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Maj i czerwiec to miesiące, w których odbywa się wiele znaczących środowiskowych imprez o różnym
charakterze. W tym wydaniu informatora chwalimy się tym, co sami przygotowaliśmy: igrzyskami osób
niepełnosprawnych, przeglądem imprez, targami…

Natomiast zdjęcie zostało wykonane podczas VII Powiatowych Zawodów Strażacko-Pożarniczych.
W tym roku swoje jubileusze świętują OSP w Lędzinach (100-lecie) i OSP w Bojszowach (85-lecie).

Bieruńskich strażaków odwiedził w maju premier Donald Tusk, by po doświadczeniach ubiegłorocznej
powodzi podyskutować o sposobach rozwiązania problemów strażaków w całej Polsce. MR

Wiele spraw i wydarzeń naraz

Wiosenna aktywność
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W połowie maja w naszym po-
wiecie przebywała 7-osobowa
delegacja strażaków z Bawarii,
z powiatu Tirschenreuth.

Bawarczycy, z którymi nasi stra-
żacy współpracują od 2004 roku,
wzięli udział w uroczystościach Po-
wiatowego Dnia Strażaka (14 ma-
ja). Jej pierwsza część odbyła się
przed biurem Zarządu Oddziału
Powiatowego ZOSP w Lędzinach
z udziałem delegacji OSP i wszy-
stkich pocztów sztandarowych.
Momentem kulminacyjnym było
odsłonięcie rzeźby św. Floriana (na
zdjęciu), wykonanej przez Ireneu-
sza Wierzbę, strażaka z OSP Bie-
ruń Nowy). Odsłonięcia rzeźby
dokonał nestor naszych strażaków
84-letni dh Czesław Wieczorek
wraz ze starostą Bernardem Be-
dnorzem. Rzeźbę poświęcił pro-
boszcz Parafii Matki Bożej Różań-
cowej Krzysztof Sonntag.

Druga część miała miejsce
przed strażnicą świętującej jubi-
leusz 85-lecia OSP Bojszowy. Stra-
żaków i gości powitał prezes dh.
Tomasz Saternus. Naczelnik, dh.
Józef Mamok odczytał historię je-
dnostki. Wiceprezes Oddziału Wo-
jewódzkiego dh. Andrzej Grzynia,
prezes Oddziału Powiatowego

Władysław Trzciński i komendant
PSP Tychy Kazimierz Utrata wrę-
czyli medale i odznaki „Strażaka
Wzorowego” zasłużonym straża-
kom z gminy Bojszowy oraz dwom
strażakom z Bawarii (Alois Schin-
dler i Franz Bauernfeind otrzymali
brązowe medale „Za Zasługi dla
Pożarnictwa” za rozwijanie współ-
pracy polsko-niemieckiej). 

Bawarczycy zwiedzili m.in. bu-
dynek Starostwa Powiatowego.
Starostowie Bernard Bednorz
i Henryk Barcik przedstawili im za-
dania i plany powiatu także w za-
kresie współdziałania ze strażaka-
mi – ochotnikami. Powiat wsparł
organizację uroczystości powiato-
wych i pobyt gości z Bawarii. 

Strażacy z Bojszów jeszcze
w tym roku zgłoszą w Zarządzie
Głównym ZOSP RP wolę podjęcia
stałej współpracy z Bawarczyka-
mi. Planowany jest roboczy wy-
jazd do  Bawarii w tej sprawie.
Nieformalny pełnomocnik na-
szych strażaków w Bawarii Piotr
Lubecki już zadeklarował pomoc
organizacyjną. Cieszy również
fakt, że w Bojszowach jest coraz
liczniejsza grupa młodych straża-
ków bardzo dobrze mówiących
po niemiecku, co znacznie ułat-
wia wzajemne kontakty.

– Dalszy rozwój współpracy
może dotyczyć także Bierunia,
w którym działają trzy jednostki
OSP. Na przykład OSP w Czar-
nuchowicach –  mając nowy
obiekt, duży teren wokół strażni-
cy, nowy i młody zarząd OSP –
spełnia wszystkie warunki do
podjęcia natychmiastowej współ-
pracy z kolejną jednostką OSP
z powiatu Tirschenreuth. Paroo-
sobowa grupa strażaków z je-
dnostki w Mitterteich spodziewa-
na jest na uroczystości 100-lecia
OSP Lędziny (18 – 19 czerwca) –
poinformował Jan Kasprzyk, se-
kretarz Zarządu Oddziału Powia-
towego ZOSP RP. MMRR
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Starostwo ciekawe 
dla dyplomantów AGH

IInnżżyynniieerroowwiiee  
pprrzzyyjjeecchhaallii  
ppoo  wwiieeddzzęę

W jedno z sobotnich popołudni
Starosta Bieruńsko-Lędziński gościł
studentów Akademii Górniczo-Hut-
niczej w Krakowie, którzy pod opie-
ką dra hab. inż. profesora AGH
Jacka Zimnego odwiedzili budynek
Starostwa. Studenci studiów podyp-
lomowych auditing energetyczny
w budownictwie, prowadzonych na
Wydziale Inżynierii Mechanicznej
i Robotyki w Katedrze Systemów
Energetycznych i Urządzeń Ochro-
ny Środowiska, zainteresowani byli
funkcjonowaniem budynku, które-
go system ogrzewania i chłodzenia
oparty jest na odnawialnym źródle
energii.

Zainteresowanie dyplomantów
wzbudziło zwłaszcza to, że jedynym
źródłem ogrzewania budynku Sta-
rostwa Powiatowego w Ścierniach,
którego kubatura wynosi prawie
14.000 m3, jest system oparty na
pompach ciepła, wykorzystujący
energię odnawialną (stałą tempe-
raturę na dnie odwiertu: 9 ?C, nie-
zależnie od pory roku), zasilający
proekologiczną, energooszczędną
i komfortową instalację ogrzewania
i chłodzenia, a także przygotowania
ciepłej wody użytkowej.

Dla realizacji ogrzewania/ chło-
dzenia budynku wybrano rozwiąza-
nia powodujące możliwie najmniej-
szą emisję zanieczyszczeń. Zastoso-
wane pompy ciepła zasilane elek-
trycznie powodują brak tzw. niskiej
emisji, a dzięki wysokiej sprawności
źródła ciepła oraz instalacji wewnę-
trznych, emisja ta u dostawcy ener-
gii elektrycznej jest na racjonalnie
niskim poziomie.

Ponad 30-osobowa grupa gości
zwiedziła maszynownię pomp ciep-
ła. Zapoznała się z zasadą działania
kolektora gruntowego i wysłuchała
wykładu w sali sesyjnej starostwa.

Wizyta zaowocuje powstaniem
laboratorium naukowego, którego
głównym zadaniem będzie monito-
rowanie pracy systemu pomp ciep-
ła i będzie pierwszym przypadkiem
współpracy powiatu ze szkołą wyż-
szą. AAPP

20 drużyn (w tym 5 kobiecych),
ze wszystkich 10. jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych
z naszego Powiatu wzięło udział
11 czerwca w Bojszowach w VII
Powiatowych Zawodach Sporto-
wo – Pożarniczych. 

Zawody rozegrane zostały
w dwóch konkurencjach: sztafeta
pożarnicza 7 x 50 m z przeszko-
dami oraz ćwiczenie bojowe.

Wszystkie drużyny z pierwszej
trójki wyróżnione zostały przez
starostę bieruńsko-lędzińskiego
nagrodami rzeczowymi. Puchar
ufundowany przez starostę Ber-
narda Bednorza zwycięskiej dru-
żynie seniorów – jednostce OSP
z Bojszów – wręczył prezes Zarzą-
du Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP Powiatu Bieruń-
sko-Lędzińskiego Władysław

Trzciński wraz z komendantem
miejskim Państwowej Straży Po-
żarnej w Tychach st. bryg. Kazi-
mierzem Utratą.

