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Na zdjęciu występ Orkiestry Dętej KWK Piast – laureata jednej z trzech
nagród Clemens AD’2013 podczas powiatowej gali, na której wręczono
Nagrody Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego w Dziedzinie Kultury.

Więcej na ten temat na stronach 3 i 20
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GIMNAZJALISTO!
Wewnątrz znajdziesz informator 

o powiatowych szkołach 

ponadgimnazjalnych przygotowany 

przez starszych kolegów i koleżanki, 

którzy zapraszają do swego grona.

SZKOŁY POWIATOWE 

CZEKAJĄ NA CIEBIE!
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O tym, że nie mamy do czynie-
nia z dokumentem, który można
by odłożyć na półkę, świadczy
fakt, że już podczas uchwalania
„SBL 2020” wielu powiatowych
radnych i gości zabrało głos
w dyskusji na temat dalszego roz-
woju powiatu i realizacji zapisów
strategii. Wskazano na konie-
czność opracowania mapy tere-
nów poprzemysłowych do rewita-
lizacji, określenia konkretnego
sposobu realizacji projektu doty-
czącego powstania powiatowej
biblioteki, powiatowego szpitala,
placówki opiekuńczo-wychowaw-
czej czy domu seniora. Jak ważne
to przedsięwzięcia było już widać
w dokumencie „Strategia Zarza-
dzania Zmianą Gospodarczą na
lata 2014-2020 w Powiecie Bie-
ruńsko-Lędzińskim” opracowa-
nym przez powiat w sierpniu 2013

roku w ramach projektu „Razem
znaczy lepiej” – jedynego tego ty-
pu dokumentu w polskim samo-
rządzie. Obydwa dokumenty
wskazują na konieczność realiza-
cji projektów ze szczególnym uw-
zględnieniem ich wykonalności,
ekonomiki rozwiązań, przyszłych
kosztów utrzymania i jak najwięk-
szego stopnia wykorzystania ist-
niejących zasobów. Obydwa de-
dykowane są przyszłym pokole-
niom, pokoleń naszych dzieci.

Rozwój powiatu zależy w zna-
cznej mierze również od budowy
drogi ekspresowej S-1, oczekiwa-
nej od ponad 20. lat. Rada Po-
wiatu obecnej kadencji podjęła
rezolucję kategorycznie żądając
przyspieszenia jej budowy (już
w latach ubiegłych, także w po-
przedniej strategii rozwoju powia-
tu, często odnoszono się do ko-

nieczności jej realizacji). Ważne
jest, aby mieć wpływ na jej prze-
bieg, a w szczególności na jej
dobre skomunikowanie z drogami
powiatowymi. Wiemy, że jest teraz
to czas dla powiatu i ekspresowa
S-1 będzie wybudowana na pe-
wno (rozpoczęcie budowy zapla-
nowano w 2016 roku). Przy dro-
dze powstanie wiele nowych firm,
instytucji, ośrodków, centrów,
a nowoczesne rozwiązania komu-
nikacyjne będą wzorcowe i przede
wszystkim bezpieczniejsze. 

Uchwalenie Strategii Rozwoju
Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
na lata 2014-2020 „SBL2020” nie
jest końcem naszej pracy. Wyty-
czone kierunki rozwoju trzeba
mądrze zrealizować. Przed Radą
i Zarządem Powiatu wiele wyzwań,
ważnych decyzji. Pierwsza już za
nami. Wynik? Za przyjęciem stra-

tegii jednomyślnie głosowało
wszystkich 17. radnych, Przed Wa-
mi, mieszkańcami naszych pięciu
gmin tego pięknego powiatu, na-
dzieja na lepszą przyszłość, przy-
szłość następnych pokoleń, na-
dzieja na to, że pozostaną tu na
miejscu, a nas ciągle będzie przy-
bywało. Dziękuję Wszystkim, któ-
rzy pracowali nad strategią rozwo-
ju powiatu. Za siedem lat będzie-
cie uznani za chrzestnych kolej-
nych sukcesów powiatu! 

BBeerrnnaarrdd  BBeeddnnoorrzz
Starosta Bieruńsko-Lędziński

Dokumenty „Strategia Rozwoju Po-
wiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na lata
2014-2020 „SBL 2020 oraz „Strategia
Zarzadzania Zmianą Gospodarczą na
lata 2014-2020” dostępne są w staro-
stwie powiatowym jak i w wersji elek-
tronicznej na www.powiatbl.pl 

Strategia Rozwoju Powiatu SBL 2020

Dla Was, na miarę czasu
XLIV Sesja Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w dniu 20 lutego 2014 roku zwieńczyła półroczną
pracę nad opracowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na lata 2014-2020 „SBL
2020”. Przed nami okres jej wdrażania i oceny. Mam nadzieję, że będzie ona dokumentem „żywym”,
praktycznym i pomocnym.

Rzadko się zdarza, aby jakaś
szkoła organizowała wojewó-
dzką konferencję, na którą za-
prosiła fachowców z branży –
teoretyków i praktyków, samo-
rządowców i przedsiębiorców,
inwestorów i uczniów. Tak stało
się w przypadku Powiatowego
Zespołu Szkół w Lędzinach, któ-
ry we współpracy z Powiatem
Bieruńsko-Lędzińskim i Polite-
chniką Częstochowską zorgani-
zował wojewódzką konferencję
ekologiczną poświęconą „Za-
rządzaniu ochroną środowiska
w kontekście zrównoważonego
rozwoju”.

Konferencja odbyła się 2 kwiet-
nia w Starostwie Powiatowym
w Bieruniu. Adresowana była do
zaangażowanych w działalność
proekologiczną przedstawicieli
sektora publicznego, organizacji
działających na rzecz środowiska
naturalnego oraz przedstawicieli
szkół zaangażowanych w rozwój
świadomości ekologicznej mło-
dzieży szkolnej. Ideą przewodnią
konferencji było pozyskanie infor-

macji o założeniach polityki firm
w zakresie ekologii; edukacja
ekologiczna – wymiana dobrych
praktyk w zakresie ochrony śro-
dowiska; promocja nowych te-
chnologii i rozwiązań proekologi-
cznych w obiektach użyteczności
publicznej i w sektorze prywatnym

(technologia pasywna); pozyska-
nie informacji o możliwościach
czerpania energii z surowców
wtórnych. 

Konferencję otworzyła Ewa Ma-
tusik – dyrektor PZS w Lędzinach.
Jako pierwszy wystąpił starosta
bieruńsko-lędziński Bernard Be-

dnorz. Wśród uczestników konfe-
rencji byli między innymi radni
sejmiku województwa śląskiego
Piotr Czarnynoga i Michał Wój-
cik, powiatowi samorządowcy,
szefowie urzędów i instytucji,
naukowcy i przedsiębiorcy – spe-
cjaliści z zakresu ochrony środo-
wiska i gospodarki energetycznej
oraz młodzież. Politechnikę Czę-
stochowską reprezentował dr
hab. inż. Lech Borowik.

