernym
dokumentem (w całości dostęp-
nym na powiatowej stronie inter-
netowej www.powiatbl.pl). Nie
jest to jednak konkretny plan
pracy, a raczej wykaz pożąda-
nych kierunków i efektów działa-
nia. MMRR

RRaaddnnii  jjeeddnnooggłłoośśnniiee  uucchhwwaalliillii  pprrzzyyjjęęcciiee  ssttrraatteeggiiii..
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11 lutego w Powiato-
wym Zespole Szkół
w Lędzinach przekaza-
no do użytku trzy no-
woczesne i bardzo
dobrze wyposażone
pracownie zawodowe. 

Są to pracownie: elektryczna,
mechaniczna oraz pneumaty-
czno-hydrauliczna. Każda z nich
dysponuje 10 stanowiskami.
Każda służy uczniom przygoto-
wującym się do zawodów: te-
chnika mechanika, technika
elektryka i technika górnictwa
podziemnego.

– Remont pomieszczeń i wypo-
sażenie w pomoce dydaktyczne
kosztował ok. 450 tys. zł. Wyda-
tek ten został pokryty z budżetu
powiatu – powiedział starosta
Bernard Bednorz, podkreślając
starania powiatu o unowocześ-
nienie bazy edukacyjnej, wdraża-
nie nowych kierunków kształce-
nia aby absolwentom szkół po-
wiatowych zapewnić zatrudnienie
i jak najlepiej przygotować do
studiów wyższych. 

– Praca na dole w kopalni uczy
pokory. Weryfikuje charakter,
zdobytą wiedzę, umiejętności.
Dobre przygotowanie zawodowe
to jedna z podstaw przyszłej ad-
aptacji zawodowej i sukcesu
w pracy – mówił Piotr Niełacny,
dyrektor KWK Ziemowit, zakładu
będącego nieocenionym dobro-
czyńcą – sponsorem lędzińskiej
szkoły. Dyrektorce PZS-u Ewie
Matusik Piotr Niełacny przekazał
wykonaną z węgla rzeźbę św.
Barbary. – Niech ma w opiece
waszą pierwszą pracę w warszta-
cie – powiedział do uczniów.

Z okazji otwarcia pracowni li-
sty z gratulacjami dla społeczno-
ści szkolnej skierowali wojewoda
śląski Zygmunt Łukaszczyk i pre-
zes Zarządu Izby Rzemieślniczej
oraz Małej i Średniej Przedsię-
biorczości w Katowicach prof.
Jan Klimek.

W uroczystości uczestniczyli
między innymi: Józef Berger –
przewodniczący Rady Powiatu,
wicestarosta Henryk Barcik, radni
powiatowi Anna Kubica, Urszula
Myalska, Władysław Trzciński,
przewodnicząca Rady Miasta Lę-
dziny Teresa Ciepły, przedstawi-

ciele KWK Ziemowit, Izby Rze-
mieślniczej oraz Małej i Średniej
Przedsiębiorczości w Katowicach,
Rady Rodziców. 

Goście obejrzeli pracownie,
zapoznali się z ich stanem i wy-

posażeniem, rozmawiali z ucz-
niami na temat ich nauki zawo-
du.

– Zarząd Powiatu wyszedł na-
przeciw wymogom reformy pro-
gramowej szkolnictwa zawodo-
wego z września 2012 roku
i postanowił zapewnić możli-
wość pełnego kształcenia zawo-
dowego w szkołach powiato-
wych – mówi wicestarosta Hen-
ryk Barcik. 

– Uzyskanie pełnego średnie-
go wykształcenia zawodowego
wiąże się z pozyskaniem w trak-
cie cyklu kształcenia odpowie-
dnich kwalifikacji. Aby tym wy-
maganiom sprostać potrzebne
jest zaplecze dydaktyczne umoż-
liwiające uzyskanie i ugruntowa-
nie umiejętności praktycznych,

a następnie ich zweryfikowanie
podczas końcowego egzaminu
kwalifikacyjnego – objaśnia
Henryk Barcik. – W związku
z brakiem odpowiedniego zaple-
cza dydaktycznego do prowa-

dzenia szkolenia zawodowego
przystąpiliśmy do opracowania
projektu modernizacji pomie-
szczeń PZS w Lędzinach z prze-
znaczeniem na pracownie zawo-
dowe. Projekt modernizacji zo-
stał opracowany przez grupę
pracowników Starostwa Powiato-
wego w porozumieniu z dyrekcją
PZS.

Przyszli technicy, w zależności
od kierunku kształcenia, muszą
uzyskać po dwie – trzy kwalifika-
cje zawodowe. Po siedmiu seme-
strach kończą przygotowanie za-
wodowe, ugruntowują wiedzę
teoretyczną, przygotowują się do
matury.

– Przykładowo pracownia me-
chaniczna została tak przygoto-
wana, aby umożliwić przyszłym

technikom uzyskanie po sześciu
semestrach nauki pierwszej kwa-
lifikacji zawodowej – ślusarza –
informuje Jerzy Kozłowski, kiero-
wnik szkolenia praktycznego
w lędzińskim PZS. – Tutaj przygo-
towujemy uczniów do zawodu,
tutaj – po egzaminie teorety-
cznym – odbędzie się egzamin
końcowy. Ta i inne pracownie
praktyczne zostały zgłoszone do
Okręgowej Komisji Egzaminacyj-
nej. 

Dotychczas w szkole funkcjo-
nował tylko jeden warsztat zajęć
praktycznych – dla techników
elektryków. Brakowało pracowni
dla techników mechaników oraz
techników górnictwa podziem-
nego. Uczniowie gościnnie ko-
rzystali z warsztatów KWK Zie-
mowit, co powodowało pewne
komplikacje. Teraz to się zmie-
nia, lecz współpraca z kopalnią
nadal trwa. Na terenie stacji ra-
townictwa górniczego KWK Zie-
mowit – dzięki staraniom kopal-
ni i Kompanii Węglowej SA –
powstaje drugi ośrodek szkole-
nia praktycznego i ośrodek eg-
zaminacyjny. Tam, po sześciu
semestrach nauki, przyszli te-
chnicy górnictwa podziemnego
będą zaliczać pierwsze kwalifi-
kacje zawodowe górnika eks-

