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W najnowszym Rankingu Inwestycyjnym Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, tradycyjnie 
opracowanym przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego, powiat bieruńsko−lędziński zajął
pierwsze miejsce wśród wszystkich powiatów w Polsce. Z 314. polskich powiatów powiat bieruńsko−lędziński 
w bilansie trzech ostatnich lat (2012 − 2014) najwięcej zainwestował w infrastrukturę techniczną (drogi, mosty,
inwestycje kubaturowe). W 2014 roku była to kwota ponad 18,3 mln zł – 313 zł w przeliczeniu 
na statystycznego mieszkańca.  Więcej – str. 2−3
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Najlepszy inwestor w Polsce!
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Honorowe wyróżnienie odebrali: Anna Kubica, Łukasz Odelga, Bernard Bednorz, Henryk Barcik i Marek Spyra. ZDJĘCIE: ARC
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Nagrody swoim podwładnym wręczyli również dyrektorzy szkół. ZDJĘCIA: ZDZISŁAW KANTOR

Nowy regulamin
Clemensów
||Trwają prace nad zmianami

Regulaminu nagrody starosty
w dziedzinie kultury Clemens
w zakresie aktualizacji wnios-
ków o jej przyznanie, warunków
i trybu przyznawania tej tej na-
grody. Chodzi o zmiany skutku-
jące wygaśnięciem uchwały nr
XI/51/03 Rady Powiatu Bieruń-
sko-Lędzińskiego z dnia 28 sier-
pnia 2003 r. 

Zainteresowanych zachęca-
my do śledzenia strony interne-
towej www.powiatbl.pl/nagrody-
clemens.

||14 października obchodzimy
w Polsce Dzień Edukacji Na-

rodowej, w szkole popularnie
zwany Dniem Nauczyciela.
Dzień to miły i potrzebny, uczą-
cy szacunku do człowieka, ja-
kim jest nauczyciel, jego pracy
i zaangażowania, szacunku do
wychowawcy, przewodnika
przez wiedzę, jakim jest, bądź
powinien być nauczyciel. Z dru-
giej strony nie można zapomi-
nać, że – jak pisała aktorka Zo-
fia Kucówna – „Zawód pedagoga
jest jednym z najbardziej nie-
wdzięcznych zawodów na świe-

cie. Uczysz wbrew temu, które-
go uczysz. (...) I jeśli w tym za-
wodzie jest coś z powołania, to
to, że uczysz pomimo wszystko
wytrwale, wiedząc, że zosta-
niesz doceniona przez ucznia
dopiero w przyszłości”.

Powiatowe obchody Dnia Edu-
kacji Narodowej odbyły się 12
października w Jajostach.
W tradycyjnym spotkaniu z wy-
różniającymi się pedagogami
uczestniczyli członkowie zarzą-
du oraz radni powiatowi.

Starosta nagrodził dyrekto-
rów placówek oświatowych i Po-

radni Psychologiczno-Pedagogi-
cznej oraz przyznał nagrody za
osiągnięcia dydaktyczno-wy-
chowawcze nauczycielom szkół
powiatowych: Joannie Kozub,
Małgorzacie Płosie, Gerardowi
Urbańczykowi, Agacie Ziębie
z PZS w Bieruniu; Beacie
Skrzypczyk, Justynie Pilch
i Iwonie Mendzli z PZS w Lędzi-
nach oraz Robertowi Roman-
towskiemu – Tomoszowi z LO
w Bieruniu.

Podczas uroczystości wrę-
czone zostały również nagrody
dyrektorów dla nauczycieli pod-

ległych im placówek oświato-
wych. Spotkanie było też okazją
do przekazania mianowanym
nauczycielom aktów nadania
stopnia awansu zawodowego. 

Nagrody i czerwone róże wy-
różnionym nauczycielom wrę-
czyli przewodnicząca Rady Po-
wiatu Anna Kubica i wicestaro-
sta Henryk Barcik. Złożyli oni
również serdeczne gratulacje
wszystkim nauczycielom, zaró-
wno zebranymi jak i nieobec-
nym na uroczystości oraz pra-
cownikom powiatowych placó-
wek oświatowych. ZK, R

Wyróżnienia dla nauczycieli

||W wyborach parlamentarnych,
które odbędą się 25 paździer-

nika, w naszym okręgu wybor-
czym nr 31 o mandaty poselskie
ubiegać się będzie 206 kandyda-
tów (85 kobiet i 121 mężczyzn),
reprezentujących 9 komitetów
wyborczych. O mandat senator-
ski w naszym okręgu wyborczym
nr 75 będą rywalizować jedynie
dwie osoby. Przedstawiamy
wszystkich kandydatów z nasze-
go powiatu w wyborach do Sejmu
i Senatu RP.

Z listy Prawa i Sprawiedliwo-
ści o mandat posła ubiega się
dwóch kandydatów.

Z miejsca dziesiątego startuje
bierunianin Piotr Czarnynoga,
były starosta bieruńsko-lędziń-
ski, obecnie radny sejmiku woje-
wódzkiego. Kandydat jest samo-
rządowcem z długoletnim sta-
żem, pełnił funkcje radnego
i członka zarządu miasta Tychy

i Bierunia. Należał do inicjatorów
odłączenia Bierunia od Tychów.
Z miejsca 21 na liście wystartuje
Małgorzata Beker, nauczycielka
z Imielina i członkini PiS.

Z listy Polskiego Stronnictwa
Ludowego startuje Jacek Jeleń,
pochodzący z Chełmu Śląskiego
ekonomista i członek PSL, który
zajmuje na liście trzecią pozycję

Z czternastej pozycji na liście
Zjednoczonej Lewicy o poselski
mandat ubiega się Magdalena
Szumańska z SLD, która z wy-
kształcenia jest filologiem pol-
skim i pochodzi z Chełmu Śląs-
kiego.

Partię Razem reprezentują
dziesiąty na liście Dominik Ła-
ciak – dziennikarz oraz jedena-
sta Justyna Mokry – pedagog,
oboje z Bierunia.

Z ugrupowania Kukiz’15
z trzeciego miejsca startuje pra-
wnik Mariusz Tamowski, który

przejściowo był pełnomocnikiem
grupy inicjującej referendum
w sprawie podziału Bierunia na
dwie odrębne gminy.

Partia KORWiN na 3. pozycji
wystawiła Magdalenę Miczołek
z Bojszów Nowych, która jest
skarbnikiem jej katowickiego od-
działu, a na co dzień pracuje jako
sprzedawca.

Z jedenastego miejsca na liście
Zjednoczeni dla Śląska do Sejmu
RP kandyduje przedsiębiorca Os-
kar Mandla z Lędzin.

Z kolei o mandat senatora ubie-
ga się Marek Spyra – wiceprze-
wodniczący rady powiatu, mie-
szkający w Lędzinach bezpartyj-
ny przedsiębiorca. Kandyduje ja-
ko bezpartyjny z listy Platformy
Obywatelskiej RP. Jego kontrkan-
dydatem do senackiego mandatu
jest Czesław Ryszka z PiS, dzien-
nikarz, pisarz katolicki, urodzony
w Lędzinach-Goławcu, reprezen-

tujący nasz okręg w mijającej VIII
kadencji (mandat uzyskał po El-
żbiecie Bieńkowskiej w ostatnich
wyborach uzupełniających), po-
przednio poseł na Sejm III kaden-
cji, senator VI, VII kadencji. Za-
mieszkały w Czeladzi.

W nadchodzących wyborach
do parlamentu w naszych okrę-
gach wyborczych wybierzemy 12
posłów i 1 senatora. Lokale wy-
borcze podczas niedzielnego gło-
sowania będą otwarte od 7.00 do
21.00

Okręg wyborczy nr 31 w wybo-
rach do Sejmu RP obejmuje mia-
sta: Chorzów, Katowice, Mysło-
wice, Piekary Śląskie, Ruda Śląs-
ka, Siemianowice Śląskie, Świę-
tochłowice i Tychy oraz powiat
bieruńsko-lędziński. 

Okręg wyborczy nr 75 w wybo-
rach do Senatu RP obejmuje mia-
sta Tychy, Mysłowice i powiat
bieruńsko-lędziński. ZK

Kto z powiatu staje 
w wyborcze szranki?
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||Nasz sukces jest tym większy,
że w najnowszym rankingu

nasz powiat poprawił i tak bardzo
wysokie drugie miejsce, które za-
jął rok wcześniej. A zaczynaliśmy
w 2009 roku z odległego, 275.
miejsca! Na ten wielki sukces
przełożyły się powiatowe inwe-
stycje w infrastrukturę transpor-
tową, remonty mostów, dróg, ście-
żek rowerowych i chodników, in-
westycje w infrastrukturę oświa-
tową i sportowo-rekreacyjną.

Laureaci rankingu samorządo-
wych liderów honorowani są tra-
dycyjnie dyplomami i statuetka-
mi Kazimierza Wielkiego – wiel-
kiego budowniczego, który – jak
uczy historia – „zastał Polskę
drewnianą, a zostawił murowa-
ną”. Nagroda dla naszego powia-
tu jest potwierdzeniem jego dy-
namicznego rozwoju i przynależ-
ności do najlepszych powiatów
w kraju. 

Oficjalne ogłoszenie wyników
rankingu i wręczenie statuetek
odbyło się 1 października w Ka-
towicach podczas XIII Samorzą-
dowego Forum Kapitału i Finan-
sów w niedawno otwartym Mię-
dzynarodowym Centrum Kongre-
sowym. Nagrodę odebrali przed-
stawiciele władz samorządo-
wych naszego powiatu ze staro-
stą Bernardem Bednorzem
i przewodniczącą Rady Powiatu
Anna Kubicą na czele. 

Odbierając nagrodę starosta
Bernard Bednorz stwierdził, że
czyni to z prawdziwą satysfak-
cją. Tym bardziej, że jest ona ze-
wnętrzną, obiektywną – bo wy-
mierną, wyrażającą się w kwo-
tach i procentach – miarą starań
i wysiłków samorządu powiatu
bieruńsko-lędzińskiego.

– Powiat bieruńsko-lędziński
należy do najmniejszych, a je-

dnocześnie do najbardziej dyna-
micznie rozwijających się powia-
tów w Polsce – przypomniał. –
Przez 15 lat jego istnienia syste-
matycznie rosły dochody i wydat-
ki budżetu oraz mierzone różny-
mi wskaźnikami dochody na mie-
szkańca. Każda kadencja władz
powiatu stawała się coraz bar-
dziej proinwestycyjna. Zrealizo-
waliśmy i nadal realizujemy sze-
roki program modernizacji i bu-
dowy dróg, mostów, cały zakres
zadań związanych z edukacją,
sportem, kulturą i wypoczyn-
kiem, opieką i pomocą rodzinom
i osobom niepełnosprawnym,
z poprawą warunków życia i bez-
pieczeństwa rosnącej z roku na
rok liczby mieszkańców powiatu.
Wiele pozytywnego dzieje się

Król Kazimierz pewnie byłby dumny… 

Powiat najlepszy
w Polsce!

W najnowszym Rankingu Inwestycyjnym Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, tradycyjnie opracowa−
nym przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego, powiat bieruńsko−lędziński zajął pierwsze
miejsce wśród wszystkich powiatów w Polsce. Ranking powstaje w oparciu obiektywne dane Głównego Urzędu
Statystycznego i Ministerstwa Finansów. Uwzględnia on wszelkie działania inwestycyjne samorządów w danym ro−
ku, jednak – zgodnie z ustaleniami jego twórców – samorządy najczęściej koncentrują się na infrastrukturze dro−
gowo−mostowej i oświatowej.

Twórcy inwestycyjnych sukcesów. Zarząd Powiatu funkcjonujący w niezmienionym składzie od
2010 roku.
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||Panie Starosto, co to konkretnie
znaczy „lider inwestycji wśród
powiatów”? Jaka jest miara tego
tytułu?

To znaczy, że z 314. polskich powiatów
nasz powiat bieruńsko-lędziński w bilansie
trzech ostatnich lat (2012 – 2014) najwięcej
zainwestował w infrastrukturę techniczną
(drogi, mosty, inwestycje kubaturowe).
W 2014 roku zainwestowaliśmy ponad 18,3
mln złotych. Ponieważ mieszkańców po-
wiatu jest 58.597, w 2014 roku zainwesto-
waliśmy, w przeliczeniu na statystycznego
mieszkańca, 313 zł. Kolejny śląski powiat
(powiat bielski) znajdujący się w tym ran-
kingu dopiero na 10. miejscu, wydał poniżej
200 zł na mieszkańca. To bardzo ważny
wskaźnik mówiący o rozwoju, inwestowa-
niu, ilustrujący fakt, że „nie przejadamy”
środków, że ta tendencja inwestycyjna
trwa od 4 lat (w 2011 byliśmy na 125. miej-
scu, w 2012 – na 9. miejscu, w 2013 – na 2.
miejscu).

||Tytuł lidera przypadł powiatowi
za 2014 rok. Czy mamy szansę go
utrzymać choćby jeszcze za 2015
rok?

