
IINNFFOORRMMAATTOORR  PPOOWWIIAATTUU  BBIIEERRUUŃŃSSKKOO--LLĘĘDDZZIIŃŃSSKKIIEEGGOO
BIERUŃ. KWIECIEŃ  2011 ROK BEZPŁATNY

KKiieerruujjąącc  ssiięę  wwsskkaazzaanniieemm  CCyycceerroonnaa,,  oobbrraadduujjąąccaa  44 lluutteeggoo  rrookkuu  kkaappiittuułłaa  wwyybbrraałłaa  llaauu--
rreeaattóóww  NNaaggrrooddyy  SSttaarroossttyy  BBiieerruuńńsskkoo--LLęęddzziińńsskkiieeggoo  ww DDzziieeddzziinniiee  KKuullttuurryy  zzaa  rrookk  22001100..

2244  mmaarrccaa  CClleemmeennssyy::  PPrroo  AArrttee,,  PPrroo  CCuullttuurraa  ii PPrroo  PPuubblliiccoo  BBoonnoo  zzoossttaałłyy  wwrręęcczzoonnee  ppoo
rraazz  ddzziieessiiąąttyy.. WWiięęcceejj  nnaa  ssttrroonnaacchh  22--44

Clemensy po raz dziesiąty!

Sztuka 
wymaga uznania!
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Uroczystą część sesji Rady Po-
wiatu prowadził przewodniczą-
cy Józef Berger. Werdykt kapitu-

ły oficjalnie ogłosił starosta Ber-
nard Bednorz. Laudacje na
cześć poszczególnych laureatów
wygłosili: o. Eliasz Hetmański,
prof. Ryszard Kaczmarek, prof.
Jan Malicki. „Jubileuszowe” sta-
tuetki Clemensa w tym roku
odebrali:

KKrrzzyysszzttooff  GGrryykkssaa, nagrodzony
w kategorii Pro Arte za kunszt
artystyczny i twórcze dokonania,
dzięki którym znacząco zaistniał
na rynku sztuki witrażowej. Na
Jego dorobek składają się dzie-
ła realizowane według włas-
nych projektów oraz rekonstruk-
cje i prace konserwatorskie. Wi-
traże z bieruńskiej pracowni
zdobią obiekty sakralne, użyte-
czności publicznej i domy pry-
watne w regionie i kraju. Są
świadectwem talentu i umiejęt-
ności młodego twórcy.

RRaaffaałł  BBuullaa, który nagrodę
w kategorii Clemens Pro Cultu-
ra otrzymał za wieloletnią pracę
i wybitne dokonania jako pasjo-
nat, badacz, dokumentalista
i popularyzatorowi historii Lę-
dzin, Chełmu Śląskiego i innych
miejscowości powiatu bieruń-
sko-lędzińskiego. Na jego bo-
gaty dorobek składają się kro-
niki kopalniane, opracowania
i artykuły poświęcone historii

górnictwa węglowego w okolicy
oraz książki o losach i tragedii
Górnoślązaków w latach II woj-

ny światowej i w okresie powo-
jennym, prezentujące nieznane
lub zapomniane fakty, stano-
wiące cenne źródło wiedzy
i materiał do dalszych badań
historycznych.

ZZyyggmmuunntt  FFoollttaa, nagrodzony
został w kategorii Clemens Pro
Publico Bono za wspieranie
inicjatyw kulturalno-nauko-
wych sprzyjających kultywowa-
niu tradycji górniczych oraz
wzmacnianiu odwiecznych
śląskich wartości związanych
z pracą, rodziną, domem i re-
ligią. Poprzez zaangażowanie
w przedsięwzięcia, których ce-
lem jest pomoc najbardziej
potrzebującym, aktywnie reali-
zuje on ideę społecznej odpo-
wiedzialności biznesu. Na
szczególne podkreślenie zasłu-

guje mecenat sprawowany
przez Laureata oraz współpra-
cowników Centrum Dozoru
Górnictwa Podziemnego w Lę-
dzinach nad akcjami o cha-
rakterze społecznym i kultural-
nym w powiecie bieruńsko-lę-
dzińskim.

– To jubileuszowy, dziesiąty
wieczór, podczas którego wrę-
czamy nagrody Starosty Bieruń-
sko- Lędzińskiego w dziedzinie
kultury. W istocie są one nagro-
dą całej naszej powiatowej spo-
łeczności dla najwybitniejszych,

najaktywniejszych twórców, ani-
matorów i mecenasów kultury –
mówił starosta Bernard Be-
dnorz. Pomysł ustanowienia tej
nagrody narodził się niedługo
po powstaniu Powiatu Bieruń-
sko-Lędzińskiego. Uznaliśmy
wtedy, że to kultura, przeszłość,
wspólne obyczaje i tradycja naj-
mocniej spajają społeczność
naszego powiatu, a ludziom

dbającym o rozwój i upo-
wszechnianie kultury należy się
nasz najwyższy szacunek i uzna-
nie.

Od 2000 roku – najpierw
medalem, potem statuetkami
Clemensa – zaczęliśmy honoro-
wać twórców i animatorów kul-
tury. W 2004 roku przyznaliśmy
po raz pierwszy nagrodę Cle-
mens Pro Publico Bono Anno
Domini 2003 – za wsparcie ini-
cjatyw kulturalnych i mecenat
nad kulturą. 

Oddając zasługi mojemu po-
przednikowi, staroście Piotrowi
Czarnynodze, kolejnym prze-
wodniczącym Rady Powiatu
i członkom Kapituły tej nagrody,
chcę podkreślić, że Clemens –
choć jest nagrodą uznaniową –
nie jest nagrodą krytyków
i znawców sztuki.

Nagrodę tę przyznaje kapitu-
ła uwzględniając opinie i wska-
zania mieszkańców naszego
powiatu, którzy nominują kan-

dydatów, oceniają ich dokona-
nia i zaangażowanie.

Dotyczy to zarówno pojedyn-
czych osób i ich dorobku, jak
i grup osób skupionych w ze-
społach folklorystycznych, chó-
rach, teatrze amatorskim i róż-
nych organizacjach, które do
celów swojego działania zali-
czają kulturę oraz pielęgnowa-
nie naszej tradycji i dorobku.

Kultura wzmacnia człowieka
W jubileuszowej uroczystości wręczenia nagrody kulturalnej starosty wzięli udział wicewojewo-
da śląski Piotr Spyra, radny sejmiku województwa śląskiego Piotr Czarnynoga, dotychczasowi
laureaci i nominowani do nagrody, samorządowcy, duchowieństwo, ludzie kultury i biznesu.
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Dotychczas do nagrody kan-
dydowało wiele osób i zespo-
łów, lecz Clemensa otrzymali
tylko nieliczni.

Wszystkim nominowanym
i laureatom, z całego dziesię-
ciolecia, wszystkim twórcom,
działaczom i animatorom kul-
tury, wszystkim, którzy wspie-
rają utrzymanie i rozwój na-
szego kulturowego dziedzictwa
w powiecie bieruńsko-lędziń-
skim jednakowo serdecznie
gratuluję.

Życzę, aby wasze talenty na-
dal się rozwijały, a wasza twór-
czość, pasja, aktywność i wrażli-
wość na potrzeby kultury nadal
jak najwspanialej nam owoco-

wały. Aby przynosiły piękno
i prawdę, radość i wzruszenia,
wzniosłą myśl i cenną refleksję

oraz znajdowały jak najwięcej
odbiorców i naśladowców. Liczę
na to, że wśród Laureatów coraz

liczniej będą pojawiać się artyści,
popularyzatorzy i społecznicy –
przedstawiciele młodszego po-

kolenia mieszkańców. Wszystkim
ludziom kultury naszego powiatu
życzę satysfakcji i sukcesów!

Podziękowania laureatów,
kwiaty i gratulacje dopełniły
uroczystości. Życząc nagrodzo-
nym dalszego rozwoju twór-
czych mocy i pomnożenia do-
robku, wicewojewoda Piotr Spy-
ra przypomniał o szczególnym
wpływie kultury na oblicze czło-
wieka. – Prawdziwa kultura ma
zbliżać człowieka do prawdy,
dobra i piękna. Tak pojmowa-
na kultura wyostrza sumienie
człowieka, wzmacnia w nim to,
co dobre, osłabia to, co złe –
mówił. Ciepłe słowa skierowali
do wyróżnionych zebrani na
clemensowej gali przedstawicie-
le samorządu, a marszałek wo-
jewództwa śląskiego Adam Ma-
tusiewicz przekazał list gratula-
cyjny. 

Pięknym podsumowaniem
uroczystego wieczoru były sło-
wa ks. kanonika Józefa Przyby-
ły. Przypominając antyczną
anegdotę o królu Persów i męd-
rcach odpowiadających na py-
tanie: co jest największym
nieszczęściem człowieka? roz-
winął myśl jednego z nich, że
„Puste ręce człowieka, który stoi
na sądzie”. – Parafrazując te
słowa chcę je odnieść do lau-
reatów nagrody i chcę powie-
dzieć, że wasze ręce są pełne
chwały, dobrych czynów, dobra
człowieczego. Składając najlep-
sze życzenia wszystkim laurea-
tom nagrody Clemens chcę do
was wszystkich odnieść także
piękną maksymę łacińską:
„Niech najwyższa sława zyskuje
najgodniejszą nagrodę”. Myślę,
że tą najgodniejszą nagrodą
jest niewątpliwie nagroda Cle-

KKaażżddaa  zz ttrrzzeecchh  kkaatteeggoorriiii  nnaaggrrooddyy  
jjeesstt  jjeeddnnaakkoowwoo  wwaażżnnaa..
KKaażżddaa  zzee  ssttaattuueetteekk  jjeesstt  jjeeddnnaakkoowwoo  cceennnnaa..
KKaażżddaa  zz kkaatteeggoorriiii  pprreemmiiuujjee  iinnnnąą,,  
sszzcczzeeggóóllnnąą  cceecchhęę  llaauurreeaattóóww::
nniieepprrzzeecciięęttnnąą  wwrraażżlliiwwoośśćć  ii ttaalleenntt,,
ooggrroommnnąą  ppaassjjęę  ii zzaaaannggaażżoowwaanniiee
sszzcczzeerroośśćć  ii ooffiiaarrnnoośśćć

ZZddrroowwyycchh,,  rraaddoossnnyycchh  ii  wwiioosseennnnyycchh  
ŚŚwwiiąątt  WWiieellkkaannooccnnyycchh,,

ppeełłnnyycchh  wwiiaarryy,,  nnaaddzziieeii  ii  mmiiłłoośśccii..
SSuuttoo  zzaassttaawwiioonnyycchh  ssttoołłóóww,,  

ppooggooddnnyycchh  ssppoottkkaańń  ww  ggrroonniiee  rrooddzziinnyy  ii  pprrzzyyjjaacciióółł
oorraazz  WWeessoołłeeggoo  AAlllleelluujjaa!!  