Nowe pracownie w PZS w Lędzinach

Warsztaty jak laboratoria

WW  pprraaccoowwnnii  ppnneeuummaattyycczznnoo--hhyyddrraauulliicczznneejj..  OOdd  lleewweejj  AAddrriiaann  SSttaacchhuurraa  zz TTyycchhóóww  ii KKaarrooll  BBiioolliikk  zz BBoojjsszzóóww,,
uucczznniioowwiiee  kkllaassyy  22 bb..  NNaa  eekkrraanniiee  kkoommppuutteerraa  kkoonnssttrruuuujjąą  bbrryyłłęę  ––  eelleemmeenntt  pprrzzyysszzłłeeggoo  uurrzząąddzzeenniiaa..
JJaakkoo  uucczznniioowwiiee  tteecchhnniikkuumm  ggóórrnniicczzeeggoo  mmaajjąą  zzaaggwwaarraannttoowwaannąą  pprraaccęę  ww kkooppaallnnii..  BBęęddąą  kkoonnttyynnuuoowwaaćć  ttrraa--
ddyyccjjee  rrooddzziinnnnee  tteeggoo  zzaawwoodduu,,  ppoozzaa  ttyymm  ttoo  ppeewwnnaa  pprraaccaa  ii ppeewwnnaa  ppłłaaccaa..  NNaa  rraazziiee  kkooppaallnniięę  zznnaajjąą  ttyyllkkoo
zz ooppoowwiiaaddaańń..  JJeesszzcczzee  nniiee  bbyyllii  ppoodd  zziieemmiiąą,,  nnaa  zzaajjęęcciiaa  pprraakkttyycczznnee  nnaa  ddóółł  bbęęddąą  zzjjeeżżddżżaaćć  ww ttrrzzeecciieejj  kkllaassiiee..
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––  ZZaarrzząądd  PPoowwiiaattuu  wwyysszzeeddłł  nnaapprrzzeecciiww  wwyymmooggoomm  rree--
ffoorrmmyy  pprrooggrraammoowweejj  sszzkkoollnniiccttwwaa  zzaawwooddoowweeggoo
zz wwrrzzeeśśnniiaa  22001122  rrookkuu  ii ppoossttaannoowwiiłł  zzaappeewwnniićć  mmoożżllii--
wwoośśćć  ppeełłnneeggoo  kksszzttaałłcceenniiaa  zzaawwooddoowweeggoo  ww sszzkkoołłaacchh
ppoowwiiaattoowwyycchh  ––  mmóówwii  wwiicceessttaarroossttaa  HHeennrryykk  BBaarrcciikk..  
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ZZee  ssttaarroossttąą  BBeerrnnaarrddeemm  BBeeddnnoorrzzeemm  rroozzmmaawwiiaa  RRaaddoossłłaaww  OOlleeśś,,
uucczzeeńń  ddrruuggiieejj  kkllaassyy  tteecchhnniikkuumm,,  pprrzzyysszzłłyy  ggóórrnniikk..  OObbookk  rraaddnnyy  ppoo--
wwiiaattoowwyy  WWłłaaddyyssłłaaww  TTrrzzcciińńsskkii..

RRaaddnnaa  AAnnnnaa  KKuubbiiccaa  ii wwiicceessttaarroossttaa  HHeennrryykk  BBaarrcciikk  zz uucczznniiaammii
ww pprraaccoowwnnii  mmeecchhaanniicczznneejj..  

W załączeniu przedstawiamy tabele ilustrujące wykonanie
w latach 2010-2013 zadań inwestycyjno-remontowych w Powia-
towych Zespołach Szkół w Lędzinach i Bieruniu oraz w Liceum
Ogólnokształcącym i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Bieruniu. W tym okresie suma nakładów wyniosła ponad
6 mln 650 tys. zł, z czego największe poniesiono w bieruńskim
LO. Nie zaspokoiło to jednak wszystkich potrzeb. Kwota nakła-
dów do poniesienia w najbliższych latach wynosi jeszcze ponad
7 mln 601 tys. zł. 

ploatacji podziemnej. Tam zain-
stalowane zostaną na przykład
obudowa indywidualna, obudo-
wa chodnikowa, tory kopalnia-
ne, lutniociągi itd. przybliżające
warunki faktycznie istniejące
w kopalni. Tam przygotowane
będą stanowiska egzaminacyj-
ne. 

– W lędzińskim PZS istnieją już
pracownie komputerowe dla te-

chników logistyków, informaty-
ków, ekonomistów. Ci uczniowie
także muszą zdobyć kwalifikacje
zawodowe, jednak ich przygoto-
wanie wymaga odmiennych wa-
runków. Ponieważ kształcimy
w wielu różnych zawodach,
wszystkie te pracownie również
będą zgłaszane jako ośrodki eg-
zaminacyjne – mówi Jerzy Koz-
łowski. MMRR
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11 mmoożżlliiwwoośśćć  ppoozzyysskkaanniiaa  cczzęęśśccii  śśrrooddkkóóww  zz  RRPPOO  WWSSLL  ww  rrookkuu  22001155  ((PPrriioorryytteett  IIVV..  EEffeekkttyywwnnoośśćć  eenneerrggeettyycczznnaa,,  ooddnnaawwiiaallnnee  źźrróóddłłaa  eenneerrggiiii  ii  ggoossppooddaarr--
kkaa  nniisskkooeemmiissyyjjnnaa))

10 lutego rozpoczął działalność
Ośrodek Egzaminacyjny dla ucz-
niów i słuchaczy klas górniczych
Powiatowego Zespołu Szkół
w Bieruniu. Jest to jedyny taki
ośrodek w naszym regionie. 

Dzięki życzliwości dyrektora KWK Piast Jac-
ka Kudeli na terenie kopalni wybudowano
obiekt, w którym na długości 30 metrów stwo-
rzono imitację wyrobiska korytarzowego, za-
projektowano i kompleksowo wyposażono
8 stanowisk egzaminacyjnych zgodnie ze
standardami określonymi przez Centralną Ko-

misję Egzaminacyjną. Przed kilkoma tygo-
dniami ośrodek pozytywnie przeszedł akredy-
tację.

Jacek Witkowski, kierownik warsztatów
szkolnych PZS w Bieruniu powiedział: Mamy
do dyspozycji chodnik w obudowie łukowej ŁP
10, o wysokości 4 m i szerokości 5,5 m. Ośro-
dek służyć będzie nie tylko do przeprowadza-
nia egzaminów, ponieważ to raptem kilkana-
ście dni w ciągu roku szkolnego. Podczas za-
jęć warsztatowych uczniowie będą doskonalić
w nim swoje umiejętności praktyczne pod kie-
runkiem doświadczonych instruktorów – pra-
cowników KWK Piast. Rozpoczęła się pierwsza
sesja egzaminacyjna dla prawie pięćdziesięciu

słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowe-
go w kwalifikacji M.11 Eksploatacja złóż pod-
ziemnych. 

– Ośrodek zlokalizowany jest obok budyn-
ku, w którym od dwóch lat działają doskona-
le wyposażone, nowoczesne warsztaty prakty-
cznej nauki zawodu z kilkunastoma stanowis-
kami szkoleniowymi. To bardzo ważne, że
młodzież zdaje końcowe egzaminy w miejscu,
które doskonale zna. Dodać należy, że na
Śląsku jest zaledwie kilka szkół górniczych,
posiadających własny ośrodek egzaminacyj-
ny. To sytuacja absolutnie komfortowa dla na-
szych uczniów – powiedziała Teresa Horst, dy-
rektor PZS w Bieruniu. BBSS

Dzięki KWK Piast

Ośrodek egzaminacyjny 
dla uczniów górnictwa

UUcczznniioowwiiee  ppooddcczzaass  zzaajjęęćć  ww  nnoowwyymm  oośśrrooddkkuu..
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KKOOSSZZUULLKKII  OODD  BBAADDMMIINN--
TTOONNIISSTTÓÓWW..  Bieruński badminton
jest w dobrej formie, trzyma fa-
son, odnotowuje szereg sukcesów
i skupia coraz więcej dzieci i mło-
dzieży chętnych do uprawiania tej
dyscypliny sportu. W samym Bie-
runiu tę dyscyplinę uprawia regu-
larnie około 50 dziewcząt i chłop-
ców. Od niedawna działają szkół-
ki badmintona przy szkołach pod-
stawowych w Bojszowach i w Bie-
runiu Nowym.