Rok 2015 jest kolejnym rok inwestycyj-
nym, co prawda w mniejszym zakresie niż
w latach ubiegłych, ale jednak. Nadal reali-
zowane są głównie powiatowe inwestycje
drogowe. Początkiem roku wykonano obra-
mowanie na ul. Ułańskiej w Lędzinach za
kwotę ponad 750 tys. złotych. W chwili obec-
nej realizowane są trzy kolejne zadania
w Lędzinach: 

Przebudowa i remont ciągu dróg powiato-
wych 5914S, ul. Murckowskiej i ul. Gwarków
wraz z budową ronda – wartość robót bu-
dowlanych: 4.136.423,43 zł,

Przebudowa drogi powiatowej 5909S – ul.
Hołdunowskiej; wartość robót budowlanych:
2.347.234,13 zł,

Przebudowa drogi powiatowej 5914S – ul.
Murckowskiej; wartość robót budowlanych:
261.971,71 zł.

Tylko w Lędzinach w 2015 roku powiat
zainwestował ponad 7,5 mln zł, z czego
6 mln zł stanowią środki własne i pozyska-
ne z budżetu państwa.

W Bieruniu przebudowywana jest droga
powiatowa 5906S – ul. Chemików; wartość
robót budowlanych wynosi 3.822.939,68 zł..

W Bojszowach trwają obecnie remonty
dwóch mostach nad rzeką Pszczynką – cią-
gu drogi powiatowej ul. Kopalnianej (war-
tość robót budowlanych: 649.775,05 zł) oraz
w ciągu drogi powiatowej ul. Gilowickiej
(wartość robót budowlanych: 694.824,40 zł).
Łącznie jest to kwota 1.345.000 zł.

Ponadto projektujemy kolejne przebudo-
wy dróg. Koszt dokumentacji projektowych
na potrzeby przebudowy dróg powiatowych:
ul. Pancerniaków oraz ul. Dąbrowa w Boj-
szowach, ul. Bogusławskiego w Bieruniu, ul.
Szenwalda i ul. Goławieckiej (ścieżka pie-
szo-rowerowa)w Lędzinach wyniesie 120
tys. zł. Jak wynika z podsumowania, tylko
na infrastrukturę drogowo-mostową wyło-
żymy w 2015 roku ponad 12,7 mln zł. Do te-
go jeszcze dochodzą wydatki na infrastruk-
turę szkolną (budowa pracowni gastronomi-
cznej w PZS w Bieruniu – 500 tys. zł).

Uwzględniając dużą różnicę pomiędzy
nami jako liderem tegorocznego rankingu
a kolejnym w rankingu powiatem przasnys-
kim (ponad 13 zł/ mieszkańca) powinniśmy
utrzymać pozycję lidera. A jak będzie –
zobaczymy…

||Trwają prace nad przyszłoro-
cznym budżetem. Jakie najważ-
niejsze zadania mają szansę się
w nim znaleźć? 

Będą to kolejne inwestycje drogowe (ul.
Podmiejska w Imielinie oraz Ułańska w Lę-
dzinach, które chcemy zrealizować w ra-
mach nowego programu tzw. „schetynó-

wek”). Wartość tych zadań wynosi 3,4 mln
zł. Kolejną inwestycją w tym samym progra-
mie będzie dokończenie ul. Chemików
w Bieruniu (2,5 mln zł). Planujemy przygoto-
wać dokumentację drogową na przebudowę
ul. Osada w Chełmie Śląskim. Rok 2016 bę-
dzie również tym rokiem, w którym ruszą
konkursy w ramach RPO WSL na lata 2014 –
2020. 

W ramach tzw. ZIT (Zintegrowanych In-
westycji Terytorialnych) planujemy rozpo-
cząć budowę Centrum Usług Społecznych
w Lędzinach. Będzie to inwestycja związana
z rewitalizacją budynku starej maszyny wy-
ciągowej dawnej kopalni „Piast”, wartości
ok. 8 – 10,0 mln zł, z dofinansowaniem do
85%. Kończymy dokumentację projektową
Mediateki w Bieruniu, która powstanie na
naszej działce przy budynku Liceum Ogól-
nokształcącego. Czy rozpoczniemy to zada-
nie w przyszłym roku, tego jeszcze nie wie-
my. Dokumentacja powinna być gotowa
w czerwca 2016 roku. Projektujemy także
system monitoringu powiatu. Chcemy, aby
mieszkańcy czuli się bezpieczniej, dlatego
nasze drogi będą pod stałym nadzorem wi-
zyjnym (w 15 punktach kontrolnych na dro-
gach wjazdowych do powiatu). To przed-
sięwzięcie za ok 1,0 mln zł. Taki projekt już
zrealizowało sąsiednie miasto Jaworzno.
Wspólnie z Tychami, Sosnowcem, Dąbrową
Górniczą, Jaworznem i powiatem będziń-
skim wchodzimy w duży projekt, wyceniony
na około 40 mln zł, budowy Geoportalu –
elektronicznej bazy danych geodezyjnych
i geologicznych dla całego wymienionego te-
renu, jeden z pierwszych w Polsce w takiej
skali. 

Wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Kra-
jowych i Autostrad, jako inwestor zastęp-
czy, rozpoczniemy budowę węzła komuni-
kacyjnego Olszyce w Lędzinach. To duże
wyzwanie inwestycyjne. Realizacja tego za-
dania otworzy dostęp do strefy ekonomi-
cznej w Lędzinach przy trasie S-1. 

MR

w naszym powiecie. Powiat jest
coraz bardziej atrakcyjny do za-
mieszkania, co potwierdzają
wskaźniki nowego osadnictwa. 

– Piłkarz Pele powiedział:
„Sukces to nie przypadek. To
ciężka praca, wytrwałość, nauka,
analiza, poświęcenie, a przede

wszystkim miłość do tego, co ro-
bisz”. Tak myślimy, tak działa-
my, tacy jesteśmy – dodał staro-
sta. 

Dziękuję redakcji „Wspólnoty”
za pomysł i inicjatywę przepro-
wadzenia tego i podobnych ran-
kingów, które pozwalają nam

określić naszą pozycję na samo-
rządowej mapie Polski. Dziękuję
zespołowi pod kierunkiem profe-
sora Pawła Swianiewicza za jego
realizację. 

Galę wręczenia uświetnił wy-
stęp Justyny Steczkowskiej.

ZK, MR
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Co się dzieje na drogach?
W mniejszym zakresie niż w latach ubiegłych, jednak nadal realizowane są powiatowe inwestycje drogowe. Obec−
nie prowadzone są następujące zadania: 

1. Przebudowa i remont ciągu dróg
powiatowych 5914S, ul. Murckow-
skiej i ul. Gwarków wraz z budo-
wą ronda na skrzyżowaniu drogi
powiatowej 5909S, ul. Hołdunow-
skiej i dróg powiatowych 5914S,
ul. Murckowskiej i ul. Gwarków
w Lędzinach z zastosowaniem „ci-
chych asfaltów”, które realizowane
jest w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Wykonawca robót budowlanych: 
SKANSKA S.A.
Termin realizacji zadania: 
do 16.11.2015 roku.
Wartość robót budowlanych: 
4.136.423,43 zł brutto.
Roboty budowlane polegają na:

wykonaniu kanalizacji deszczowej,
budowie chodnika z betonowej kostki
brukowej,
przebudowie oraz remoncie zjazdów in-
dywidualnych do posesji znajdujących się

w pasie drogowym, stanowiących część
chodnika z kostki betonowej,
budowie oraz przebudowie dwóch zatok
postojowych z kostki granitowej nieregu-
larnej,
ułożeniu warstwy ścieralnej z SMA jezdni
drogi, po uprzednim wykonaniu frezowa-
nia profilującego,
budowie oświetlenia (rondo),
budowie ronda w miejscu skrzyżowania
dróg powiatowych ul. Hołdunowskiej z ul.
Murckowską i ul. Gwarków.

2. Przebudowa drogi powiatowej
5909S, ul. Hołdunowskiej w Lędzi-
nach z zastosowaniem „cichych
asfaltów” w km od 0+410 do 0+715
oraz w km od 0+803 do 1+835, na
które powiat otrzymał promesę związaną
z usuwaniem skutków klęsk żywioło-
wych.

Wykonawca robót budowlanych: 
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg 
DROGOPOL-ZW Sp. z o.o. 
Termin realizacji zadania: 
do 16.11.2015 roku.
Wartość robót budowlanych: 
2.347.234,13 zł brutto.
Roboty budowlane polegają na wykonaniu:

obustronnego chodnika z kostki brukowej
betonowej,
przebudowy skrzyżowań,
przebudowy nawierzchni jezdni,
remontu zjazdów i dojść do istniejących
posesji,
naprawie elementów odwodnienia dro-
gi

3. Przebudowa drogi powiatowej
5906S, ul. Chemików w Bieruniu
w zakresie remontu w km od
1+430 do 2+720, które realizowane
jest w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Wykonawca robót budowlanych: 
Przedsiębiorstwo Remontów 
Ulic i Mostów Spółka Akcyjna 
Termin realizacji zadania: 

do 30.11.2015 roku.
Wartość robót budowlanych: 
3.822.939,68 zł brutto.
Roboty budowlane polegają na wykonaniu:

obramowania jezdni drogi oraz zatok au-
tobusowych krawężnikiem,
wpustów ulicznych oraz ich regulacji,
remontu chodnika z kostki betonowej
brukowej oraz remoncie ciągu pieszo-ro-
werowego z betonu asfaltowego czerwo-
nego

remontu zjazdów indywidualnych,
remontu zatoki autobusowej,
warstwy ścieralnej jezdni drogi z betono-
wej kostki brukowej,
remontu nawierzchni jezdni manewrowej
dla samochodów osobowych z betonowej
kostki brukowej,
remontu nawierzchni parkingu z betono-
wej kostki brukowej,
remontu nawierzchni utwardzenia terenu
z betonowej kostki brukowej. 

Przed przebudową. W trakcie przebudowy. 

Przed przebudową. W trakcie przebudowy. 
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Przed przebudową. W trakcie przebudowy. 

Przed przebudową. W trakcie przebudowy. 

Przed przebudową. W trakcie przebudowy. 

4. Remont mostu drogowego w ciągu
drogi powiatowej 4138S, ul. Kopal-
nianej w Bojszowach w km 1+318,
na które Powiat otrzymał promesę na
usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Wykonawca robót budowlanych: 
Zakład Budowlany MOST-BUD 
Eugeniusz Klimczak

Termin realizacji zadania: 
do 16.11.2015 roku.
Wartość robót budowlanych: 
649.775,05zł brutto.
Roboty budowlane polegają na wykonaniu:

żelbetowej płyty wyrównawczej zespolonej
z istniejącymi belkami ustroju nośnego,
oczyszczenia i naprawy powierzchniowej

istniejącego ustroju nośnego i podpór mostu,
izolacji,
nawierzchni jezdni, kap chodnikowych,
wymiany istniejących elementów odwo-
dnienia,
płyt przejściowych oraz odtworzenia stoż-
ków nasypowych wraz z ich umocnieniem,
wymiany balustrad na barieroporęcze.

5. Remont mostu drogowego w cią-
gu drogi powiatowej 4136S, ul. Gi-
lowickiej w Bojszowach w km
0+351, na które Powiat otrzymał pro-
mesę na usuwanie skutków klęsk ży-
wiołowych.

Wykonawca robót budowlanych: 
VIAPON Sp. z o.o. 
Termin realizacji zadania: 
do 16.11.2015 roku.

Wartość robót budowlanych: 
694.824,40zł brutto.
Roboty budowlane polegają na wykonaniu:

żelbetowej płyty wyrównawczej zespo-
lonej z istniejącymi elkami ustroju noś-
nego,
oczyszczenia i naprawy powierzchniowej
istniejącego ustroju nośnego i podpór mo-
stu,
izolacji,

nawierzchni jezdni, kap chodnikowych
oraz gzymsów,
jednostronnego ścieku przykrawężniko-
wego,
płyt przejściowych oraz odtworzenia
stożków nasypowych wraz z ich umocnie-
niem,
wymiany balustrad na barieroporęcz.

6. Przebudowa drogi powiatowej
5914S, ul. Murckowskiej w Lędzi-
nach z zastosowaniem „cichych as-
faltów” – etap II

Wykonawca robót budowlanych: 
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg 
DROGOPOL-ZW Sp. z o.o.