WWsszzyyssttkkiimm  MMiieesszzkkaańńccoomm  PPoowwiiaattuu  żżyycczząą

JJóózzeeff  BBeerrggeerr
PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  PPoowwiiaattuu

BBeerrnnaarrdd  BBeeddnnoorrzz
SSttaarroossttaa  BBiieerruuńńsskkoo−−LLęęddzziińńsskkii

WWssppóóllnnee,,  ppaammiiąąttkkoowwee  zzddjjęęcciiee  llaauurreeaattóóww  ii  ggoossppooddaarrzzyy..
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mensa. Oby więcej takich ludzi
rodziło się na naszej ziemi,
a wtedy będzie lepsze życie
tych, którzy przyjdą po nas –
powiedział ks. kanonik.

Uroczystości, która miała
miejsce w sali widowiskowo-
kinowej „Piast” w Lędzinach,
towarzyszyła wystawa w holu
Urzędu Miasta, która przed-
stawiała sylwetki i dorobek
laureatów nagrody za rok
2010, a także przypominała
wszystkich laureatów nagrody
Clemensa minionego dziesię-
ciolecia. Wystawę można

oglądać do 20 kwietnia
w Galerii Starostwa Powiato-
wego w Bieruniu przy ulicy św.
Kingi 1.

W części artystycznej –
w koncercie dedykowanym
przez wójta Bojszów Henryka
Utratę – wystąpił Bojszowski Ze-
spół Kameralny „Ponticello”
pod kierunkiem Roberta Koź-
biała. Laureatom poświęcono
również okolicznościowe wyda-
wnictwo, które dostępne jest na
stronie internetowej www.po-
wiatbl.pl. 
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KKRRÓÓTTKKOO
12 kwietnia odbyło się pier-

wsze posiedzenie powołanego
przez starostę Bernarda Be-
dnorza nowego składu Powia-

towego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego. Podczas posie-
dzenia zostało przedstawione
opracowanie „Rzeki i cieki wo-
dne w powiecie bieruńsko-lę-
dzińskim – koncepcja moderni-
zacji w latach 2011 – 2014”,
powstałego w starostwie. Na
podstawie informacji Śląskiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych zespół przeprowadził
analizę stanu bezpieczeństwa
powodziowego na terenie po-
wiatu.

Z udziałem wicewojewody
śląskiego Piotra Spyry i prze-
wodniczącego Komitetu Kra-
jowego ZDP Adama Czerwiń-
skiego 9 kwietnia w Staro-
stwie Powiatowym w Bieruniu
obradował Konwent Zarząd-
ców Dróg Powiatowych. Ucze-
stnicy konwentu – przedstawi-
ciele 14 powiatowych zarzą-
dów dróg w naszym wojew-
ództwie,, władz samorządo-

wych i administracji – rozma-
wiali między innymi o współ-
pracy z Zarządem Dróg Wo-
jewódzkich w Katowicach,
o zasadach wyboru i realiza-
cji zadań z Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg Lo-
kalnych (III edycja 2010/
2011) oraz o sprawozdaw-
czości związanej z gospodar-
ką odpadami w zarządach
drogowych. 

Wśród 17. „Ludzi Dobrej Wo-
li”, których Prezydent Rzeczpo-
spolitej Polskiej Bronisław Komo-
rowski, za wybitne zasługi rato-
wania życia ludzkiego, niesienie
pomocy więźniom niemieckiego
nazistowskiego obozu koncentra-
cyjnego i zagłady Auschwitz od-
znaczył wówczas Krzyżem Oficer-
skim Orderu Odrodzenia Polski
była Róża Sklorz z Bojszów. Ży-
czeniem Prezydenta Bronisława
Komorowskiego było, aby takie
samo odznaczenie uroczyście
przekazać nieobecnemu na bel-
wederskiej uroczystości z powodu
choroby drugiemu bohaterowi
z Bojszów, panu Franciszkowi
Lysce, podczas ważnej dla społe-
czności powiatu uroczystości.

WW  cczzeerrwwccuu  11994422  rrookkuu  ddwwiiee
bboojjsszzoowwsskkiiee  rrooddzziinnyy  SSkklloorrzzyy  ii LLyyss--
kkóóww  uuddzziieelliiłłyy  ppoommooccyy  ii sscchhrroonniiee--
nniiaa  zzbbiieeggłłeemmuu  zz hhiittlleerroowwsskkiieeggoo
oobboozzuu  AAuusscchhwwiittzz  AAuugguussttoowwii  KKoo--
wwaallcczzyykkoowwii..  UUrraattoowwaałłyy  mmłłooddeemmuu
mmęężżcczzyyźźnniiee  żżyycciiee..  

PPóóźźnniieejjsszzyy  aakkttoorr  ii rreeżżyysseerr  wwyy--
ddaarrzzeenniiaa  ttee  sszzeerrookkoo  pprrzzeeddssttaawwiiłł
ww sswwoojjeejj  kkssiiąążżccee  „„RReeffrreenn  kkoollcczzaa--
sstteeggoo  ddrruuttuu..  TTrryyllooggiiaa  pprraawwddzzii--
wwaa””  ii pprrzzyyggoottoowwaannyymm  pprrzzeezz  ssiiee--
bbiiee  mmoonnooddrraammiiee  „„WWiięęzziieeńń
66880044””..  ZZoossttaałł  HHoonnoorroowwyymm  OObbyy--
wwaatteelleemm  BBoojjsszzóóww..

Przekazanie odznaczenia
w imieniu Prezydenta RP nastąpi-
ło po zakończeniu uroczystej
„Clemensowej” części sesji Rady
Powiatu 24 marca. Dekoracji do-
konał wicewojewoda Piotr Spyra. 

– Żyjemy w takich czasach, że
bycie człowiekiem dobrym czy
przyzwoitym nie wymaga od nas
heroizmu. To jest kwestia naszej
woli i możności – powiedział wi-
cewojewoda. – Natomiast wyob-

raźmy sobie taki czas, kiedy bycie
człowiekiem dobrym przyzwoi-
tym wymagałoby od nas ryzyko-
wania życia naszego, naszej ro-
dziny. Kto z nas byłby w stanie

przekroczyć tę granicę ryzyka
śmierci? Myślę, że bardzo nie-
wielu. Tym bardziej czuje się za-
szczycony, że mogłem w imieniu
Prezydenta RP ten order panu
przekazać. Dołączam osobiste
wyrazy szacunku. 

Odznaczonemu podziękował
August Kowalczyk: – Franek,
dziękuję ci za to, że żyję… Twoim
rodzicom, twojemu rodzeństwu,
całej rodzinie Sklorzy – raz je-
szcze serdeczne Bóg zapłać!

– Byliśmy świadkami ważnej
i wzruszającej chwili. Postano-
wieniem Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej uhonorowany
został jeden z niezliczonej liczby
polskich bohaterów, którzy swo-
ją postawą i czynem wyróżnili
się w okrutnych i tragicznych la-
tach drugiej wojny światowej –
powiedział Józef Berger, prze-
wodniczący Rady Powiatu. –
Niosąc pomoc rodakowi – więź-
niowi obozu koncentracyjnego
narażał swoje życie i swojej ro-
dziny. Teraz, kiedy tak wiele
i tak głośno mówi się o posta-
wach Polaków w latach hitle-
rowskiej okupacji, czyn pana
Franciszka Lyski nabiera dodat-
kowej, moralnej i symbolicznej
wymowy. Jesteśmy pełni uzna-
nia dla pańskiej odwagi, soli-
darności, dla po prostu ludzkiej
i serdecznej postawy wobec
bliźniego w dramatycznej sytua-
cji i potrzebie.

Wicewojewoda, starosta
i przewodniczący przekazali
kwiaty i gratulacje uczestniczącej
w uroczystości Róży Sklorz. RR

Dzisiaj bycie człowiekiem dobrym 
czy przyzwoitym nie wymaga od nas heroizmu

Order dla Bohatera
W ubiegłym wydaniu informowaliśmy o zorganizowanej w lutym uro-
czystości w Belwederze, związanej z 66. rocznicą wyzwolenia niemiec-
kiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Bir-
kenau.
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KKRRÓÓTTKKOO
Od teorii do czynnego stra-

żactwa. Członkowie Młodzie-
żowych Drużyn Pożarniczych
z 9. jednostek OSP uczestni-
czyli w rozegranym 9 kwietnia
w Lędzinach finale XII Powia-
towego Turnieju Wiedzy Po-
żarniczej i Ekologicznej „Mło-
dzież Zapobiega Pożarom”.
To już renomowana impreza,
o dużej randze w środowisku
strażaków – ochotników,
z których niejeden uczestniczył
w niej w przeszłości, dosko-
naląc swoją znajomość prze-
pisów, sprzętu i zasad bezpie-
czeństwa przeciwpożarowego.
Wcześniej w jednostkach OSP
odbyły się wstępne kwalifika-
cje, które wyłoniły reprezenta-
cje poszczególnych jednostek
(3 osoby plus rezerwowy).
Turniej wygrał Paweł Golda
z OSP Bojszowy Nowe. Dru-
gie miejsce zajął Michał Kału-
ża (Chełm Śląski), trzecie –
Szymon Biolik (również Boj-
szowy Nowe). Zespołowo
pierwsze miejsce zajęła druży-
na OSP z Bojszówch Nowych
(trzecim zawodnikiem był Łu-
kasz Mrzyk), wyprzedzając ze-
społy z Chełmu Śląskiego
(Michał Kałuża, Artur Szu-
mański, Jan Wożniak) i Lę-
dzin (Kamil Musioł, Łukasz
Musioł, Maciej Uszok). 
Łukasz Mrzyk, Paweł Golda
i Dominik Deda (z OSP Mię-
dzyrzecze) będą reprezento-
wać powiat w finale woje-
wódzkim turnieju w Siewie-
rzu. 
Najlepsze drużyny otrzymały
puchary, dyplomy i koszulki
OSP, zwycięzcy indywidualni
otrzymali plecaki, piłki i ko-
szulki OSP. Nagrody wręczali
Henryk Barcik i Władysław
Trzciński. Wiedzę zawodników
oceniało jury w składzie: Ma-
riusz Szafron, Sebastian Łuko-
wicz, Jan Jęczmyk, Bernard
Pieszek, Roman Horst, Czes-
ław Wieczorek, Tomasz Sater-
nus. Nad organizacją turnieju
czuwali Jan Kasprzyk i Tade-
usz Kawecki. JJKK

Na pierwszym po ubiegłoro-
cznych wyborach samorządo-
wych konwencie starostów po-
wiatów województwa śląskiego
w Pocysterskim Zespole Kla-
sztorno-Pałacowym w Rudach
wybrano nowe prezydium kon-
wentu. Jego przewodniczącym
ponownie został starosta bielski

Andrzej Płonka. Wiceprzewo-
dniczącym został starosta bie-
ruńsko-lędziński Bernard Be-
dnorz. W spotkaniu uczestniczy-
ło piętnastu starostów z nasze-
go województwa. 

W trakcie spotkania poruszo-
no m. in. kwestie zmian w syste-
mie państwowego ratownictwa

medycznego, zwrotów opłaty
z tytułu nadpłaty za wydanie
karty pojazdu, finansowania
przez samorząd powiatowy za-
dań rządowych m. in. z zakresu
geodezji, kartografii oraz na-
dzoru budowlanego oraz
zmniejszonych funduszy dla po-
wiatowych urzędów pracy. RR

SSttaarroossttaa  wwiicceepprrzzeewwooddnniicczząąccyymm  kkoonnwweennttuu

Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego 24 mar-
ca przyjęła uchwałę w sprawie programów zdro-
wotnych na 2011 rok.