Konferencja wpisała się w sze-
roki program proekologicznych
działań lędzińskiego PZS-u, w tym
w program Tygodnia Ekologii,
zorganizowanego w ramach
przygotowań do Międzynarodo-
wego Dnia Ziemi obchodzonego
22 kwietnia. 

Wychodząc naprzeciw wyzwa-
niom, jakie stawia przed młodymi
rynek pracy, od nowego roku szkol-
nego PZS uruchamia nowy kieru-
nek kształcenia związany z ekolo-
gią i racjonalną, oszczędnościową
gospodarką energetyczną – technik
urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej. RR

Wojewódzka konferencja ekologiczna

Spotkanie fachowców i uczniów

KKoonnffeerreennccjjaa  ooddbbyyłłaa  ssiięę  ww  ssaallii  sseessyyjjnneejj  ssttaarroossttwwaa..
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O decyzji kapituły przyznającej nagrody infor-
mowaliśmy w poprzednim numerze. Przypom-
nijmy, że nagrody otrzymali:

W kategorii Clemens Pro Arte – za osiągnię-
cia w twórczości artystycznej – UUrrsszzuullaa  FFiiggiieell
SSzzcczzeeppkkaa, malarka z Imielina.

W kategorii Clemens Pro Cultura – za upo-
wszechnienie kultury – OOrrkkiieessttrraa  DDęęttaa  KKWWKK  PPiiaasstt
z Bierunia pod dyrekcją AAnnddrrzzeejjaa  SSaappiińńsskkiieeggoo..

W kategorii Clemens Pro Publico Bono – za
wspieranie inicjatyw na rzecz kultury i ochrony
jej dóbr ddrr  JJaann  CCzzeemmppaass, ekonomista, społe-
cznik, wieloletni działacz samorządowy, z zami-
łowania także historyk-regionalista i publicysta
z Bierunia.

Jednogłośny werdykt kapituły honorowej
przedstawił starosta Bernard Bednorz.

Laudacje na cześć poszczególnych laureatów
wygłosili: Krystian Hadasz – dyrektor Muzeum
Miejskiego w Siemianowicach Śląskich, Jan Jar-
czyk, który prezesuje działającemu prawie 100
lat chórowi Żaby w Chrzanowie oraz dr hab.
Zbigniew Kadłubek, profesor Uniwersytetu Śląs-

kiego z Katedry Literatury Porównawczej na Wy-
dziale Filologicznym tej uczelni.

Statuetki, dyplomy i kwiaty laureatom wręczy-
li starosta i przewodniczący Rady Powiatu Józef
Berger, którzy w swych wystąpieniach przypom-
nieli o działaniach władz powiatu dla rozwoju
kultury, jej znaczenie dla naszej powiatowej
społeczności i znaczący dorobek laureatów.

– Honorujemy wybitnych reprezentantów na-
szej społeczności: osoby niebanalne, twórcze,
aktywne, które wzbogacają nasze życie ducho-
we, czynią je – dosłownie – bardziej kolorowym,
ciekawszym, bardziej refleksyjnym, a często tak-
że weselszym – mówił starosta Bernard Bednorz.
– Nagradzamy ich dokonania i wieloletnie za-
sługi dla kultury naszego kraiku. Dotyczy to nie
tylko artystów, twórców, ale także animatorów
i mecenasów kultury, którzy popularyzują,
wspierają i krzewią to, co wartościowe i ciekawe
w dziełach innych. Którzy zachęcają do naśla-
downictwa. Inicjują podejmowanie prób artysty-
cznych w każdej dziedzinie lub wzbudzają pasję
poznania historii i tradycji własnej ziemi; chęć
działania dla jej rozwoju i powodzenia jej mie-
szkańców. 

– Kultura zajęła istotne miejsce w działa-
niach naszego samorządu. Chcemy, aby ten

stan rzeczy został utrzymany. Mamy nowe po-
mysły, które będziemy starać się zrealizować
według naszych możliwości, głównie finanso-
wych – dodał. 

Uhonorowani Clemensami podziękowali za
wyróżnienia. Laureatom złożyli gratulacje ks.
kanonik dr Józef Przybyła (laureat nagrody Cle-
mensa za rok 2005), włodarze miast i gmin po-
wiatu, członkowie rodzin i przyjaciele. 

W części artystycznej wystąpiła orkiestra
z KWK Piast. Uroczystości towarzyszyła okoli-
cznościowa wystawa prezentująca dorobek
laureatów, przeniesiona następnie do Galerii
Powiatowej w budynku starostwa. Wszyscy
obecni otrzymali na pamiątkę okolicznościowe
wydawnictwo poświęcone laureatom i Clemen-
sowi. RR

Laury zostały wręczone
Trzynasty raz wręczone zostały Statuetki Clemensa – symbole Nagrody Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego
w Dziedzinie Kultury – zostały wręczone po raz trzynasty podczas uroczystej części 46. Sesji Rady 
Powiatu IV kadencji, zorganizowanej 20 marca w sali Piast w Lędzinach. 

Zacnym członkom Kapituły Nagrody Hono−
rowej Starosty Bieruńsko−Lędzińskiego
w kategorii „Clemens pro Publico Bono”
oraz tym wszystkim, których obecnością oraz
gratulacjami mogłem się cieszyć i wzruszać
na Gali, z okazji przyznania mi tego wy−
różnienia z całego serca dziękuję.

Jan Czempas
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PPaanniiee  PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy..  PPrroosszzęę
oo wwyyjjaaśśnniieenniiee  nniieeppoorroozzuummiieeńń  wwoo--
kkóółł  oorrggaanniizzaaccjjii  sseessjjii  RRaaddyy  PPoowwiiaattuu
ww mmaarrccuu  bbiieeżżąącceeggoo  rrookkuu..  PPoojjaawwiiłłoo
ssiięę  ww tteejj  kkwweessttiiii  sszzeerreegg  ppuubblliikkaaccjjii
pprraassoowwyy  ii iinntteerrnneettoowwyycchh,,  kkttóórree
mmooggłłyy  zzddeezzoorriieennttoowwaaćć  ooppiinniięę  ppuubbllii--
cczznnąą..

– Z powodu konieczności podję-
cia decyzji finansowych na wniosek
Zarządu Powiatu na dzień 4 marca
zwołałem dodatkową sesję Rady
Powiatu. Kto wnioskuje zwołanie
sesji dodatkowej ma prawo zgłosić
Przewodniczącemu Rady aby
z określonego powodu (tym powo-
dem była sprawa szpitala wojewó-
dzkiego, konkretnie przystąpienia
powiatu do spółki MEGREZ) przeło-
żyć sesję na inny termin. I taką de-
cyzję podjąłem. 