Termin realizacji zadania: 
do 16.11.2015 roku.
Wartość robót budowlanych: 
261.971,71 zł brutto.
Roboty budowlane polegają na wykonaniu:

asfaltobetonowej warstwy wiążącej oraz
warstwy ścieralnej asfaltowej (SMA),

remontu nawierzchni chodnika z betono-
wej kostki brukowej bezfazowej,
regulacji elementów odwodnienia,
zagospodarowania terenu zielonego.
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W trakcie realizacji są również trzy doku-
mentacje projektowe:
1. Opracowanie dokumentacji pro-

jektowej na potrzeby przebudowy
dróg powiatowych 5901S, ul. Pan-
cerniaków oraz 5902S, ul. Dąbro-
wa w Bojszowach z zastosowa-
niem „cichych asfaltów”.

Termin wykonania dokumentacji: 
do 15.12.2015 r.
Wartość dokumentacji 49.938,00 zł brutto.

2. Opracowanie dokumentacji pro-
jektowej na potrzeby budowy cho-
dnika wzdłuż drogi powiatowej
5904S, ul. Bogusławskiego w Bieru-
niu i ul. Szenwalda w Lędzinach.

Termin wykonania dokumentacji: 
do 15.12.2015 roku.
Wartość dokumentacji 49.569,00 zł brutto.
3. Opracowanie dokumentacji pro-

jektowej na potrzeby budowy cią-
gu pieszo-rowerowego wzdłuż dro-

gi powiatowej 5921S, ul. Goławiec-
kiej w Lędzinach.

Termin wykonania dokumentacji: 
do 15.12.2015 roku.
Wartość dokumentacji: 20 910,00 zł brutto. 

Ponadto Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu
w 2015 r. zamierza zrealizować jeszcze je-
dno zadanie pn. Przebudowa drogi powiato-
wej 5918S, ul. Zachęty w Imielinie w zakre-
sie budowy chodnika. 

||6 października do Lędzin do-
tarł basenowy podnośnik dla

osób niepełnosprawnych. Koszt
jego zakupu wyniósł 40 tys. zł.
Powiat na jego zakup przezna-
czył aż 35 tys. zł. 

Zakup podnośnika to inicja-
tywa radnego powiatowego
Marka Spyry z Lędzin. Wniosek
złożony został pod koniec 2014
roku. Podczas prac komisji
budżetu inicjatywa została po-
szerzona przez radnego z Boj-
szów Czesława Kłyka. Rada
uznała, że powiat powinien do-
finansować zakup tego typu
sprzętu dla basenów w Lędzi-
nach i Bieruniu (Bieruń wybrał
jednak inny sprzęt, montowany
na stałe przy niecce baseno-
wej).

Podnośnik lędziński jest dru-
gim tego typu w Polsce. Wypo-
sażony jest w pełną elektrykę,
jest samojezdny i może prze-
wieźć osoby o wadze do 140 ki-
logramów. Dzięki temu zakupo-
wi, osoby niepełnosprawne,

które dotychczas nie mogły ko-
rzystać z naszych basenów, bo
nie były w stanie do nich wejść,
mogą znowu popływać, poplus-
kać się, poddać się wodnej re-
habilitacji.

Ryszard Kucz, od 13. lat poru-
szający się na wózku inwali-
dzkim, przyznaje, że pierwszy
raz od lat mógł bez pomocy osób
trzecich, bezpiecznie i wygo-
dnie ponownie zanurzyć się
w basenie i z niego wyjść. Pan
Ryszard choruje na stwardnie-
nie rozsiane, które w jego przy-
padku doprowadziło do paraliżu
nóg.

Ten zakup to kolejny dowód
na to, że powiat bieruńsko-lę-

dziński inwestuje sporo środ-
ków w przedsięwzięcia podno-
szące standard życia mie-
szkańców, również tych niepeł-
nosprawnych. Fakt ten pokazu-
je, że jest liderem nie tylko
w inwestycje infrastrukturalne,
ale również liderem w inicjaty-
wach na rzecz osób niepełno-
sprawnych. Wystarczy wspo-
mnieć o Powiatowych Igrzys-
kach Osób Niepełnosprawnych,
o wielostronnej współpracy
z Caritas Archidiecezji Kato-
wickiej i Ośrodkiem Błogosła-
wiona Karolina oraz z miejsco-
wymi stowarzyszeniami działa-
jącymi na rzecz osób niepełno-
sprawnych i ich rodzin. 

Basenowy podnośnik
ułatwia rehabilitację 

Prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych z Lędzin Krystyna Cuber, wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Marek Spyra (inicjator zakupu podnośnika) oraz przedstawiciel firmy, która dostar−
czyła podnośnik, podczas pierwszych prób tego urządzenia na lędzińskim basenie. ZDJĘCIA: ARC

Ryszard Kucz podczas pierwszej po wielu latach próby zanurza−
nia się do basenu i lędziński ratownik Adam Morkisz. 
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||WĘDKARSKI SUKCES.
Z udziałem drużyny samo-

rządowców powiatu bieruńsko-
lędzińskiego, 26 września na
jeziorze Długim w Rajsku od-
były się doroczne spławikowe
Powiatowe Samorządowe Za-
wody Wędkarskie, zorganizo-
wane przez starostę oświęcim-
skiego. Reprezentacja naszego
powiatu zajęła w nich drugie
miejsce. Zwycięzcą indywi-
dualnym został Zbigniew Palka
z Bierunia. Jan Klimek zajął
miejsce piąte. Mniej szczęścia
miał trzeci z zawodników Mi-
chał Kucz z Bierunia. Gratulu-
jemy najlepszych jak dotąd wy-
ników w tej wędkarskiej rywa-
lizacji powiatów oświęcimskie-
go i bieruńsko-lędzińskiego.

||DZIADEK Z WEHRMA-
CHTU. W Muzeum Miej-

skim w Tychach (Stary Magi-
strat, pl. Wolności 1) do 14 li-
stopada czynna będzie wysta-
wa „Dziadek z Wehrmachtu.
Doświadczenie zapisane w pa-

mięci”. Dzięki zdjęciom, doku-
mentom, a także krótkim fil-
mom dokumentalnym zwiedza-
jący będą mogli poznać historię
tych, którzy przymusowo wcie-
leni do Wehrmachtu, walczyli
podczas II wojny światowej po
stronie niemieckiej. Wystawa,
bogata we wspomnienia, doku-
menty i zdjęcia, a także osobi-
ste relacje uczestników
i świadków wydarzeń, pozwala
poznać losy wielu mężczyzn
wcielonych przymusowo do
Wehrmachtu.
Wystawie towarzyszy szereg
dodatkowych wydarzeń. Je-
dnym z nich był pokaz filmu
„Dzieci Wehrmachtu” w reży-
serii Mariusza Malinowskiego
(2009 rok, 71 minut) – doku-
ment podejmujący trudny te-
mat Górnoślązaków wcielo-
nych do armii niemieckiej.

przegląd
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||Radni Sejmiku Województwa Śląskiego zgodzili
się, aby Zarząd Województwa podjął działania

mające na celu sprzedaż miastu Tychy 181.177
udziałów w spółce MEGREZ oraz nieruchomości po
przekształconym wojewódzkim szpitalu specjali-
stycznym w Tychach. Są one obecnie w większości
dzierżawione MEGREZOWI, a także spółce praco-
wniczej Zespół Przychodni Specjalistycznych.

Uchwała radnych to odpowiedź na starania Pre-
zydenta Tychów, który jest gotowy zakupić udziały
Województwa Śląskiego w spółce, po wcześniejszej
ich wycenie, według wartości rynkowej i zawnios-
kował także o zbycie nieruchomości przeznaczo-
nych do prowadzenia przez spółkę MEGREZ za ce-
nę niższą niż wartość rynkowa nieruchomości.

Obecnie opieką medyczną świadczoną przez
MEGREZ objęci są przede wszystkim mieszkańcy
Tychów i powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Posiada-
nie przez lokalny samorząd całego pakietu udziałów
pozwoli na zaangażowanie większych środków fi-
nansowych w opiekę medyczną nad mieszkańcami.

„Województwo Śląskie winno koncentrować się
na prowadzeniu jednostek o znaczeniu strategi-
cznym, mającym kluczowe znaczenie dla zabezpie-
czenia medycznego pacjentów z całego regionu.
Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży udziałów
i nieruchomości będą w dyspozycji województwa
i mogą służyć sfinansowaniu zadań województwa,
zwłaszcza w zakresie służby zdrowia” – czytamy
w uzasadnieniu do uchwały radnych sejmiku.

Spółkę MEGREZ powołał Fundusz Górnośląski
w 2008 r. Przedmiotem jej działalności było m.in.
prowadzenie i zarządzanie działalnością wydawni-
czą, badaniami i analizą techniczną, badaniami te-
chnicznymi. W 2012 roku Spółka MEGREZ przejęła
prowadzenie zlikwidowanych oddziałów szpital-
nych po przekształceniu Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego nr 1 w Tychach. Województwo
Śląskie stało się właścicielem 181.177 udziałów
Spółki MEGREZ Sp. z o.o., pozostając jej jedynym
udziałowcem.

W 2014 r. został podpisany list intencyjny pomię-
dzy Województwem Śląskim, Miastem Tychy, Po-
wiatem Bieruńsko-Lędzińskim, Miastem Lędziny,
Miastem Imielin, Gminą Bojszowy oraz Gminą
Chełm Śląski. Skutkiem jego realizacji było dokapi-
talizowanie Spółki MEGREZ przez Miasto Tychy na
łączną kwotę 6.390.000 zł oraz przez Powiat Bieruń-
sko-Lędziński na kwotę 200.000 zł. Obecnie procen-
towy udział wspólników w spółce MEGREZ przed-
stawia się następująco: Województwo Śląskie –
57,89% – 9.058.850 zł, Miasto Tychy – 40,83% –
6.390.000 zł, Powiat Bieruńsko-Lędziński – 1,28% –
200.000 zł. Prowadzony przez spółkę szpital jest
placówką średniej wielkości.

Tymczasem w Wojewódzkim Szpitalu Specjali-
stycznym Megrez Sp. z o.o. zakończyła się kolejna
tegoroczna inwestycja. Kosztem ponad miliona zło-
tych Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobio-
logicznej przeszedł gruntowną modernizację i zo-
stał wyposażony w nową aparaturę. Dr Barbara
Kłaptocz, kierownik ZDLiM podkreśla jednak, że
szpitalne laboratorium zawsze miało wystarczają-
co dobry sprzęt, piętą achillesową były natomiast
pomieszczenia. Ich układ i wykończenie, zaprojek-
towane ponad 40 lat temu i nigdy gruntownie nie
zmodernizowane, do dzisiejszych standardów rze-
czywiście słabo już przystawały. Dlatego za ponad

600 tys. zł. przebudowane zostały niektóre pomie-
szczenia laboratoryjne, wykonane nowe posadzki,
instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne i cen-
tralnego ogrzewania, zainstalowana nowoczesna
stacja nawiewno-wywiewna (czyli system wentyla-
cji) i klimatyzacja. Ta ostatnia jest bardzo ważna
m.in. dla aparatury medycznej, która powinna pra-
cować w odpowiednich warunkach. 

Przebudowa pomieszczeń, polegająca głównie na
wyburzeniach, stworzyła przestrzeń dla dużych ga-
barytowo aparatów. Po remoncie w szpitalnym la-
boratorium znalazło się miejsce dla dwóch platform
biochemiczno-immunochemicznych podczas, gdy
w starym układzie pomieszczeń mieściła się tylko
jedna.

Laboratorium zyskało ponadto nowe wykończe-
nie wnętrz oraz wyposażenie i urządzenia, które
kosztowały dalszych ponad 400 tys. zł. 

Przy okazji remontu laboratorium wzbogaciło się
o nowe aparaty diagnostyczne zastępujące dotych-
czas dzierżawione urządzenia, którym skończyły
się umowy dzierżawy. Część tego sprzętu była po-
nadto już dosyć wysłużona. W laboratorium wymie-
niony został również w większości sprzęt pomocni-
czy, czasem bardzo wiekowy, czyli lodówki, ciep-
larki czy wirówki. Lodówka-rekordzistka marki Si-
lesia pochodziła z 1964 roku!

Jeśli chodzi o sprzęt diagnostyczny, ważnym na-
bytkiem laboratorium jest np. komora laminarna,
która gwarantuje bezpieczeństwo pracowników
chroniąc ich przed zakażeniem materiałem (cza-
sem wysoko zakaźnym) przekazanym do badań. 

Nowe nabytki sprzętowe pozwoliły także na roz-
szerzenie wykonywanych badań. Od zakończenia
remontu szpital Megrez wykonuje np. test potwier-
dzenia metodą western-blot zakażenia niebezpie-
czną boreliozą. 