Programy zostały opracowane w oparciu o de-
legacje przyjęte w „Narodowym Programie Zdro-
wia” wyznaczającym cele i kierunki polityki ochro-
ny zdrowia w Polsce.  W bieżącym roku będą rea-
lizowane następujące programy zdrowotne:

– „Program badań radiologicznych w kierunku
wczesnego wykrywania schorzeń płuc”,

– „Badania przesiewowe-profilaktyka schorzeń
prostaty”. 

W związku z tym, iż zakres realizowanych pro-
gramów zdrowotnych związany jest z wykrywa-

niem poważnych chorób nowotworowych, które
stanowią jedną z głównych przyczyn zgonów spo-
łeczeństwa w Polsce oraz wzrostu świadomości
wśród mieszkańców powiatu dotyczącego konie-
czności dbania o swoje zdrowie a tym samym
przeprowadzania badań profilaktycznych progra-
my w latach ubiegłych cieszyły się dużym zainte-
resowaniem wśród mieszkańców naszych gmin.
W sumie w latach 2008-2010 wzięło w nich pra-
wie 4.000 osób, dlatego też Rada Powiatu, mając
na uwadze nadrzędny cel realizacji programów
jest poprawa zdrowia i związanej z nim jakości
życia mieszkańców, postanowiła kontynuować
powyższe programy. EEZZ

Z uwagi na remont zajmowanych dotychczas
pomieszczeń, Poradnia Pedagogiczno-Psycholo-
giczna tymczasowo realizuje swoje zadania w Lę-
dzinach, w budynku Powiatowego Centrum Spo-
łeczno-Gospodarczego przy ul. Lędzińskiej 24.

Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30 (sekretariat) oraz

od 8.00 do 15.30 (zajęcia dla dzieci i młodzieży).
Obecny numer telefonu: 32-324-08-00. 

Docelowo, jeszcze w tym roku, Poradnia będzie
funkcjonować w nowej siedzibie – w adaptowa-
nych na jej potrzeby pomieszczeniach Powiatowe-
go Zespołu Szkół w Bieruniu. W Lędzinach pozo-
stanie filia PPP. RR

PPoorraaddnniiaa  zzmmiieenniiłłaa  aaddrreess

Rada Po-
wiatu przyjęła
17 lutego re-
zygnację ra-
dnego Wiesła-

wa Bigosa z funkcji nieetatowe-
go członka Zarządu Powiatu.
W głosowaniu tajnym powierzy-

ła tę funkcję radnemu Łukaszo-
wi Odeldze.

Łukasz Odelga (32 l.) jest ab-
solwentem Politechniki Śląskiej
(studiował budownictwo, specjal-
ność inżynieria miejska). Ukoń-
czył Europejskie Studia Podyplo-
mowe z zakresu programów

strukturalnych Unii Europejskiej.
Od 2002 r. pracuje w Urzędzie
Miejskim w Bieruniu (od 2009 r.
jako zastępca naczelnika Wydzia-
łu Ładu Przestrzennego i Gospo-
darki Nieruchomościami). Jest
prezesem Klubu Sportowego
„Unia” Bieruń Stary. RR

Nowy członek Zarządu Powiatu

Nauczyciele reprezentujący 12 szkół kształcą-
cych przyszłych górników ze Śląska i Małopolski
spotkali się 17 marca w Powiatowym Zespole
Szkół w Bieruniu na V Wojewódzkiej Konferencji
Szkół Górniczych. Tematem szkolenia przepro-
wadzonego w ramach konferencji była Wentyla-
cja w kopalniach metanowych oraz Przewietrza-
nie podpoziomowe. Szkolenie przeprowadził
Bogdan Balcarek, starszy inspektor przygotowa-

nia produkcji w KWK „Brzeszcze”. KWK „Brze-
szcze” jest najbardziej metanową kopalnią
w Polsce i na przykładzie rozwiązań w niej stoso-
wanych zebrani mieli okazję zapoznać się z naj-
nowocześniejszymi sposobami zwalczania za-
grożeń metanowych. Materiały przygotowane
przez ekspertów Kompanii Węglowej SA będą
wykorzystywane na lekcjach przedmiotów górni-
czych. BBSS

VV  WWoojjeewwóóddzzkkaa  KKoonnffeerreennccjjaa  SSzzkkóółł  GGóórrnniicczzyycchh

PPrrooggrraammyy  zzddrroowwoottnnee  ww 22001111
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Zarząd Powiatowy Ligi

Obrony Kraju pod patrona-
tem Powiatu zorganizował
9 kwietnia na boisku LKS „Po-
goń” w Imielinie XIV Powiato-
we Zawody Modeli Balonów

na ogrzane powietrze. Ucze-
stniczyło w nich 48 uczniów
podstawówek, gimnazjów
oraz wychowanków Warszta-
tów Terapii Zajęciowej OBK
w Lędzinach. W kategorii
szkół podstawowych zwycięży-
li Paweł Stolorz i Wojtek Ma-
teusz z SP 2 w Imielinie.;
w kategorii gimnazjów: Da-
riusz Pudelko (Imielin); w kla-
sie balonów nietypowych:
Bartłomiej Duczmal z gimnaz-
jum w Bojszowach. W katego-
rii szkół najlepsza okazała się
szkoła podstawowa z Imieli-
na. Dekoracji zwycięzców do-
konał starosta Bernard Be-
dnorz (powiat był fundatorem
nagród i dyplomów).

Zarząd Powiatu uchwalił
przedłużenie do lutego 2015
roku okresu użyczenia Od-
działowi Powiatowego Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożar-
nych Rzeczypospolitej Polskiej
pomieszczeń biurowych w bu-
dynku administracyjno-biuro-
wym w Lędzinach przy ul. Lę-
dzińskiej 24

Od 1 marca Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie
w Lędzinach przejęło bieżące
administrowanie budynkiem
Powiatowego Centrum Społe-
czno-Gospodarczego w Lę-
dzinach.

Zgodnie z wnioskiem Komi-
sji Edukacji, Kultury i Bezpie-
czeństwa Publicznego, decyz-
ją Zarządu Powiatu, każda ze
szkół powiatowych otrzymała
po 60 tys. zł na remonty bie-
żące. Środki te zostaną m. in.
przeznaczone na remont in-

– Mamy obecnie dobre źródła
finansowania, które pozwalają
na zaspokojenie wielu potrzeb.
Znaczna poprawa wyposażenia
ochotniczych straży pożarnych
naszego województwa wpłynie
na efektywniejszą działalność
tych jednostek. Pomagają w tym
dokonane zgodnie z postulata-
mi strażaków – ochotników ko-
rzystne i długo oczekiwane
zmiany niektórych przepisów,
stwarzające bezsprzecznie lep-
sze warunki funkcjonowania –
mówił w Bieruniu senator – gen.
brygadier w st. sp. Zbigniew Me-
res, prezes Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP woj.
śląskiego. 

28 lutego Ochotnicza Straż
Pożarna w Bieruniu Nowym by-
ła współgospodarzem posie-

dzenia Zarządu Oddziału Wo-
jewódzkiego ZOSP RP poświę-
conego podsumowaniu ubieg-
łorocznej działalności 949 OSP
w naszym województwie i pla-
nom na rok bieżący. Dyskutanci
szczególnie wiele uwagi po-
święcili bieżącym kwestiom or-
ganizacyjno-finansowym, zaku-
pom sprzętu oraz trwającej
w jednostkach OSP kampanii
sprawozdawczo-wyborczej.
Częścią spotkania była prezen-
tacja samochodów pożarni-
czych oraz działalności ochotni-
czego pożarnictwa w powiecie
bieruńsko-lędzińskim ukazanej
w kronikach i innych dokumen-
tach OSP naszego powiatu,
przygotowana przez Jana Ka-
sprzyka i Romana Horsta.

Komendant Miejski PSP w Ty-
chach st. bryg. Kazimierz Utrata

przedstawił Zarządowi Wojewó-
dzkiemu OW ZOSP RP szczegó-
łową informację o jednostkach
OSP na terenie powiatu bieruń-
sko-lędzińskiego. Ewa Matusik
– dyrektor Powiatowego Zespo-
łu Szkół w Lędzinach – zapre-
zentowała istniejącą w tej szko-
le wyspecjalizowaną klasę po-
żarnictwa. 

Zarząd Oddziału Wojewó-
dzkiego ZOSP RP woj. śląskiego
przyjął uchwałę w sprawie dzia-
łalności ochotniczego pożarni-
ctwa powiatu bieruńsko-lędziń-
skiego, w której wyraża uznanie
dla strażaków – ochotników „za
całokształt działalności statuto-
wej” oraz podziękowania wła-
dzom samorządowym powiatu
i Komendzie Miejskiej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Tychach
za wspieranie działalności
ochotniczego pożarnictwa.

W spotkaniu uczestniczyli m.
in. zastępca komendanta głó-
wnego Państwowej Straży Po-
żarnej nadbryg. Janusz Skulich,
członkowie władz wojewódzkich
i powiatowych OSP, kierowni-
ctwa PSP oraz reprezentanci
władz samorządowych powiatu
i miasta Bierunia. Obecni byli
m. in. starosta Bernard Bednorz
i przewodniczący Rady Powiatu
Józef Berger, długoletni prezes
Zarządu Powiatowego ZOSP RP
radny powiatowy Władysław
Trzciński. MMRR

Wojewódzkie 
spotkanie strażaków

WWyyssttaawwaa  ssttrraażżaacckkiicchh  kkrroonniikk  ii  ddookkuummeennttóóww..

SSppoottkkaanniiee  ooddbbyyłłoo  ssiięę  pprrzzyy  uull..  RReemmiizzoowweejj..

ZD
JĘ

C
IA

: 
M

AR
IA

N
 R

YG
LE

W
IC

Z



ppoowwiiaattbbll..ppll8

KKRRÓÓTTKKOO
stalacji elektrycznej w LO
w Bieruniu, przebudowę po-
mieszczeń na potrzeby Pora-
dni Psychologiczno – Pedago-
gicznej w budynku PZS w Bie-
runiu, remont dachu auli PZS
w Bieruniu i remont w PZS
w Lędzinach.

Rozpoczęło się postępowa-
nie o udzielenie zamówienia
publicznego na budowę kom-
pleksu boisk sportowych w ra-
mach programu „Moje Boisko
– Orlik 2012” (boisko piłkar-
skie oraz boisko wielofunkcyj-
ne wraz z zapleczem sanitar-
no-szatniowym) przy Powiato-
wym Zespole Szkół przy ulicy
Granitowej 130 w Bieruniu.
Wysokość środków finanso-
wych niezaangażowanych
w budżecie powiatu wynosi
1 811 769,96 zł.