Kolejność miejsc w poszczegól-
nych grupach przedstawia się na-
stępująco:

GGrruuppaa  „„AA””  ((sseenniioorrzzyy))
1) OSP Bojszowy
2) OSP Bieruń Stary
3) OSP Imielin

GGrruuppaa  „„AA--11””  ((cchhłłooppccyy))
1) OSP Lędziny
2) OSP Chełm Śląski
3) OSP Bojszowy Nowe

GGrruuppaa  „„CC””  ((kkoobbiieettyy))
1) OSP Bojszowy Nowe
2) OSP Bojszowy
3) OSP Świerczyniec 

GGrruuppaa  „„CC--11””  ((ddzziieewwcczzyynnyy))
1) OSP Bojszowy Nowe
2) OSP Międzyrzecze

HHNN

BBoojjsszzoowwyy  nnaajjlleeppsszzee!!

SSttrraażżaacckkiiee  kontakty i jubileusze
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Informatyka, ekologia i oszczędność górą

WWiięęcceejj  innowacji i nowości
Po rocznej przerwie spowodowanej majową powodzią w 2010 roku po raz kolejny, dokładnie
ósmy, odbyły się Powiatowe Targi Przedsiębiorczości Ekologii w Imielinie. Mimo rocznej prze-
rwy, a może właśnie dlatego, zainteresowanie firm i instytucji prezentacją na targach było duże
– nawet większe, niż niektórymi wcześniejszymi edycjami, chociaż z ubolewaniem trzeba przy-
znać, że liczba zwiedzających i uczestników festynu była nieco niższa. Cóż, tak jest, że w majo-
we weekendy następuje kulminacja wszelkich imprez. W ten w targowy weekend ciekawe im-
prezy odbywały się między innymi w Lędzinach, Bojszowach, Tychach. Konkurencja była zatem
dosyć duża, a i tak większość organizatorów przegrywała z nawykiem weekendowego grillowa-
nia i leniuchowania w ogródkach czy na kanapie przed telewizorem (Festiwal Piosenki Polskiej
w Opolu).

W tegorocznych targach ucze-
stniczyło 94 wystawców: Z terenu
powiatu było ich 46 (Bieruń – 9,
Lędziny – 8, Imielin – 26, Chełm
Śląski – 2, Bojszowy -1), z poza po-
wiatu – 48 (reprezentowały Tychy,
Mysłowice, Brzeszcze, Częstocho-
wę, Czechowice Dziedzice, Ustroń,
Katowice, Bestwinę, Mikołów,
Chełmek, Wilamowice, Bielsko-
Białą, nawet Tczew). 

– Chciałem wynająć nawet
300-metrowe stoisko, ale pomyś-
lałem: co się będę wygłupiać. To
jakieś powiatowe, a więc chyba
nieduże targi. Przyjechałem i je-
stem zaskoczony rozmachem im-
prezy, liczbą gości. Na pewno bę-
dę tutaj za rok, wezmę większą
powierzchnię i wystawię więcej
produktów, bo zainteresowanie
jest bardzo duże – mówił przed-
stawiciel firmy Pro Natura, spe-
cjalizującej się w technologiach
oszczędzania energii i korzystania

WWyyrróóżżnniioonnee  ssttooiisskkoo  ffiirrmmyy  PPiioosskkoowwiikk.. PPookkaazzyy  ddllaa  bbuuddoowwllaańńccóóww  pprrzzyyggoottoowwaałłaa  ffiirrmmaa  „„RRaammppaa””..

WWssttęęggęę  pprrzzeecciięęllii  JJoozzeeff  BBeerrggeerr,,  JJaann  CChhwwiięęddaacczz  ii  BBeerrnnaarrdd
BBeeddnnoorrzz,,  kkttóórryy  ddookkoonnaałł  oottwwaarrcciiaa  ttaarrggóóww..

SSttaarroossttaa  wwyybbiijjaa  ppiieerrwwsszzyy,,
ppaammiiąąttkkoowwyy  mmeeddaall  ttaarrggoowwyy..
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z jej odnawialnych źródeł, w blis-
kiej współpracy z niemiecką firmą
Wolf Mainburg jako producenta
i dostawcy urządzeń.

Firma Laser-Spec pokazała no-
woczesną technologię obróbki me-
tali: laserowy promień może „wy-
rzeźbić” w metalu dosłownie wszy-
stko i dla każdego. Targowym hi-
tem była między innymi także sau-
na i balia ogrodowa – z wodą pod-
grzewaną wprost przez opalany

drewnem piec, dla zdrowia i rado-
ści użytkowników. 

– Warto robić te targi! Widać, że
pojawia się wiele nowych firm, po-
kazują nowe pomysły, wyroby.
A że wystawców mogłoby być wię-
cej. Na pewno tak, ale pamiętaj-
my, że większość drobnych przed-
siębiorców znajduje się pod dużym
ciśnieniem. Sytuacja na rynku jest
trudna, a oni muszą się zajmować
dosłownie wszystkim: finansami,

produkcją, rozwojem, pracownika-
mi i promocją. Często mimo chęci
brakuje im po prostu czasu, aby się
zająć udziałem w targach – mówił
Grzegorz Nowak, prezes Bieruń-
sko-Lędzińskiej Izby Przemysłowo-
Handlowej w rozmowie ze starostą
Bernardem Bednorzem. 

Na targach wystawiano rozmaite
produkty, usługi i technologie dla
domu i ogrodu, zdrowia i urody, fi-
nansów, technologie dla przemysłu,

szeroką gamę różnych (od psycho-
logicznych poprzez informatyczne,
reklamowe po elektryczne a nawet
organizacji przyjęć). Ofertę motory-
zacyjną przedstawili sprzedawcy sa-
mochodów Chevrolet, Opel, Mitsu-
bishi, Hyundai i Skoda. Nie sposób
zresztą wymienić wszystkiego. Co
charakterystyczne, poza wieloma
tradycyjnymi wystawcami na tar-
gach pojawiła się grupa nowych
firm, o których istnieniu mało kto do

MMłłooddyy  pprreezzeess

29-letni Szymon Szkółka był na targach już po raz trzeci i za każ-
dym razem firmy, które reprezentował zdobywały nagrody. 

– Kiedyś była to piekarnia „Gempe”. Przed dwoma laty firma lędziń-
ska firma komputerowa SOFT-Net, kierowana przez Tomasza Myal-
skiego, która dzięki dobrej pracy, świeżym pomysłom i targowej pro-
mocji, tamta firma znacznie się rozwinęła. Ja działam na własny ra-
chunek od dwóch lat. Mam licencjat z reklamy i studia podyplomowe
z grafiki komputerowej. Zajmuję się różnymi formami reklamy i pro-
wadzę portal internetowy powiatu bieruńsko-lędzińskiego info.po-
wiat.pl – w czym pomaga mi kolega – programista Łukasz Paluch.

Napisałem dobry biznes plan. Dostałem 18 tys. zł dofinansowania
z Unii Europejskiej, kupiłem sprzęt i ruszyłem. Na razie jestem sku-
piony na powiecie, ale planuję objąć zasięgiem także inne miasta
i powiaty. Cieszę się, że zdobyłem wyróżnienie za własną pracę na
własny rachunek – powiedział Szymon Szkółka. 

TTeelleewwiizzoorr  zzaa  eelleekkttrroośśmmiieeccii
MPGO „Master” z Tychów prowadziło podczas targów zbiórkę

elektrośmieci. Za każdy oddany do utylizacji przedmiot dostawało się
kupon, który potem brał udział w losowaniu. 

Główną nagrodę – telewizor Panasonic, ufundowany przez powiat,
wygrała pani Małgorzata Parzniewska z Chełmu Śląskiego, która
przyjechała wraz z synem Jankiem, uczniem trzeciej klasy podsta-
wówki.

– Tata nas namówił, ale sam nie mógł przyjechać, bo musiał iść do
pracy – powiedział Janek.