Obecne moce przerobowe Zakładu Diagnostyki
Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej szpitala wojewó-
dzkiego są obecnie na tyle wystarczające, by prze-
badać wszystkich zgłaszających się pacjentów, a na
wyniki nie trzeba długo czekać, zwykle są w tym sa-
mym dniu.

Laboratorium sfinansowane zostało ze środków
własnych spółki Megrez, ale niebagatelne znacze-
nie dla przedsięwzięcia miał fakt, że miasto Tychy
oraz Powiat Bieruńsko-Lędziński wraz z gminami
wchodzącymi w jego skład (Bieruń, Lędziny, Imie-
lin, Chełm Śląski i Bojszowy) objęły w ubiegłym ro-
ku udziały w spółce, dając jej zastrzyk finansowy –
w sumie 6.590.000 zł – który można było wykorzy-
stać na tę i inne inwestycje. 

MEGREZ czeka na przejęcie

Jedna z pracowni i aparaty diagnostyczne (plat−
formy biochemiczno – immunochemiczne).

ZDJĘCIE: MEGREZ
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W filmie tym kamera śledzi
losy Alojzego Lyski z Bojszo-
wów, który ruszył tropem
swojego ojca, zaginionego
podczas walk na Wschodzie. 
Z tematem wystawy przygoto-
wanej przez Dom Współpracy
Polsko-Niemieckiej oraz Sto-
warzyszenie Genius Loci –
Duch Miejsca – związane bę-
dzie także IX Tyskie Sympoz-
jum Historyczne, zaplanowane
na 5 listopada br. pod nazwą
„Tychy i Górny Śląsk podczas
II wojny światowej – wybrane
zagadnienia”.

||JESIEŃ MODELARZY.
Jesień to nadzwyczaj akty-

wny okres dla modelarzy, obfi-

tujący w wiele zawodów i kon-
kursów, przygotowanych przez
Powiatowe Koło LOK i działają-
ce w powiecie modelarnie. 12
września na lotnisku modelar-
skim w Lędzinach odbyły się
XVII Powiatowe Zawody Modeli
Szybowców w klasie rzutki, F1-
A1/ 2, F1-A1, Rc, w których
uczestniczyło 28 zawodników
ze szkół powiatu bieruńsko-lę-
dzińskiego, Tychów i Mysłowic.
Przeprowadzono pięć konku-
rencji. Zawodnicy startowali 37
modelami. 
3 października na podobnym
lotnisku w Bojszowach zostały
zorganizowane VI Powiatowe
Zawody Modeli Akrobacyjnych
z udziałem 15 zawodników
z całego powiatu oraz z Ty-
chów, Katowic, Mysłowic, Mi-
kołowa, którzy startowali 25
modelami w czterech konku-
rencjach.
Natomiast 10 października, po-
nownie w Lędzinach 30 zawo-
dników – młodzież szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych
z powiatu oraz z Mysłowic, Ty-
chów – uczestniczyła w XVII
Powiatowym Święcie Latawca.
Do konkursu zgłoszono 45 mo-
deli w kategorii latawców płas-
kich i przestrzennych.
Szczegółowe informacje o wy-
nikach zawodów są na
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||Ochotnicza Straż Pożarna
w Bieruniu Nowym uroczy-

ście świętowała 4 października
swoje 90. urodziny. Była msza,
przemarsz z orkiestrą i sztan-
darami, okolicznościowy apel,
odznaczenia. Złotym Medalem
za Zasługi dla Pożarnictwa zo-
stali uhonorowani Jan Jesiak
i Michał Szczygieł, srebrnym –

Łukasz Chronowski, brązowym
– Damian Gerycki. 

Nowobieruńska OSP powstała
24 czerwca 1925 roku. Jej pier-
wszą remizą było kąt pod mostem
na Wiśle, potem szopa dobudowa-
na do urzędu gminy, od 1934 roku
– obiekt przy ulicy Remizowej. 

Dzisiaj – po odbudowaniu
strat poniesionych podczas po-

wodzi w 2010 roku – strażacy
z Bierunia Nowego dysponują
funkcjonalnym obiektem i dob-
rym, w wielu przypadkach
sprzętem najnowszej generacji.
W ubiegłym roku wykorzysty-
wali go przy gaszeniu 32 poża-
rów, usuwaniu 147 tzw. miejsco-
wych zagrożeń i skutków 19 wy-
padków drogowych. 

Strażacka feta w Bieruniu Nowym

||Do 5 listopada w Galerii Staro-
stwa Powiatowego można

oglądać wystawę akwarel bie-
ruńskiej malarki Krystyny Bo-
roń, związanej z Klubem Plasty-
ka „Kontrast” w Lędzinach. Arty-
stka (absolwentka Uniwersytetu
Śląskiego, pracownica admini-
stracji publicznej) prezentuje 60
prac, głównie powstałych w cią-
gu dwóch ostatnich lat, choć zda-
rzają się prace wcześniejsze
(najstarsza jest 2009 roku). Jak
powiedziała autorka: „jedynie
świat widziany przez skrzydła
motyla posiada barwy, które da-
ne są naszemu światu”, stąd ty-
tuł wystawy, który jest tym bar-
dziej zasadny, że tematem ak-
warel są kwiaty.

Malarka corocznie bierze
udział w plenerach i warszta-
tach organizowanych przez Sta-
rostwo Powiatowe w Bieruniu.
Swoje prace prezentowała m. in.

na wystawach organizowanych
przez SDK Tęcza w Tychach
i w bieruńskiej Jutrzence.
Oprócz malarstwa hobbysty-
cznie zajmuje się fotografią.

– Zachwycam się spokojem,
ciepłem i elegancją emanującą
z tych obrazów – rekomenduje
w katalogu wystawy prace pani
Krystyny malarka Emilia Posy-
łek, absolwentka ASP w Krako-
wie. Z tą opinią zgodzili się licz-
nie przybyli na wernisaż wielbi-
ciele talentu artystki. ZK

Przez skrzydła
motyla

Zdjęcie pamiątkowe uczestników wernisażu. ZDJĘCIA: ZDZISŁAW KANTOR

Kolejną ekspozycją w Galerii Powiatowej będzie III Wy-
stawa Dorobku Wydawniczego Powiatu Bieruńsko-Lę-
dzińskiego za lata 2007-2015 pt. „W kręgu pisanego sło-
wa”, której otwarcie zaplanowano na 9 listopada.
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chce podkreślić duże zaanga-
żowanie dzieci i młodzieży,
opiekunów, organizatorów i sę-
dziów zawodów oraz władz po-
wiatu i poszczególnych miast
i gmin. Nasi samorządowcy
z zainteresowaniem śledzili
kolejne zawody, uczestniczyli
w otwarciach, zamknięciach,
we wręczaniu pucharów, me-
dali i nagród które – co nie
mniej ważne – samorządy fun-
dowały.

||WYKOPKI 
W BOJSZOWACH. Mu-

zeum Miejskie w Tychach
prowadzi projekt badawczy
„Rok gospodarski na ziemi
pszczyńskiej”, którego partne-
rem jest m.in. Powiat Bieruń-
sko-Lędziński. W ramach za-
dania prowadzone są badania
terenowe oraz dokumentacja

fotograficzna prac rolnych. 
Po czerwcowej plenerowej in-
scenizacji sianokosów w Jedli-
nie i lipcowej żniw w Jajostach,
na potrzeby projektu, 12
września, odbyła się kolejna
plenerowa inscenizacja, tym
razem dotycząca ręcznego ko-
pania ziemniaków. Wszystkie
inscenizacje przygotowane zo-
stały według scenariusza Aloj-
zego Lyski.
Na polu należącym do Berna-
detty i Leszka Piekorzów role
kopaczek odegrały: Łucja Lys-
ko, Marta Lalorny, Marta Pie-
korz, Joanna Natkaniec i Gab-
riela Sklorz. W inscenizacji
udział wzięli także Leszek
Piekorz i Adam Natkaniec
oraz dzieci: Kinga, Natalka
i Wiktoria. 

przegląd
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||Międzynarodowy Turniej
Badmintona – Polish Interna-

tional 2015 został zaliczany do
rankingu Światowej Federacji
Badmintona (BWF) oraz rankin-
gu kwalifikacji olimpijskiej do
Rio de Janeiro. 

– Do rywalizacji przystąpiło
230 zawodników z 25 krajów
(w tym m.in. z Malezji, Indii, Ira-
nu, Kanady, z wielu państw na-
szego kontynentu: z Francji,
Niemiec, Danii, Czech, Słowacji).
Najliczniejsza jest reprezentacja
Polski. Liczy 40 zawodników,
z których dziewięcioro repre-
zentuje Uczniowski Klub Sporto-
wy w Bieruniu. Są to: Magdalena
Kulska, Kamil Kulski, Zuzanna
Parysz, Bartłomiej Parysz, Alan
Ostrowski, Wojciech Sajdok, Da-
niela Bielińska, Agata Iskra, Bar-
bara Knopek. Do Bierunia zje-
chało też wielu trenerów, sę-
dziów, obserwatorów, kibiców –
poinformował Szymon Kostka,
wiceprezes UKS i współorgani-
zator imprezy. 

Zawodnicy walczyli według
zasad regulaminowych określo-
nych przez BWF – pojedynczo
i parami o punkty, których suma
(liczona z wielu turniejów klasy-

fikacyjnych) zadecyduje, kto po-
jedzie na przyszłoroczne igrzys-
ka olimpijskie.

Niestety, żaden z zawodników
Unii nie przeszedł z grupy elimi-
nacyjnej do kolejnego etapu gry.
Być może znaczący wpływ miało
na to zbyt małe doświadczenie
i obycie turniejowe. Większość
zawodników z Bierunia to mło-
dzież, której przyszło walczyć
z seniorami, wśród których było
wielu tuzów tej dyscypliny spor-
tu. W finałach gry pojedynczej
mężczyzn i kobiet tryumfowali

Iskandar Zulkanain Zainuddin
z Malezji i Yen Mei Ho (oboje
z Malezji). W deblu kobiet zwy-
ciężyły Szwedki Clara Nistad
i Emma Wengber, zaś w deblu
mężczyzn Kasper Antonsen
i Niclas Nohr z Danii. Srebrny
medal wywalczył duet Paweł Pie-
tryja i Wojciech Szkundlarczyk. 

Turniej Polish International
2015 był imprezą mistrzowską
o dużym zasięgu i znaczeniu.
Prestiż tej imprezy i fakt, że
BWA wyraziła zgodę na jej przy-
gotowanie w Bieruniu był wiel-

Międzynarodowe święto badmintona w Bieruniu

POLISH INTERNA

Wyjątkowo bez oficjalnych powitań i przemówień, przy skromnej obecności osobisto−
ści, 17 września w hali sportowej Gimnazjum nr 1 w Bieruniu Nowym rozpoczęła się
najważniejsza od wielu, wielu lat impreza badmintonowa w naszym kraju.
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Autorem dokumentacji fotogra-
ficznej jest Tomasz Liboska –
etnolog i fotograf. 
Pomysłodawcą i koordynato-
rem projektu jest Agnieszka
Szymula z Działu Etnologii tys-
kiego muzeum. Efekty pracy
będzie można zobaczyć pod
koniec roku na wystawie
w Muzeum Miejskim w Ty-
chach.

||JAPOŃSKI POSŁANIEC.
25 września Yuji Miyata,

znany na całym świecie, japoń-

ski orędownik pokoju, odwie-
dził Powiatowy Zespół Szkół
w Bieruniu. Opowiadał mło-
dzieży o działaniach pokojo-
wych, w które zaangażował się
w 2007 r. po trudnych i boles-
nych wydarzeniach w swoim
życiu. Wówczas zdecydował,
że poświęci wszystko co ma,
aby uszczęśliwiać innych ludzi.
Yuji Miyata odwiedził kilka-
dziesiąt krajów, przeszedł pie-
chotą ponad 13.000 km, posa-
dził około 4.000 drzew, odwie-
dził ponad 800 szkół i 200 do-
mów dziecka.
– Przez moje akcje chcę edu-
kować i inspirować młodych
ludzi do zaangażowania się
w działania pokojowe. Dla
mnie pokój to robienie wszy-
stkiego co w mojej mocy, by
pomagać innym – mówi Yuji
Miyata. – Najważniejsze to za-
cząć od siebie, a najcenniejsze
jest to, co robimy dla naszych
najbliższych. W atrium Powia-
towego Zespołu Szkół zostało
posadzone symboliczne
drzewko pokoju, które będzie
przypominać o szczególnej wi-
zycie gościa z Japonii i jego
pięknym przesłaniu pokoju
i wolności. Japończyk trafił do
Bierunia dzięki szczęśliwemu
zbiegowi okoliczności i fascy-
nacji językiem japońskim Mar-
cina, ucznia klasy IV techni-
kum handlowego Powiatowego
Zespołu Szkół w Bieruniu, któ-
ry wcześniej spotkał się z nim
w Oświęcimiu.
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kim wyzwaniem organizacyj-
nym. Głównym organizatorem
jest Uczniowski Klub Sportowy
w Bieruniu przy wsparciu władz
województwa śląskiego, powia-
tu bieruńsko-lędzińskiego, mia-
sta Bierunia oraz szeregu spon-
sorów. 