Wicestarosta Henryk Barcik
i dyrektor Poradni Psychologi-
czno-Pedagogicznej Maryla
Cygan uczestniczyli 9 marca
w konferencji zorganizowanej
w Warszawie przez MEN, na
której przedstawiano koncep-
cję tworzenia w każdym po-
wiecie Centrów Rozwoju Edu-
kacji, które miałyby organizo-
wać pomoc specjalistów,
wspomagać lokalną współ-
pracę szkół, także z praco-
dawcami i organizacjami po-
zarządowymi. 

W marcu Starostwo Powia-
towe odwiedzili goście
z Uničova (Republika Czes-
ka). Było to troje nauczycieli
z miejscowej szkoły. Goście

zwiedzili obiekt, interesowali
się organizacją samorządu
i edukacji w naszym powiecie. 
Szkoła w Uničovie blisko
współpracuje z Gimnazjum nr
2 im. G. Morcinka w Lędzi-
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W homilii nawiązującej do
Ewangelii o ośmiu błogosła-
wieństwach, abp. Damian Zi-
moń mówił o wycho-
wywaniu młodzieży
zgodnie z tradycjami
chrześcijańskimi; za-
chęcał też, byśmy
zdołali na Śląsku tra-
dycyjne wartości za-
chować. Porównał
on pracę nauczyciela
do pracy ogrodnika – ogród
trzeba uprawiać, trzeba wysiłku,
żeby zakwitł. Ksiądz Arcybiskup
dokonał też poświęcenia sztan-
daru, który odtąd dla całej spo-
łeczności szkolnej jest symbolem
wartości, honoru i tradycji.

Druga część uroczystości od-
była się w auli szkolnej z udzia-
łem m. in. wiceminister edukacji
Krystyny Szumilas, posłów na

Sejm Marii Nowak i Marka Wój-
cika, radnego sejmiku wojewó-
dztwa Piotra Czarnynogi, śląs-

kiego kuratora oświaty Stanisła-
wa Fabera, władz samorządo-
wych powiatu, Lędzin, pozosta-
łych miast i gmin powiatu, Mys-
łowic oraz szerokiego grona
przedstawicieli instytucji, jedno-
stek i uczelni współpracujących
ze szkołą. Obecni byli także Lu-
cyna Faberowa – synowa Anie-
lina Fabery, poprzedni dyrekto-
rzy szkoły: Czesław Dziubek,

Marian Biegański, Ireneusz
Wróbel, byli uczniowie Anielina
Fabery: Stanisław Gruszka,

Alojzy Maroszek, 
Krótki film doku-

mentalny przybliżył
historię i współ-
czesność szkoły.
Norbert Węgrzyn
(nauczyciel) oraz
Katarzyna Ka-
czmarczyk (uczen-

nica klasy informatycznej te-
chnikum i stypendystka Prezesa
Rady Ministrów) przybliżyli syl-
wetkę patrona, założyciela
szkoły i pierwszego jej dyrektora
Anielina Fabery (1913-1983),
którego wspominał Jan Spo-
dniewski – uczeń, potem współ-
pracownik dyrektora Fabery.
Patron szkoły pozostał w jego
pamięci jako wspaniały peda-

65-lecie Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach

Uczyła żyć i pracować
Ten tytuł monografii o najstarszej w powiecie szkole średniej, szkole
Alojzego Lyski i Ireneusza Wróbla najlepiej charakteryzuje nasz „lędziń-
ski Oxford”. Msza w kościele Matki Bożej Różańcowej z udziałem me-
tropolity katowickiego ks. abpa Damiana Zimonia oraz uroczystości
szkolne związane między innymi z nadaniem imienia Anielina Fabery
i sztandaru technikum wchodzącemu w skład PZS zwieńczyły 5 marca

obchody 65-lecia Powiatowego Zespołu
Szkół w Lędzinach. Sztandar ufundowała
KWK „Ziemowit”.

„„TTeenn,,  kkttoo  oossiiąąggnniięęttąą  wwiieeddzzęę  ppiieellęęgg--
nnuujjee  ii wwcciiąążż  nnoowwąą  nnaabbyywwaa,,  mmoożżee
bbyyćć  nnaauucczzyycciieelleemm  iinnnnyycchh””..
TToo  sspprraawwddzziiłłoo  ssiięę  ww ppiięękknneejj  ddzziiaałłaall--
nnoośśccii  ppaattrroonnaa,,  kkttóórreemmuu  ooddddaajjeemmyy
sszzaaccuunneekk  ii wwddzziięęcczznnoośśćć

HHoonnoorroowwyy  zznnaakk  sszzkkoołłyy  ppoośśwwiięęcciiłł  aabbpp  DDaammiiaann  ZZiimmoońń..  PPoo  ooddeebbrraanniiuu  sszzttaannddaarruu  ddyyrreekkttoorr  EEwwaa
MMaattuussiikk  pprrzzeekkaazzaałłaa  ggoo  mmłłooddzziieeżżyy..
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nach, któremu do niedawna
dyrektorował Henryk Barcik,
obecny wicestarosta. Wspól-
nie z nią realizuje międzyna-
rodowy program edukacyjny
Comenius Regio. Dyrektor
uniczowskiej szkoły, Svatopulk
Vlk jest wicestarostą w miaste-
czku Szczepanów. Obaj nau-
czyciele – samorządowcy mie-
li więc wiele do omówienia
i porównania. 
Czescy nauczyciele przebywali
w Lędzinach (Lędziny i Uničov
to miasta partnerskie) w dni-
ach 28-30 marca.

W lutym odbyła się szero-
ka akcja badań mammogra-
ficznych dla mieszkanek po-
wiatu bieruńsko-lędzińskie-
go. Mammobus stacjonował
w Lędzinach, Bojszowach,
Imielinie oraz przy Staro-
stwie Powiatowym w Bieru-
niu. Panie objęte Narodo-
wym Programem Profilaktyki
Piersi, czyli w wieku 50 – 69
lat, które w okresie 24 mie-
sięcy nie wykonywały badań
mammograficznych, otrzy-
mały indywidualne zaprosze-
nia zachęcające do udziału
w badaniach. Łącznie do
badań zgłosiły się 763 ko-
biety. 
Mając na uwadze zdrowie
pań z naszego powiatu, Po-
wiat Bieruńsko-Lędziński pla-
nuje dalszą współpracę
z polskim liderem firm mo-
bilnych wykonujących bada-
nia mammograficzne – firmą
FADO.

Klasa 2f LO im. Powstań-
ców Śląskich w Bieruniu
zdobyła III miejsce w finale
jubileuszowego X Językowe-
go Konkursu „Mish Mash”,
który zorganizowało III LO
im. S. Wyspiańskiego w Ty-
chach. Uczniowie wystawili
przedstawienie w języku ro-
syjskim pt. „Jak na nowo
wychować księżniczkę”. Im-
preza odbyła się 17 marca
w SDK „Tęcza”. Grupę do
konkursu przygotowała
Joanna Tlałka. W przedsta-

gog, dyrektor, nauczyciel i spo-
łecznik, który słowem i własnym
przykładem przyciągał do sie-
bie młodych ludzi. Życie i dzia-
łalność Anielina Fabery stano-
wią uzasadnienie jego wyboru
na patrona szkoły.

Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Berger odczytał uchwałę
Rady Powiatu Bieruńsko-Lędziń-
skiego o nadaniu imienia i na-
daniu sztandaru, a następnie
wręczył sztandar dyrektor Ewie
Matusik, która zaprezentowała
go zebranym a następnie prze-
kazała pocztowi sztandarowe-
mu złożonemu z uczniów klasy
III logistycznej technikum: Edy-
cie Kowalskiej, Klaudii Łopatce
i Pawłowi Durkalcowi.

– Na naszych oczach doko-
nała się nowa rzeczywistość
szkoły. Bardzo dumny jestem
z tego, że młodzież pamięta
o pierwszym dyrektorze. To jest
szkoła, która reprezentuje wyso-
ki poziom. Życzę wam wszy-
stkim, abyście – wzorując się na
patronie – pielęgnowali w sobie
cechy najlepsze: skromność,
uczynność, tolerancję i mądrość

– powiedział Bernard Bednorz,
starosta bieruńsko-lędziński.

W imieniu Komitetu Hono-
rowego obchodów 65-lecia
szkoły głos zabrał prof. Marek
Szczepański. Życzył, aby szko-
ła była miejscem i przestrze-
nią przyjazną myśleniu i wy-
chowaniu.

Później gratulacje i życzenia
przekazywali inni goście. Jako
pierwsza – wiceminister Krystyna
Szumilas, która podarowała
szkole rzutnik multimedialny, na-
stępnie Marek Wójcik, eurode-
putowana Małgorzata Handzlik
(z telebimu), Stanisław Faber,
Piotr Czarnynoga, prezes Zarzą-
du Izby Rzemieślniczej oraz Ma-
łej i Średniej Przedsiębiorczości
w Katowicach profesor Jan Kli-
mek, ksiądz kanonik Józef Przy-
była, który – na przykładzie pa-
trona szkoły – rozwinął łacińską
maksymę: „Na próżno żyje ten,
kto innym nie pomaga”. Przy-
pomniał także słowa Konfucju-
sza: „Ten, kto osiągniętą wiedzę
pielęgnuje i wciąż nową naby-
wa, może być nauczycielem in-
nych”. To sprawdziło się w pięk-

nej działalności patrona, które-
mu oddajemy szacunek i wdzię-
czność – dodał ks. Przybyła.

Starosta Bernard Bednorz
i dyrektor Ewa Matusik wręczyli
statuetki pracownikom szkoły
o najdłuższym stażu pracy, któ-
rzy w dużym stopniu przyczynili
się do tworzenia historii naszej
szkoły. Uhonorowani zostali:
Gabriela Sklorz, Włodzimierz
Ferdek, Norbert Węgrzyn, Jerzy
Kozłowski, Zofia Dudek, Krzy-
sztof Biolik. Statuetkami zostali
również nagrodzeni najlepsi
absolwenci z poszczególnych
dekad istnienia szkoły: z lat 50.
– Małgorzata Kostka (Malarz);
z lat 60. – Henryk Babiuch i Je-
rzy Warmbier; z lat 70. – Zbi-
gniew Strzelewski i Teodor Mic-
kiewicz; z lat 80. – Jacek Fili-

piak i Augustyn Dereń; z lat 90.
– Aleksandra Makosz; z lat
2000-2010 – Anna Kędzierska.

W imieniu całej społeczności
szkolnej dyrektor podziękowała
za zainteresowanie, za wspar-
cie innowacyjnych działań
szkoły, za życzliwość okazywa-
ną staraniom o wysoką jakość
nauczania. 