Przy okazji chcę wyjaśnić, że nie
zawsze muszę radnych informować
pisemnie o takiej decyzji. Dopu-
szczalny jest każdy inny sposób: te-
lefon, poczta elektroniczna, osobi-
ste powiadomienie itp. Od strony
merytorycznej w kwestii zwołania
i odwołania sesji nie nastąpiły naj-
mniejsze uchybienia. Uważam, że
owe „jakieś telefonistki” – o których
opowiada jeden z dwóch radnych –
tych, którzy 4 marca stawili się je-
dnak przed salą obrad, będące
znanymi radnym pracownicami
Starostwa Powiatowego, z biura
obsługującego Radę Powiatu – zo-
stały w pewien sposób obrażone.
Radni wiedzieli, kto dzwonił. Do-
datkowo jeden z nich dzwonił do
mnie i potwierdziłem odwołanie se-
sji. Byłem potem mocno zaskoczo-
ny pytaniem jednego z tej dwójki
radnych, czy za nieodbytą sesję zo-
staną potrącone diety. Radny nie
wie, że za dodatkowe posiedzenia
rady i komisji diety nie przysługują?

SSeessjjaa  zz 44 mmaarrccaa  zzoossttaałłaa  pprrzzeenniiee--
ssiioonnaa  nnaa  1111  mmaarrccaa..  MMiiaałłaa  bbuurrzzlliiwwyy
pprrzzeebbiieegg..  TTeemmaatteemm  kkoonnttrroowweerrssyyjj--
nnyymm  bbyyłłyy  zzmmiiaannyy  bbuuddżżeettuu  nnaa  22001144
rrookk,,  aa zzwwłłaasszzcczzaa  śśrrooddkkii  nnaa  rreemmoonnttyy
ii mmooddeerrnniizzaaccjjęę  ddrróógg..

– Dyskusję zdominowały trzy te-
maty: Jeden to kwestia wprowadze-
nie do uchwały budżetowej remon-
tu ulicy Trzcinowej w Bojszowach,
która otrzymała promesę 4 mln zł,
drugi: kredyt na remont ulicy Hoł-
dunowskiej w Lędzinach i trzeci:
brak środków na zadania wyzna-
czone na rok 2014 na terenie Bie-
runia.

Paru radnych zarzuciło Zarządo-
wi Powiatu, Staroście, że wprowa-

dza do budżetu remont ulicy Trzci-
nowej ze środków państwowych
przewidzianych na usuwanie skut-
ków powodzi w 2010 roku kosztem
Bierunia i Lędzin. Tu chciałbym
przypomnieć, że już na sesji rady
w styczniu Zarząd przedstawił przy-
jęty swą uchwała nr 851/ 14 Plan
rozwoju sieci dróg powiatowych na
lata 2012 -2015, określony dla
każdej gminy osobno. Jest w nim
umieszczona ulica Trzcinowa
w Bojszowach. Dokument dodatko-
wo jest umieszczony w Internecie
(http:// powiatbl.bip.net.pl/
?a=31051). Każdy radny mógł się
zapoznać. Dziwię się, że od stycznia
do marca nikomu to nie przeszka-
dzało, dopiero kiedy została przy-
znana promesa: 4 mln zł na ulicę
Trzcinową część radnych podniosła
larum. Zażądała przeniesienia tych
środków dla Lędzin i Bierunia. 

Jeżeli chodzi o sprawy bieruń-
skie, staraniem moim (ale nie tylko
moim) do budżetu na lata 2012
i 2013 między innymi takie zadania
jak remont ulicy Bojszowskiej i cho-
dnik na ulicy Krakowskiej, przebu-
dowę chodnika przy ulicy Jagiełły,
drogę oraz chodnik na ulicy Bijaso-
wickiej oraz dokumentację (2014

Czy chodzi tylko o Trzcinową?
Rozmowa z JJÓÓZZEEFFEEMM  BBEERRGGEERREEMM – przewodniczącym Rady Powiatu 

UUlliiccaa  TTrrzzcciinnoowwaa  ww BBoojjsszzoowwaacchh..  „„ZZaappaallnniikk””  ddoo  mmaarrccoowweejj  ddyysskkuussjjii
oo wwyyddaattkkaacchh  nnaa  ddrrooggii  ppoowwiiaattoowwee..  

WYDATKI NA DROGI POWIATOWE PONIESIONE PRZEZ GMINY 
W LATACH 2002-2010

BBiieerruuńń LLęęddzziinnyy  IImmiieelliinn  BBoojjsszzoowwyy  CChheełłmm  ŚŚlląąsskkii
805.969,18 1.076.997,99 1.604.832,19 5.807.997,42 847.757,00 zł

WYDATKI NA DROGI POWIATOWE PONIESIONE PRZEZ GMINY 
W LATACH 2011-2014*

BBiieerruuńń LLęęddzziinnyy  IImmiieelliinn  BBoojjsszzoowwyy  CChheełłmm  ŚŚlląąsskkii
0,00 850.000,00 1.414.488,08 855.707,69 711.809,00 zł

* Według stanu na 31 marca 2014 r. Dane uwzględniają wartość  już zawartych umów na realizację zadań 
w 2014 roku

WYDATKI NA DROGI POWIATOWE I MOSTY W LATACH 2011-2014*

BBiieerruuńń LLęęddzziinnyy  IImmiieelliinn  BBoojjsszzoowwyy  CChheełłmm  ŚŚlląąsskkii
25.203.739,35 17.303.794,12 6.093.353,76 10.479.180,16 4.707.077,57 zł

OGÓŁEM: 63.787.144,96 zł
* Dane obejmują wszystkie źródła finansowania i uwzględniają wartość  już zawartych umów na realizację

zadań w 2014 roku 

ZD
JE

C
IE

: P
AW

EL
 K

ŁY
K



NA GALI 
U PREZYDENTA

Na zaproszenie Prezydenta
RP Bronisława Komorowskiego,
przedstawiciele Powiatowego
Zespołu Szkół w Lędzinach
odebrali 14 marca w Pałacu
Prezydenckim w Warszawie wy-
różnienie za aktywne i przed-
siębiorcze działania na rzecz
pomocy uczniom w podejmo-
waniu trafnych decyzji dotyczą-
cych planowania dalszej drogi
edukacyjnej i zawodowej. PZS
w Lędzinach była jedyną szkołą
reprezentującą województwo
śląskie na tej uroczystości. 

Spotkanie wieńczyło pro-
gram praktyk zawodowych,
podczas których uczniowie za-
poznawali się z tajnikami wy-
marzonego zawodu pod okiem
indywidualnego instruktora.
Podczas uroczystej gali wyróż-
nieni zostali uczniowie, najakty-
wniejsze szkoły, firmy oraz in-
stytucje. 

Nagrody siedemnastu naj-
lepszym w Polsce szkołom wrę-
czyli pod Honorowym Patrona-
tem Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego podsekretarz
stanu w Kancelarii Prezydenta
RP Irena Wóycicka oraz dorad-
ca Prezydenta RP Henryk Wu-
jec. 