– W ubiegłym roku w rozgryw-
kach powiatowej ligi badminto-
na i w innych zawodach ucze-
stniczyło od 75 do 100 dzieci.
Z roku na rok jest ich coraz wię-
cej – mówi Szymon Kostka, tre-
ner Uczniowskiego Klubu Spor-
towego Unia Bieruń. Bodźcem
są dobre warunki do uprawiania
badmintona oraz fakt, że nasi
zawodnicy osiągają bardzo dob-
re wyniki w rywalizacji na
szczeblach regionalnym i ogól-
nopolskim. 

Szymon Kostka wraz z dwiema
zawodniczkami UKS Unia: Zu-
zanną Parysz i Joanną Pode-
dworny spotkał się ze starostą
bieruńsko-lędzińskim. Badminto-

niści pochwalili się ubiegłoro-
cznymi sukcesami. Zuzanna Pa-
rysz, uczennica Gimnazjum nr
2 w Bieruniu wchodziła w skład
drużyny, która wywalczyła wice-
mistrzostwo Polski wśród juniorek
młodszych, a 8-letnia Joasia z SP
nr 1 w Bieruniu jest najlepszą za-
wodniczką w Polsce w swej kate-
gorii wiekowej, zajęła pierwsze
miejsce w otwartych mistrzo-
stwach Czech w badmintona.

Goście przekazali staroście po-
dziękowania od całego klubu
i od Polskiego Związku Badminto-
na za pomoc w organizacji po-
wiatowej ligi badmintona i innych
imprez, w rozwoju tej dyscypliny
sportu w naszym powiecie, na
Śląsku. Wręczyli Bernardowi Be-
dnorzowi okolicznościowy grawer
i pamiątkową koszulkę klubową.
Podobną koszulkę, lecz w kolorze
bordowym, przekazali w urodzi-
nowy prezencie wicepremier El-
żbiecie Bieńkowskiej.

przegląd

Rada Powiatu Bieruń-
sko-Lędzińskiego 21
marca ubiegłego roku
uchwałą nr XXXI-
II/154/13 zatwierdziła
do realizacji w 2013 r.
trzy profilaktyczne pro-
gramy zdrowotne:

1. Program badań przesiewo-
wych – profilaktyka schorzeń pro-
staty; 

2. Program badań radiologi-
cznych w kierunku wczesnego wy-
krywania schorzeń płuc;

3. Dziękuję, nie słodzę. Pro-
gram profilaktyczny dotyczący za-
pobiegania cukrzycy (typ 2).

Programy zostały opracowane
w oparciu o delegacje przyjęte
w „Narodowym Programie Zdro-
wia na lata 2007-2015” wyzna-
czającym cele i kierunki polityki
ochrony zdrowia w Polsce. 

Rada Powiatu miała na uwa-
dze nadrzędny cel realizacji
programów jakim jest poprawa
zdrowia i związana z nim ja-
kość życia mieszkańców powia-
tu. Programy nr 1 i 2 były kon-
tynuacją wcześniej realizowa-
nych przedsięwzięć, program nr
3 – wskazany po analizie epi-

demiologicznej zdrowia mie-
szkańców powiatu – był całko-
wicie nowy.

Zakres realizowanych progra-
mów zdrowotnych związany jest
z wykrywaniem poważnych cho-
rób nowotworowych (które sta-
nowią jedną z głównych przy-
czyn zgonów w Polsce) oraz za-
pobieganiem chorobie cywiliza-
cyjnej XXI wieku jaką jest cukrzy-
ca typu 2 (w naszym powiecie
odnotowano jeden z najwyższych
wskaźników dotyczących zacho-
rowania na cukrzycę typu
2 w województwie śląskim!). Po-
przez promowanie w powiecie
od 2008 r. badań profilakty-
cznych wykonywanych w ramach
programów zdrowotnych mie-
szkańcy mają coraz to większą
świadomość warunków poprawy
i utrzymania zdrowia. Chętnie
uczestniczą w programach,
o czym świadczy liczba przeba-
danych osób. 

Od 2011 r. prowadzona jest
ewidencja numerów pesel osób
biorących udział w programach.
Mieszkańcy powiatu mogą ucze-
stniczyć w tym samym programie
nie częściej niż raz na dwa lata.
Powyższe rozwiązanie wprowa-
dzono w związku z dużym zainte-
resowaniem programami, ogra-

niczoną liczbą dostępnych ba-
dań, które są ściśle określone
i powiązane z budżetem prze-
znaczonym na realizację progra-
mów oraz troską o zdrowie mie-
szkańców. 

Zarząd Powiatu Uchwałą nr
628/13 z 25 marca 2013 r.
przeznaczył na programy zdro-
wotne 50.000 zł i ogłosił kon-
kurs na ich realizację w 2013 r.,
na który wpłynęło w sumie sie-
dem ofert. 

PPRROOGGRRAAMM  BBAADDAAŃŃ
PPRRZZEESSIIEEWWOOWWYYCCHH  ––
PPRROOFFIILLAAKKTTYYKKAA
SSCCHHOORRZZEEŃŃ  PPRROOSSTTAATTYY

Program w 2013 r. został zrea-
lizowany po raz szósty. 

Zakres wykonywanych usług
w ramach programu:

Przedstawienie w jasny i zrozu-
miały sposób pacjentowi zalet
i wad badań przesiewowych
w kierunku wykrywania raka pro-
staty (zgodnie z zaleceniami
AOTM przedstawionymi w opinii
powyższego programu z dnia
23.06.2010 r.);

Przeprowadzenie badania PSA,
USG układu moczowego, konsul-
tacji lekarskiej oraz uroflowmetrii;

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI 
PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH W 2013 r.

Tabela nr 1. Wykaz osób uczestniczących w programie

Tabela nr 2. Wykaz osób uczestniczących w programie
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RRoozzssttrrzzyyggnniięęttyy  zzoossttaałł  oottwwaarrttyy  kkoonnkkuurrss  ooffeerrtt  nnaa
rreeaalliizzaaccjjęę  zzaaddaańń  ww zzaakkrreessiiee  wwssppiieerraanniiaa  oossóóbb
nniieeppeełłnnoosspprraawwnnyycchh  ––  mmiieesszzkkaańńccóóww  ppoowwiiaattuu
bbiieerruuńńsskkoo--llęęddzziińńsskkiieeggoo  ww ookkrreessiiee  rrookkuu  22001144..

Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
w drodze uchwały nr 866/14 z dnia 10 lute-
go 2014 roku zatwierdził wyniki konkursu
i zlecił realizację zadań podmiotom:

Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełno-
sprawnych „Radość Życia” w Bieruniu na rea-
lizację zadania nr 1. „Rehabilitacja społe-
czna mieszkańców gminy Bieruń. Kwota do-
tacji: 19.700 zł;

Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełno-
sprawnych „Radość Życia” w Bieruniu na rea-
lizację zadania nr 2. „Rehabilitacja społeczna
mieszkańców gminy Bojszowy. Kwota dotacji:
4.400 zł;

Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełno-
sprawnych i Ich Rodzin w Chełmie Śląskim –
na realizację zadania nr 3. „Rehabilitacja
społeczna mieszkańców gminy Chełm Śląski.
Kwota dotacji: 20.000 zł;

Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Nie-
pełnosprawnym w Imielinie na realizację
zadania nr 4. „Rehabilitacja społeczna

mieszkańców gminy Imielin. Kwota dotacji:
19.500 zł;

Lędzińskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin na
realizację zadania nr 5. „Rehabilitacja społe-
czna mieszkańców gminy Lędziny”. Kwota
dotacji: 32.100 zł;

Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg
Śląski Koło w Tychach na realizację zadania
nr 6. „Rehabilitacja społeczna mieszkańców
powiatu bieruńsko-lędzińskiego z dysfun-
kcją narządu wzroku”. Kwota dotacji:
12.800 zł. 