Goście zwiedzili szkołę, obe-
jrzeli pamiątki po jej patronie
oraz podkreślające związki szko-
ły z kopalnią „Ziemowit”, a także
oryginalne prace wykonane
przez Anielina Faberę. 7 marca
członkowie pocztu sztandarowe-
go wraz z wicedyrektorem szkoły
Krzysztofem Biolikiem złożyli
kwiaty i zapalili znicze na grobie
Anielina Fabery na cmentarzu
w Tychach. MMRR
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KKRRÓÓTTKKOO
wieniu brali udział: Magda-
lena Kucz, Monika Oleksy,
Marcelina Kowal, Karina
Freitag, Angelika Adam-
czyk, Aleksandra Janik, Ar-
tur Pilch, Marcin Pastuszka,
Dawid Adamczyk. KKKK

Jaki procent stanowią ka-
tolicy w Irlandii? Z jakiego
kruszcu wykonana jest figur-
ka Oscara? Na te i wiele in-
nych ciekawych i niełatwych
pytań odpowiedzi (bez naj-
mniejszego zająknięcia)
udzielić mogą uczestnicy III
Powiatowego Konkursu Wie-
dzy o Krajach Anglojęzy-
cznych, którego organizato-
rem jest Liceum Ogólnok-
ształcące im. Powstańców
Śląskich w Bieruniu. Wśród
finalistów byli gimnazjaliści
i uczniowie szkół ponadgim-
nazjalnych powiatu. Zwycię-
żył zespół z LO w Bieruniu
w składzie: Maria Szczesiul,
Justyna Janosz oraz Karolina
Kula. II i III miejsce przypad-
ło drużynom z gimnazjum
im. Roku Jubileuszowego
w Bojszowach w składzie:
Patrycja Bąk, Dominika
Skapczyk, Aleksandra Pie-
czka oraz Magdalena Roz-
mus, Natalia Jaromin i Bar-
bara Parysz. KKKK

Jak informuje Generalna Dy-
rekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad Oddział w Katowicach,
mając na względzie trudności,
na jakie napotykano w toku
ustalania przebiegu tej drogi,
obecnie z rozpatrywanych sze-
ściu wariantów trasy brane pod
uwagę do dalszej realizacji są
już tylko dwa: wariant V, dla
którego nie stwierdzono od-
działywania na gatunek dla
ochrony którego został ustalony
obszar „Natura 2000” ale na-
potkano na bardzo duże prote-
sty społeczne oraz wariant VI,
dla którego stwierdzono, że nie
można wykluczyć potencjalnego
znaczącego oddziaływania na

cel ochrony obszaru. Alternaty-
wą dla obu wariantów ma być
zmodyfikowana wersja warian-
tu VI. Z przeprowadzonej anali-
zy wielokryterialnej wynika, że
najbardziej optymalnym roz-
wiązaniem jest tzw. wariant VI b
jako zmodyfikowana wersja
wariantu VI poprzez przełożenie
trasy drogi S-1 na odcinku Oś-
więcim – Brzeszcze za istniejącą
linię kolejową. 

Wariant VI b to bardzo dobre
rozwiązanie dla Miedźnej, ale
niestety nie poprawiające sytua-
cji mieszkańców Bierunia – Ko-
pani, przez którą (tak jak w wa-
riancie V) przebiegać będzie
droga oraz mieszkańców Jedli-

ny, którzy znajdą się nadal za
drogą ekspresową, bowiem wa-
riant VI b to wariant, który prze-
widuje, że na wysokości zbiorni-
ka wód słonych w Bojszowach
droga S-1 skręci w kierunku
Oświęcimia i przejdzie nad ul.
Wolską w Jedlinie (ok. 400 m
przed mostem na Pszczynce
i granicą z Miedźną).

Obecnie GDDKiA ponowne
opracowuje materiały do decyz-
ji o środowiskowych uwarunko-
waniach z uwzględnieniem
zmodyfikowanego wariantu VI
trasy i w II kwartale bieżącego
roku planuje przeprowadzenie
postępowania przetargowego.

BB

Zmiana przebiegu trasy ekspresowej S-1 

Wariant za wariantem,
a czas ucieka…
W dniu 25 stycznia 2011 Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie
ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy
Dróg Krajowych na lata 2011-2015. Program będzie realizowany przez
5 lat i zawiera listę priorytetowych zadań inwestycyjnych, które zostaną
rozpoczęte do 2013 roku. W 2012 roku program ma zostać poddany
aktualizacji, której celem ma być określenie szczegółowej listy zadań
oraz środków na ich realizację. Na liście zadań do realizacji nadal
znajduje się droga ekspresowa S-1, ale – niestety – z realizacją dopiero
po 2013 roku. To mimo wszystko nadal dobra informacja, mając na
względzie tempo budowy dróg i kondycję finansów publicznych.

1122  mmaarrccaa  ww  LLęęddzziinnaacchh  ooddbbyyłł  ssiięę  1155..  HHaalloowwyy  TTuurrnniieejj  RRaadd  MMiiaasstt  ii  GGmmiinn  nnaasszzeeggoo  ppoowwiiaattuu  ww  ppiiłłccee  nnoożżnneejj,,  oo  ppuucchhaarr  PPrrzzeewwooddnniicczząącceeggoo
RRaaddyy  MMiiaassttaa  LLęęddzziinnyy..  WWyyggrraałłyy  LLęęddzziinnyy  pprrzzeedd  IImmiieelliinneemm,,  CChheełłmmeemm,,  PPoowwiiaatteemm  ii  BBoojjsszzoowwaammii..  NNaa  zzddjjęęcciiuu  zzaawwooddnniiccyy,,  oorrggaanniizzaattoorrzzyy  ii
ggoośścciiee..
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TTaakk  ddoobbrreeggoo  rrookkuu  jjaakk  rrookk
22001111  ww hhiissttoorriiii  ppoowwiiaattuu  bbiieerruuńń--
sskkoo--llęęddzziińńsskkiieeggoo  nniiggddyy  nniiee
bbyyłłoo……

– Na sesji Rady Powiatu 18
marca budżet na rok bieżący,
przyjęty w grudniu 2010 roku,
został powiększony o ponad 11
mln złotych i obecnie wynosi
ponad 65 mln złotych! To naj-
większy budżet w 12-letniej hi-
storii powiatu. Te kolejne do-
datkowe pieniądze to środki,
które powiat zdobył na usuwa-
nie skutków ubiegłorocznej po-
wodzi (6,7 mln zł), dotacje mar-

szałka województwa na „Orli-
ka” (333 tys. zł) oraz na budo-
wę magazynów przeciwpowo-
dziowych (1 mln zł), dotacje
wójtów i burmistrzów miast
i gmin naszego powiatu na dro-
gi powiatowe i chodniki (1,65
mln zł), dotacje ministerstwa
sportu (333 tys. zł) oraz oszczę-
dności z ubiegłego roku.

NNaa  ccoo  zzoossttaannąą  ssppoożżyyttkkoowwaannee
ttee  ppiieenniiąąddzzee??

– Najważniejsze nowe drogo-
we zadania inwestycyjne (poza
modernizacją ul. Barwnej

w Świerczyńcu oraz ul. Lędziń-
skiej w Lędzinach, które weszły
do realizacji jako zadania roz-
poczęte w 2010 roku oraz za-
planowaną wspólnie z Miastem
Imielin w ramach programu
modernizacji dróg tzw. „schety-
nówki” kompleksową moderni-
zacją ul. Brata Alberta) to:

1. Budowa mostu nad rzeką
Pszczynką w Jedlinie za prawie
4 mln złotych.

2. Modernizacja drogi powia-
towej ul. Chemików w Bieruniu
za 2,5 mln złotych.

3. Remont ul. Skromnej

w Jedlinie za 1 mln złotych.
4. Budowa w Lędzinach (na

zasadzie współfinansowania:
gmina Lędziny 150 tys. zł i po-
wiat 150 tys. zł) dwóch chodni-
ków, każdy po 400 metrów dłu-
gości, przy ul. Wygody i ul.
Gwarków.

5. Remont za 200 tys. złotych
ok. 200 metrów ul. Lędzińskiej
w Bieruniu wraz z budową
dwóch zatok autobusowych na
wysokości wjazdu do pierwszej
powstającej w Katowickiej Stre-
fie Ekonomicznej – Podstrefie
Bieruń inwestycji włoskiej firmy

Rekordowy budżet i plany inwestycyjne 
RRoozzmmoowwaa  zz BBEERRNNAARRDDEEMM  BBEEDDNNOORRZZEEMM,,  ssttaarroossttąą  bbiieerruuńńsskkoo--llęęddzziińńsskkiimm

BBuuddoowwaa  ssiieeddzziibbyy  PPoowwiiaattoowweeggoo  ZZaarrzząądduu  DDrróógg  ww  BBiieerruunniiuu  ww  BBiieerruunniiuu  wwrraazz  zz  mmaaggaazzyynnaammii  pprrzzeecciiwwppoowwooddzziioowwyymmii..  ZZaakkrreess  iinnwweessttyyccjjii
oobbeejjmmuujjee  pprrzzeebbuuddoowwęę  iissttnniieejjąącceejj  ssiieeddzziibbyy  PPZZDD  wwrraazz  zzee  zzmmiiaannąą  uukkłłaadduu  kkoommuunniikkaaccyyjjnneeggoo  nnaa  ddzziiaałłccee  oorraazz  bbuuddoowwęę  nnoowweeggoo  oobbiieekkttuu
mmaaggaazzyynnuu  mmaatteerriiaałłóóww  ii  sspprrzzęęttuu  pprrzzeecciiwwppoowwooddzziioowweeggoo..
DDaannee  cchhaarraakktteerryyssttyycczznnee  oobbiieekkttóóww::  ppoowwiieerrzzcchhnniiaa  zzaabbuuddoowwyy  ((łłąącczznnaa))  --  11..004400  mm22;;  ppoowwiieerrzzcchhnniiaa  uużżyyttkkoowwaa  --  11..118800  mm22,,  kkuubbaattuurraa
((łłąącczznnaa))  --  55..990000  mm33..
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Parlamentarzyści, wojewodo-
wie: śląski, małopolski, mazo-
wiecki, opolski, świętokrzyski,
przedstawiciele samorządu te-
rytorialnego, urzędnicy, repre-
zentanci służb publicznych oraz
dziennikarze obradowali 25
marca w sali Sejmu Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kato-
wicach o sposobach usprawnie-
nia systemu informowania i za-
rządzania kryzysowego oraz
o systemie pomocy w sytuacjach
zagrożeń naturalnych. Konfe-
rencję „Obywatel w zagroże-
niu” zorganizowali rzecznik
praw obywatelskich Irena Lipo-
wicz i wojewoda śląski Zygmunt
Łukaszczyk. Była ona odpowie-
dzią na skargi i wnioski kiero-
wane do biura rzecznika praw
obywatelskich w tym zakresie.
Tezy wypracowane podczas

konferencji mają posłużyć
usprawnieniu prawa i procedur
zarządzania kryzysowego, aby
pomoc obywatelowi w zagroże-
niu była udzielana niezwłocznie
i skutecznie.

Uczestnicy konferencji dzielili
się swymi doświadczeniami m.
in. z ubiegłorocznych powodzi.
Obradowano w trzech grupach
panelowych, dyskutując o pra-
wie obywateli do dobrej admi-
nistracji, pomocy w sytuacji za-
grożeń i informacji o zagroże-
niach.