– Ogromnie się cieszę. Niedawno mieliśmy w domu tzw. „przepię-
cie”. Cały sprzęt elektryczny się spalił i był do wyrzucenia. Mąż powie-
dział – zawieźcie to na targi. może coś wygracie. I tak się stało. No-
wy telewizor bardzo się nam przyda – powiedziała pani Małgorzata.

Swoje konkursy ogłosiły także firmy „Rampa” i SKOK Wesoła. Do
wygrania był rower, telefon, ubranie robocze, sprzęt AGD itp.

Ze szklanych pojemników losy wyjmowały 4,5-letnie Emilia, Agata
i Kinga z Lędzin – pierwsze „powiatowe” trojaczki. 

MMoożżnnaa  bbyyłłoo  hhoonnoorroowwoo  ooddddaaćć  kkrreeww,,  zzmmiieerrzzyyćć  cciiśśnniieenniiee
ii  ppoozziioomm  ccuukkrruu..

WWiieellee  ffiirrmm  pprreezzeennttoowwaałłoo  ooffeerrttęę  ddoottyycczząąccąą  iinnffoorrmmaattyykkii  
ii  iinnffoorrmmaaccjjii..
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tej pory wiedział, a które proponują
rewelacyjne produkty lub usługi.
Naprawdę, było co zobaczyć.

Zobaczyć, kupić, pobawić się,
napić i zjeść…

Części targowej – organizowa-
nej przez powiat bieruńsko-lędziń-
ski przy wsparciu działających
w powiecie organizacji przedsię-
biorców – tradycyjnie towarzyszył
festyn, sfinansowany przez miasto
Imielin. Zaprezentowały się zespo-

ły „Tango Luz” i „Dec Right”. Po-
nadto były także inne atrakcje dla
dzieci i całej rodziny: prezentacje
„zapomnianych rzemiosł” (czerpa-
nie papieru, wyrób masła, warsztat
garncarski, bicie medali, wypiek
podpłomyków z degustacją), strze-
lanie z łuków i dmuchawek, kon-
certy górniczych orkiestr dętych
z kopalń „Ziemowit” i „Piast”,
zbiórka zużytego sprzętu elektroni-
cznego z nagrodami, konkursy i lo-

W wyniku prac komisji konkursowej pod kierunkiem Ber-
narda Bednorza najwyższe targowe wyróżnienia: statuet-
ki „Złotego Liścia” i dyplomy otrzymali: 

ZZAA  EEKKSSPPOOZZYYCCJJĘĘ  TTAARRGGOOWWĄĄ::  
PP..PP..HH..UU RRAAFFAAŁŁ  zz IImmiieelliinnaa – za kompleksowy charakter ekspozycji,

wszechstronną informację na temat usług i produktów, miła obsłu-
gę oraz szczególny charakter oferty domu przyjęć okolicznościo-
wych.
ZZAA  PPRROODDUUKKTT  TTAARRGGOOWWYY::

LLaasseerr  SSppeecc  ss..cc..  zz LLęęddzziinn – za nowoczesną i energooszczędna te-
chnologie precyzyjnej obróbki metali; wykorzystanie innowacyjnych
metod produkcji i ciekawe wzornictwo.

ZZAA  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIĘĘ  PPRROO--EEKKOO::
LLiiffeeppoollsskkaa  SSaauunnyy  &&  BBaalliiee  OOggrrooddoowwee  zz IImmiieelliinnaa – za wykorzystanie

ekologicznych, naturalnych materiałów za powrót do natury oraz krze-
wienie zdrowego i aktywnego stylu życia. 
WWyyrróóżżnniieenniiaa::  
ZZaa  eekkssppoozzyyccjjęę  ttaarrggoowwąą:: Centrum Handlowo Usługowe Budownictwa RAMPA
Sp. z o. o. i P. U. P. H Andrzej Pioskowik (obie firmy z Imielina). ZZaa  pprroodduukktt
ttaarrggoowwyy:: e-SBL. net Sp. z o. o. z Chełmu Śląskiego i Logo Art – Agencja
Reklamy i Promocji INFOPOWIAT. PL z Imielina. ZZaa  tteecchhnnoollooggiięę  pprroo--eekkoo::
EL-GATO LED i Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
i Energetyki Odnawialnej MASTER Sp. z o. o. (obie firmy z Tychów). 
Wszyscy wystawcy otrzymali ponadto z rąk Bernarda Bednorza i Józe-
fa Bergera pamiątkowe dyplomy i medale targowe. 

DDoo  mmuunndduurruu  cchhęęttnnyycchh  sszznnuurr

Do stoisk cieszących się dużym zainteresowaniem należało stoisko Woj-
skowej Komendy Uzupełnień w Tychach. Mjr Arkadiusz Bartnik, szef Wy-
działu Rekrutacji, wielu osobom udzielał informacji na temat Narodowych
Sił Rezerwowych i służby przygotowawczej. NSR to przepustka do zawodo-
wej służby wojskowej, a ta niezłomnie cieszy się dużym zainteresowaniem.

– Najczęściej o możliwość służby pytają byli żołnierze, ale także
nieco starsi mężczyźni, kandydaci na oficerów rezerwy, a nawet pa-
nie, które chciałyby znaleźć zatrudnienie np. w szkolnictwie wojsko-
wym. Niestety, nie każdy spełnia warunki, a liczba miejsc jest ograni-
czona. Promujemy jednak ten rodzaj służby ojczyźnie i społeczeństwu
na różnych imprezach masowych. Byliśmy na Przeglądzie Orkiestr
w Bieruniu, jesteśmy tutaj, będziemy na Dniach Lędzin. 

PPookkaazz  pprroodduukkccjjii  ppaappiieerruu  cczzeerrppaanneeggoo..

ZZŁŁOOTTEE  LLIIŚŚCCIIEE  II WWYYRRÓÓŻŻNNIIEENNIIAA
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Rynek pracy, nie tylko lokalny,
potrzebuje fachowców. Według da-
nych Powiatowych Urzędów Pracy
oraz firm zajmujących się rekrutacją
(m. in. Manpower, Sedlak&Sedlak)
w naszym regionie pilnie poszuki-
wani są pracownicy w zawodach ta-
kich jak: ślusarz, spawacz, kucharz
czy sprzedawca. Brakuje krawco-
wych, mechaników
samochodowych.
Firmy budowlane
chcą zatrudniać mu-
rarzy, cieśli, posa-
dzkarzy i hydrauli-
ków. 

W związku z kil-
kunastoletnią mar-
ginalizacją szkolni-
ctwa zawodowego w naszym kraju,
za kilka lat właściciele będą mieli
trudności z zapewnieniem ciągłości
funkcjonowania swoich firm. W za-
wodach, w których są i będą w naj-
bliższym czasie poszukiwani fa-
chowcy (np. ślusarze, murarze,
monterzy instalacji i urządzeń sani-
tarnych) w szkołach ponadgimnaz-
jalnych powiatu bieruńsko-lędziń-
skiego kształcą się tylko pojedynczy
uczniowie. Konieczne jest podjęcie
skutecznych działań, by młodzież
zachęcić do zdobywania konkret-
nych zawodów, a pracodawców do
przekazywania młodym swoich
umiejętności i doświadczeń. 

W Imielinie spotkali się praco-
dawcy, którzy już prowadzą szko-

lenie uczniów, przedsiębiorcy, któ-
rzy chcieliby przyjmować uczniów
na naukę zawodu, przedstawiciele
powiatowych szkół zawodowych,
specjaliści rynku pracy. 

Na terenie naszego powiatu
działają dwie szkoły zawodowe
(w Powiatowych Zespołach Szkół
w Bieruniu i w Lędzinach). 