W uroczystości uczestniczyli
Ewa Matusik – dyrektor Powia-
towego Zespołu Szkół w Lędzi-
nach, Gabriela Jagsz – nauczy-
ciel przedmiotów ekonomi-
cznych i podstaw przedsiębior-
czości oraz pięcioro aktywnych
i przedsiębiorczych uczniów:
Wioleta Grzesik (klasa 2ek),
Magdalena Chrobok (klasa
3ek), Karolina Orłowska (3ek)
– uczennice technikum ekono-
micznego, Bartłomiej Kozłowski
(klasa IIa – technik górnictwa
podziemnego) oraz Radosław
Frank (klasa IIc – technik elek-
tryk). 

przegląd
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rok) i przebudowę ul. Chemików
(w 2015 roku). Środki na rok 2014
są z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego, procedura ich pozyska-
nia jest trudniejsza (są to pieniądze
z oszczędności z planu remontów
powodziowych na 2010; mogą być
wykorzystane przez dwa powiaty:
bielski – w Czechowicach Dziedzi-
cach i nasz – w Bieruniu). Te środki
znajdą się na pewno, ale procedu-
ra jest jedna dla wszystkich – opar-
ta na formie konkursu. Jesteśmy
przekonani, że zadania te (chodnik
przy ulicy Jagiełły oraz droga i cho-
dnik przy ul. Bijasowkiej) dostaną
dofinansowanie i w 2014 roku zo-
staną zrealizowane. 

Nie ja decyduję, czy środki ze-
wnętrzne cedowane na konkretne
zadanie możemy dowolnie zmie-
niać i przesuwać. Według niektó-
rych radnych taka możliwość istnie-
je, ale tu wiążąca jest decyzja Za-
rządu, która może zakończyć się
tym, że te środki przepadną. Próba
wymuszenia zmiany decyzji przesu-
nięcia pieniędzy na inne zadania
może się skończyć niepowodze-
niem i przypomina mi ofiarowanie
Inflant przez Zagłobę. 

RRaaddaa  ww ggłłoossoowwaanniiuu  ppooddzziieelliiłłaa  ssiięę
ppóółł  nnaa  ppóółł  ((88::88))..  PPrroojjeekktt  uucchhwwaałłyy
ww sspprraawwiiee  zzmmiiaann  bbuuddżżeettuu  nnaa  rrookk
bbiieeżżąąccyy  pprrzzeeppaaddłł..

– Przeczytałem, że burmistrz mia-
sta Bierunia „z zażenowaniem ode-
brał, że dwóch radnych bieruńskich
głosowało przeciwko Bieruniowi,
bo to nasze, bieruńskie pieniadze”.

Pytam: gdzie te pieniądze były?
W jakim dokumencie zostały zapi-
sane? Bardzo chętnie bym się tego
dowiedział. 

W wykazie zadań dla jednostek
samorządu z maja i czerwca 2010
roku do sfinansowania w ramach
Funduszu Solidarności UE było wy-
pisane zadanie dla miasta Bierunia
pod nazwą ulica Świerczyniecka
(droga przy Danone), gdzie przewi-
dziano 1,1 mln zł i termin realizacji
do 2011 roku. Dlaczego ulica
Świerczyniecka nie została wykona-
na do października 2011 roku i co
się z tymi środkami stało? Kiedy
w ubiegłym, roku, na spotkaniu je-
dna z mieszkanek zapytała: „Panie
Burmistrzu, co z ulicą Świerczyniec-
ką?” padła odpowiedź: „staramy
się o środki”.

Nigdy, jako radny powiatowy,
nie starłem się narzucać władzy lo-
kalnej swego zdania. Zawsze wy-
chodziłem z założenia, że to władze
danego miasta lub gminy orientują
się lepiej niż zwykły obywatel będą-
cy poza strukturami. Jako obywatel
miasta mam jednak prawo powtó-
rzyć to pytanie. 

Dla Bierunia pieniądze na ten
rok są zaprogramowane. Jakie –

powiatowe – zadania drogowe po-
zostają nam w tym mieście do wy-
konania? Główne to ulica Chemi-
ków (oczywiście, nie ze środków
powodziowych). 

Mówienie, że stale się robi drogi
w Bojszowach jest zakłamywaniem
rzeczywistości. Nie byłoby tyle wy-
konanych w Bojszowach zadań po-
wiatowych, gdyby nie było (poza
środkami zewnętrznymi) wsparcia
finansowego gminy, bo sam powiat
byłby zbyt słaby na ich realizację.
Tej gminie jak żadnej innej zależa-
ło na realizacji zadań drogowych.
W ciągu 15 lat Bieruń dofinanso-
wał powiatowe inwestycje drogowe
w wysokości 805 tys., Lędziny 1 mln
927 tys. zł, Bojszowy 6 mln 663 tys.
zł! Jak na budżety tych miast w po-
równaniu do Bojszów są to kwoty
nieporównywalne. 

Żeby zrealizować zadania dro-
gowe musi być wsparcie gminy. Ale
musi być porozumienie, wspólna
wola, a nie napinanie mięśni i po-
kazywanie, kto jest ważniejszy. Bur-
mistrz Bierunia był przez 8 lat wi-
ceprzewodniczącym Rady Powiatu
i zna realia powiatowego budżetu.

W tej kadencji (2011-2014)
z budżetu powiatu zrealizowano za-
dania (ostateczny wynik będzie je-
szcze korzystniejszy na koniec 2014
roku) wartości 63 mln 220 tys. zł!

Na drogi Bierunia w ciągu trzech
lat powiat wydał 25 mln 385 tys. zł
(!) a końcowa kwota wyniesie ok.
28 mln zł. Jeżeli władze Bierunia
mówią pozyskaliśmy dodatkowy
budżet w tej kadencji 56 mln zł, to
ja z dumą muszę powiedzieć, że
dla samego Bierunia, wliczając w to
inne zadania, udało się nam (w tym
mnie, jako przewodniczącemu ra-
dy) pozyskać środki i zrealizować
w Bieruniu zadania w wysokości
100 procent rocznego budżetu po-
wiatu.

Chcę podkreślić, że gdyby nie
determinacja starosty Bernarda Be-
dnorza, to by remontu na ulicy Boj-
szowskiej i chodnika na ulicy Kra-
kowskiej w Bieruniu nie było. Może
to jest paradoksalne, ale nie wszys-
cy z bieruńskich radnych głosowali
za wydaniem powiatowych pienię-
dzy na remont tej ulicy. Dlaczego? 

W Dzienniku Ustaw z 5 września
2013 r. (poz. 1029) w Rozporzą-
dzeniu Prezesa Rady Ministrów
w sprawie gmin poszkodowanych
w wyniku działania żywiołu od
kwietnia do lipca 2013 roku, wy-
szczególniono województwo śląs-
kie, w którym na kilkadziesiąt gmin
znalazło się jedno zadanie zgłoszo-
ne i to zgłoszone właśnie przez po-
wiat: dotyczy Lędzin, konkretnie uli-
cy Hołdunowskiej. 