W panelu dyskusyjnym pro-
wadzonym przez prof. Czesła-
wa Martysza, poświęconym
dobrej administracji, oprócz
wojewodów uczestniczył staro-
sta Bernard Bednorz. Starosta
w swoim wystąpieniu mówił, iż
prawo każdego obywatela do

dobrej administracji – szczegól-
nie w warunkach zagrożenia –
urasta do rangi fundamental-
nej, gdyż decydują się wówczas
sprawy „życia i śmierci”. Staro-
sta mocno zaakcentował konie-
czność uproszczenia stosowa-
nych obecnie regulacji pra-
wnych oraz klarownego okreś-
lenia zakresów kompetencji
i odpowiedzialności poszcze-
gólnych szczebli zarządzania
w sytuacjach kryzysowych. Po-
stawił tezę, że czas zagrożenia
wymaga prostych rozwiązań,
które niejako automatycznie są
wdrażane w sytuacji kryzysowej.
Podkreślił, że w warunkach za-
grożenia administracja powin-
na być nade wszystko skute-
czna. 

Postulat uproszczenia prawa
administracyjnego Bernard Be-

dnorz odniósł również wprost
do praktyki dnia codziennego.
Zdaniem starosty skomplikowa-
ne i wykluczające się niejedno-
krotnie regulacje oraz niedoo-
kreślone zakresy kompetencyj-
ne jednostek samorządu nie
sprzyjają dobremu administro-
waniu. Wszelkie inicjatywy
zmierzające do poprawy obsłu-
gi obywatela przez samorząd,
podnoszenie wymagań przy re-
krutacji kadr urzędniczych,
szkolenia, czy wdrażanie ko-
deksów etycznych nie dadzą
pożądanych efektów bez prze-
jrzystych i konsekwentnie stoso-
wanych przepisów prawa.

Konferencji towarzyszyła wy-
stawa prac fotoreportażu „Sy-
tuacje kryzysowe” oraz relacje
„na żywo” w Radiu Katowice,
TVP i TVS. ZZKK

OObbyywwaatteell  ww zzaaggrroożżeenniiuu

Sistema Poland (centrum logi-
styczne). 

Ostatnia inwestycja będzie
przykładem wspólnej realizacji
zamierzeń powiatu i nowo po-
wstającej w powiecie firmy. Si-
stema Poland wykona komplek-
sowo główne skrzyżowanie, sta-
nowiące wjazd do całej strefy
ekonomicznej, powiat zaś
umożliwi poprzez budowę auto-
busowych zatok postojowych
nowym pracownikom firmy do-
godny dojazd do pracy środka-
mi komunikacji publicznej.

AA  ppoozzaa  iinnwweessttyyccjjaammii  ttyyppoowwoo
ddrrooggoowwyymmii??

Powiat za 2,5 mln złotych wy-
buduje nową siedzibę Powiato-
wego Zarządu Dróg w Bieruniu
wraz z wojewódzkimi i powiato-
wymi magazynami przeciwpo-
wodziowymi (które będą goto-
we w czerwcu 2012 roku) oraz
zakupi nowy samochód do ro-
bót drogowych. 

Wojewódzkie magazyny prze-
ciwpowodziowe, które zostaną
wybudowane na działce stano-
wiącej własność powiatu (obecna
siedziba PZD) to również wspólne
zadanie powiatu i marszałka wo-
jewództwa śląskiego. Nowy bu-

dynek Powiatowego Zarządu
Dróg zostanie tak zaprojektowa-
ny, że będzie również siedzibą
Śląskiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych – Oddział
w Bieruniu, którego siedziba przy
ul. Starowiślanej została zni-
szczona przez ubiegłoroczną po-
wódź. Obecnie trwa projektowa-
nie inwestycji, zaś roboty powin-
ny ruszyć w lipcu 2011 roku.

Ponadto planowane są po-
ważne remonty wszystkich szkół
powiatowych. Do września
2011 roku wyremontowane zo-
staną za 500 tys. zł. pomie-
szczenia po starej kuchni w Po-
wiatowym Zespole Szkół w Bie-
runiu, które zostaną zaadapto-
wane na nową siedzibę Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej.
Już powstała filia tej poradni
w budynku powiatowym w Lę-
dzinach, która obecnie obsługu-
je wszystkich mieszkańców po-
wiatu. Ponadto przy tej samej
szkole powstaje drugi już powia-
towy „Orlik” (pierwszy powstał
w 2010 roku przy PZS w Lędzi-
nach). Tym razem „Orlik” bę-
dzie budowany w wersji kom-
pleksowej, z parkingami i zaple-
czem socjalnym, zgodnie z zało-
żeniami programu. Powiat jako

jeden z trzech powiatów w woje-
wództwie śląskim w tym roku
zdobył dofinansowanie na tego
typu boisko. W budżecie zapla-
nowano na ten cel prawie 1,8
mln złotych. W zależności od
wyników przetargu i uzyskanych
oszczędności planowane jest
wykonanie również parkingów
przy szkole i boisku. W tej samej
szkole planowany jest również
remont dachu na hali sportowej
nową metodą izolacyjną.

W Liceum Ogólnokształcą-
cym w Bieruniu zostanie do
września 2011 roku wykonana
kompleksowa modernizacja ca-
łej sieci elektrycznej wraz z za-
budową podwieszanych sufitów
na korytarzach aby w przyszło-
ści istniała zawsze możliwość
dokładania kolejnych sieci i in-
stalacji. Na to zadanie zaplano-
wano ponad 300 tys. zł. Na
2012 rok zaplanowano wybu-
dowanie przy tej szkole kolejne-
go powiatowego „Orlika”.

Poza wymienionymi inwesty-
cjami, dla sprawnej obsługi
mieszkańców powstaje numery-
czna mapa całego powiatu
z wszystkimi danymi o działkach
i nieruchomościach. Ponadto
jak co roku powiat udzieli po-

mocy finansowej Wojewódzkie-
mu Szpitalowi Specjalistyczne-
mu w Tychach, Powiatowej Ko-
mendzie Policji w Bieruniu oraz
Państwowej Straży Pożarnej
w Tychach. 

Poza inwestycjami powiato-
wymi trwa modernizacja wałów
przeciwpowodziowych na rzece
Gostynce – 805 metrów wału
lewego w Bijasowicach oraz
378 metrów wału prawego
w Jedlinie. Inwestorem jest ad-
ministrator wałów, czyli Śląski
Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Katowicach. Mo-
dernizację wykonuje Przedsię-
biorstwo Budownictwa Wodne-
go SA z Warszawy. Planowane
zakończenie tej modernizacji
powinno nastąpić w czerwcu
2012 roku. W trakcie projekto-
wania i opracowania dokumen-
tacji przetargowej znajduje się
przebudowa kolejnych odcin-
ków wałów Gostynki, to jest:
1015 metrów wału lewego
w Bijasowicach oraz 1243 me-
trów wału prawego w Jedlinie.
Wszystkie te inwestycje realizo-
wane są zgodnie z założeniami
Ramowego „Programu Ochro-
ny przed Powodzią Dorzecza
Górnej Wisły”. RR
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W siedzibie Starostwa Powiato-
wego w Bieruniu 15 marca odby-
ło się pierwsze spotkanie doty-
czące wprowadzenia, omówienia
oraz organizacji pracy związanej
z opracowaną w powiecie „Pro-
cedurą wsparcia i pomocy psy-
chologicznej w wypadkach ma-
sowych i katastrofach”, wchodzą-
cą w skład Planu Reagowania
Kryzysowego Starostwa Powiato-
wego w Bieruniu.

Dokument porządkujący pro-
cedury wsparcia i pomocy psy-
chologicznej powstał po to, aby
lepiej pomagać ofiarom katastrof
i wypadków z udziałem mie-
szkańców powiatu. Określa zasa-
dy organizowania, prowadzenia
i koordynacji wsparcia i pomocy
psychologicznej dla osób poszko-
dowanych w wyniku zdarzenia
kryzysowego, ich bliskich, człon-
ków służb ratowniczych oraz za-
sady i formy wsparcia dla osób
kierujących działaniami kryzyso-
wymi w ich procesie decyzyjnym.

Ze względu na zagrożenia, ja-
kie istnieją na terenie powiatu
(między innymi ze strony kopalń),
biorąc pod uwagę doświadczenia
w zakresie pomocy psychologi-
cznej udzielanej podczas tragedii
autokaru w Serbii w 2009 r. oraz
ubiegłorocznej powodzi zasadne
jest uzgodnienie sposobu reago-
wania i przeszkolenia interwentów
psychologicznych procedury po-

mocy psychologicznej w wypad-
kach masowych i katastrofach.

Koordynatorem powiatowym
wdrożenia procedury jest Maryla
Cygan, dyrektor Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej, którą
w działaniach wspierać będą
pracownicy PPP, Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie oraz

Regionalnego Ośrodka Medy-
czno-Edukacyjnego Metis z Kato-
wic, zajmującego się szkoleniem
psychologów. 

Starosta bieruńsko-lędziński
Bernard Bednorz, naczelnik Wy-
działu Zarządzania Kryzysowe-
go, Spraw Obronnych i Zdrowia
Henryk Nikiel oraz dyrektor PPP
Maryla Cygan przedstawili ze-
branym zasady wprowadzenia
„Procedury”, poprosili także
o wsparcie i zaangażowanie
gmin przy jej wdrażaniu. 

Bożena Bucka – dyrektor
ROME Metis przedstawiła działal-

ność i pomoc, jaką oferuje pro-
wadzony ośrodek. ROME Metis
jest publiczną placówką dosko-
nalenia nauczycieli, działającą na
terenie całego województwa śląs-
kiego. Posiada akredytację Śląs-
kiego Kuratora Oświaty. Wśród
obszarów pracy można wyróżnić
pracownie psychologiczno-peda-

gogiczną. Marszałek wojewó-
dztwa na wniosek starosty bieruń-
sko-lędzińskiego wyraził zgodę
na nieodpłatne wsparcie Ośrod-
ka dla pracowników związanych
z realizacją „Procedury”. Zapro-
ponowany został cykl profesjo-
nalnych szkoleń, których tematy
będą uzupełniane o propozycje
zgłaszane przez gminy. Dyrektor
Bucka zwróciła uwagę na coraz
częstsze występowanie sytuacji
kryzysowych w naszym życiu. Po-
cząwszy od tych o mniejszej skali
(np. śmierć bliskich osób lub na-
paści uczniów na nauczycieli,

próby samobójcze, wypadki ko-
munikacyjne) aż do sięgających
dużych rozmiarów, do których
możemy zaliczyć między innymi
zeszłoroczną powódź. Traumaty-
czne przeżycia dotykają nie tylko
dzieci, lecz także całe rodziny,
dlatego tak ważne jest reagowa-
nie w sytuacjach, które tego wy-
magają.

Istotne jest przeszkolenie pra-
cowników (tzw. wsparcie odrea-
gowujące), którzy na co dzień
mają styczność z różnego ro-
dzaju tragediami ludzkimi
w gminach naszego powiatu.
Ważne jest, aby po szkoleniach
powstał interdyscyplinarny sy-
stem wsparcia między osobami,
które będą zaangażowane
w realizację „Procedury wspar-
cia i pomocy psychologicznej
w wypadkach masowych i kata-
strofach”. Każdy z uczestników
powinien mieć swoją rolę w nie-
sieniu pomocy mieszkańcom
naszego powiatu. Dlatego nie-
zbędne jest dobre przygotowa-
nie, aby móc skutecznie poma-
gać, umieć rozmawiać i pode-
jmować interwencje.