W przypadku wyniku niepra-
widłowego zapewnienie pa-
cjentowi dalszej diagnostyki fi-
nansowanej w ramach powsze-
chnego ubezpieczenia zdrowot-
nego.

Program był realizowany od
7.05. do 15.12.2013 r. przez
MZOZ w Lędzinach. Przeznaczo-
no na niego środki w wysokości
20.000 zł, które zostały wykorzy-
stane w 100%. 

Koszt przebadania jednej oso-
by wyniósł 50 zł.

Programem zostali objęci męż-
czyźni z obszaru powiatu, którzy
ukończyli 45 rok życia.

Liczba badań zrealizowanych
w kolejnych miesiącach:

Maj – 26
Czerwiec – 43 
Lipiec – 14
Sierpień – 19
Wrzesień – 36
Październik – 136
Listopad – 114
Grudzień – 12
(Razem 400 osób, zgodnie

z umową)
Liczba osób wymagających

dalszej diagnostyki wyniosła 14
(3,5% wszystkich przebadanych)

WWnniioosskkii::  
PPrrooggrraamm  nniieeuussttaannnniiee  cciieesszzyy  ssiięę

zzaaiinntteerreessoowwaanniieemm  mmiieesszzkkaańńccóóww..
ZZaassaaddnnee  wwyyddaajjee  ssiięę  rroozzwwaażżeenniiee
mmoożżlliiwwoośśccii  jjeeggoo  rreeaalliizzaaccjjii  ww pprrzzyy--
sszzłłoośśccii..  ((PPAATTRRZZ  TTAABBEELLAA  11))

PPRROOGGRRAAMM  BBAADDAAŃŃ
RRAADDIIOOLLOOGGIICCZZNNYYCCHH
WW KKIIEERRUUNNKKUU  WWCCZZEESS--
NNEEGGOO  WWYYKKRRYYWWAANNIIAA
SSCCHHOORRZZEEŃŃ  PPŁŁUUCC

Program w 2013 r. został zrea-
lizowany po raz szósty. 

Zakres wykonywanych w ra-
mach programu usług:

1. Przeprowadzenie badania
pełnowymiarowego zdjęcia klatki
piersiowej RTG wraz z opisem,
ocenę obrazu radiologicznego
przez lekarza;

2. W przypadku wyniku nie-
prawidłowego zapewnienie pa-

cjentowi dalszej diagnostyki fi-
nansowanej w ramach powsze-
chnego ubezpieczenia zdrowot-
nego.

Program został zrealizowany
od 7.05 do 15.12.2013 r. przez
NSZOZ Multimed w Bieruniu. Na
program przeznaczono 15.000
zł. Umowę zawarto na kwotę
14.980 zł

Środki wykorzystane: 6.356 zł
(42,43%). 

Koszt przebadania jednej oso-
by: 28 zł.

Programem zostali objęci mie-
szkańcy powiatu po 25 roku życia.

Ilość badań zrealizowanych
w kolejnych miesiącach:

Maj – 41
Czerwiec – 52
Lipiec  – 36
Sierpień – 0
Wrzesień – 26
Październik – 18
Listopad – 32
Grudzień – 20 
Razem przebadanych zostało

227 (wg założeń – zgodnie
z umową – 535).

Liczba osób wymagających
dalszej diagnostyki: 5 (2,20%
wszystkich przebadanych)

WWnniioosskkii::  
ZZee  wwzzggllęędduu  nnaa  mmaałłee  zzaaiinntteerree--

ssoowwaanniiee  pprrooggrraammeemm  zzaassaaddnnyymm

wwyyddaajjee  ssiięę  zzmmiiaannaa  pprrooffiilluu  pprrooggrraa--
mmuu  zzddrroowwoottnneeggoo  lluubb  ooddłłoożżeenniiee
jjeeggoo  rreeaalliizzaaccjjii  nnaa  kkoolleejjnnee  llaattaa..
((PPAATTRRZZ  TTAABBEELLAA  22))

DDZZIIĘĘKKUUJJĘĘ,,  NNIIEE  SSŁŁOODDZZĘĘ..
PPRROOGGRRAAMM  
PPRROOFFIILLAAKKTTYYCCZZNNYY
DDOOTTYYCCZZĄĄCCYY  ZZAAPPOOBBIIEE--
GGAANNIIAA  CCUUKKRRZZYYCCYY  
((TTYYPP  22))

Program w 2013 r. został zrea-
lizowany po raz pierwszy (uzyskał
pozytywną ocenę Agencji Oceny
Technologii Medycznych). 

Zakres wykonywanych usług
w ramach programu:

1. Przeprowadzenie wywiadu
lekarskiego oraz wypełnienie an-
kiety, a także wykonanie badań:
pomiaru ciśnienia krwi, BMI, ob-
wodu pasa, oznaczenia glukozy
na czczo, pomiaru stężenia cho-
lesterolu całkowitego;

2. W przypadku wyniku nie-
prawidłowego zapewnienie pa-
cjentowi dalszej diagnostyki fi-
nansowanej w ramach powsze-
chnego ubezpieczenia zdrowot-
nego.

Program został zrealizowany
pomiędzy 7.05. a 15.12.2013 r.
przez SPZOZ w Imielinie. Na pro-

gram przeznaczono 15.000 zł.
Umowę zawarto na kwotę
14.980 zł. Środki wykorzystano
w wysokości 10.248 zł (68,41%). 

Koszt przebadania jednej oso-
by: 28 zł.

Programem zostali objęci
mieszkańcy powiatu w wieku od
45 do 64 lat, u których dotych-
czas nie została rozpoznana cu-
krzyca.

Liczba badań zrealizowanych
w kolejnych miesiącach:

Maj – 28
Czerwiec – 70
Lipiec  – 46
Sierpień – 44
Wrzesień – 37
Październik – 65
Listopad – 83
Grudzień – 8
Razem 366 osób (założenia

zgodnie z umową 535)
WWnniioosskkii::  
IIlloośśćć  oossóóbb  wwyyttyyppoowwaannyycchh  ddoo

ddaallsszzeejj  ddiiaaggnnoossttyykkii  ww wwyynniikkuu  bbaa--
ddaanniiaa  ww ttrraakkcciiee  rreeaalliizzaaccjjii  tteeggoo
pprrooggrraammuu  wwsskkaazzuujjee,,  żżee  kkoonnttyynnuuaa--
ccjjaa  tteeggoo  pprrooggrraammuu  ww pprrzzyysszzłłoośśccii
mmiiaałłoobbyy  iissttoottnnyy  wwppłłyyww  nnaa  ppoopprraa--
wwęę  ssttaannuu  zzddrroowwoottnneeggoo  mmiieesszzkkaańń--
ccóóww  ppoowwiiaattuu..  KKoonniieecczznnyymm  bbyyłłoobbyy
jjeeddnnaakk,,  bbyy  bbaaddaanniiee  oobbjjęęłłoo  wwiięękk--
sszząą  ppooppuullaaccjjęę  ppoowwiiaattuu.. ((PPAATTRRZZ
TTAABBEELLAA  33)) HHNN