W powiecie bieruńsko-lędziń-
skim w klasach wielozawodo-
wych kształci się 171 uczniów
w 20 zawodach. Uczniowie zdo-
bywają umiejętności praktyczne
u 82. pracodawców z terenu po-
wiatu bieruńsko-lędzińskiego,
tyskiego, pszczyńskiego oraz oś-
więcimskiego. Z zarejestrowa-

nych w naszym powiecie 3.470
podmiotów gospodarczych,
w zaledwie 51 prowadzone jest
szkolenie uczniów. Największą
popularnością cieszy się zawód
mechanika pojazdów samocho-
dowych, w którym kształci się aż
33. uczniów. Podczas forum mó-
wiono o tym, jak zostać nauczy-
cielem zawodu, o korzyściach
(i kłopotach) z tytułu prowadze-
nia edukacji zawodowej w swojej
firmie, o rekrutacji uczniów. 

O szkolnictwie zawodowym,
potrzebach i szansach rozwoju
mówiła Beata Białowąs, kierownik
Działu Oświaty i Kwalifikacji Za-
wodowych, Wicedyrektor Izby
Rzemieślniczej oraz Małej i Śre-
dniej Przedsiębiorczości w Katowi-
cach. „Zawodówki”, przez wiele
lat traktowane jako „gorsze szko-
ły” zostały zlikwidowane. Nadal
istnieje bariera psychologiczna
przed szkołami zawodowymi,

a przecież lepszy
dobry fach, niż
byle jakie studia.

Liczba uczących
się zawodu w cią-
gu 10 lat spadła
c z t e rok ro t n i e .
W wielu zawo-
dach nie ma już
fachowców. Tym-

czasem licea profilowane się nie
sprawdziły, ogólniaki produkują
ludzi bez kwalifikacji i zasilają
uczelnie wyższe osobami, które po
studiach nie mogą znaleźć pracy.
Śląskie rzemiosło ma na liście 120
zawodów, kształci w 65. zawo-
dach (m. in. w zwodach bacy, ju-
hasa, fryzjera dla zwierząt). 

Pod takim hasłem podczas targów odbyło się I Powiatowe Forum Pra-
codawców, poświęcone szkolnictwu zawodowemu w zawodach rze-
mieślniczych – zawodach pilnie poszukiwanych i z dużą przyszłością. 
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eedduukkaaccjjii  ii kkaarriieerryy..
TTrrzzeebbaa  pprroommoowwaaćć  sszzkkoollnniiccttwwoo  zzaawwooddoowwee..
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terie. Pod fachowym okiem mince-
rza można było własnoręcznie wy-
bić pamiątkowy medal targowy.
Było także coś bardzo społecznie
pożytecznego: punkt honorowego
krwiodawstwa, badania ciśnienia
tętniczego i glukozy krwi. Na naj-
większym na targach stoisku firmy
„Rampa” odbywały się pokazy te-
chnologii budowlanych firm: Cere-
sit, Kronopol, Icopal, Wieneberger,
Termo-organika, Quick Mix. Były
to prezentacje technik układania
paneli podłogowych – czyli jak pro-
sto, łatwo i szybko zrobić to same-
mu? nakładania tynku cienkowar-
stwowego, prawidłowego przykle-
jania styropianu („Licencja na szyb-
kie murowanie”) a także popra-
wnego murowania i fugowania
klinkieru.

W salce konferencyjnej targów
można było obejrzeć wystawę –
podsumowanie akcji fotograficznej
V Powiatowego Przeglądu Orkiestr
Dętych (moda na ludowo, O to fo-
to). A na zakończenie pierwszego
dnia imprezy – „Ogniem malowa-
ne”, czyli niezły pokaz fajerwerków.

Mało? To wypowiedzcie się, Sza-
nowni Mieszkańcy, czego byście
sobie życzyli? Weźcie pod uwagę
jednak mocno ograniczony budżet,
który nie pozwala na ściągnięcie
na występy do Imielina estradowej
super czołówki, firm Bentley czy
Ferrari oraz to, że nad przygotowa-
niem imprezy pracuje garstka urzę-
dników i pomocników, którzy w go-
dzinach pracy mają jeszcze wiele
innych tematów do załatwienia,
a do wykorzystania potężną halę
magazynową, udostępnianą do
nietypowych celów tylko dzięki ży-
czliwości i zrozumieniu kierowni-
ctwa firmy.

O znaczeniu targów mówili pod-
czas otwarcia imprezy i innych ofi-
cjalnych i nieoficjalnych wystąpień
starosta Bernard Bednorz, przewo-
dniczący Rady Powiatu Józef Ber-
ger, burmistrz Jan Chwiędacz. Po-
twierdzili chęć dorocznego organi-
zowania imprezy – spotkania
przedsiębiorców, samorządowców
i mieszkańców, które spełnia wiele
ważnych celów: integruje, informu-
je, promuje, pomaga – szczególnie
młodym firmom – zaistnieć na lo-
kalnym rynku, a z czasem imponu-
jąco się rozwijać. 

MMaarriiaann  RRyygglleewwiicczz
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KKRRÓÓTTKKOO
W Starostwie Powiatowym

w Bieruniu 31 maja odbyło się
posiedzenie Powiatowej Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku. Komi-
sja przede wszystkim zajęła się
opiniowaniem powstałego w sta-
rostwie opracowania „Rzeki i cieki
wodne w powiecie bieruńsko-lę-
dzińskim – koncepcja moderniza-
cji w latach 2011- 2014”. Opra-
cowanie to zostało jednogłośnie
zaopiniowane pozytywnie – jako
dokument, który opisuje wszystkie
planowane inwestycje i działania
mające na celu zwiększenie bez-
pieczeństwa przeciwpowodziowe-
go powiatu. Będzie to dokument,
na którego podstawie monitoro-
wać można będzie postęp robót
i ewentualnie występować do in-
westorów o utrzymanie tempa
realizacji zgodnie z przedstawio-
nymi harmonogramami.
Komisja jednogłośnie przyjęła
opracowany przez siebie „Pro-
gram zapobiegania przestępczo-
ści oraz ochrony bezpieczeństwa
obywateli i porządku publicznego
dla powiatu bieruńsko-lędzińskie-
go na lata 2011-2014”. HHNN

Zarząd Powiatu udzielił dotacji
w wysokości 200 tys. zł dla Woje-
wódzkiego Szpitala Specjalisty-
cznego nr 1 w Tychach na dofi-
nansowanie zakupu 2. respirato-
rów do oddechu zastępczego
oraz 10. pomp infuzyjnych do
precyzyjnego podawania leków
dla Oddziału Anestezjologii i In-
tensywnej Terapii 

Powiat udzielił pomocy finanso-
wej wspieranie osób niepełno-
sprawnych – rehabilitację społe-
czną: Stowarzyszeniu na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych „Ra-
dość Życia” w Bieruniu – 48 tys. zł
(dla Bierunia i Bojszów); Stowa-
rzyszeniu na Rzecz Osób Niepeł-
nosprawnych i Ich Rodzin w Cheł-
mie Śląskim – 27 tys. zł; Stowarzy-
szeniu Pomocy Dzieciom Niepeł-
nosprawnym w Imielinie – 50 tys.
zł i Lędzińskiemu Stowarzyszeniu
na Rzecz Osób Niepełnospra-
wnych i Ich Rodzin 15 tys. zł. 

Będzie darmowy hot spot?
W odpowiedzi na ogłoszenie Urzę-
du Marszałkowskiego Wojewó-

OOdd  ppóółł  rrookkuu  jjeesstt  ppaann  „„nnaasszzyymm
cczzłłoowwiieekkiieemm””  ww wwoojjeewwóóddzzttwwiiee..
PPrroossiimmyy  oo wwrraażżeenniiaa  ii rreefflleekkssjjee  rraa--
ddnneeggoo  sseejjmmiikkuu  wwoojjeewwóóddzzttwwaa  śślląąss--
kkiieeggoo..

Pół roku to wystarczający
okres, żeby wyrobić sobie pogląd
na samorząd województwa. Mię-
dzy samorządem wojewódzkim –
regionalnym, a tym, co robiłem
do tej pory w gminie Bieruń i po-
wiecie bieruńsko-lędzińskim – sa-
morządem lokalnym, istnieje
istotna różnica, wyznaczona zaró-
wno wielkością obszaru jak i zu-
pełnie innym sposobem pode-
jścia do rozwiązywania tych prob-
lemów. 