2200  mmaarrccaa  RRaaddaa  PPoowwiiaattuu  jjeeddnnoo--
ggłłoośśnniiee  ((1177  ggłłoossaammii))..  pprrzzyyjjęęłłaa

uucchhwwaałłęę  oo zzmmiiaannaacchh  ww bbuuddżżeecciiee
ppoowwiiaattuu  nnaa  22001144  rr  ––  zz aauuttooppoopprraaww--
kkąą  ZZaarrzząądduu..  CCoo  ssiięę  ssttaałłoo??

– To związane jest ze wspomnia-
nym rozporządzeniem premiera
z września 2013 roku, dzięki które-
mu Lędziny dostaną środki na ulicę
Hołdunowską. Chyba część ra-
dnych zrozumiała, że gdyby nastą-
piło przeniesienie środków z tytułu
powodzi na 2010 rok na inne za-
dania (w Bieruniu i Lędzinach) nie
byłoby już możliwości pozyskania
pieniędzy z tego źródła na inne,
oczekujące jeszcze zadania, bo by-
łoby logicznym myślenie, że przesu-
wając środki powodziowe z 2010
na 2013 rok nie potrzebujemy już
pieniędzy na usuwanie skutków po-
wodzi z 2010 roku, a to przecież
nieprawda. Dlatego pojawiła się
propozycja zaciągnięcia kredytu na
rozpoczęcie remontu ulicy Hołdu-
nowskiej, dalsza część zadania ma
być wykonana ze środków rządo-
wych.

Radni zadecydowali o tym bez
dyskusji, bez jakiejkolwiek uwagi.

Na podjętej 20 marca uchwale
skorzystają przede wszystkim Lędzi-
ny. Łączna wartość planowanych
w 2014 roku wydatków na moder-
nizacje i remonty dróg powiato-
wych wynosi dla Lędzin 4 mln 925
tys. zł. Nowe środki będą przezna-
czone na przebudowy ulic: Hołdu-
nowskiej – 2 mln zł i Goławieckiej –
400 tys. zł (do tego plus 100 tys. od
miasta); na budowę chodnika
wzdłuż ul. Zawiszy Czarnego (300
tys. zł plus 100 tys. zł od miasta); na
budowę chodnika przy ulicy Lędziń-
skiej (100 tys. zł) – po zakończeniu
robót kanalizacyjnych oraz dodat-
kowo 85 tys. zł i 40 tys. zł na nowe
krawężniki wzdłuż ulicy Szenwalda
i Zamkowej.

Do końca 2013 roku na powia-
towe inwestycje drogowe w Lędzi-
nach wydaliśmy 16 mln 860 tys. zł.
Do tego należy doliczyć wspomnia-
ną wyżej kwotę prawie 5 mln zł. 

Mimo kontrowersji przy wymie-
nionych głosowaniach na dodatko-
wej sesji muszę stwierdzić, że jestem
dumny z Rady Powiatu, która potra-
fiła w sposób właściwy gospodaro-
wać środkami budżetowymi – i to
w tej kadencji jak w żadnej poprze-
dniej. W sposób znaczący w naszej
15-letniej historii, dzięki działaniom
Starosty i Zarządu, nasz powiat
zmienił swoje oblicze w zakresie in-
frastruktury mostowo-drogowej,
powiatowych i wojewódzkich ma-
gazynów przeciwpowodziowych,
siedziby Powiatowego Zarządu
Dróg, Orlików przy naszych szko-
łach powiatowych, Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej i wielu in-
nych zadań inwestycyjnych i remon-
towych. MMRR
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W ramach realizacji tego projek-
tu w Powiecie Bieruńsko-Lędziń-
skim w sprzęt elektryczny, urządze-
nia warsztatowe, narzędzia pomia-
rowe, sprzęt komputerowy i multi-
medialny, a także pomoce nauko-
we doposażono łącznie pięć pra-
cowni praktycznej nauki zawodu
i dwa warsztaty szkolne w Powiato-
wych Zespołach Szkół. 

W Powiatowym Zespole Szkół
w Bieruniu zakupiono sprzęt dydak-
tyczny dla pracowni elektrycznej,
mechanicznej i warsztatów szkol-
nych. Były to m. in. silniki indukcyj-
ne i silniki komutatorowe prądu sta-
łego, transformatory, watomierze,
wielofunkcyjne mierniki do badania
parametrów instalacji elektry-

cznych, liczniki energii czynnej,
akumulatorowe wiertarko-wkrętar-
ki, lutownice oporowe i transforma-
torowe, warsztatowe imadła ślusar-
skie, szlifierka kątowa, dekada re-
zystancyjna, hydrauliczna prasa
stołowa, a także drukarka lasero-
wa, projektory multimedialne,
komputery przenośne, ekrany pro-
jekcyjne, tablica interaktywna i pa-
kiet oprogramowania. Szkołę wy-
posażono również w zestawy plan-
sz edukacyjnych, modele brył obro-
towych i geometrycznych, zestawy
edukacyjne oraz mapy. 

W lędzińskim zespole szkół za-
kupiono sprzęt dydaktyczny dla
dwóch pracowni informatycznych,
pracowni logistycznej i warsztatów

szkolnych. Były to m. in. komputery
stacjonarne, monitory, drukarka
laserowa, projektory multimedial-
ne, serwer, komputer przenośny,
ekran projekcyjny, a w ramach po-
mocy dydaktycznych oprogramo-
wanie biurowe, licencje, systemy
operacyjne, filmy dydaktyczne i ze-
stawy ćwiczeń. 

ŁŁąącczznniiee  nnaa  zzaakkuuppiioonnyy
sspprrzzęętt  ii mmaatteerriiaałłyy  
ddyyddaakkttyycczznnee  
wwyyddaattkkoowwaannoo  
bblliisskkoo  115500  ttyyss..  zzłł..  

Dotychczas w ramach projektu
„Mam zawód – mam pracę w re-
gionie” 200 uczniów z Powiato-
wych Zespołów Szkół w Bieruniu
i Lędzinach skorzystało z 264 go-
dzin lekcyjnych grupowego dora-
dztwa zawodowego, w tym w dal-
szym etapie projektu (czyli w 1.440
godzinach lekcyjnych indywidual-
nego doradztwa zawodowego)
uczestniczyło łącznie 160 uczniów.
Jednocześnie dla uczestników pro-
jektu zorganizowano 8 wizyt studyj-
nych u pracodawców i praktyki za-
wodowe dla 83 uczniów oraz prze-
prowadzono zajęcia dodatkowe
z języka angielskiego dla 10 ucz-
niów i zajęcia dydaktyczno-wyrów-

nawcze z matematyki dla 20 ucz-
niów. 103 uczniów uczestniczyło
m. in. w kursach certyfikowanych
(kurs prawa jazdy kat. B, kursy spa-
wania, kurs operatora wózków
widłowych, kurs przygotowujący do
uzyskania uprawnień elektry-
cznych, kurs obsługi suwnic stero-
wanych z kabiny), a także w kur-
sach kadrowo-księgowych i infor-
matycznych.