Tabela nr 3. Wykaz osób uczestniczących w programie
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W walentynkowy piątek w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu
członkowie Klubu Wolontariatu i Samorząd Uczniowski zorganizowali
loterię, z której dochód został przekazany na rzecz podopiecznych Ho-
spicjum CORDIS w Katowicach. Każdy los był szczęśliwy. Za dwa zło-
te można było wygrać maskotki, ręcznie wykonaną biżuterię, kartki
walentynkowe, kubki, misternie ozdobione serduszka piernikowe. Nie
zabrakło także pysznych ciast upieczonych przez uczniów

– Nasi wolontariusze zaangażowali się jak zwykle na 100%. W tym
roku szkolnym to już druga taka akcja na rzecz katowickiego hospi-
cjum. W marcu planujemy kolejną – II Powiatowy Dzień Wolontariatu.
Poprzez nasze działania staramy się uświadamiać, że są wśród nas lu-
dzie, którzy potrzebują pomocy, a my możemy im pomóc – powie-
działa Katarzyna Gretka, opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu.

W czasie długiej przerwy Bettina Krzykawska, Sonia Nowak i Daniel
Tecław zaśpiewali przeboje Whitney Houston, Johna Newmana
i Kings of Leon. Na gitarze akustycznej akompaniował Szymon Lisok.
Były to „evergreeny dla zakochanych”. BBSS

2004 – 2014. Już 10 lat Święty
Walenty patronuje miastu
Kult świętego Walente-
go w Bieruniu, podob-
nie jak drewniany ko-
ściół pod jego wezwa-
niem, zwany Walencin-
kiem, datują się na co
najmniej XVII w. 

W końcu osiemnastego stulecia
za sprawą starań ks. proboszcza
Jana Kantego Żychonia Bieruń
uzyskał z Rzymu odpust na święto
św. Walentego, który począł ścią-
gać tłumy z całej okolicy. Wsta-
wiennictwu świętego przypisuje
się m. in.: ocalenie miasta od za-
razy w 1831 r. Od 28 lutego
1961 r. bieruński kościół jest
w posiadaniu jego relikwii, od
dziesięciu lat św. Walenty oficjal-
nie patronuje miastu. 

W następstwie starań Stowa-
rzyszenia Miłośników 600-letnie-

go Bierunia, wspartych przez
władze miasta, 20 grudnia 2003
r. Kongregacja ds. Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów, na
mocy uprawnień otrzymanych od
Ojca Świętego Jana Pawła II, za-
twierdziła św. Walentego, bisku-
pa i męczennika, patronem mia-
sta Bierunia. Uroczystość ogło-
szenia patronem miasta odbyła
się 13.02.2004 r. w wigilię odpu-
stu św. Walentego.

W dziesiątą rocznicę tego wy-
darzenia w kościele św. Walente-
go odprawiona została uroczysta
msza święta o Boże błogosła-
wieństwo św. Walentego dla
mieszkańców Bierunia z okazji
10. rocznicy patronatu św. Wa-
lentego w intencji członków
i sympatyków Stowarzyszenia Mi-
łośników 600-letniego Bierunia
oraz wszystkich mieszkańców
i samorządowców istniejącego
od 15 lat powiatu bieruńsko-lę-
dzińskiego, aby przenikała ich

troska o dobro i rozwój
naszej Małej Ojczyz-
ny, o pomyślność
jej obywateli. Tra-
dycyjnie odpra-
wione zostały
także za cho-
rych i seniorów
z bieruńskiej
parafii, za
chorych i nie-
p e ł n o s p r a -
wnych z powia-

tu, za straża-
ków, a w dzień

odpustu, 14 lutego,
uroczysta suma odpu-

stowa, msze w intencji
okolicznych parafii, narzeczo-

nych, członków Akcji Katolickiej
oraz wszystkich parafialnych
dobrodziejów, stowarzyszeń
i grup modlitewnych.

Cześć Ci Walenty 
kapłanie oddaję, 

za łaski i pociechy, 
których doznaję. 

Bądź uwielbiony, dzięki Ci 
ponawiam, 

Ciebie pozdrawiam. 

Dzień świętego Walentego to
w świeckim wymiarze Dzień Za-
kochanych. W tym dniu w deko-
racjach dominują czerwone ser-
ca, kwiatki, płomiennie wyznania
„kocham cię”. Te akcenty domi-
nowały na bieruńskich kramach
odpustowych, na zorganizowa-
nych w tym dniu spotkaniach
i zabawach. ZZKK
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Ulica Bojszowska jest jedną
z najważniejszych dróg w mieście
i w powiecie, o bardzo dużym zna-
czeniu komunikacyjnym. Przez lata
została zaniedbana, a na pogor-
szenie jej stanu w istotny sposób
wpłynęło skierowanie na nią do-
datkowego ruchu w czasie powodzi
w 2010 roku. Obecnie radykalnie
zmieniła się. Jej pozytywny wizeru-
nek uszlachetniają zmodernizowa-
ne lub nowo wybudowane budynki,
płoty, zadbane otoczenia domostw.

Ulica Bojszowska – droga po-
wiatowa 5905S – została w mi-
nionych dwóch latach gruntowa-
nie przebudowana z zastosowa-
niem „cichych asfaltów” na całej
swojej długości (3.272 metry) od
skrzyżowania z ulicą Krakowską
do ulicy Turystycznej.

Zakres prac w szczególności
obejmował:

– wymianę nawierzchni jezdni
wraz z jej poszerzeniem,

– częściową wymianę konstrukcji,
– przebudowę istniejącego

chodnika,
– budowę nowego chodnika

i ścieżki rowerowej,
– budowę oraz przebudowę

poboczy,
– przebudowę zjazdów,
– budowę i przebudowę kana-

lizacji deszczowej,
– wykonanie oznakowania pio-

nowego i poziomego.

Całkowita wartość projektu,
realizowanego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjne-
go, wyniosła 5.632.189,99 zł.
Wykonawcą robót budowlanych
była firma DROGRÓD Szymona
Tetli z Ćwiklic.

W oficjalnym otwarciu drogi
i podpisaniu protokołu przejęcia
robót – poza przedstawicielami
władz powiatu: starostą Bernar-
dem Bednorzem, przewodniczą-
cym Rady Powiatu Józefem Berge-
rem, wicestarostą Henrykiem Bar-
cikiem, radnymi Łukaszem Odel-

gą i Wiesławem Bigosem, bieruń-
skim radnym Krystianem Grzesicą,
przedstawicielami Powiatowego
Zarządu Dróg z dyrektor Dorotą
Uzarek – uczestniczyli: Piotr Czar-
nynoga – radny sejmiku wojewó-
dztwa śląskiego, Andrzej Szczepo-
nek – wicedyrektor Wydziału Bez-
pieczeństwa i Zarządzania Kryzy-
sowego Śląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego, Szymon Tetla – właści-
ciel firmy DROGRÓD i Krzysztof
Dzierżawa – kierownik budowy.