W gminie lub powiecie mówi-
my o naszych własnych, konkret-
nych sprawach. Jesteśmy w stanie
zajrzeć praktycznie na każdą uli-
cę, do każdej instytucji. W samo-
rządzie regionalnym takiej możli-
wości nie ma. Tylko liczba instytu-
cji zajmujących się kulturą czy
nauką jest tak duża, że ich bezpo-
średni ogląd i sterowanie nimi
jest niemożliwe.

W samorządzie regionalnym
radni są podzieleni na kluby par-
tyjne. Główną rolę odgrywają
partie, które dominują także na
ogólnopolskiej scenie partyjnej.
To przełożenie jest bardzo silne
i jednoznaczne. Tego na szczęście
nie było na poziomie samorządu
lokalnego. Władzę w wojewó-
dztwie śląskim bardzo jednozna-
cznie sprawuje Platforma Obywa-
telska.

JJeesstt  PPaann  rraaddnnyymm  kklluubbuu  PPrraawwaa
ii SSpprraawwiieeddlliiwwoośśccii..  TToo  ttrruuddnniieejjsszzaa
rroollaa  nniiżż  bbyycciiee  ww kklluubbiiee  rrzząąddzząą--
ccyycchh..

Jestem jednym z niewielu ra-
dnych w tej kadencji po raz pier-
wszy wypełniających mandat i –
jak sądzę – umiejących bardzo
szybko odnaleźć się w sytuacji.
20-letnie doświadczenie samo-

rządowe w Tychach, w Bieruniu
i powiecie pozwoliło mi bardzo
szybko zorientować się w budże-
cie wojewódzkim i zostać jednym
z najaktywniejszych radnych. Bar-
dzo mocno pomogło mi to, że
przez ostatnią kadencję starosty –
w uzgodnieniu z kolegami z po-
wiatu – starannie się przygotowy-
wałem do funkcji radnego woje-
wódzkiego. Dlatego zostałem
członkiem różnych gremiów wo-
jewódzkich: zarządu Śląskiego
Związku Gmin i Powiatów, człon-
kiem Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny
i kilku innych. Czteroletnia dzia-
łalność na szczeblu wojewódzkim
sprawiła, że jestem osobą po-
wszechnie rozpoznawalną, co
bardzo mi ułatwia pracę. Teraz
mogę powiedzieć, że jestem doś-
wiadczonym radnym wojewó-
dzkim i znam każdy temat zwią-

zany z pracą województwa. To
jest bardzo interesująca praca,
bo ciekawe (chociaż trudne) jest
też nasze województwo i jego
problemy.

CCzzyymm  sszzcczzeeggóóllnnyymm  zzaajjąąłł  ssiięę
ppaann  ww sseejjmmiikkuu??

Między innymi przywróceniem
(niestety, dopiero po protestach
młodzieży) funkcjonowania waż-
nej linii kolejowej Katowice – Oś-
więcim, stanem dróg (na przykład
błyskawicznym zakończeniem re-
montu mostków na drodze woje-
wódzkiej 931 i generalnym re-
montem drogi wojewódzkiej

w Imielinie). Ze starostą Bernar-
dem Bednorzem będziemy wal-
czyć o 1,5 mln zł na remont ulicy
Wawelskiej w Bieruniu. Bardzo
zabiegamy o pieniądze na zabez-
pieczenie przeciwpowodziowe
i wykazujemy się bardzo dużą
skutecznością. Wskutek wielu mo-
ich wystąpień na komisjach sejmi-
ku, do budżetu marszałka woje-

wództwa dodatkowo zostało
wprowadzonych na ten cel ponad
16 mln zł, a to już naprawdę zna-
cząca kwota. Po kilku spotka-
niach z panem marszałkiem ma-
my gwarancje, że w powiecie po-
wstanie wojewódzki magazyn
przeciwpowodziowy, budowany
wspólnie z siedzibą Powiatowego
Zarządu Dróg. 

Bardzo intensywnie zajmuję się
także kulturą. Wspólnie z panem
wójtem Henrykiem Utratą dopro-
wadziliśmy do tego, że pan Alojzy
Lysko dostał wsparcie finansowe
ze szczebla marszałkowskiego

NNiiee  mmooggęę  oobbiieeccaaćć,,  
mmooggęę  lloobbbboowwaaćć……
RRoozzmmoowwaa  zz PPiioottrreemm  CCzzaarrnnyynnooggąą,,  rraaddnnyymm  sseejjmmiikkuu  wwoojjeewwóóddzzttwwaa  śślląąsskkiieeggoo  

MMuussiimmyy  pprroommoowwaaćć  ŚŚlląąsskk..
MMuussiimmyy  ppookkaazzyywwaaćć  ppoozzyyttyywwnnyy  oobbrraazz
ŚŚlląązzaakkaa,,  aa  nniiee  oossiiąąggnniieemmyy  tteeggoo,,
nniiee  mmaajjąącc  ww  ddyyssppoozzyyccjjii  ooddppoowwiieeddnniieejj
pprrzzeessttrrzzeennii  ii  nnoowwoocczzeessnnyycchh  śśrrooddkkóóww..  
SSaammoorrzząąddnnoośśćć  wwoojjeewwóóddzzkkaa  jjeesstt  mmooccnnoo
ooggrraanniicczzoonnaa  pprrzzeezz  wwiieellkkoośśćć  bbuuddżżeettuu..
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dztwa Śląskiego o naborze wnios-
ków, powiat przystąpił do projektu
pn. „Stworzenie publicznych pun-
któw dostępu do Internetu w Po-
wiecie Bieruńsko-Lędzińskim”
(w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013).
Przewidziane jest wsparcie tworze-
nia publicznych punktów dostępu
do Internetu (PIAP). Planowane
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
najpóźniej do 30 stycznia 2012.

Zarząd Powiatu powołał 10-
osobowy Zespół Koordynujący
Realizację Narodowego Progra-
mu Ochrony Zdrowia Psychiczne-
go (c o wynika z rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 28 grudnia
2010 r. w sprawie tego progra-
mu). Do podstawowych zadań Ze-
społu Koordynującego będzie na-
leżeć m. in. opracowanie powiato-
wego programu ochrony zdrowia
psychicznego uwzględniającego
potrzeby ludności powiatu w za-
kresie zdrowia psychicznego
i opieki psychiatrycznej oraz do-
stosowanie do nich skoordynowa-
nej działalności różnych form po-
mocy i oparcia społecznego oraz
aktywizacji zawodowej.

Powołana została także komisja
doraźna do analizy stanu zabezpie-
czenia przeciwpowodziowego po-
wiatu w składzie: Czesław Kłyk –
przewodniczący, Władysław Trzciń-
ski, Kazimierz Chajdas, Mariusz Żoł-
na, Grzegorz Plewniok. Wyniki jej
pracy poznamy w przyszłym roku. 

Powiat zawarł kolejną umowę
z Zarządem Województwa Śląskie-
go na podstawie której otrzyma pie-
niądze na budowę „orlika” (boisko
piłkarskie z zapleczem sanitarno-
szatniowym) przy Powiatowym Ze-
spole Szkół w Bieruniu. Wysokość
dotacji wynosi 333 tys. zł, termin jej
wykorzystania do 31 grudnia 2011. 