Obecnie rozpoczynają się kursy,
w których uczestniczą uczniowie
zakwalifikowani do projektu w ro-
ku szkolnym 2013/2014. AANN

Doposażenie pracowni zawodowych
w ramach projektu 

„Mam zawód – mam pracę w regionie”
3 lutego br. Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego podjął uchwały w sprawie przekazania Powiato-
wemu Zespołowi Szkół w Bieruniu i Powiatowemu Zespołowi Szkół w Lędzinach mienia zakupionego
w ramach projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie”, współfinansowanego ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

15ppoowwiiaattbbll..ppll
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Rozgrywki Śląskiej Ligi Orlików w piłce noż-
nej O Puchar Marszałka Województwa Śląs-
kiego odbywają się od 2010 roku. Uczestni-
czą w nich drużyny szkolne chłopców ze szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych województwa śląskiego, a od
2011 roku również drużyny szkolne dziew-
cząt.

Kolejna, jubileuszowa, piąta edycja po roku
ponownie zagości w Powiecie Bieruńsko-Lę-
dzińskim.

1 kwietnia przedstawiciele współorganiza-
torów (tj. Śląskiego Szkolnego Związku Spor-
towego oraz Marszałka Województwa Śląskie-
go) spotkali się u starosty bieruńsko-lędziń-
skiego z dyrektorami placówek oświatowych

i animatorami sportu na orlikach na „odpra-
wie roboczej”. 

– Powiat Bieruńsko-Lędziński to partner
doświadczony, zdecydowany i wiarygodny,
posiadający komplet profesjonalnych boisk
do tego typu rozgrywek – mówi Mieczysław
Mielcarek, prezes Śląskiego Szkolnego Związ-
ku Sportowego. – Tu o rozgrywki możemy być
spokojni, nawet o pogodę się zadba. 

Tegoroczny finał zostanie rozegrany w so-
botę 17 maja. Zostanie poszerzony o jeszcze
jedną kategorię rozgrywek, tj. drużyny
dziewcząt ze szkół gimnazjalnych. W sumie
o puchar będzie walczyć 20 drużyn w pięciu
kategoriach rozgrywek (200 zawodników).
Rozgrywki odbędą się na tych samych po-

wiatowych orlikach co w roku ubiegłym, zaś
drużyny występujące w nowej, piątej katego-
rii rozgrywek swoje mecze rozegrają na
boisku przy szkole podstawowej w Między-
rzeczu.

Uroczyste rozpoczęcie imprezy z udziałem
Marszałka Województwa władz powiatu i
gmin rozpocznie się o godz. 10.00 na boisku
przy LO w Bieruniu. Rozgrywki rozpoczną się
jednocześnie na pięciu boiskach punktualnie
o godz. 11.30. Organizatorzy już zapraszają
mieszkańców powiatu oraz gwarantują mnó-
stwo niespodzianek.

WWiięęcceejj  sszzcczzeeggóółłóóww  oo iimmpprreezziiee  nnaa  ssttrroonniiee
wwwwww..ppoowwiiaattbbll..ppll..  

Śląska Liga Orlików znowu u nas
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Z chwilą powstania powiatów,
Uchwałą Nr VII/21/99 Rady Po-
wiatu (wtedy jeszcze) Tyskiego z
dnia 23 lutego 1999 roku utwo-
rzono Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie. Nowa, samodzielna
jednostka organizacyjna znalazła
siedzibę w starym probostwie
w Lędzinach, przy ul. Hołdunow-
skiej 39. W początkowym okresie
działalności w PCPR zatrudnio-
nych było czterech pracowników.
W kolejnych latach zakres zadań
wzrastał. Obecnie PCPR zatru-
dnia 22 osoby. Osobą pracującą
od początku w tej jednostce jest
jej organizatorka, dyrektor Lidia
Żurek.

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie realizuje zadania z za-
kresu pomocy społecznej, rehabi-
litacji społecznej, przeciwdziała-
nia przemocy w rodzinie mające
na celu poprawę funkcjonowania
rodziny, zapobieganie i przeciw-
działanie sytuacjom kryzysowym,
dysfunkcjonalności rodzin oraz
wspierania niepełnosprawnych
mieszkańców powiatu, a także
inne, określone w odrębnych
przepisach. Współpracuje z Miej-
skimi i Gminnymi Ośrodkami Po-
mocy Społecznej, Wydziałami Ro-
dzinnymi Sądów Rejonowych,
z organizacjami społecznymi,
Caritas Archidiecezji Katowickiej,
Kościołem katolickim, innymi Ko-
ściołami i związkami wyznanio-
wymi, pracodawcami oraz oso-
bami fizycznymi w celu jak naje-
fektywniejszej pracy oraz pomocy
osobom potrzebującym. 

Aktywna, a zarazem bezpośre-
dnia praca pracowników PCPR
w środowisku przez lata działal-
ności przyczyniła się do powsta-
nia stowarzyszeń osób niepełno-
sprawnych prężnie funkcjonują-
cych na terenie powiatu bieruń-
sko-lędzińskiego oraz do propa-
gowania i promowania rodziciel-
stwa zastępczego, a także do

rozwijania się akcji mającej na
celu poszukiwanie i przygotowa-
nie kandydatów na rodziny za-
stępcze. 

Promocję rodzicielstwa zastęp-
czego realizowano poprzez szero-
ką akcję informacyjną. Działania
te przyczyniły się do powstania
wielu rodzin zastępczych (w tym
zawodowych) na terenie powiatu. 

Realizując zapisy Ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie, od 2006 roku PCPR
prowadzi program korekcyjno-
edukacyjny dla sprawców prze-
mocy w rodzinie. 

W latach 2008-2013 PCPR
realizowało projekt systemowy
współfinansowany z Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego pt. „Ot-
warci na pracę – aktywizacja za-
wodowa podopiecznych Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie
w Lędzinach”. Głównym jego ce-
lem było wprowadzenie podopie-
cznych, w tym również osób nie-
pełnosprawnych na rynek pracy
i zmotywowanie do podjęcia za-
trudnienia, a także przeciwdziała-
nie wykluczeniu społecznemu
osób bezrobotnych i nieakty-

wnych, zawodowo korzystających
z pomocy społecznej.

PCPR niesie także pomoc oso-
bom w trudnej sytuacji życiowej,
niepełnosprawnym, przewlekle
chorym, niezaradnym życiowo,
rodzinom wielodzietnym i niepeł-
nym, bezrobotnym i ubogim,
m.in. poprzez umożliwienie ko-
rzystania z pomocy specjalistów
jak: psycholog, radca prawny
i pracownik socjalny.