Bieruń ma bardzo bogate tra-
dycje badmintonowe. U schyłku
ubiegłego wieku był silnym
ośrodkiem tego sportu. Stąd po-
chodziło wielu doskonałych za-
wodników osiągających wyniki
na skalę światową. Od paru lat
następuje renesans badminto-
na, co zawdzięczamy pasji i za-
angażowaniu działaczy, rodzi-
ców i przyjaciół badmintona
oraz lepszemu klimatowi wokół
tej dyscypliny. Powstały lepsze
warunki do uprawiania tego
sportu, uaktywnili się dawni za-
wodnicy i trenerzy, pojawiło się
nowe pokolenie animatorów.
Entuzjazm i ciężka praca za-
częły przynosić efekty. Wzrosło
zainteresowanie badmintonem
wśród dzieci, młodzieży i doros-
łych, którzy uprawiają ten sport
nie tylko rekreacyjne (nie bez
znaczenia jest to, że uprawianie
badmintona jest tańsze niż np.
tenisa ziemnego czy innych dy-
scyplin). Skupili się w UKS Bie-
ruń, gdzie systematycznie szko-
lą się i trenują. W ostatnich la-
tach wywalczyli kilkanaście me-

dali mistrzostw Polski w róż-
nych kategoriach wiekowych.
Klub pod kierunkiem nowych
prezesów, trenerów i sportow-
ców, takich jak Wojciech Palikij
i Szymon Kostka, rozwija się,
a przykładem tego są opisywa-
ne zawody. Bieruń ponownie
staje się silnym ośrodkiem bad-
mintona w Polsce i Europie. Te-
raz przygotowali widowisko
sportowe na wysokim poziomie,
a zdobyte doświadczenia na pe-
wno zaprocentują w przyszło-
ści. Rozpoczęły się starania
o to, aby imprezę tej samej ran-
gi organizować w Bieruniu co
roku. MR

NATIONAL 2015

ZDJĘCIA: MARIAN RYGLEWICZ
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||SPADOCHRONY 
ZAMIAST PLECAKÓW.

O wielu działaniach naszych
szkół powiatowych informuje-
my, lecz o tak niezwykłym pi-

szemy po raz pierwszy.
Grupka młodzieży klas mun-
durowych Powiatowego Ze-
społu Szkół w Lędzinach
spełniła swoje marzenia i od-
była skoki ze spadochronem.
W lipcu tego roku uczniowie
wzięli udział w projekcie
„Ekspedycja Orląt”, którego
głównym celem było motywo-
wanie uczniów klas munduro-
wych do osiągania jak najlep-
szych wyników w nauce,
a równocześnie umożliwienie
im udziału w dodatkowym
wyszkoleniu, przydatnym
w przyszłej pracy w struktu-
rach wojskowych. Anna Sto-
lecka, Paweł Topolnicki i Ro-
bert Kufelin zostali wybrani
do grona 30 najlepszych ucz-
niów, którzy wzięli udział
w obozie szkoleniowym na
terenie 18 bielskiego batalio-
nu powietrznodesantowego.
Tam ukończyli szkolenie spa-
dochronowe, po którym każ-
dy wykonał po trzy skoki
z 1.200 metrów. 
Szkoła postanowiła konty-
nuować tak wyjątkowe
przedsięwzięcie. Nawiązała
współpracę z firmą KRAK-
SKY z Krakowa i zorganizo-
wała szkolenie w Powiato-
wym Zespole Szkół w Lędzi-
nach i na lotnisku Pobiednik
Wielki pod Krakowem. Po kil-
ku godzinach szkolenia teo-
retycznego i praktycznego
uczniowie zostali przygoto-
wani do wykonania swojego
pierwszego w życiu skoku ze
spadochronem. Skoki wyko-
nali 1 października wraz
z opiekunem klas wojsko-
wych Joanną Poradzisz-Kru-
pą i uzyskali „Certyfikat
ukończenia kursu spadochro-

przegląd

||Grand Prix zdobył film Marty-
ny Artemenko z Ukrainy pt.

„Not less than 50 kg” („Nie mniej
niż 50 kg”). Pod nieobecność
laureatki nagrodę z rąk Henryka
Skupienia prezesa Stowarzy-
szenia Porąbek odebrał Woj-
ciech Wikarek – dyrektor festi-
walu, jego pomysłodawca, głó-
wny organizator, jednocześnie
czynny i wielokrotnie honoro-
wany za swoją twórczość filmo-
wiec.

Nagrodę specjalną Burmi-
strza Miasta Bieruń otrzymał
Michał Stenzel za filmy pt. „Pla-
ża” i „Addio”. Wyróżnienia zdo-
byli: Michał Krzel („Nasza roz-
mowa”), Kamila Borys („Cytat”)
Kasia Chwiesko („Jestem pod
wpływem”). 

Na festiwal, odbywający się
w dwuletnim cyklu nieprzerwa-
nie od 1993 roku, zgłoszono
w tym roku 72 filmy, wśród któ-
rych były obrazy z Ukrainy,
Czech, Rosji i Niemiec. Komisja
kwalifikacja dopuściła do kon-
kursu 43. Po ich obejrzeniu jury
w składzie Lidia Duda (przewo-
dnicząca), Jerzy Łuczak, Laszlo

Ani lepsze, ani gorsze, po prostu autentyczne i szczere

Inne kino
„Puls filmu” autorstwa Jacka Dworakowskiego z Gdyni o zmarłym w styczniu 2014
roku Stanisławie Pulsie – członku Komitetu Światowej Unii filmu Niezależnego
UNICA, nestorze, współtwórcy i orędowniku amatorskiego ruchu filmowego w Pol−
sce, wielokrotnym gościu i jurorze bieruńskiego festiwalu – zdobył nagrodę specjalną
Starosty Bieruńsko−Lędzińskiego na zakończonym 4 października XII Festiwalu Fil−
mów Amatorskich im. Leona Wojtali. 

Do zobaczenia za dwa lata! ZDJĘCIA: MARIAN RYGLEWICZ

Starosta Bernard Bednorz, Jacek Dworakowski i Witold Kon
− przewodniczący Federacji Twórców Filmów  Niezależnych.
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nowego STATIC-LNE
w Ośrodku Szkolenia Lotni-
czego SEVEN RIGHTS”.

||OFICER ROWEROWY.
Województwo śląskie ma

swojego oficera rowerowego.
W wyniku konkursu ogłoszo-
nego przez Urząd Marszał-
kowski został nim Aleksander
Kopia. Do jego głównych za-
dań będzie należała koordy-
nacja wszystkich działań do-
tyczących pro-rowerowej po-
lityki województwa, stworze-
nia jednolitych standardów
tworzenia infrastruktury ro-
werowej, współpraca z samo-
rządami, organizacjami poza-
rządowymi i innymi instytu-
cjami, których zakres działa-
nia związany jest z szeroko
pojętym ruchem rowerowym.
Śląskie, po Zachodniopomor-
skiem i Mazowieckiem, jest
trzecim regionem w kraju,
gdzie samorząd szczebla
wojewódzkiego zajmować się
będzie problematyką rowero-
wą. Ruch rowerowy z roku
na rok staje się coraz inten-
sywniejszy, a powstająca in-
frastruktura rowerowa jest
niewystarczająca i często
nie odpowiada potrzebom ro-
werzystów. Tworzenie regio-
nalnej infrastruktury odpo-
wiadającej europejskim stan-
dardom ma być nie tylko
ukłonem w stronę już akty-
wnie jeżdżących rowerzy-
stów województwa, ma być
elementem promocji regionu
w Polsce i za granicą. Alek-
sander Kopia jest autorem
„Strategii wspierania ruchu
rowerowego dla Śląska” oraz
koncepcji połączenia Szlaku
Zabytków Techniki Wojewó-
dztwa Śląskiego trasami ro-
werowymi. Od połowy lat 90.
zajmuje się problematyką
związaną z tworzeniem in-
frastruktury rowerowej
w miastach. 

Z
D

JĘ
C

IE
: T

O
M

A
SZ

 Ż
A

K

Polgar i Witold Kon przedstawi-
ła werdykt. 

– Obrady jury były jawne.
Obecni na festiwalu twórcy z za-
dowoleniem przyjęli jawną
i konstruktywną ocenę (czasem
bardzo krytyczną) ich dzieł,
wskazującą na mocne i słabe
strony filmów wybranych do
konkursu – powiedział Wojciech
Wikarek – dyrektor festiwalu,
poza tym sam uznany i wielo-
krotnie nagradzany twórca – fil-
mowiec. – Cieszy mnie, że każ-
da kolejna edycja festiwalu
świadczy o wzroście rangi i za-
sięgu imprezy. Zwiększa się li-
czba autorów i widzów oraz ja-
kość filmów – zarówno techni-
czna, jak i artystyczna. Dzięki
temu od 2013 roku nasza impre-
za objęta jest patronatem Świa-
towej Unii Filmu Niezależnego
UNICA. 

Organizatorzy i jurorzy z za-
dowoleniem podkreślają, że ol-
brzymim walorem tej imprezy
jest wielopokoleniowość twór-
ców filmowych. W Bieruniu spo-
tykają się starsi wiekiem twór-
cy, którzy swoje dzieło utrwala-
li na ośmiomilimetrowych taś-
mach filmowych, używali „zdo-
bycznego” sprzętu i wyposaże-
nia, niechętnie przystosowując
się do realizacji wideo, oraz fil-
mowcy, którzy takiej taśmy
w rękach nigdy nie mieli, a pier-
wsze filmiki robili przy użyciu
telefonu komórkowego lub roz-
budowanego o nowe filmowe
funkcje cyfrowego aparatu foto-
graficznego, a swoje dzieła swo-
bodnie mogą upowszechniać we
wszechpanującym serwisie
Youtube bądź jemu podobnych
serwisach i portalach społe-
cznościowych, tworzyć własne
wideoblogi itp. Film jako sposób
rejestracji rzeczywistości
ogromnie się upowszechnił. Ja-
ko dzieło wykreowane i forma
twórcza nadal pozostaje na swój
sposób elitarny. Wzrasta po-
ziom artystyczny i techniczny,
maleje (a w niektórych przypad-
kach wręcz zaciera się) różnica
między profesjonałami a amato-
rami. Coraz częściej i wyraźniej
tą granicą staje się komercja
i parcie na kasę: amatorzy (no,
na pewno nie wszyscy) chcą, za-
wodowcy muszą na swej pracy
zarobić. Dla pierwszych (z któ-
rych część traktuje to jako etap
do zawodowstwa) jest to odsko-
cznia od codziennych zajęć, dla
drugich już chleb codzienny. Ki-
no amatorskie to kino domowej
roboty, za kinem profesjonal-
nym stoją olbrzymie pieniądze,
całe wytwórnie, producenci, ak-

torzy, sztaby specjalistów róż-
nych dziedzin. Wspólny i ponad-
czasowy pozostaje język filmu,
pasja poszukiwania, wola arty-
stycznej wypowiedzi i zdobycia
uznania. Szanuje się starych
mistrzów, idealistów, którzy
sztuki i techniki filmowej uczyli
się w różnych klubach i klubi-
kach, w domach kultury. Pamięć
o tych najwybitniejszych hono-
ruje się wspomnieniem, nazwa-
mi festiwali, tytułami nagród. 

Przewodnicząca festiwalowe-
go jury Lidia Duda podkreśliła
jeszcze jeden ważny aspekt, ja-
kim jest międzynarodowa kon-
frontacja twórców. Bieruński fe-
stiwal jest nie tylko w nazwie
międzynarodowy. Trafiają tutaj
– i są doceniane, nagradzane –
filmy z innych państw. Nasi
twórcy mierzą się z elitą kina
amatorskiego, wzbogacają swój
warsztat, czynią go bardziej
wszechstronnym, otwartym
i chłonnym nowości. 

Trzydniowy festiwal zakoń-
czył się rozdaniem nagród, krót-
ką, wspominkową projekcją
fragmentów nagrodzonych dzieł
oraz pamiątkową fotografią
i konsumpcją firmowego, festi-

walowego tortu. Wcześniej do-
datkową atrakcją towarzyszącą
spotkaniu filmowców – amato-
rów (tych spoza Śląska) był
zjazd na dół kopalni Piast, pod-
czas którego mieli sposobność
poznać specyfikę i warunki pra-
cy.