W spotkaniu uczestniczyli wice-
starosta Henryk Barcik, przedsta-
wiciele z każdej gminy w powie-
cie: dyrektorzy ośrodków pomocy
społecznej, pracownicy urzędów
– specjaliści ds. obronnych, za-
rządzania kryzysowego itp. RR

KKrryyzzyyssyy  ttoowwaarrzzyysszząą  żżyycciiuu

W hali sportowej w Bieruniu rozegrany zo-
stał 5-6 marca turniej o XIX Puchar Śląska
w Badmintonie, który okazał się największym
turniejem w tej dyscyplinie na Śląsku minionej
dekady. Turniej rozegrany został w katego-
riach senior i junior młodszy. Uczestniczyło
w nim 110 zawodników z 22 klubów, między
innymi z Zamościa, Piotrkowa Trybunalskie-
go, Krakowa, Głubczyc... Poziom sportowy
stał na bardzo wysokim poziomie. Jego ucze-
stnikami byli medaliści tegorocznych Mi-
strzostw Polski. Tym bardziej cieszy postawa
miejscowych zawodników. II miejsce grze
mieszanej seniorów zdobyli Elżbieta Olszew-
ska z Mateuszem Szałankiewiczem. (E. Ol-
szewska wspólnie z Danutą Korbel z Blacho-

wni wywalczyła także III miejsce w grze deb-
lowej seniorek. III miejsce w grze mieszanej
juniorów młodszych zajęła Kornelia Koptom
(z Jakubem Baborskim z UKS „Plesbad”
Pszczyna). 

Organizatorem zawodów był działający od
sierpnia 2010 r. Uczniowski Klub Sportowy
„Unia” Bieruń. Bardzo wysoki poziom organi-
zacyjny spotkał się z uznaniem trenerów, za-
wodników i gości zawodów, przyczyniając się
do popularyzacji tej dyscypliny sportu. Uro-
czystego wręczenia pucharów i nagród ucze-
stniczył starosta Bernard Bednorz.

Badminton to odradzająca się dyscyplina
sportowa, z której Bieruń zawsze był dumny
(mistrz Polski Brunon Rduch i wielu innych

wybitnych zawodników). Aktywność działa-
czy, trenerów i sportowców spotkała się
z życzliwym podejściem władz powiatu do
przedstawionej przez UKS „Unia” Bieruń
oferty na realizację zadań w zakresie wspie-
rania i upowszechniania kultury fizycznej
w roku 2011 – na organizację zawodów
w badmintonie o charakterze powiatowym
lub ponadpowiatowym. Do proponowa-
nych działań klub zaliczył: Mistrzostwa Śląs-
ka Seniorów i Juniorów Młodszych (21-22
maja), Turniej Badmintona z okazji Dnia
Dziecka (4-5 czerwca), Krajowy Turniej Se-
niorów i Juniorów Młodszych (paździer-
nik/listopad) oraz Mistrzostwa Bierunia
w Badmintonie (październik). MMRR

OOddżżyywwaa  bbaaddmmiinnttoonn  ww BBiieerruunniiuu!!

PPooddcczzaass  ddyysskkuussjjii  oo  pprroocceedduurraacchh  wwssppaarrcciiaa  ii  ppoommooccyy..
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MMaajjąą  ookkoo……
Trenują na strzelnicy „Piast” w Bieruniu pod okiem Ewy Gubernat,

nauczycielki wychowania fizycznego bieruńskiego PZS-u. W przygoto-
waniach do zawodów pomaga im instruktor strzelectwa Władysław
Chrząszcz. Od tego roku mają do dyspozycji w szkole 5 stanowisk
udostępnionych przez LOK w Bieruniu, na których trenują strzelanie
z karabinów pneumatycznych i pistoletów pneumatycznych.

Uczniowie z Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu w ostatnim cza-
sie zdominowali zawody strzeleckie na szczeblu wojewódzkim Na zawo-
dach zorganizowanych z okazji Święta Kobiet „Kobieta Strzelec 2011”
na strzelnicy LOK w Bieruniu Angelika Bojda, Joasia Błażek i Małgosia
Bąk zajęły trzy pierwsze miejsca. W rywalizacji w ramach Szkolnej Ligi
Strzeleckiej w dniu 26 marca, w której wzięło udział 8 drużyn wojewó-
dztwa śląskiego, również okazali się bezkonkurencyjni. Zwyciężył Euge-
niusz Białożyt, na drugim miejscu uplasowała się Ania Krawczyk, na
trzecim Angelika Bojda. W klasyfikacji drużynowej zajęli I miejsce.

– Moi podopieczni traktują treningi bardzo poważnie. Sukcesy
dodają skrzydeł – mówi Ewa Gubernat, opiekun szkolnego koła
strzeleckiego. – Mam nadzieję, że pasja do profesjonalnego upra-
wiania strzelectwa pozostanie po ukończeniu szkoły. Z jedną z na-
szych absolwentek, Magdą Migas, która odnosiła duże sukcesy ja-
ko uczennica, często spotykamy się na zawodach. BBSS

Do 27 kwietnia 2011 r. na terenie powiatu przeprowadzona zostanie

KWALIFIKACJA WOJSKOWA
Kwalifikacja odbywa się w budynku Powiatowego Centrum Społeczno−
Gospodarczego w Lędzinach, przy ul. Lędzińskiej 24 (przystanek przy
Urzędzie Miasta).
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w wymienionym
terminie podlegają:
1) mężczyźni urodzeni w 1992 r.;
2) mężczyźni urodzeni w latach 1987 – 1991, którzy nie posiadają okreś−

lonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby urodzone w latach 1990 – 1991 r., które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na
stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej,
jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifika−
cji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na
stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej,
jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji
wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 li−
stopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospoli−
tej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służ−
by wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

c) zostały uznane, ze względu na stan zdrowia, za zdolne do czynnej
służby wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4b ustawy z dnia 21
listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospo−
litej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służ−
by wojskowej, jeżeli nie zostały przeniesione do rezerwy;

4) kobiety urodzone w latach 1987 – 1992, posiadające kwalifikacje przy−
datne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę
w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akade−
mickim 2010/ 2011 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach me−
dycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, al−
bo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków,
o których mowa w §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 mar−
ca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązko−
wi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321);

5) osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia
służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności
do czynnej służby wojskowej.

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej są imiennie wzywane do sta−
wienia się przez wójtów lub burmistrzów.
Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z obowiązku stawienia
się do kwalifikacji wojskowej w terminie i miejscu określonym w Obwie−
szczeniu Wojewody Śląskiego z dnia 21 marca 2011 roku o kwalifikacji
wojskowej w 2011 roku.

Stypendyści projektu stypendialnego dla szczególnie
uzdolnionych uczniów na rok szkolny 2010/2011

4 lutego br. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę stypendystów, a także

listę rezerwową stypendystów na rok szkolny 2010/ 2011 w ramach II edycji pro−

jektu systemowego pn. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”. 

W zaszczytnym gronie szczególnie uzdolnionych uczniów, a zarazem stypendystów

tegorocznej edycji projektu znalazło się 6 uczniów powiatowych szkół ponadgimnaz−

jalnych, m. in. z Liceum Ogólnokształcącego w Bieruniu – Adam Frank, Izabella Sa−
ja, Katarzyna Jankowska i Bogusława Kotlorz, zaś z Powiatowego Zespołu Szkół

w Bieruniu – Anna Jakimiec i Dawid Garus. Łącznie w województwie śląskim sty−

pendia w ramach ww. projektu otrzyma 955 uczniów szkół gimnazjalnych i ponad−

gimnazjalnych. 

W naszym powiecie wnioski o przyznanie stypendium złożyło 24 uczniów z gimnaz−

jów i szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie powiatu. Wszystkie

wnioski podlegały ocenie formalnej i merytorycznej. Czynnikiem decydującym

o przyznaniu stypendium była łączna liczba zdobytych punktów za kryteria obligato−

ryjne (średnia ocen 

z przedmiotów kierunkowych i z przedmiotów pozostałych) oraz za kryteria fakulta−

tywne (udział w olimpiadach, konkursach, turniejach). 

Dla porównania, w Powiecie Pszczyńskim stypendia w ramach projektu otrzyma 35

uczniów, w Powiecie Mikołowskim – 10, w Tychach – 4, zaś w Katowicach – 40. 

Powiat Bieruńsko−Lędziński będzie realizował ww. projekt w partnerstwie z Liderem

Projektu, tj. z Województwem Śląskim już po raz trzeci. Projekt ten realizowany jest

w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Pomoc sty−

pendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w województwie śląskim. 

PPrrzzyyjjęęllii  nnaa  ssiieebbiiee  zzaaddaanniiaa
W bieżącym roku do powiatu

wpłynęło 14 ofert na realizację róż-
nych zadań w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej.

ZZaaddaanniiee  11:: Organizacja imprez
w zakresie modelarstwa na terenie
powiatu bieruńsko-lędzińskiego,
w tym: zawody balonowe na ogrza-
ne powietrze, zawody modeli szy-
bowców klasy F1, A1, Rc, Powiatowe
Święto Latawca, zawody modeli sa-
mochodów zdalnie sterowanych, Mi-
kołajkowe Zawody Szybowców Ha-
lowych. 

ZZaaddaanniiee  22::  Organizacja zawodów
o charakterze powiatowym lub po-
nadpowiatowym w sztukach walki ju-
niorów i seniorów. 

ZZaaddaanniiee  33:: Organizacja turnie-
jów skatowych na terenie powiatu
bieruńsko-lędzińskiego o charakte-
rze powiatowym lub ponadpowiato-
wym. 

ZZaaddaanniiee  44:: Organizacja turniejów
szachowych dla mieszkańców po-
wiatu bieruńsko-lędzińskiego o cha-
rakterze powiatowym lub ponadpo-
wiatowym. 

ZZaaddaanniiee  55:: Organizacja turniejów
tańca towarzyskiego o charakterze
powiatowym lub ponadpowiatowym. 

ZZaaddaanniiee  66:: Organizacja zawodów
wędkarskich o charakterze powiato-
wym lub ponadpowiatowym. 

ZZaaddaanniiee  77:: Organizacja zawodów
pływackich o charakterze powiato-
wym lub ponadpowiatowym. 

ZZaaddaanniiee  88:: Organizacja turniejów
tenisa ziemnego o charakterze po-
wiatowym lub ponadpowiatowym. 

ZZaaddaanniiee  99:: Organizacja zajęć sa-
moobrony dla kobiet z terenu powia-
tu bieruńsko-lędzińskiego. 

ZZaaddaanniiee  1100:: Organizacja zawo-
dów w badmintonie o charakterze
powiatowym lub ponadpowiatowym. 