Budynek starostwa został zgło-
szony do konkursu na „Najlepszą
Przestrzeń Publiczną Województwa
Śląskiego 2011), organizowanego
pod patronatem Marszałka Woje-
wództwa Śląskiego. Nagrody i wy-
różnienia przyznane zostaną
w trzech kategoriach: urbanistyka,
architektura i rewitalizacja. 

i ministerialnego na napisanie
czwartego tomu świetnej pozycji
„Duchy wojny”. Jestem członkiem
Rad Społecznych przy Muzeum
Zamkowym w Pszczynie i Filhar-
monii Śląskiej. Dla Muzeum waż-
ne jest to, żeby w najbliższym cza-
sie pałacyk w Promnicach prze-
szedł na własność marszałka
i aby dołączył do Muzeum Zam-
kowego. Filharmonia Śląska bu-
duje nową siedzibę, powstają no-
we organy za 3 mln zł. Moje do-
świadczenia i kontakty z prof. Ju-
lianem Gembalskim bardzo się
tutaj przydają. 

O ile starosta i burmistrz prak-
tycznie nie mają wpływu na zmia-
ny legislacyjne, o tyle radny i sej-
mik województwa, poprzez częsty
kontakt z posłami (chociażby
z posłem Tomaszem Tomczykie-
wiczem – osobą powszechnie
znaną i mającą wpływ na to, co
się w polskim ustawodawstwie
dzieje) – już tak. Moje doświad-
czenia starosty dają mi możliwość
wpływania na pożądany kierunek
zmian legislacyjnych. Premier Do-
nald Tusk, przedstawiając pakiet
nowych ustaw „przeciwpowodzio-
wych”, wykorzystał wiele pomys-
łów, które zrodziły się u nas wsku-
tek ubiegłorocznego nieszczęścia
powodziowego. Uważam, że jeśli
wskutek zmian ustawowych decy-
dującą rolę w zapewnieniu bez-
pieczeństwa przeciwpowodziowe-
go będzie sprawował wojewoda,
to będą to te zmiany, o które za-
biegamy. Pewne sprawy ulegną
uproszczeniu, łatwiej będzie za-
rządzać i ewentualnie egzekwo-
wać winę tych, którzy zaniedbali
bezpieczeństwa.

W ścisłej współpracy z burmi-
strzami i wójtami zabiegam o to,
żeby szybciej, sprawniej i na za-
dania, na których szczególnie
nam zależy, były wydawane środ-
ki europejskie. Aby pieniądze
obiecane w czasie powodzi je-
szcze staroście Piotrowi Czarny-
nodze w całości dotarły do po-
wiatu (a być może w większej wy-
sokości, na co jest szansa). Żeby
remont ulicy Lędzińskiej został nie
tylko szybko zakończony lecz tak-
że pomyślnie rozliczony. Z wójtem
Bojszów zabiegamy o jak naj-
szybszy remont ze środków euro-
pejskich ul. św. Jana, z burmi-

strzami Bierunia i Lędzin o fundu-
sze na generalny remont dworca
autobusowego w Bieruniu Starym
i na rozpoczęcie prac na budowę
rynku w Lędzinach (ostatnio wnio-
sek Lędziny pt. „Rewitalizacja hi-
storycznego centrum Lędzin –
Plac Farski” został wybrany do
dofinansowania ze środków Re-
gionalnego Programu Operacyj-
nego w wysokości 4 268 020 zł –
red.). Nie zaniedbuję też przed-
siębiorców z terenu powiatu, ale
nie jestem marszałkiem wojewó-
dztwa. Nie mogę obiecać, ale
mogę lobbować, zabiegać. To
jest jedna z ról radnego. Zapra-
szam, jestem do dyspozycji.

JJaakk  ppaann  oocceenniiaa  ddzziiaałłaanniiaa  sseejj--
mmiikkuu??

Oczywiście, nie wszystko mi się
podoba. Samorządność wojewó-
dzka jest mocno ograniczona
przez wielkość budżetu. Priorytety
województwa śląskiego na ten
rok zostały wcześniej określone
i należy je realizować, chociaż na
inne potrzeby zabraknie pienię-
dzy. Priorytetem jest dokończenie
budowy Stadionu Śląskiego, która
będzie kosztować prawie 500
mln zł (stadion będzie oddany do
użytku we wrześniu). Kolejny prio-
rytet to rozpoczęta w tych dniach
budowa Muzeum Śląskiego.
Chcemy, żeby prezydent Katowic
jak najszybciej rozpoczął budowę
siedziby Narodowej Orkiestry
Symfonicznej, która razem z Mu-
zeum Śląskim mogłaby stworzyć
kompleks obiektów związanych
z promocją naszego dorobku hi-
storycznego i kulturalnego. Musi-
my promować Śląsk. Dyskusja
o Śląsku i Ślązakach nie może być
dyskusją negatywną. Musimy po-
kazywać pozytywny obraz Śląza-
ka, a nie osiągniemy tego, nie
mając w dyspozycji odpowiedniej
przestrzeni i nowoczesnych środ-
ków. 

Następny priorytet to koleje re-
gionalne – bardzo ciężki kawałek
władztwa województwa śląskie-
go. Rząd (minister infrastruktury)
przekazał wszystkim 16. samo-
rządom wojewódzkim w Polsce
zdewastowaną, zadłużoną i za-
niedbaną organizacyjnie spółkę,
która w naszym regionie nie po-
trafi skutecznie wypełniać swoich
zadań – wożenia koleją mie-

szkańców tak mocno zurbanizo-
wanego obszaru jak Śląsk i Za-
głębie. Ale pojawiła się pewna
jaskółka: dość skutecznie – ze sta-
rostą, burmistrzem Bierunia,
i prezydentem Tychów – zabiega-
my o linię kolejową Tychy – Oś-
więcim. Połączenie z Oświęci-
miem to jeden z kluczowych ele-
mentów strategii rozwoju naszego
województwa. 

CCzzyy  nniiee  jjeesstt  ttaakk,,  żżee  rraaddnnyy  ww ssaa--
mmoorrzząąddzziiee  llookkaallnnyymm  jjeesstt  pprrzzeeddee
wwsszzyyssttkkiimm  ggoossppooddaarrzzeemm,,  aa ww rree--
ggiioonnaallnnyymm  ––  ppoolliittyykkiieemm,,  ssttrraattee--
ggiieemm,,  lloobbbbyyssttąą,,  ppooddlleeggłłyymm  ssuurroo--
wweejj  ddyyssccyypplliinniiee  ppaarrttyyjjnneejj??  

Nie zgadzam się. Każda z fun-
kcji ma inne wymagania i trzeba
szukać właściwych metod postę-
powania. Na pewno – z racji ska-
li – w regionie trzeba być strate-
giem. Myśleć gospodarczo trzeba
zawsze i zawsze można stawiać
pytania o sensowność wydania
500 mln zł na przebudowę Sta-
dionu Śląskiego, 300 mln zł na
Muzeum Śląskie czy 60 mln na fil-
harmonię.

JJaakk  jjeesstteeśśmmyy  ppoossttrrzzeeggaannii  ww wwoo--
jjeewwóóddzzttwwiiee??  

Bardzo dobrze. Marszałek
Adam Matusiewicz ma duże
uznanie dla powiatu bieruńsko-
lędzińskiego. Ma również świado-
mość tego, że my chcielibyśmy go
nazywać premierem wojewó-
dztwa śląskiego, żeby miał więcej
środków i możliwości, ale istnieją-
ce uwarunkowania finansowe
i prawne nie są korzystne. 

JJaakkoo  rraaddnnyy  wwoojjeewwóóddzzkkii  mmaa
ppaann  tteerraazz  wwiięęcceejj  cczzaassuu  ii mmnniieejj
oobboowwiiąązzkkóóww..  

W sejmiku pracuję aż w czte-
rech komisjach: jestem wiceprze-
wodniczącym komisji Budżetu,
Skarbu i Finansów, członkiem
Komisji Edukacji, Nauki i Kultury
oraz Komisji Rewizyjnej, a po-
nadto doraźnej Komisji – „Kapi-
tuły Odznaki Honorowej za Za-
sługi dla Województwa Śląskie-
go”. To sprawia, że bardzo czę-
sto jestem w Katowicach. Czas
mam bardzo wypełniony, ale za-
jęcia są bardzo interesujące.
Chociaż muszę przyznać, że o ile
jako starosta pracowałem na
6/5, to teraz na 3/5 etatu. Mam
więcej czasu, aby grać na
organach… MMRR



ppoowwiiaattbbll..ppll 9

Dobra pogoda, świetna muzy-
ka, doskonała atmosfera
i oprawa – to wszystko wpłynę-
ło na sukces naszej powiatowej
imprezy, jaką był zorganizowa-
ny przez powiat 22 maja na
rynku w Bieruniu V Przegląd
Orkiestr Dętych. 