Filmowcy z satysfakcją przy-
jęli zapowiedź (potwierdzoną
przez obecnych na sali mecena-
sów), że za dwa lata planowana
jest kolejna edycji tej ważnej,
prestiżowej dla środowiska im-
prezy, poza wszystkim dobrze
promującej także Bieruń i nasz
powiat. Wojtek Wikarek i jego
przyjaciele niech myślą o na-
stępnym festiwalu, a my cie-
szmy się myślą o tym, że znów
zobaczymy kawał kapitalnego,
niekomercyjnego kina.

Głównym organizatorem fe-
stiwalu było Stowarzyszenie Mi-
łośników Ziemi Bieruńskiej Po-
rąbek przy wsparciu KWK Piast,
Powiatu Bieruńsko-Lędzińskie-
go, Urzędu Miasta Bieruń, Bie-
ruńskiego Ośrodka Kultury, Fe-
deracji Niezależnych Twórców
Filmowych z siedzibą w War-
szawie i Zespołu Realizatorów
Wideo KWK Piast. MR

Dyrektor Wojciech Wikarek podsumowuje bieruńską imprezę. 

Festiwalowy tort smakował każdemu.
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||Powiat, a bezpośrednio Przy-
chodnia Psychologiczno-Peda-

gogiczna i Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie, był w ostatnim
czasie organizatorem i gospoda-
rzem dwóch ważnych konferencji
adresowanych do środowiska
nauczycieli i wychowawców. Obie
konferencje były związane z kon-
kretnymi projektami, na które po-
wiat pozyskał niemałe środki,
a których realizacja ma się przy-
czynić do zwiększenia kwalifika-
cji i kompetencji pracowników
oświaty i służb społecznych,
a w efekcie końcowym przełożyć
na dobro uczniów i rodzin. 

W Starostwie Powiatowym pe-
dagodzy spotkali się na podsu-
mowaniu projektu „Kompetentni
w edukacji – Wdrożenie systemu
doskonalenia nauczycieli w po-
wiecie bieruńsko-lędzińskim”.
Ten projekt unijny był realizowa-
ny w powiecie w 30 placówkach
(przedszkolach i szkołach róż-
nych typów) od 1 października
2013 roku. W ciągu dwóch lat
szkolnych uczestniczyło w nim
770 nauczycieli (o 170 więcej, niż
pierwotnie planowano).

Celem projektu było wdrożenie
do 31.07.2015 roku nowatorskie-
go systemu doskonalenia nau-
czycieli. System miał być wstę-
pem do (modyfikowanej i opóź-
niającej się) reorganizacji ich
szkolenia, aby szkolenia te bar-
dziej odpowiadały indywidual-
nym potrzebom nauczycieli i po-
szczególnych placówek.

Założenia i efekty realizacji
projektu omówiła Agata Nowicka
– kierownik projektu, wicedyrek-
tor PPP w Bieruniu.

Szkolenia odbywały się w czte-
rech sieciach tematycznych.
1. Sieć kadry kierowniczej. W ro-

ku szkolnym 2013-2014 kadra
doskonaliła się w temacie „Po-
zapedagogiczne obowiązki dy-
rektora szkoły”. W 2014-2015
wybrała temat „Rola dyrektora
w promocji i budowaniu wize-
runku szkoły”.

2. Sieć wychowawców uczących
w gimnazjach przerabiała te-
mat „Bezpieczna szkoła”.

3. Sieć pedagogów wybrała
„Zdrowie psychiczne”.

4. Sieć nauczycieli kształcenia
zintegrowanego i wczesno-
szkolnego zrealizowała dwa
tematy: „Praca z uczniem

młodszym – jak skutecznie
pracować z uczniem klas I-III”
i „Matematyka w edukacji
wczesnoszkolnej”. 
Agata Nowicka przedstawiła

statystyki i wnioski płynące
z realizacji projektu, którego li-
derem była Poradnia Psychologi-
czno-Pedagogiczna w Bieruniu,
partnerem – Centrum Przedsię-
biorczości Sp. z o.o. z Woli, a in-
stytucją nadzorującą i finansują-
cą projekt – Ośrodek Rozwoju
Edukacji przy Ministerstwie
Edukacji w Warszawie.

Dyrektorzy placówek otrzyma-
li pisemne podziękowania za
osobiste uczestnictwo i udział
pracowników kierowanych przez
nich placówek w szkoleniach, za-
jęciach i konsultacjach odbywa-

jących się w ramach projektu.
Wręczyli je wicestarosta Henryk
Barcik oraz dyrektor PPP w Bie-
runiu Krzysztof Kucyper. Jedno
z podziękowań odebrała Anna
Kubica, przewodnicząca Rady
Powiatu i dyrektor najlepszego
w powiecie i okolicy Gimnazjum
w Imielinie, na co wskazują tego-
roczne uczniowskie wyniki egza-
minów końcowych w tej szkole. 

Najnowsze zmiany w prawie
oświatowym w roku szkolnym
2015/2016, ogłoszonym przez
MEN Rokiem Otwartej Szkoły,
scharakteryzowała Ewa Fiedziu-
kiewicz z Regionalnego Ośrodka
Metodyczno-Edukacyjnego Metis
w Katowicach.

Decyzją minister Joanny Klu-
zik-Rostkowskiej w bieżącym ro-

ku szkolnym podstawowymi kie-
runkami realizacji polityki oświa-
towej państwa będą:
1. Wzmocnienie bezpieczeństwa

dzieci i młodzieży, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem dzieci
ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi w młodzieżo-
wych ośrodkach wychowaw-
czych, młodzieżowych ośrod-
kach socjoterapii, specjalnych
ośrodkach szkolno-wycho-
wawczych, specjalnych ośrod-
kach wychowawczych, ośrod-
kach rewalidacyjno-wycho-
wawczych. 

2. Podniesienie jakości kształce-
nia w szkołach ponadgimnaz-
jalnych poprzez zaangażowa-
nie przedstawicieli partnerów
społecznych w dostosowywa-
nie kształcenia zawodowego
do potrzeb rynku pracy.

3. Rozwijanie kompetencji czy-
telniczych oraz upowszechnia-
nie czytelnictwa wśród dzieci
i młodzieży.

4. Edukacja matematyczna
i przyrodnicza w kształceniu
ogólnym. 
Inny charakter miała zorgani-

zowana 30 września przez PCPR
w Powiatowym Zespole Szkół
w Bieruniu konferencja pod naz-
wą „Superwizja rodziny jako dzia-
łanie prewencyjne wobec dysfun-
kcji rodzinnych”. Konferencja ad-
resowana była do specjalistów
z zakresu profilaktyki i przeciw-
działania przemocy rodzinnej.

Do podstawowych zagrożeń dla
rodzin oraz ich poszczególnych
członków należy przemoc. Aby

Kompetencje w edukacji i superwizja rodziny 

Nauczyciele też się uczą

Zdobyta wiedza zostanie wykorzystana dla dobra uczniów i rodzin. ZDJĘCIA: MARIAN RYGLEWICZ

Wykład dra Aleksandra Mańki został wysłuchany ze szczegól−
nym zainteresowaniem.
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walka z nią i świadczona pomoc
była skuteczna, konieczne jest
podejmowanie działań zarówno
wobec osób doświadczających jak
i stosujących przemoc. Ważne są
przy tym spójne i interdyscypli-
narne działania, ścisła współpra-
ca pomiędzy instytucjami zajmu-
jącymi się tym problemem, two-
rzenie w środowisku lokalnym
skutecznego mechanizmu prze-
ciwdziałania i rozwiązywania kry-
zysów związanych z funkcjono-
waniem rodziny i przemocą.

Jak informowaliśmy, w bieżą-
cym roku nasz powiat przystąpił
do konkursów ogłoszonych przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-
łecznej oraz Śląski Urząd Woje-
wódzki i otrzymał dofinansowa-
nie na realizację dwóch projek-
tów z zakresu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie: 
1. „Centrum Superwizji Rodzin-

nej”;
2. „Konsultanci szkolni”.

Oba projekty realizuje Powiato-
we Centrum Pomocy Rodzinie.

Celem projektu „Centrum Su-
perwizji Rodzinnej” jest wzmoc-
nienie działań wspomagających
rodziny z problemami przemocy,
uzależnień itp. Do funkcjonują-
cych procedur przeciwdziałania
przemocy zostanie włączona su-
perwizja rodzinna prowadzona
przez doświadczonych specjali-
stów, których zadaniem jest sty-
mulowanie rodziny do budowania
mechanizmu ochronnego, elimi-
nowania tego co wadliwe w fun-
kcjonującym systemie rodzin-
nym (redukowanie wadliwych
nawyków i powielania wzorców
reakcji i zachowań). 

Niezwykle interesująco temat
ten przedstawił w wystąpieniu
wprowadzającym dr Aleksander
Mańka, a rozwinęli jego współ-
pracownicy, specjaliści z lędziń-
skiego PCPR.

Dorosłemu, rodzicowi nieobce
są przecież troska o dobro rodzi-
ny, wzmocnienie umiejętności
wychowawczych, dobre kompe-
tencje rodzicielskie, które po-
zwolą w przyszłości chronić
dziecko przed ryzykiem przemo-
cy, uzależnień i innymi zagroże-
niami rozwoju. W konferencji
uczestniczyli nauczyciele i wy-
chowawcy pedagodzy, psycholo-
dzy, socjolodzy, ale przede wszy-
stkim rodzice, pragnący posze-
rzyć swą wiedzę o zagadnienia
takie, jak na przykład: jak
wzmocnić u dziecka poczucie
własnej wartości, jak uczyć je
ochrony własnych granic, nau-
czyć je rozumienia zdrowej blis-
kości, rozwijać w nim poczucie
odpowiedzialności itp. 

||6 września odbyły się obchody 60-lecia istnienia
Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Tychach.

Cech Rzemiosł Różnych w Tychach (bo taką począt-
kowo miał nazwę) utworzono na mocy uchwały Wo-
jewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z 20
kwietnia 1955 roku. Kiedyś skupiał około 2.000 rze-
mieślników, obecnie zrzesza około 200 zakładów
z Tychów oraz powiatu bieruńsko-lędzińskiego
W tych nierzadko rodzinnych, istniejących od poko-
leń firmach zatrudnionych jest ponad 3 tysiące
osób. Dziesiątki młodych ludzi każdego roku ma
możliwość praktycznego wyuczenia się w nich za-
wodu i wejścia na swoją ścieżkę zawodowej karie-
ry. W gronie członków cechu nie ma obecnie ani je-
dnego szewca, pozostał tylko jeden krawiec, trzech
kominiarzy. Od lat dominuje za to mechanika pojaz-
dowa, zakłady piekarniczo-cukiernicze, od pewne-
go czasu dołączyło także fryzjerstwo.

Uroczystości jubileuszowe 60-lecia rozpoczęły
się uroczystym przemarszem ze sztandarami na
mszę do kościoła pw. św. Marii Magdaleny. Następ-
nie uczestnicy udali się do niedawno otwartej Re-
stauracji Huta Paprocka w Paprocanach, gdzie zo-
stały wręczone odznaczenia, dyplomy, podz-
iękowania…

Obecni byli posłowie, radni sejmiku wojewó-
dzkiego, przedstawiciele władz miasta wraz z pre-
zydentem Tychów, starosta bieruńsko-lędziński,
prezes zarządu, dyrektor oraz wicedyrektor Izby
Rzemieślniczej w Katowicach, delegacje innych ce-
chów, dyrektorzy szkół zawodowych. Oczywiście
uroczystość nie mogła się odbyć bez licznej grupy
rzemieślników i przedsiębiorców.

Wielu gości otrzymało odznaczenia i dyplomy,
przyznane m.in. przez ministra gospodarki i Zwią-
zek Rzemiosła Polskiego. Najwyższe odznaczenia –
Medale im. Jana Kilińskiego – otrzymali: Bernard
Bednorz, Andrzej Dziuba, sekretarz tyskiego Cechu
Andrzej Chwalczyk (złote), a także Zbigniew Giele-
ciak, Jan Drozdek i Mariusz Błasiak (srebrne).

Z kolei sam tyski Cech Rzemiosł i Przedsiębior-
czości otrzymał Złotą Honorową Oznakę Za Zasługi
dla Województwa Śląskiego”. Z rąk radnego sejmi-
ku województwa śląskiego Michała Wójcika wyróż-
nienie odebrała Danuta Pietras, która funkcję star-
szego cechu piastuje od piętnastu lat. To najdłuższa
kadencja w 60-letniej historii tej organizacji; wcześ-
niej starszymi cechu byli kolejno: Stefan Sornek,
Alojzy Solarczyk, Paweł Chwalczyk, Józef Biolik,
Zenon Pacuła i Ernest Adamus.