Projekt realizowany był w celu
przywrócenia kluczowej infra-

struktury w poszkodowanych
przez powódź gminach na terenie
województwa śląskiego – Bieruń
oraz Czechowice-Dziedzice ze
środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
Priorytetu VII. Transport, Działa-
nia 7.1. Modernizacja i rozbudo-
wa sieci drogowej, Poddziałania
7.1.2. Modernizacja i rozbudowa
infrastruktury uzupełniającej klu-
czową sieć drogową Regionalne-
go Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego na lata
2007 – 2013. MMRR

Ulica Bojszowska w Bieruniu
Nie było przecięcia wstęgi, przemówień, poświęcenia… Było za to „krótko i na temat”: przemarsz kilometrowym
odcinkiem ulicy, ocena wykonanej roboty, rozmowa z mieszkańcami, którzy cieszą się z zakończenia długotrwa-
łego i niewątpliwie uciążliwego remontu, z nowej drogi, z wygodnych i bezpiecznych dojazdów do posesji. Tak
14 stycznia, w południe, oficjalnie przejęto od wykonawcy robót ulicę Bojszowską w Bieruniu. Podpisano doku-
ment ulokowany na półce bagażnika służbowego samochodu PZD.

UUlliiccaa  BBoojjsszzoowwsskkaa  ppoo  rreemmoonncciiee  ttoo  ww  tteejj  cchhwwiillii  jjeeddnnaa  zz  nnaajjłłaaddnniieejjsszzyycchh  ppoowwiiaattoowwyycchh  aarrtteerriiii  kkoommuunniikkaa--
ccyyjjnnyycchh..  
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Akcją pod nazwą „Tak niewiele, a tak wie-
le” której lędzińskie Stowarzyszenie Rozwoju
Zawodowego Śląska i Małopolski jest pomys-
łodawcą i inicjatorem, a której przesłaniem
jest promocja dobroczynności, idea wspiera-
nia 1% kwotą podatku z PIT wszystkich orga-
nizacji pożytku publicznego staramy się jako
wspólnota powiatowa dotrzeć do świadomo-
ści mieszkańców z informacją jak ważna jest
decyzja przekazania tego podatku na rozwój
organizacji działających „non profit” na rzecz
naszego regionu, miasta czy gminy. 

Jednoprocentowy podatek od dochodów
osób fizycznych – mieszkańców średniej
wielkości powiatu to ponad 1 milion zło-
tych! Nasza akcja nie wymaga żadnych po-
święceń. Jest wyrazem dobroczynności
i szacunku dla społecznego działania, po-

mocy potrzebującym. Tu żyjemy, tu buduje-
my domy, tu wychowujemy dzieci, tu spę-
dzamy najwięcej czasu. Zróbmy zatem
wszystko, aby to nasze lokalne środowisko
było lepsze. Przekażmy swój 1% podatek na
stowarzyszenie, które może się do tego
przyczynić. 

Przekazując 1% swojego podatku być może
wesprzesz swojego sąsiada, kogoś bliskiego,
na pewno bardzo potrzebującego. Decyzja
komu chcesz pomóc należy do Ciebie. 

Poniżej wykaz wszystkich organizacji z po-
wiatu bieruńsko-lędzińskiego, które posiadają
status organizacji pożytku publicznego, upra-
wnionych do zbierania środków w ramach 1%
za rok 2013. Nim zdecydujesz komu wpłacić,
sprawdź, czy dana organizacja nie utraciła te-
go statusu!.

Poniżej wykaz organizacji w naszym powie-
cie, które status organizacji pożytku publiczne-
go posiadają: 

Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego Śląs-
ka i Małopolski z siedzibą w Lędzinach 
((NNuummeerr  KKRRSS::  00000000220033559999))  

Lędzińskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych I Ich Rodzin 
((NNuummeerr  KKRRSS::  00000000000055883344)),,

Stowarzyszenie Miłośników 600-letniego
Bierunia 
((NNuummeerr  KKRRSS::  00000000000044667744)),,

Ochotnicza Straż Pożarna Bieruń Nowy 
((NNuummeerr  KKRRSS::  00000000111111882233)),,

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

Ochotnicza Straż Pożarna w Bojszowach
Nowych 
KKRRSS::  00000000110088448822)),,

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

Tak niewiele, a tak wiele
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Z PRAC ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO 
ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP

Wicepremier Elżbieta Bień-
kowska była szczególnym go-
ściem dorocznego spotkania
opłatkowego strażaków. 20 gru-
dnia długo pozostanie w pamię-
ci druhów z OSP Chełm Śląski,
ponieważ w tym dniu jednostka
otrzymała od Komendanta Głó-
wnego Państwowej Straży Pożar-
nej generała brygadiera Wiesła-
wa Leśniakiewicza akt powoła-
nia do Krajowego Systemu Rato-
wniczo Gaśniczego, którego
treść podczas opłatkowego
spotkania odczytał Komendant
PSP w Tychach st. bryg. Kazi-
mierz Utrata.

7 lutego odbyło się pierwsze
w tym roku, zarazem siódme

w tej kadencji, posiedzenie Za-
rządu Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP powiatu bie-
ruńsko-lędzińskiego. W spotka-
niu uczestniczyło 19 członków
zarządu oraz funkcjonariusze
z Państwowej Straży Pożarnej
w Tychach. W trakcie posiedze-
nia wysłuchano informacji pre-
zesa Zarządu Oddziału Powia-
towego Z OSP RP dh. Bernarda
Bednorza na temat działalności
zarządu w 2013 roku. Był to
rok realizacji kolejnych zadań
w zakresie zakupu specjalisty-
cznego sprzętu ochrony prze-
ciwpożarowej. Strażacy pod-
kreślają, że członkostwo w sze-
regach Ochotniczych Straży Po-
żarnych oparte jest na pracy

społecznej. Ochotnicy nie ocze-
kują pieniędzy ani poklasku.
To, co robią, to bezintereso-
wnie działanie dla innych. Ek-
wiwalent za udział w akcjach
ratowniczych często nie pokry-
wa utraty zarobków, docho-
dów. Jedyną gratyfikacją za wy-
siłek i czas poświęcony na rzecz
ochrony przeciwpożarowej to
honorowe odznaczenia i wyróż-
nienia. W 2013 roku Zarząd
Wojewódzki wysoko ocenił
działalność i ofiarność naszych
strażaków. Odznaczenia otrzy-
mało 25 druhów (w tym 6 zło-
tych, 5 srebrnych, 6 brązowych
medali Za Zasługi dla Pożarni-
ctwa; za wybitne osiągnięcia
w działalności pożarniczej ka-

pituła medalu przyznała 7 me-
dali Za Zasługi dla Ochotnicze-
go Pożarnictwa. Prezydium Od-
działu Powiatowego przyznało
9 odznak Strażak Wzorowy).

Informację dotyczącą sposobu
sporządzania raportów jedno-
stek OSP za rok 2013 omówił
sekretarz Zarządu dh. Stanisław
Brzeskot. Wszystkie jednostki
w regulaminowym czasie złożyły
raporty, co umożliwiło wprowa-
dzenie ich do Systemu OSP Za-
rządu Głównego.