Wystąpiło pięć orkiestr dętych: wojskowa z By-
tomia, górnicze z kopalń „Brzeszcze” Piast”
i „Ziemowit” oraz Imielińska Orkiestra Dęta. Pro-
wadzone przez szczudlarzy wkroczyły marszowo
na rynek, potem wspólnie wykonały utwór „Pa-
rada Dixie”.

Zgromadzonych na rynku powitali starosta
bieruńsko-lędziński Bernard Bednorz i przewo-
dniczący Rady Powiatu Józef Berger. Po ich wy-
stąpieniach rozpoczęło się wielogodzinne orkie-
strowe granie, które zgromadzeni na rynku słu-
chacze nagradzali mocnymi brawami i prośba-
mi o bis. Szczególnie podobał się występ orkie-
stry dętej KWK Piast” pod dyrekcją szefa muzy-
cznego całego przeglądu Andrzeja Sapińskiego.

Bytomska orkiestra wojskowa dała nie tylko po-
pis muzycznego kunsztu, ale dodatkowo także
pokaz musztry paradnej. Niestety, nie mogła
rozwinąć szyków, bo wielką przeszkodą okazały
się liczne na bieruńskim rynku słupki i barierki.

W przerwach pomiędzy koncertami orkiestr
odbył się między innymi konkurs na strój współ-
czesny inspirowany ludowym strojem pszczyń-

skim. Stroje oceniało jury w składzie: Maria Li-
pok Bierwiaczonek, Aneta Larysa Knap i Joanna
Wysogląd.

Wręczenie nagród (talony na odzież i kos-
metyki) dla laureatek poprzedził pokaz mody
inspirowanej podhalańskim strojem ludowym
(tzw. folk lub etnodizajn) zaprojektowanej
przez Anetę Larysę Knap. Niezwykłe propozy-
cje modowe można było obejrzeć na maneki-
nach i modelkach, którymi były… pracownice
Starostwa Powiatowego. W stroju według włas-
nego konceptu dizajnerskiego (według znaw-
ców w stylu nowobojszowskim) przez długi
czas paradował także starosta.

Podczas przeglądu wystąpił Marian Makula
ze swoim kabaretem. Były liczne zabawy i kon-
kursy dla dzieci, pokazy nietuzinkowej biżuterii
itp. Jako gwiazda wieczoru wystąpiła znakomi-
ta Siemianowicka Orkiestra Rozrywkowa pod
dyrekcją Joachima Krzyka. Przegląd poprowa-
dziła konferansjerka Ewelina Taul. Zabawa
trwała do godz. 22. MMRR

BBiieerruuńńsskkaa  mmaajjóówwkkaa  mmuuzzyycczznnaa

– Moja babka, Maria Kuli-
berda, chodziła w stroju śląs-
kim do końca życia. Dzisiaj
ludzie już od niego stronią
(jeszcze ciotka Botorka należy

do tych nielicznych, które go
często używają). Szkoda.
Mnie od dziecka strój śląski
bardzo się podoba. Mam
w domu, po babce, i uży-
wam, ale na przykład takich
jakli nie mogę nosić, bo są
dla mnie za małe – mówi
Krystyna Migas z Bierunia,
emerytowana nauczycielka,
związana z zespołem „Bieru-
nianki”. Kiedy pracowała
w hołdunowskim przedszkolu
organizowała w nim izbę
śląską. Własnoręcznie też wy-
remontowała stary wózek
dziecięcy i ocaliła przed zni-
szczeniem wiele innych
przedmiotów stanowiących
kiedyś wyposażenie śląskich
domów i mieszkań. Swoje

umiłowanie przekazała dzie-
ciom. Jej dwie córki i syn wy-
stępowali w jasełkach śląs-
kich wystawianych przez ś. p.
Józka Wadasa, śpiewali
z „Bieruniankami”, zdobywa-
li nagrody.

– O konkursie dowiedzia-
łam się w ostatniej chwili. Na
głowę założyłam heklowane
„czółko” (doskonałe, bo ażu-
rowe: nie grzeje, głowa się
nie poci, włosy się nie rozpa-
dają), chustę (też świetna, bo
uniwersalna – można ją za-
łożyć na głowę kiedy zimno
i pada, zarzucić na plecy kie-
dy chłodno, przepasać biod-
ra). Szkoda, że nie mam już
prawdziwych korali – musia-
ły je zastąpić sztuczne. 

KKrryyssttyynnaa  MMiiggaass  zzee  zzddjjęę--
cciieemm  pprrzzeeddssttaawwiiaajjąąccyymm  jjąą
ww nnaaggrrooddzzoonnyymm  ssttrroojjuu..
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LLAAUURREEAATTKKII  KKOONNKKUURRSSUU  NNAA  SSTTRRÓÓJJ  WWSSPPÓÓŁŁCCZZEESSNNYY  IINNSSPPIIRROOWWAANNYY  
LLUUDDOOWWYYMM    SSTTRROOJJEEMM  PPSSZZCCZZYYŃŃSSKKIIMM  

PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZOONNEEGGOO  PPOODDCCZZAASS  VV  PPRRZZEEGGLLĄĄDDUU  OORRKKIIEESSTTRR  DDĘĘTTYYCCHH::
Strój wizytowy: 1. Karolina Pitura, 2. Sonia Szary, 4. Kinga Niesyto
Strój codzienny: 1. Magdalena Musioł, 2. Karolina Pitura
Strój sportowy: 1. Krystyna Migas, 2. Monika Wybraniec
UUCCZZEESSTTNNIICCYY  AAKKCCJJII  FFOOTTOOGGRRAAFFIICCZZNNEEJJ  PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZOONNEEJJ  PPOODDCCZZAASS  PPRRZZEEGGLLĄĄDDUU  

Joanna Gorczyca, Mariusz Kamiński, Teresa Komander, Karolina Kudra, Adam Mamok, Ma-
rian Ryglewicz, Agnieszka Szwed, Paweł Święs, Zygmunt Taul

PPaarraaddaa  oorrkkiieessttrr..
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Trudno już wyobrazić sobie
wiosnę w naszym powiecie bez
igrzysk – tak mocno zakorzeniły się
w naszej miejscowej tradycji. Co
roku na to wydarzenie czekają set-
ki niepełnosprawnych, dla których
jest to prawdziwie radosne święto
sportu i zabawy. Powiatowe Igrzys-
ka Osób Niepełnosprawnych od
lat budują wrażliwość na sytuację
i problemy ludzi niepełnospra-
wnych, szczególnie dzieci i mło-
dzieży. W przeprowadzeniu impre-
zy pomaga co roku ok. 120 wolon-
tariuszy – uczniów Powiatowych
Zespołów Szkół w Bieruniu i Lędzi-
nach oraz LO im. Powstańców
Śląskich w Bieruniu. Bez nich, po-
dobnie jak bez aktywności i wysiłku
pracowników Caritas – Ośrodka
Błogosławiona Karolina i członków
stowarzyszeń działających na rzecz
osób niepełnosprawnych i ich ro-
dzin, MKS Lędziny, bez przychylno-
ści wielu darczyńców i życzliwości
władz samorządowych miast
i gmin powiatu (szczególnie Lędzin
i Miejskiego Ośrodka Kultury),
służb porządkowych, ta impreza
po prostu nie mogłaby się odbyć.
Głównym organizatorem jest Po-
wiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
i samorząd powiatu.