Jedną z trzech osób odznaczonych Honorową Od-
znaką Rzemiosła był lędzinianin Grzegorz Górnik,
skarbnik Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości
w Tychach, który otrzymał także jeden z dyplomów
uznania z okazji 25?lecia polskiej transformacji. Je-
dnym z dwóch wyróżnionych w kategorii „Inwesty-
cje 10?lecia” był Joachim Pinocy (za rozbudowę
kompleksu restauracyjno-hotelowego). Przyznano
także dyplomy uznania właścicielom najstarszych
firm rodzinnych zrzeszonych w tyskim cechu. Były
wśród firmy firmy z naszego powiatu: piekarnia An-
drzeja Wanota z Lędzin, założona w roku 1899 (An-
drzej Wanot otrzymał też dyplom z podziękowania-
mi za organizowanie corocznych spotkań branżo-
wych w dniu święta patrona piekarzy), stolarnia Jó-
zefa i Grzegorza Górników z Lędzin (1965 r.), salon
fryzjerski Justyny Musioł-Łosiak z Lędzin (1972 r.),
odlewnictwo Marii Lysko z Bierunia (1977 r.), war-

sztat mechaniczny Danuty i Piotra Wybrańców
z Bierunia (1978 r.), warsztat mechaniczny Danuty
Wróbel z Bierunia (1980 r.), zakład blacharski Bar-
tłomieja Kasprzyka z Bierunia (1987 r.), zakład
montowania instalacji i sieci Mariana Czempasa
z Bierunia (1989 r.), zakład fryzjerski Barbary Dem-
bkowskiej z Bierunia (1990 r.), piekarnia Krzysztofa
Segetha z Lędzin (1993 r.), firma ochrony mienia Ta-
deusza Szkarłata z Lędzin (1994 r.).

Cech Rzemiosł nie jest obecnie jedyną instytucją
skupiającą przedsiębiorców na naszym terenie.
Działa jeszcze Okręgowa Izba Przemysłowo-Han-
dlowa w Tychach i Bieruńsko-Lędzińska Izba Prze-
mysłowo-Handlowa. Przedsiębiorcy mają wybór.
Niektórzy należą tu i tu..

Cech jest właścicielem budynku Rzemiosła przy
ul. Damrota wybudowanym na jego potrzeby w 1973
r., dzisiaj częściowo wynajmowanym różnym fir-
mom, ponieważ 25-złotowe składki miesięczne
członkowskie nie pozwalają na jego utrzymanie. 

– Chociaż zmieniły się czasy, warunki działania,
jedne branże zupełnie zniknęły z rynku a pojawiły
się nowe, oczekiwania wobec cechu są praktycznie
niezmienne – powiedziała starsza cechu Danuta
Pietras. – Nasi członkowie oczekują pomocy, wsze-
chstronnego doradztwa. Do tego angażujemy swoje-
go prawnika, udzielającego członkom cechu darmo-
wych porad prawnych. Ponadto organizujemy róż-
nego rodzaju szkolenia i kursy dla pracodawców
i pracowników, pomagamy w przygotowaniu róż-
nych wniosków o refundację, zajmujemy się promo-
cją rzemiosła i przedsiębiorczości, spełniamy rolę
pośrednika pomiędzy zakładami a młodzieżą po-
szukującą możliwości kształcenia zawodowego, po-
zyskania konkretnego fachu i umiejętności. 

Jubileuszowe spotkanie tyskich i bieruńsko-lę-
dzińskich rzemieślników uświetniły występy chóru
Presto Cantabile i sopranistki Lucyny Wurcel, a za-
kończyła zabawa taneczna. R

Jubileusz przedsiębiorców

Do najliczniej reprezentowanych w cechu branż
od lat należą zakłady piekarniczo−cukiernicze. 

ZDJĘCIE: BM FOTO 
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||We wrześniu 2015 roku Rada Mini-
strów przyjęła Program Budowy

Dróg Krajowych na lata 2014-2023. To
dokument zawierający listę najważ-
niejszych inwestycji drogowych, jakie
zostaną zrealizowane ze środków
z Unii Europejskiej. Po intensywnych
zabiegach posłów i samorządowców
z naszego regionu na podstawowej li-
ście inwestycji do zrealizowania zna-
lazła się droga S-1.

Mieszkańcy regionu od co najmniej
kilkunastu lat czekają na powstanie
brakującego odcinka drogi S-1. W tym
czasie trwały spory związane z wy-
znaczeniem śladu drogi, a z uwagi na
duży koszt budowy obawiano się, czy
po zakończeniu procedur znajdą się
pieniądze na jej sfinansowanie. S-1 po-
zwoli na wyprowadzenie ruchu tranzy-
towego z miast i gmin powiatu bieruń-
sko-lędzińskiego, a także podniesie
atrakcyjność inwestycyjną tego obsza-
ru. Po wybudowaniu brakującego od-
cinka domknięta zostanie wschodnia
obwodnica Aglomeracji Śląskiej i skró-
ci się czas przejazdu do południowej
części województwa.

Rok 2015 jest kluczowy drogi S-1.
Wiosną Generalna Dyrekcja Dróg

Krajowych i Autostrad przedstawiła
nowy wariant śladu drogi, który zo-
stał zaakceptowany przez samorzą-
dowców ze Śląska i Małopolski. W ra-
mach tego projektu ma powstać pra-
wie 40 kilometrowy odcinek drogi od
węzła Kosztowy do węzła Suchy Po-
tok wraz z obwodnicami Bierunia
i Oświęcimia. Powstanie również
8 węzłów umożliwiających wjazd na
nową drogę. Obecnie trwa postępo-
wanie związane z wydaniem decyzji
środowiskowych dla przyszłej budo-
wy. Przedstawiciele GDDKiA spo-
dziewają się zakończenia formalno-
ści do końca tego roku. Rządowy plan
zakłada również podniesienie stan-
dardu istniejącego dziś odcinka S-1
z Pyrzowic do Kosztów, aby całość
spełniała standardy drogi ekspreso-
wej. Prace powinny rozpocząć się
w 2017 roku.

Koszt całej inwestycji wynosi 3,9
mld zł. Tak dużych środków nie dałoby
się zapewnić bez wsparcia z Unii Eu-
ropejskiej. Wpisanie drogi S-1 do Pro-
gramu Budowy Dróg Krajowych gwa-
rantuje, że będą pieniądze na jej budo-
wę.

Marek Wójcik

Droga S−1. Pieniądze są,
przebieg ustalony…

Zieloną, przerywaną kreską oznaczono ślad przebiegu drogi ekspresowej S−1.

MAREK WÓJCIK
– poseł na Sejm,
przewodniczący Ko−
misji Spraw Wewnę−
trznych, jeden z naj−
większych orędowni−
ków budowy tak po−
trzebnej nam trasy.
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||Program festiwalu – zgodnie
z zapowiedziami – był jak

zwykle interesujący i urozmaico-
ny, wzbogacony udziałem wir-
tuozów innych niż organy instru-
mentów. Wystąpiło dwóch klar-
necistów: Roman Widaszek i no-
minowany w tym roku do nagro-
dy Fryderyka Roman Licznerski,
z którym zagrał jeden z najlep-
szych polskich zespołów kame-
ralnych – Kwartet Śląski. Na wio-
lonczeli koncertowała Urszula
Mizia, na skrzypcach grał Piotr
Pławner. Śpiewali Feliks Widera
(tenor), a podczas koncertu w ko-
ściele św. Klemensa jeden z rap-
tem paru liczących się w Polsce

kontratenorów Marcin Liwień.
Wystąpił Zespół Kameralistów
Miasta Lędziny Pro Arte et Musi-
ca pod dyrekcją Marii Zuber –
laureat Nagrody Starosty Bieruń-
sko-Lędzińskiego w dziedzinie
kultury Clemens Pro Arte
AD’2014. Na najważniejszym fe-
stiwalowym instrumencie – na
organach – grali Władysław Szy-
mański, Piotr Grajter, Urszula Ja-
siecka-Bury, Dan Lönnqvist
(z Finlandii), Marek Kudlicki,
Krzysztof Urbaniak. 

W niedzielne popołudnia i wie-
czory w kościołach dekanatów
Bieruń i Lędziny zabrzmiały
utwory od baroku po współczes-

ność. Jeden z wieczorów w cało-
ści był poświęcony ariom z orato-
riów Georga Friedricha Haendla
z okazji przypadającej w tym ro-
ku 330 rocznicy urodzin kompo-
zytora. Wysłuchaliśmy też kon-
certu w całości wypełnionego
dziełami związanego ze Śląs-
kiem Georga Philippa Telemanna

Na koncercie finałowym 25
października w kościele Trójcy
Przenajświętszej w Chełmie
Śląskim usłyszymy odnoszącą
ostatnio sukcesy w całej Europie
{oh!}Orkiestrę Historyczną pod
kierownictwem Martyny Pastu-
szki, założoną w 2012 r. w Kato-
wicach przez grupę instrumenta-

listów – entuzjastów i pasjonatów
muzyki dawnej. Zapraszamy!

Z ciekawością czekamy także
na zakończenie plebiscytu na
najlepszy koncert i najbardziej
interesującego wykonawcę (wy-
konawców) XVI Jesieni Organo-
wej, zorganizowanego z inicjaty-
wy wiceprzewodniczącego Rady
Powiatu Marka Spyry. Plebiscyt
ten miał na celu określić oczeki-
wania programowe i inne słucha-
czy wobec kolejnych edycji festi-
walu. Jego wyniki zostaną ogło-
szone 6 listopada na stronie in-
ternetowej naszego powiatu. 

Fotoreportaż na stronie 20

Jesień Organowa na finiszu

Na wybory
i na koncert
Dobiega końca kolejny, XVI Festiwal Jesień Organowa w Powiecie Bieruńsko−Lędzińskim. W tym roku – jak pod−
czas większości tych festiwali – przygotowanych zostało osiem koncertów w wykonaniu wybitnych artystów pol−
skich i zagranicznych. 

Na inauguracji tegorocznego festiwalu w kościele Chrystusa Króla w Hołdunowie wystąpili laureaci nagrody Starosty Bieruńsko−
Lędzińskiego Clemens Pro Arte AD’2014 − Kameraliści Miasta Lędziny Pro Arte et Musica pod dyrekcją Marii Zuber. ZDJĘCIA: BM FOTO
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||Pszczoły to papierek lakmuso-
wy całego naszego ekosyste-

mu. Jeśli coś złego dzieje się
z pszczołami to znaczy, że coś
złego dzieje się z całym środo-
wiskiem.

Pszczołom zawdzięczamy coś
więcej niż tylko miód czy inne
produkty pszczele. Są one klu-
czowe dla produkcji żywności,
ponieważ to one zapylają rośliny,
które spożywamy. Trzmiele,
pszczoły i inne owady, np. moty-
le i muchówki – wszystkie te
owady pracują od świtu do nocy,
zapylając rośliny uprawne i dziko
rosnące. Co trzecia łyżka pokar-
mu, który spożywamy, zależy od
aktywności owadów zapylają-
cych. To owadom zapylającym
zawdzięczamy warzywa takie
jak pomidory czy cukinia, owoce
takie jak jabłka, orzechy czy zio-
ła służące nam za przyprawy.
Dotyczy to także olejów jadal-
nych – na przykład oleju rzepa-
kowego. W samej Europie ponad
4.000 odmian warzyw zależy od
zapylania przez pszczoły i inne
owady. Jesteśmy od nich uzależ-
nieni, a one umierają – w coraz
większej skali. 

Gdyby owady zapylające znik-
nęły, dla świata oznaczałoby to
katastrofę nie tylko ekologiczną –
załamałaby się produkcja żywno-
ści. Co stałoby się z zapylaniem?
Jak mogłoby się odbywać? Rę-
czne zapylanie jest niezwykle
drogie, powolne i wymaga ogrom-
nych nakładów pracy. Globalna
wartość ekonomiczna zapylania
przez pszczoły została ustalona
na 265 milionów euro rocznie.
Tak więc z punktu widzenia sa-
mej ekonomii, opłaca nam się
chronić pszczoły!

Śmierć pszczół to nasz ludzki
problem. Nasze życie zależy od
ich istnienia. Pszczoły i inne
owady zapylające odgrywają
kluczową rolę w naszym ekosy-
stemie.

Od końca lat dziewięćdziesią-
tych ubiegłego wieku pszczoły
znikają z uli. Pszczelarze na ca-
łym świecie obserwują tego ta-
jemnicze i nagłe przypadki.
Zmniejsza się także drastycznie
liczba pszczelich rodzin. 

Pszczoły miodne i dzikie owa-
dy zapylające odgrywają kluczo-
wą rolę w rolnictwie i produkcji
żywności. Niestety, obecnie sto-

sowany model rolny oparty na
agresywnym wykorzystaniu sub-
stancji chemicznych zagraża za-
równo jednym, jak i drugim,
przez co stwarza niebezpieczeń-
stwo dla łańcucha dostaw żywno-
ści. Istnieją mocne dowody nau-
kowe wskazujące, że neonikoty-
noidy i inne pestycydy są w du-
żym stopniu odpowiedzialne za
proces ginięcia pszczół.