Podczas posiedzenia przyjęto
plan pracy Zarządu i Prezydium
Zarządu Oddziału Powiatowego
Z OSP RP Powiatu Bieruńsko-Lę-
dzińskiego na 2014 rok. 
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Aby energia elektryczna była dostarczana do mieszkania kon-
sumenta zobowiązany jest on do zawarcia z przedsiębiorstwem
energetycznym umowy określającej szczegółowe zasady sprze-
daży energii elektrycznej i umowy określającej świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej. Wzajemne prawa i obowiązki
sprzedawcy i odbiorcy w trakcie trwania umowy określają Ogól-
ne Warunki Sprzedaży i Świadczenia Usług Dystrybucji stanowią-
ce integralną część umowy.

CCzzyy  kkaażżddyy  kkoonnssuummeenntt  mmaa  pprraawwoo  ddoo  sswwoobbooddnneeggoo  wwyybboorruu  ddoo--
ssttaawwccyy  eenneerrggiiii  eelleekkttrryycczznneejj??

Od 1 lipca 2007 r. każdy indywidualny odbiorca energii elek-
trycznej i gazu może zmienić dostawcę. Oznacza to, że nie jest
konieczne zawieranie umowy z dostawcą, który działa na danym
terenie (posiada tam elektrownie, elektrociepłownie lub gazo-
wnie). Można skorzystać z oferty innego, alternatywnego dostaw-
cy, co wynika z art. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 ze zm.). Warto
zaznaczyć, iż konsument nie ma natomiast obowiązku wyboru
nowego dostawcy. Jeśli tego nie uczyni, to obsługiwać go będzie
dotychczasowy przedsiębiorca energetyczny.

CCzzyy  pprrzzeeddssiięębbiioorrccaa  mmoożżee  wwyyssttaawwiiaaćć  rraacchhuunnkkii  zzaa  ppoobbóórr  eenneerrggiiii
eelleekkttrryycczznneejj  nnaa  ppooddssttaawwiiee  pprrooggnnoozz  zzuużżyycciiaa??

Wystawianie rachunków za pobór energii elektrycznej na pod-
stawie prognoz zużycia jest dopuszczalne. Rozporządzenia tary-
fowe do ustawy Prawo energetyczne przewidują możliwość po-

bierania opłaty za energię oraz za usługi przesyłania lub dystry-
bucji energii w wysokości określonej na podstawie prognozowa-
nego zużycia. Wyliczając prognozę zużycia energii należy uw-
zględnić sezonowość poboru energii i trend poboru energii przez
odbiorcę w poprzednich okresach rozliczeniowych. Gdy konsu-
ment uiszcza opłaty na podstawie prognozowanego zużycia
energii może powstać nadpłata lub niedopłata na koniec dane-
go okresu rozliczeniowego. Nadpłata podlega zaliczeniu na po-
czet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, chy-
ba że konsument zażąda zwrotu nadpłaty. Powstała niedopłata
doliczona jest do pierwszego rachunku ustalonego dla najbliż-
szego okresu rozliczeniowego.

CCoo  mmoożżee  zzrroobbiićć  kkoonnssuummeenntt  kkttóórryy  uuwwaażżaa,,  żżee  pprrzzeeddssiięębbiioorrccaa  ddoo--
kkoonnaałł  bbłłęęddnneeggoo  rroozzlliicczzeenniiaa  zzuużżyycciiaa  eenneerrggiiii??  

Jeżeli konsument uważa, że przedsiębiorstwo energetyczne
dokonało błędnego rozliczenia, przysługuje mu prawo złożenia
reklamacji bezpośrednio do przedsiębiorstwa, z którym zawarł
umowę. Sprzedawca energii zobowiązany jest do rozpatrzenia
wniosku lub reklamacji konsumenta w terminie 14 dni chyba, że
w umowie ustalono inny termin na udzielenie konsumentowi od-
powiedzi na jego wystąpienie. KKKK

CChhcceesszz  wwiieeddzziieećć  wwiięęcceejj??  ooddwwiieeddźź  ppoorrttaall  UUrrzzęędduu  RReegguullaaccjjii
EEnneerrggeettyykkii::  hhttttpp::////bbiipp..uurree..ggoovv..ppll//  ii  ppoobbiieerrzz  „„ZZbbiióórr  pprraaww  kkoonn--
ssuummeennttaa  eenneerrggiiii  eelleekkttrryycczznneejj””  bbąąddźź  sskkoonnttaakkttuujj  ssiięę  bbiiuurreemm  rrzzeecczznnii--
kkaa  kkoonnssuummeennttóóww  ww  BBiieerruunniiuu  ppoodd  nnrr  tteelleeffoonnuu::  3322 222266--9911--7755..

DDOOSSTTAARRCCZZAANNIIEE  EENNEERRGGIIII  EELLEEKKTTRRYYCCZZNNEEJJ  --  nnaajjcczzęęssttsszzee  ppyyttaanniiaa  ii  ooddppoowwiieeddzzii

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmier−
ci wieloletniego Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbo−
wej w Katowicach, Radcy Ministra w Departamen−
cie Kontroli Skarbowej Ministerstwa Finansów 
śśpp..  JJÓÓZZEEFFAA  WWYYCCIIŚŚLLOOKKAA – mieszkańca Imielina.
Jego działalność zapamiętamy jako wzór współpracy
ze środowiskiem gospodarczym i samorządowym. 
Józef Wyciślok (1952 – 2014) był autorem lub
współautorem kilkunastu wybitnych publikacji
z zakresu prawa podatkowego.

Jako ceniony specjalista pełnił szereg prestiżowych
funkcji w organach kontroli skarbowej, w organi−
zacjach branżowych. Otrzymał liczne wyróżnienia
i nagrody przedstawicieli środowisk gospodar−
czych, mediów. 
Pogrzeb śp. Józefa Wyciśloka odbył się 22 lutego
w Imielinie. W ostatniej drodze Zmarłemu towa−
rzyszyli między innymi przedstawiciele władz po−
wiatu: starosta Bernard Bednorz i przewodniczą−
cy Rady Powiatu Józef Berger. 
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PREZENTUJEMY NASZE OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Pierwsze pisane wzmianki
o ochronie przeciwpożarowej
w Chełmie Śląskim, wtedy jeszcze
Wielkim, zawarto w Kronice Para-
fialnej z Chełmu Śląskiego. Pod
datą 26.08.1866 zanotowano:
„po południu w Chełmku spaliło
się 25 domów i 9 stodół. Sikawka
chełmska w akcji ratunkowej za-
służyła sobie na szczególną po-
chwałę”.

21 lat później, na skutek roz-
porządzenia ówczesnych władz,
a konkretnie §139 ustawy z 1
sierpnia 1883 roku, konstytuuje
się „Spritzenverband nr 39”
w Chełmie Wielkim. Statut został
sygnowany 6. sierpnia 1887 r.
przez panów Buchtę, Wisiorka
i Żydzika (czyli de facto pierwszy
zarząd straży), w obecności
przedstawicieli gminy – panów
Kałuży, Baliona i Lipki. Jest to ofi-
cjalna data założenia OSP
w Chełmie Śląskim. 

Następny ślad działalności to
już XX wiek. W Boże Ciało 1902
lub 1903 r. wybuchł tragiczny
w skutkach pożar. Z powodu bra-
ku wody nie ugaszono ognia
w gospodarstwie Cyronia, przez
co żywioł przeniósł się na sąsie-
dnie domy, należące do Lisoka,
Wadasa, Ochmańskiego i Balio-
na. Ponadto, spłonęło kilkanaście
stodół.