Zarządzeniem Starosty Bieruń-
sko–Lędzińskiego z 8.12.2011 r.
PCPR zostało wyznaczone na Or-
ganizatora Rodzinnej Pieczy Za-

XV-lecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Jubileusz bez fanfar
To trudna, mocno absorbująca psychicznie i często męcząca fizycznie praca. Tu nie ogląda się ludzkich
nieszczęść zza stert papierów i komputerowego monitora. Trafiają się różni petenci, poszkodowani.
Ludzkie dramaty i tragedie to częste przypadki, których można być świadkiem przebywając w tej pla-
cówce. A to tylko jedna strona medalu. Druga, to obraz ludzkich nieszczęść i nieporadności szczegól-
nie ostro widziany podczas wizyt domowych, wywiadów środowiskowych, wizji lokalnych. Środowisko
niepełnosprawnych to nie tylko kolorowy tłum na dorocznej imprezie na lędzińskim stadionie. Dodaj-
my zaniedbywane, opuszczone, krzywdzone dzieci. Żony i mężów maltretujących się wzajemnie, spo-
łeczne nieprzystosowanie, nałogi i patologie… Rodzinne konflikty, kryzysy, nieporozumienia, wzajem-
ną przemoc. Kłopoty z dorastającymi dziećmi, społeczne nieprzystosowanie, nałogi i patologie. 

PPCCPPRR  wwssppiieerraa  ii pprrooppaagguujjee  ddzziiaałłaanniiaa  mmaajjąąccee  nnaa  cceelluu  iinntteeggrraaccjjęę,,  cczzeeggoo  ddoosskkoonnaałłyymm  pprrzzyykkłłaaddeemm  ssąą  ccoorroo--
cczznnee  PPoowwiiaattoowwee  IIggrrzzyysskkaa  OOssóóbb  NNiieeppeełłnnoosspprraawwnnyycchh..  WW ttyymm  rrookkuu  ooddbbęęddąą  ssiięę  ppoo  rraazz  ppiięęttnnaassttyy,,  2288  mmaajjaa,,
nnaa  ssttaaddiioonniiee  MMKKSS  ww LLęęddzziinnaacchh..
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Powiatowa Komisja Bezpieczeń-
stwa i Porządku zaapelowała do
zarządców dróg krajowych i woje-
wódzkich o utrzymanie sygnalizacji
świetlnej na skrzyżowaniu w Ścier-
niach, o budowę sygnalizacji
w Chełmie Śląskim, remonty dróg
i ułożenie chodników na wskaza-
nych odcinkach.

Komisja (władze powiatu, miast
i gmin, radni, przedstawiciele poli-
cji i prokuratury) na marcowym po-
siedzeniu podjęła temat bezpie-
czeństwa na skrzyżowaniu drogi
krajowej DK-44 z drogą wojewó-
dzką nr 931 w Bieruniu–Ścierniach
po zainstalowaniu na tym skrzyżo-
waniu sygnalizacji świetlnej. 

W zgodnej opinii komisji, świat-
ła na tym skrzyżowaniu rozwiązały
„odwieczny” problem włączenia
się do ruchu z dróg podporządko-
wanych drodze DK-44 (to jest
z drogi wojewódzkiej DW 931 –
ulica Turystyczna i drogi gminnej –
ulica Pszenna) oraz – w zdecydo-
wanym stopniu – problem pogar-
szającego się stanu bezpieczeń-
stwa w tym rejonie, w tym również
bezpieczeństwa pieszych.

Niestety, sygnalizacja została za-
montowana tymczasowo, w związ-
ku z poprowadzonym objazdem,
spowodowanym przebudową wia-
duktu nad torami PKP w ciągu DW
928 w Kobiórze. 

Biorąc to pod uwagę komisja
zwróciła się z apelem do Dyrektora
Oddziału w Katowicach General-

nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad o pozostawienie na tym
skrzyżowaniu sygnalizacji świetlnej
po zakończeniu robót w Kobiórze
i funkcjonowania objazdu oraz
przyjęcie takiej organizacji ruchu
jako rozwiązania stałego na tym
skrzyżowaniu. 

Jednocześnie komisja dyskuto-
wała na temat bezpieczeństwa na
skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej –
DW 934 z drogą powiatową
5921S (ulica Śląska) i drogą gmin-
ną (ulica Gamrot) w Chełmie Śląs-
kim. 

Brak rozwiązania komunikacyj-
nego umożliwiającego sprawne
włączenie się do ruchu pojazdów
z drogi powiatowej i gminnej jest
przyczyną wszystkich wypadków
i kolizji drogowych w rejonie tego
skrzyżowania. Ponieważ nastąpiło

znaczne nasilenie ruchu tranzyto-
wego oraz lokalnego, zwiększyła
się liczba zdarzeń, których skutki są
coraz bardziej tragiczne. Coraz
częściej w wyniku wypadków w tym
miejscu poszkodowani są uczestni-
cy ruchu, w tym piesi. 

Zdaniem wszystkich członków
komisji, bezpieczeństwo w tym
miejscu poprawić może jedynie
sygnalizacja świetlna lub zastoso-
wanie innego rozwiązania (np.
rondo) umożliwiającego włączanie
się do ruchu z ulic Śląskiej i Gam-
rot. Bardzo ważne jest również, aby
przyjęte rozwiązanie uwzględniało
zapewnienie bezpieczeństwa pie-
szym. Jest to bardzo istotne, ponie-
waż droga wojewódzka 934 prze-
cina gminę Chełm Śląski w rejonie,
w którym natężenie ruchu pieszego
jest coraz większe.

Komisja ponowiła apel z 19
grudnia 2011 roku do Dyrektora
Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Katowicach o pilne działania
dla poprawy bezpieczeństwa na
tym skrzyżowaniu. Ponadto zwró-
ciła się o wykonanie chodników
dla pieszych przy drodze wojewó-
dzkiej DW 931 w Bieruniu, umoż-
liwiających bezpieczne dotarcie
do instytucji publicznych (siedzib
Komendy Powiatowej Policji i Sta-
rostwa Powiatowego) oraz o nie-
zwłoczne podjęcie działań mają-
cych na celu przebudowę i mo-
dernizację drogi wojewódzkiej
DW 934 na odcinku od Imielina
do Bierunia Nowego. 

Pierwsze odpowiedzi od zarząd-
ców dróg już nadeszły. Wszystko
wskazuje na to, że sygnalizacja
świetlna w Ścierniach pozostanie
po 2014 roku, zaś skrzyżowanie
w Chełmie Śląskim doczeka się
modernizacji przy planowanym
przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Katowicach na lata 2015-2016
remoncie generalnym drogi DW-
934. 

Komisja zasygnalizowała, że ko-
lejnym tematem będą wały przeciw-
powodziowe rzeki Przemszy w Cheł-
mie Małym. Jest szansa, że po
opracowaniu projektu budowy wa-
łów, które zleciła Gmina Chełm
Śląski, rozpoznaniu kosztów tej in-
westycji znajdą się środki na realiza-
cję tak ważnego zadania przeciw-
powodziowego w powiecie. RR

Dłużej i więcej migania

SSkkrrzzyyżżoowwaanniiee  DDKK--4444  zz uulliiccaammii  TTuurryyssttyycczznnąą  ii PPsszzeennnnąą  ––  bbeezz  śśwwiiaatteełł
ttoo  ggeehheennnnaa  ddllaa  kkiieerroowwccóóww  ii ppiieesszzyycchh..  

stępczej w Powiecie Bieruń-
sko–Lędzińskim. Został utworzony
Zespół do Spraw Pieczy Zastęp-
czej, w którym zatrudniono
dwóch koordynatorów, pracowni-
ka socjalnego i psychologa. 