Mając to na uwadze, obrońcy
środowiska i hodowcy pszczół
apelują do polityków o:

– wprowadzenie natychmia-
stowego i całkowitego zakazu
stosowania pestycydów szkodli-
wych dla pszczół i innych owa-
dów zapylających, poczynając od
siedmiu najbardziej niebezpie-
cznych: imidakloprydu, tiame-
toksamu, klotianidyny, fipronilu,
chloropiryfosu, cypermetryny
i deltametryny;

– przyjęcie narodowych pla-
nów ochrony owadów zapylają-
cych;

– monitorowanie stanu zdro-
wia pszczół miodnych i innych
owadów zapylających!;

– kompleksową ocenę ryzyka
stosowania pestycydów i zmniej-
szenie skali wykorzystywania
ich w produkcji w rolnictwie i nie
tylko;

– wspieranie i promocję prak-
tyk rolniczych mających korzy-
stny wpływ na życie owadów –
np. rotacji upraw (płodozmia-
nu);

– ustanawianie obszarów
proekologicznych na poziomie
indywidualnych gospodarstw;

– wspieranie ekologicznych
metod upraw,

– zwiększenie ochrony natu-
ralnych i półnaturalnych siedlisk
wokół obszarów rolniczych,
a także wzmacnianie bioróżnoro-
dności pól uprawnych;

– zwiększanie finansowania
badań, rozwoju i ekologicznych
praktyk rolnych polegających na
odchodzeniu od chemicznych
metod ochrony roślin i stosowa-
niu rozwiązań opartych na bio-
różnorodności, chroniących
przed szkodnikami wzmacniają-
cych odporność całego ekosyste-
mu.

Politycy Unii Europejskiej po-
winni przeznaczać więcej środ-
ków na badania w dziedzinie rol-
nictwa ekologicznego.

Pszczole miodnej, tak jak in-
nym zwierzętom hodowlanym,
zagrażają także choroby. Jak do
tej pory największego spusto-
szenia w pasiekach dokonała
choroba pasożytnicza popular-
nie zwana warrozą. Pojawiając
się na terenie Polski w latach
osiemdziesiątych ubiegłego
wieku zdziesiątkowała ilość
pszczół doprowadzając do roz-
paczy pszczelarzy. W tamtym
okresie pszczelarstwo należało
do bardziej płatnych zajęć, więc
warroza pozbawiła wielu rolni-
ków znacznych dochodów

z prowadzenia pasieki. Sprawcą
nieszczęścia jest roztocz Var-
roa destruktor i do tej pory nie
znaleziono sposobu na całkowi-
te pozbycie się tego niszczyciel-
skiego pasożyta. Przyjęte spo-
soby leczenia nie eliminują go
ze środowiska, a tylko ograni-
czają jego ilość. Warroza jest
chorobą na tyle paskudną, że
oprócz niszczycielskiej działal-
ności polegającej na żywieniu
się roztocza „krwią” pszczół
(w świecie owadów zwaną he-
molimfą), osłabia siłę całej
pszczelej rodziny stwarzając
dogodne warunki dla rozwoju
chorób wirusowych.

Od lat pszczoły nękane są tak-
że przez pasożytnicze grzyby
Nosema Apis i Nosema cerenae.

Również wirusy przynoszą
straty pszczelarzom. Skutki wy-
stępowania chorób wirusowych
w pasiekach zaobserwowano już
kilkadziesiąt lat temu. Badania
naukowe określiły kilka szkodli-
wych wirusów. Na ich zgubne
działanie pszczoły stały się bar-
dziej podatne wraz z pojawieniem
się warrozy oraz trudnych warun-
ków bytowania. Pogorszenie się
warunków życia pszczół jest efek-
tem uboższej szaty roślinnej (za-
razem bazy poużytkowej), zanie-
czyszczenia środowiska przez
działalność przemysłu oraz poja-
wienia się dużych obszarów mo-
nokultur w rolnictwie, połączone
z intensywną chemizacją.

Ponadto w ostatnich latach po-
goda dla pszczół nie jest też zbyt
łaskawa. Wiosny są zimne i nie-
mal zanika charakterystyczna
pora jaką było przedwiośnie. Po
zimie, która obejmuje dużą część
marca, nadchodzi wiosna trwają-
ca zbyt krótko. W takiej sytuacji
rodziny pszczele nie rozwijają
dostateczne siły pozwalającej na
wykorzystanie pożytków wiosen-
nych występujących w tak krót-
kim czasie, na przestrzeni najwy-
żej 2-3 tygodni. Pszczelarze nap-
rawiają to w różny sposób, ale
często ich wysiłki są daremne.
Pogoda robi psoty, nie kierując się
kalendarzem i bardzo trudno dzi-
siaj o dokładną prognozę. Nie mó-
wiąc już o częstszym występowa-
nia takich kataklizmów jak po-
wódź, huragan czy gradobicie.

Te trudne warunki pogarszać
może brak przemyślanego dzia-

Kto ma pszczoły ten ma … 

Miód i kłopoty

Pszczoła z warrozą. ZDJĘCIE: WWW.PORTALPSZCZELARSKI.PL
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łania pszczelarza. W pierwszej
kolejności powinien on prze-
strzegać rygoru terminowości
wykonywanych prac w pasiece,
ze szczególnym uwzględnieniem
wykorzystania skutecznych me-
tod walki z warrozą. Nie można
też traktować pszczół po maco-
szemu, rabując je z tego, co przy-
niosą do ula. Żadne „wynalazki”,
czyli syntetyki, nie zastąpią im
naturalnego pyłku, pierzgi czy
miodu.

W pierwszym dziesięcioleciu
tego wieku stało się jednak coś,
o czym pszczelarze niechętnie
mówią, a jeśli mówią, to z trwo-
gą. Pasieki objęła plaga w po-
staci tzw. zespołu masowego
ginięcia pszczół. Przejawia się
to w ten sposób, że rodziny
pszczele przygotowane jesie-
nią do zimowli i wyposażone
w odpowiednią ilość zapasu
zmniejszają się liczebnie.
Pszczoły giną poza ulem, cho-
ciaż w nim samym nie obser-
wuje się większej ilości pad-
łych pszczół, czy zmian choro-
bowych u czerwiu. Ostatecznie
do wiosny przeżywa niewiele
rodzin, a jeśli w ogóle prze-
trwają zimę, to ich siła jest ma-
ła. Spustoszenie jest za to
ogromne, straty wynoszą nawet
80 – 90% stanu pasieki.

Pierwsze informacje o tym
niebezpieczeństwie (z angielska
zwanym w skrócie CCD), dotarły
w roku 2004 z USA. Szybko je-
dnak CCD zaobserwowano w za-
chodniej części Europy oraz
w Polsce. Skutki były takie same:
pogrom liczebności rodzin
pszczelich.

Choroba ma wiele przyczyn,
zresztą mówi o tym jej nazwa
„zespół masowego ginięcia
pszczół”, lecz co się na nie skła-
da?

Badaniami objęto pszczoły
chore na CCD oraz zdrowe.
W grupie pszczół chorych stwier-
dzono większą ilość wirusów.
Tylko w niej pojawiły się ka-
szmirski wirus pszczół (KBV)
i izraelski wirus ostrego paraliżu
pszczół (IAPV). Stwierdzono
w niej również obecność jednoko-
mórkowego grzyba Nosema Apis.
Wprawdzie także w grupie
pszczół zdrowych wykryto obec-
ność tego grzyba, występował on
jednak w małej ilości, i tylko w je-
dnej próbie. Obie grupy – chora
i zdrowa – porażone były w je-
dnakowym stopniu przez pozo-
stałe znane wirusy oraz grzyba
Nosema cerenae.

Rezultaty tych badań wykazały
więc z dużym prawdopodobień-
stwem, że sprawcą nieszczęścia
jest pojawienie się wirusów KBPV
oraz IAPV oraz grzyba Nosema
cerenae. Niestety, nie ma na nie
lekarstwa, a tym samym póki co
nie można posłużyć się szcze-
pionką. Pozostaje więc dbanie
o jak najlepszą kondycję pszczół
i oczekiwanie na wyniki dalszych
badań, których skutkiem będzie
eliminacja zagrożenia. Leży to nie
tylko w interesie pszczelarzy.
Pszczoły odgrywają przecież ol-
brzymią rolę jako zapylacze. Zbyt
mała ilość, albo brak tych pożyte-
cznych owadów, oznacza brak
w ekosystemie cennego zapyla-
cza roślin, a to może nas wszy-
stkich bardzo drogo kosztować.

– Niestety, wszystkie te proble-
my – może w mniejszym nasile-
niu, co wynika z dużej wiedzy i fa-
chowości śląskich pszczelarzy –
występują także w naszym rejo-
nie – mówi Kazimierz Wiśniow-
ski, prezes Koła Pszczelarzy im.
ks. A. Spendla w Bojszowach. –
Dlatego w celu przybliżenia tych
zagadnień, 21 listopada (sobo-
ta) w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego
w Bieruniu wraz Rejono-
wym Kołem Pszczelarzy
Bieruń organizujemy szko-
lenie dla pszczelarzy i mie-
szkańców naszego powiatu
na temat „Choroby pszczół,
profilaktyka i leczenie ro-
dzin porażonych i ich
wpływ na produkty pszcze-
le”. Wykład wygłosi wybitny
znawca tej problematyki,
doskonały pszczelarz i (co
także ważne) mówca prof.
Paweł Chorbiński z Uniwer-
sytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu. Zapraszamy!

Opracowano na podstawie
literatury fachowej, 

materiałów z Internetu 
i organizacji Greenpeace. 

Hotelik dla owadów zapylają−
cych. Może być ustawiony
w pobliżu pól, lasów, zagajni−
ków. ZDJĘCIE: ARC 

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
informuje i doradza

Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej realizowane są
przez dwa odrębne przedsiębiorstwa – sprzedawcę i dystrybuto-
ra. Konsument może zatem zawrzeć dwie odrębne umowy: umo-
wę sprzedaży ze sprzedawcą oraz umowę o świadczenie usług
dystrybucji z dystrybutorem. Energia elektryczna może być tak-
że dostarczana odbiorcy na podstawie jednej umowy, tj. umowy
kompleksowej, zawieranej ze sprzedawcą. Obecnie najczęściej
stosowaną w obrocie konsumenckim umową jest umowa kom-
pleksowa. 

Warto pamiętać, że każdy konsument ma prawo dokonać wy-
boru sprzedawcy, posiłkując się sporządzoną listą sprzedawców
działających na terenie konkretnego dystrybutora (czyli takich,
którzy mają z dystrybutorem zawarte Generalne Umowy Dystry-
bucji). Często, niestety, zdarza się, że konsument zawiera umo-
wę z alternatywnym sprzedawcą energii nie będąc świadomym
tego faktu. Do takiej sytuacji dochodzi, gdy przedstawiciel alter-
natywnego sprzedawcy stawia się osobiście w domu czy mie-
szkaniu konsumenta i zachęca go do podpisania umowy. Podczas
powyższej procedury konsumenci nierzadko są utrzymywani
w przeświadczeniu, że mają do czynienia z dotychczasowym
sprzedawcą energii i nie są świadomi, że składając swój podpis
na przedłożonym dokumencie dokonują wyboru nowego sprze-
dawcy. Dopiero po skontaktowaniu się z aktualnym sprzedawcą
są informowani, iż prawdopodobnie zawarli nową umowę z in-
nym sprzedawcą energii. Opisane powyżej działania sprzedaw-
ców energii wprowadzające konsumentów w błąd są uznawane
za niezgodną z prawem nieuczciwą praktykę rynkową. 

Należy więc pamiętać, że zawierając umowę poza lokalem
przedsiębiorcy, każdy konsument ma prawo odstąpić od
niej bez ponoszenia dodatkowych kosztów w ciągu 14
dni kalendarzowych. Aby odstąpienie było skuteczne wystar-
czy wysłać podpisane „Oświadczenie o odstąpieniu od
umowy” (wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest
m.in. w Załączniku nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach
konsumenta [Dz.U.2014, poz. 827]) pocztą na adres nowego
sprzedawcy i poinformować o tym fakcie aktualnego sprzedawcę,
z którym związani jesteśmy np. umową kompleksową. 

Chcesz wiedzieć więcej? 
odwiedź portal Urzędu Regulacji Energetyki:

www.bip.ure.gov.pl i pobierz „Zbiór praw konsumenta
energii elektrycznej” bądź skontaktuj się biurem rzecznika 

konsumentów w Bieruniu pod nr telefonu: 32 226-91-75.

ZMIANA SPRZEDAWCY 
ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
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