Po I Wojnie Światowej, nastę-
puje reaktywacja straży. 8 marca
1925 r. na polecenie naczelnika
Radwańskiego, w oberży u Dom-
żoła, gromadzi się 60 osób celem
ustanowienia straży pożarnej.
Kierownikiem straży zostaje Woj-
ciech Morkisz, ówczesny wójt, za-
stępcą gospodarz Jan Plewniok,

mistrzem sikawki Melchior Kolny.
W zarządzie zasiadają również:
Józef Radwański, Piotr Schubert,
Paweł Długajczyk, Wojciech Ba-
lion i Teodor Piwowarczyk. 29
czerwca 1928 r. w starostwie
pszczyńskim zarejestrowany zo-
stał Związek Ochotniczych Straży
Pożarnych – Stowarzyszenie Wyż-
szej Użyteczności w Chełmie
Wielkim. Rejestracji dokonał wójt
Wojciech Morkisz. Prezesem zo-
stał Piotr Wadas.

Siedziba straży mieściła się
w Spritzhausie – drewnianej szo-
pie na Krępcu, przy obecnej ulicy
Odrodzenia, blisko skrzyżowania
z ulicą Śląską. 

W czasie II wojny światowej,
służbę w straży pełnili głównie
młodzi chłopcy w wieku dziś kwa-
lifikującym ich do Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej. Zmieniono
strukturę organizacyjną jednostki:
wójt mianuje komendanta, który
jednoosobowo kieruje pracami
w straży. Z oczywistych powodów,
komendantami zostają obywatele

narodowości niemieckiej: kolejno
Klemens Kuc, Antoni Czornik
i Konrad Folda. Sprzęt strażacki
tj. węże, bosaki i pompa ze zbior-
nikiem mosiężnym, przechowy-
wany jest w pomieszczeniach go-
spodarczych probostwa.

W roku 1941 chełmscy straża-
cy otrzymują jedną z najnowo-
cześniejszych wówczas pomp fir-
my Rosenbauer. Aby nauczyć się
obsługi tego urządzenia, druh
Karol Jochymczyk zostaje wysłany
na kurs aż do Nysy.

W 1950 r. w ramach czynu
pierwszomajowego, na remizie
zamontowana zostaje elektryczna
syrena alarmowa. Tego samego
roku po raz pierwszy pojawia się
temat potrzeby wybudowania no-
wej strażnicy. Rozpatrywanych jest
kilka lokalizacji, m.in. tam, gdzie
dotychczas stała „stara” remiza
na Krępcu oraz obok szkoły. I ta
opcja ostatecznie wygrywa. 

Budowa nie należała do naj-
szybszych. Pierwsza łopata pod
budowę fundamentów, po wielu
perturbacjach, została wbita do-
piero w 1964 r., a budynek straży
zagospodarowano w… 1975 r.

Z biegiem czasu budynek przy
ulicy Konarskiego stał się jednak
za ciasny dla rozwijającej się je-
dnostki i w 1997 r. powstała no-
wa remiza przy ulicy Stacyjnej.

Wielkim świętem był 7 września
2002 roku, kiedy wręczono cheł-
mskim strażakom nowy sztandar.
Uroczystego przekazania na ręce
prezesa Henryka Żorawika doko-
nali prezes Wojewódzkiego Za-
rządu ZOSP RP druh Alojzy Gą-
siorczyk i wójt Stanisław Jagoda.

Obecnie, pod prezesurą Ma-
riusza Ganobisa, straż jest jedną
z najprężniej działających w po-

wiecie jednostek. Czynnych stra-
żaków jest 21, Młodzieżowa
Drużyna Pożarnicza liczy 10
osób i liczba ta stale rośnie. Stra-
żacy ustawicznie się szkolą i bio-
rą udział nie tylko w akcjach ra-
towniczo-gaśniczych. Kontynuo-
wana jest tradycja czuwań przy
Bożym Grobie w Wielki Piątek,
prowadzone są pogadanki na
temat bezpieczeństwa w cheł-
mskich szkołach. Strażacy wspo-
magają również gminę przy or-
ganizacji imprez (np. Dni Cheł-
mu czy Biegi Trzeźwości). Co ro-
ku, uczestniczą także w organi-
zacji powiatowej olimpiady osób
niepełnosprawnych w Lędzinach.
Wydawany jest również kalen-
darz strażacki. W listopadzie
2013 jednostka OSP Chełm
Śląski została włączona w struk-
tury Krajowego Systemu Rato-
wniczo-Gaśniczego.

Obecnie na podziale bojowym
są dwa samochody: średni MAN
(zakupiony ze środków gminnych
w 2010 r.) i lekki samochód mar-
ki Lublin. BBaarrttłłoommiieejj  JJaarroosszz

OSP w Chełmie Śląskim

GGrruuppaa  cchheełłmmsskkiicchh  ssttrraażżaakkóóww  zz  wwiicceepprreemmiieerr  EEllżżbbiieettąą  BBiieeńńkkoowwsskkąą..
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SSttrraażżaaccyy  zz  CChheełłmmuu  ooddbbiieerraajjąą  aakktt  ppoowwoołłaanniiaa  ddoo  KKSSRRGG..
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Z Lędzin do Muzeum Śląskiego
„Wojna od frontu i od zaple-

cza. Ślązacy w latach 1914-
1918”. Wystawę pod takim tytu-
łem otwarto 13 lutego w Muzeum
Śląskim w Katowicach. W setną
rocznicę wybuchu I wojny świato-
wej zaprezentowano ekspozycję
przygotowaną w ramach między-
narodowego projektu Traces of
1914. Ekspozycja poświęcona
jest Ślązakom z różnych środo-
wisk społecznych, deklarującym
różną tożsamość narodową, któ-
rych połączyło to, że wszyscy
przeszli przez traumatyczne do-
świadczenie wojenne. Myślą prze-
wodnią wystawy są słowa Wiesła-
wa Myśliwskiego: „Wojna miesza,
zrównuje, chłop czy filozof –
wszyscy są do umierania”. Wśród
zgromadzonych dokumentów,
pamiątek i eksponatów nie lada
atrakcją jest makieta (wykonana
w skali 1:6) myśliwca Fokker DR-
1, należącego do słynnego asa
I wojny, urodzonego w dzisiejszej
dzielnicy Wrocławia i związanego
ze Świdnicą, Manfreda von Ri-
chthofena. Makieta została wyko-
nana w Modelarni Powiatowej
LOK w Lędzinach, przez Franci-
szka Musioła, Marka Lizaka oraz
Janusza Musika.

Kuratorem wystawy jest dr
Joanna Knapik, mieszkanka
Imielina. Wystawa potrwa do 29
czerwca br.

Przypomnijmy, że za wieloletnią
współpracę w 2013 roku Powiat
Bieruńsko-Lędziński został uroczy-
ście zaliczony do Grona Przyjaciół
Muzeum Śląskiego MMSS

OO  wwyyssttaawwiiee  mmóówwii  JJaannuusszz  GGaawwrroonn,,  ppeełłnnoommooccnniikk  ddyyrreekkttoorraa  MMuu--
zzeeuumm  ŚŚlląąsskkiieeggoo.. FFrraaggmmeennttyy  eekkssppoozzyyccjjii  ii uucczzeessttnniiccyy  wweerrnniissaażżuu..

MMaakkiieettaa  ssaammoolloottuu  wwyykkoonnaannaa  ww llęęddzziińńsskkiieejj  mmooddeellaarrnnii..
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