Nie wszystkie zgłoszenia spełniły
wymagania określone w Ustawie
z dnia 24.04.2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
oraz w ogłoszeniu o konkursie. Osta-
tecznie Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lę-
dzińskiego w drodze uchwały nr
85/11 z 29 marca 2011 r. zatwierdził
wyniki konkursu i zlecił realizację za-
dań następującym podmiotom:

OOFFEERREENNTT
ZZaaddaanniiee  11 BBiiuurroo  ŚŚlląąsskkiieeggoo  ZZaarrzząądduu  WWoojjeewwóóddzzkkiieeggooLLiiggii  OObbrroonnyy  KKrraajjuu
ZZaaddaanniiee  22 SSttoowwaarrzzyysszzeenniiee  BBIIGG  BBUUDDOO  PPOOLLSSKKAA
ZZaaddaanniiee  33 KKSS  ""UUnniiaa""  BBiieerruuńń  SSttaarryy
ZZaaddaanniiee  44 KKSS  ""UUnniiaa""  BBiieerruuńń  SSttaarryy
ZZaaddaanniiee  55 FFuunnddaaccjjaa  RRoozzwwoojjuu  SSppoorrttuu  KKuullttuurryy  FFiizzyycczznneejj  ii  TTuurryyssttyykkii  ww  LLęęddzziinnaacchh
ZZaaddaanniiee  66 OOkkrręęgg  PPZZWW  KKoołłoo  nnrr  3322  LLęęddzziinnyy

OOkkrręęgg  PPZZWW  KKoołłoo  nnrr  110011  BBoojjsszzoowwyy
SSttoowwaarrzzyysszzeenniiee  WWęęddkkaarrsskkiiee  ""PPiiaasstt""

ZZaaddaanniiee  77 UUcczznniioowwsskkii  KKlluubb  SSppoorrttoowwyy  ""OOrrkkaa""  LLęęddzziinnyy
ZZaaddaanniiee  88 KKlluubb  SSppoorrttoowwyy  ""PPiiaasstt""  ww  BBiieerruunniiuu

FFuunnddaaccjjaa  RRoozzwwoojjuu  SSppoorrttuu  KKuullttuurryy  FFiizzyycczznneejj  ii  TTuurryyssttyykkii  ww  LLęęddzziinnaacchh
ZZaaddaanniiee  99 SSttoowwaarrzzyysszzeenniiee  BBIIGG  BBUUDDOO  PPOOLLSSKKAA
ZZaaddaanniiee  1100 UUKKSS  ""UUnniiaa""  BBiieerruuńń



Powiatowe Targi Przedsię-
biorczości i Ekologii odbędą się
po przerwie spowodowanej
ubiegłoroczną powodzią, która
tak tragicznie doświadczyła po-
wiat bieruńsko-lędziński. Pie-
niądze przewidziane na tamtą
imprezę spożytkowane zostały
na pomoc powodzianom.

Tegoroczna powiatowa impre-
za wystawiennicza odbędzie się
11-12 czerwca, tradycyjnie na te-
renie P. H. U. Metale S. A.
w Imielinie przy ulicy Hallera 39.
W ramach Targów odbędzie się
m. in.: Forum Przedsiębiorców,
konkurs targowy dla wystawców
o statuetkę „Złotego Liścia”, gieł-

da ofert pracy, zbiórka zużytego
sprzętu elektronicznego i elektry-
cznego wraz z konkursem z na-
grodami dla uczestników oraz
pokazy rzemiosł wymierających
i dawno zapomnianych. Dwu-
dniowy, barwny festyn i pokaz
sztucznych ogni dopełnią całości. 

– Gorąco zapraszam przedsię-
biorców do udziału w naszych VIII
Powiatowych Targach Przedsię-
biorczości i Ekologii. Stanowią
one doskonalą okazję do promo-
wania firm i produktów, nawiązy-
wania nowych kontaktów handlo-
wych i kreowania pozytywnego
wizerunku przedsiębiorstw działa-
jących na lokalnym rynku. Ucze-

stnictwo w Targach pozwala po-
znać potrzeby przyszłych klientów
oraz buduje prestiż wystawców.
Targi ponadto integrują nasze lo-
kalne środowiska gospodarcze –
mówi Bernard Bednorz starosta
bieruńsko-lędziński. 

Wszystkim przedsiębiorcom,
którzy zdecydują się na udział
w imielińskiej wystawie, organi-
zatorzy proponują miejsca eks-
pozycyjne w hali wystawienni-
czej i na terenie otwartym. Koszt
powierzchni ekspozycyjnej
w hali wynosi 60 zł/m2, a na te-
renie otwartym 20 zł/m2 (netto).
Dla przedsiębiorstw posiadają-
cych siedzibę na terenie powia-

tu bieruńsko-lędzińskiego obo-
wiązuje 50-procentowy upust.
Jednocześnie poszkodowani
przez powódź przedsiębiorcy
z terenu naszego powiatu mogą
wziąć udział w targach nieod-
płatnie. Dla małych firm rodzin-
nych przygotowano pakiet dla
„mikrowystawcy” w cenie 60 zł
(netto) za stoisko. Każdy wy-
stawca będzie miał możliwość
przedstawienia swojej oferty
handlowej w „Katalogu wystaw-
ców”.

Szczegóły powyższej propozy-
cji znajdziecie Państwo na stro-
nie internetowej: www.po-
wiatbl.pl. ZZKK
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WWyyddaawwccaa::
Starostwo Powiatowe w Bieruniu,
ul. św. Kingi 1, 43-155 Bieruń,

tel. 32  22-69-100;
e-mail: starosta@powiatbl.pl

RReeddaakkccjjaa::
ul. św. Kingi 1, 43-155 Bieruń. pok.114.

Tel. 32 22-69-138,
e-mail: promocja@powiatbl.pl
Redaguje: Marian Ryglewicz
Druk: Drukarnia KOLUMB 

Nakład: 4000 egz.

Bieruń Lędziny Imielin
Bojszowy Chełm Śląski

OBWIESZCZENIE
Zarządu Powiatu Bieruńsko−Lędzińskiego

Wypełniając obowiązki wynikające z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (t. j.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 3 paździer−
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227
z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Bieruńsko−Lędzińskiego informuje
o przyjęciu, Uchwałą Nr V/31/11 z dnia 17 lutego 2011 r. Rady Powiatu Bieruńsko−Lędzińskiego, do−
kumentu pn. ,,Program ochrony środowiska dla powiatu bieruńsko−lędzińskiego do roku
2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018”.
Przedmiotowy dokument oraz uzasadnienie, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowanie, o któ−
rym mowa w art. 55 ust 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dostępne są
w wersji elektronicznej w ogłoszeniach Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Bieruniu oraz na stronie internetowej w zakładce „Powiat ŕ Strategie, plany, programy”, jak ró−
wnież w wersji drukowanej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bieruniu przy ul. św. Kingi 1 (Wy−
dział Środowiska i Rolnictwa – pokój nr 225), w godzinach pracy urzędu.

VIII Powiatowe Targi Przedsiębiorczości i Ekologii 

Handel, promocja, rozrywka

Targom towarzyszyć będzie I Powiatowe Fo-
rum Pracodawców pod patronatem starosty bie-
ruńsko-lędzińskiego. Celem forum jest umocnie-
nie współpracy Powiatowych Zespołów Szkół
(prowadzących tzw. klasy wielozawodowej) i na-
wiązanie nowych kontaktów z przedsiębiorcami,
którzy mogą przyjąć uczniów na praktyki zawo-
dowe w swoich firmach, warsztatach. Znalezie-
nie miejsca, w którym można odbyć praktykę za-
wodową, jest dla uczniów warunkiem nauki
w klasie wielozawodowej, co znaczy zdobycia
wymarzonego zawodu rzemieślniczego. Praco-
dawcom – właścicielom firm zorganizowanie ta-
kiej praktyki (noie można ukrywać – czasem dość
kłopotliwe) z jednej strony przynosi korzyść fi-
nansową, ekonomiczną, z drugiej jest dla nich
szansą wychowania sobie wartościowego ucznia

– potencjalnie przyszłego pracownika lub na-
stępcy. Dotyczy to wielu specjalności rzemieślni-
czych: usługowych i produkcyjnych. 

Forum będzie miało głównie walor informacyjny.
Dla pracodawców, którzy są zainteresowani szkole-
niem uczniów, forum będzie szansą przedstawienia
swoich potrzeb i oczekiwań. Specjaliści z Izby Rze-
mieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości
w Katowicach, przedstawiciele szkół i urzędu pracy
przedstawią obecną sytuację, uregulowania pra-
wne, oczekiwania i potrzeby rzemiosła i kandydatów
na rzemieślników. Nadzieją organizatorów jest, że
powstaną nowe miejsca praktyk, a co za tym idzie,
że młodzież będzie podejmować naukę w wielu cie-
kawych, deficytowych zawodach, na które jest duże
zapotrzebowanie, a docelowo znajdzie lub sama
sobie stworzy atrakcyjne miejsca pracy. MMRR

SSPPRROOSSTTOOWWAANNIIEE
/ …/  W artykule pt. „Powstaje wiel-

kie centrum logistyczne” znajdującym
się na stronie czwartej Informatora
[poprzedniego wydania – Redakcja]
czytamy o tzw. „wizji lokalnej” na tere-
nie budowy centrum z moim udzia-
łem. Ze względu na to, że nie ucze-
stniczyłem w w/ w spotkaniu proszę
o sprostowanie tej informacji w na-
stępnym wydaniu miesięcznika. Z wy-
razami szacunku. Burmistrz Miasta
mgr inż. Bernard Pustelnik”.

Napisaliśmy „Swoistą wizję lokalną
stanowiła wspólna wizyta starosty Ber-
narda Bednorza i burmistrza Bierunia
Bernarda Pustelnika na terenie budo-
wy Centrum Logistycznego”. Przepra-
szamy. Obaj samorządowcy spotkali
się z kierownictwem Sistema Poland
w siedzibie spółki w Tychach. Plac bu-
dowy starosta Bernard Bednorz od-
wiedził już samodzielnie. RReeddaakkccjjaa
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Największe przebo-
je orkiestr dętych, ta-
neczny rytm śląskich
szlagierów i konkurs
na najlepszy strój sty-
lizowany na ludowy –
to tylko nieliczne
z atrakcji naszej ma-
jówki, czyli V Przeglą-
du Orkiestr Dętych
w Powiecie Bieruń-
sko-Lędzińskim.

Start imprezy nastąpi w niedzielę 22 maja br. na rynku w Bieru-
niu. 569 wspaniałych minut pozostawi niezatarte wspomnienia dla
całej rodziny. Najciekawsze orkiestry dęte, muzyka wędrująca przez
różne konwencje i style zapewnią podróż pełną emocji, pasji i po
prostu dobrej zabawy. Zapewniamy smaczne śląskie przekąski,
sporo atrakcji dla dzieci, pań i panów.

Czekamy na wasze stylizacje. Projektując stylizowane ubiory nie
zapomnijcie o zachowaniu wzornictwa i istoty oryginalnego stroju
śląskiego! Każda kreacja zostanie nagrodzona, podobnie jak wszy-
stkie osoby, które przyjdą na rynek w autentycznych strojach ludo-
wych. 

Już dziś rezerwujcie wolny czas!
Pełny program imprezy i regulamin konkursu na strój stylizowa-

ny na ludowy już niebawem na www. powiatbl. pl oraz na plaka-
tach i w ogłoszeniach. Zapraszamy! MMSS

Bieruń, 22 maja. V Przegląd Orkiestr Dętych
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