W 2013 roku w powiecie fun-
kcjonowało 47 rodzin zastęp-
czych, w których przebywało 79
dzieci. Organizator rodzinnej pie-
czy zastępczej dokłada wszelkich
starań, by zarówno rodziny za-
stępcze jak i umieszczone w nich
dzieci miały zapewnione należne
im wsparcie i pomoc w pełnym
zakresie. Rodziny zastępcze ko-
rzystają z pomocy psychologa,
koordynatorów rodzinnej pieczy
zastępczej, radcy prawnego. Po-
nadto rodziny zastępcze oraz
osoby usamodzielniane mają za-
pewnioną możliwość uczestnictwa
w spotkaniach grupy wsparcia.

W PCPR działa Punkt Interwencji
Kryzysowej. Pracownicy udzielają

poradnictwa specjalistycznego,
w szczególności: prawnego, psy-
chologicznego i rodzinnego
świadczonego osobom i rodzinom
mających trudności lub wykazują-
cym potrzebę wsparcia w rozwią-
zywaniu swoich problemów życio-
wych. W 2013 roku udzielili 1.373
porad mieszkańcom powiatu. Za-
rejestrowali w bazie danych 113
nowych rodzin (w tym: 60 rodzin
z Lędzin, 28 z Bierunia, 5 z Boj-
szów, 13 z Chełmu Śląskiego,
7 z Imielina; łącznie zarejestrowa-
nych jest 1.260 osób).

Najczęstsze formy udzielanej
pomocy:

– konsultacje i poradnictwo so-
cjalne, psychologiczne, prawne,

– grupy wsparcia dla osób do-
świadczających przemocy domo-
wej,

– interwencje środowiskowe,
– pośrednictwo w zabez-

pieczeniu miejsca noclegowego,

np. w sytuacji przemocy domo-
wej,

– terapia indywidualna i
rodzinna.

PCPR było organizatorem tar-
gów sprzętu rehabilitacyjnego,
wielu specjalistycznych konferen-
cji, inicjatorem wielu akcji społe-
cznych obliczonych na niesienie
pomocy chorym, niepełnospra-
wnym, seniorom, osobom w róż-
ny sposób pokrzywdzonym przez
los. 

PCPR ściśle współpracuje z ist-
niejącym na terenie Lędzin
Ośrodkiem Błogosławiona Karo-
lina Caritas Archidiecezji Kato-
wickiej. Placówka powstała 7 sty-
cznia 2002 roku i od tego czasu
bardzo prężnie się rozwija.
Obecnie jej strukturę tworzą:
Warsztat Terapii Zajęciowej,
Świetlica Terapeutyczna, Środo-
wiskowy Dom Samopomocy oraz
Ośrodek Rehabilitacyjno-Eduka-

cyjno-Wychowawczy. Od stycznia
2008 r. OBK prowadzi również
Południowe Warsztaty Rehabilita-
cyjno-Aktywizujące dla dzieci
i dorosłych.

Środowiskowy Dom Samopo-
mocy realizuje zadania z zakresu
rehabilitacji społecznej i zawodo-
wej. W 2013 roku do ŚDS uczę-
szczało 35 mieszkańców powiatu.
Istniejący od września 2005 roku
Ośrodek Rehabilitacyjno-Eduka-
cyjno-Wychowawczy zapewnia
edukację dzieciom i młodzieży
upośledzonym umysłowo i ze
sprzężonymi niepełnosprawno-
ściami. W minionym roku uczę-
szczało do niego 15-18 dzieci. 

Potrzeby w zakresie pomocy
społecznej w powiecie obejmują
między innymi utworzenie specja-
listycznego ośrodka wsparcia dla
ofiar przemocy w rodzinie, domu
pomocy społecznej, zakładu akty-
wności zawodowej. GGBB,,MMRR
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Bieruń Lędziny Imielin
Bojszowy Chełm Śląski

24 kwietnia o godz. 15.30
w Galerii Starostwa Powiatowego
w Bieruniu zostanie otwarta wy-
stawa dzieł wybitnego moraw-
skiego rytownika Ignáca Zeidlera. 

Artysta urodził się w 1701, zmarł
w 1783 roku. O jego życiu wiemy
niewiele. W latach 1730-1747
przebywał i tworzył w Uniczowie –
mieście partnerskim naszego po-
wiatu. Ryciny Zeidlera zachowały
się głównie w osiemnastowiecznych
starodrukach i czasopismach.

Wystawa miała swój debiut
w Uniczowie w 2013 roku z okaz-
ji 800. rocznicy założenia miasta.
Złoży się na nią 25 unikatowych
rycin. ZZKK

Przybywa
nas

W powiecie oświęcimskim,
Mysłowicach, Tychach czy powie-
cie pszczyńskim mieszkańców od
kilku lat ubywa. W naszym powie-
cie systematycznie nas przybywa.

Jak wynika z ostatnich danych
demograficznych, od 1999 roku
do 31.12.2013 roku liczba mie-
szkańców powiatu zwiększyła się
o ponad 3.100 mieszkańców.
W 15-letniej historii powiatu ni-
gdy nie zdarzyło się, aby całkowi-
ta liczba mieszkańców – liczona
rok do roku – zmniejszyła się. 

Na koniec 2013 roku było nas
już 58.666. Rok 2013 był wyjąt-
kowy. Tylko w tym roku przybyło
aż 462 mieszkańców i to – po raz
pierwszy – we wszystkich gmi-
nach. Najwięcej z tej liczby przy-
było w Bojszowach (292 mie-
szkańców), w Bieruniu – 75 mie-
szkańców, w Imielinie – 50 mie-
szkańców, w Lędzinach – 27 mie-
szkańców, a w Chełmie Śląskim –
18 mieszkańców. To cieszy.

Petenci
odpowiadają…

na pytania ankieterów. W mar-
cu i kwietniu w Starostwie Powia-
towym prowadzone było (i jest)
badanie opinii mieszkańców na
temat pracy urzędu oraz innych
zagadnień związanych z funkcjo-
nowaniem sfery usług publi-
cznych w powiecie. 

Powiat Bieruńsko-Lędziński
uczestniczy w projekcie koordyno-
wanym przez Śląski Związek
Gmin i Powiatów, którego celem
jest poprawa funkcjonowania sa-
morządu terytorialnego. Badanie
w formie wywiadu ankietowego
jest prowadzone równolegle na
terenie 40 jednostek samorządu
terytorialnego. Badanie jest w ca-
łości finansowane ze środków ze-
wnętrznych, w tym ze środków
unijnych. 

LLĘĘDDZZIINNYY
SSTTAADDIIOONN  MMKKSS
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