XII Powiatowe Igrzyska Osób
Niepełnosprawnych odbyły się 18
maja na stadionie MKS w Lędzi-
nach. Otwarcia imprezy dokonali
starosta Bernard Bednorz – prze-

wodniczący Komitetu Organizacyj-
nego i Józef Berger – przewodni-
czący Komitetu Honorowego.
Obecni byli między innymi posłan-

ka Maria Nowak, radny sejmiku
samorządowego Piotr Czarnyno-
ga, dyrektor Wydziału Turystyki
i Sportu w Urzędzie Marszałkow-
skim Janusz Abramowicz.

W uroczystej paradzie na otwar-
cie igrzysk przemaszerowali wszys-
cy uczestnicy zawodów (reprezen-
tujący placówki z terenu powiatu
bieruńsko–lędzińskiego, Tychów,

Mysłowic, Pszczyny, Oświęcimia,
Katowic, Mikołowa, Orkiestra Dęta
KWK „Ziemowit”, Zespół Paradowy
„Żorskie Mażoretki”, grupa tane-

czna z Imielina, członkowie Sporto-
wego Stowarzyszenia Sportowców
Inwalidów „Start”.. Flagę narodo-
wą ponieśli prezesi stowarzyszeń
osób niepełnosprawnych. Hymn
odśpiewał Dariusz Gniza z Boj-
szów, znicz olimpijski zapaliła Da-
nuta Bobla z Imielina.

Uroczystość inauguracji uświet-
niło wypuszczenie na lędzińskie

niebo setek gołębi i kolorowych
balonów. Potem rozpoczęła się
część sportowa. Poszczególne
konkurencje dopasowane zostały
do możliwości fizycznych i wieku
zawodników. Nad przebiegiem
zawodów czuwał Grzegorz Koło-
dziejczyk ze swoimi współpraco-
wnikami. Zawodników gorąco do-
pingowali kibice, głównie ucznio-
wie szkół z terenu całego powiatu.
Konkurs na najlepszy doping wy-
grała drużyna Gimnazjum w Boj-
szowach, wyprzedzając ekipy z SP
nr 1 w Lędzinach oraz Gimnaz-
jum w Imielinie i Zespół Szkół
w Goławcu. 

Na zakończenie igrzysk poszcze-
gólne ekipy otrzymały puchary
i nagrody, a każdy z zawodników
pamiątkowy medal i dyplom. Dla
wszystkich – zawodników, kibiców
i gości – był poczęstunek, zimne
napoje. 

Patronat prasowy nad igrzyska-
mi przyjęły tygodnik „Echo” Tele-
wizja Silesia i Radio eM, które za-
mieściły informacje i relacje z im-
prezy w swoich serwisach informa-
cyjnych. Jak zawsze duże było tak-
że zainteresowanie lokalnych me-
diów. MMRR

XII Powiatowe Igrzyska Osób Niepełnosprawnych

RRaaddoośśćć  ii ssppoorrtt
Dobre emocje, piękna pogoda, udział aż 430. zawodników z 28. drużyn i wspaniały doping ki-
biców sprawiły, że tegoroczne Powiatowe Igrzyska Osób Niepełnosprawnych były radosną
i naprawdę udaną imprezą. 

IIggrrzzyysskkaa  bbuudduujjąą  wwrraażżlliiwwoośśćć  nnaa  ssyyttuuaaccjjęę  
ii  pprroobblleemmyy  lluuddzzii  nniieeppeełłnnoosspprraawwnnyycchh..
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ZZaawwooddnniikkóóww  ppiięękknniiee  ddooppiinnggoowwaallii  kkiibbiiccee..

BBiieegg  ttoo  jjeeddnnaa  zz  nnaajjttrruuddnniieejjsszzyycchh  kkoonnkkuurreennccjjii  iiggrrzzyysskk..
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NNaajjlleeppsszzyy  wwyynniikk
nnaa  ŚŚlląąsskkuu!!

Pracownicy Śląskiego Kuratorium Oświaty
przeprowadzali kontrolę jakości pracy Po-
wiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu. Tzw.
ewaluacja dotyczyła organizacji procesu dy-
daktycznego. Badanie realizowano w opar-
ciu o anonimowe ankiety, w których szkołę
oceniali uczniowie klas trzecich i czwartych,
rodzice trzecioklasistów oraz nauczyciele.
Ewaluatorzy odbyli szereg spotkań poświę-
conych ocenie pracy szkoły m. in. z przedsta-
wicielami samorządu lokalnego, partnerami
szkoły, Zarządem Rady Rodziców oraz pra-
cownikami niepedagogicznymi. Przedmio-
tem kontroli była ocena poziomu spełniania
sześciu wymagań dotyczących: koncepcji
pracy szkoły, realizacji podstawy programo-
wej, sposobu organizowania procesów edu-
kacyjnych, współpracy zespołów nauczyciel-
skich, kształtowania właściwych postaw
uczniowskich oraz wyrównywania szans edu-
kacyjnych.

W zatwierdzonym przez Śląskiego Kuratora
Oświaty raporcie PZS w Bieruniu przyznano
najwyższe oceny we wszystkich sześciu katego-
riach. Jest to jedyny taki wynik w naszym woje-
wództwie. BBSS

WWiinnddaa  ddllaa  
nniieeppeełłnnoosspprraawwnnyycchh  

Od niedawna niepełnosprawni podopieczni
Środowiskowego Domu Samopomocy w Lę-
dzinach mogą korzystać z windy. – Dla niektó-
rych z naszych podopiecznych codzienne po-
konywanie kilkudziesięciu schodów to duże
wyzwanie – mówi Szymon Pawlica, kierownik
ŚDS. – Nowo zainstalowana w placówce win-
da poprawi znacznie ich codzienne funkcjono-
wanie i pozwoli lepiej zorganizować naszą
pracę. 

To duże ułatwienie dla naszych podopie-
cznych. Cieszy ono tym bardziej, że o dofinan-
sowanie na ten cel ośrodek starał się od wielu
lat – powiedział Piotr Goj, dyrektor Ośrodka
Błogosławiona Karolina. Środki finansowe
przeznaczone na ten cel pozyskał Powiat Bie-
ruńsko-Lędziński (przy współudziale naszego
ośrodka) ze środków Śląskiego Urzędu Mar-
szałkowskiego.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Lędzi-
nach rozpoczął działalność w 2004 roku. To
placówka, w której osoby z różnego typu za-
burzeniami mogą znaleźć fachową pomoc
i wsparcie. Do chwili obecnej z jej pomocy
skorzystało 60 mieszkańców naszego powia-
tu. EERRzz

Powiatowy Zarząd Dróg
w Bieruniu zwiększył swój stan
posiadania o nowy samochód
Renault Kangoo. Auto, specjal-
nie oznakowane i opisane, zo-
stało odebrane od sprzedawcy
23 maja. Samochód służy do
przewozu brygad roboczych, do
objazdów i dokonywania prze-
glądów dróg. Został doposażo-
ny w hak holowniczy do ciągnię-
cia przyczepki z narzędziami,
drobnym sprzętem itp. 

AAnnddrrzzeejj  RRooggaallsskkii,,  pprraaccoowwnniikk  PPZZDD,,  cczzyyśśccii  ssaammoocchhóódd
ppoo  ppoowwrroocciiee  „„zz  tteerreennuu””..  
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Eksponaty na wystawę

zgromadził Janusz Niesyto,
bierunianin, polski dyplomata
(obecnie ambasador RP
w Finlandii), który swój cenny
zbiór przekazał w depozyt Sto-
warzyszeniu Miłośników 600-
letniego Bierunia. Są to głó-
wnie pamiątkowe medale
i numizmaty, ale także znaczki
pocztowe, różańce i książki.

– Wiele z tych eksponatów
Janusz Niesyto otrzymał bez-
pośrednio z rąk Ojca Święte-
go przy okazji wizyt polskich
delegacji w Watykanie lub
podczas pielgrzymek Jana Pawła II do kraju lub
z rąk wysokich hierarchów Kościoła. Są to rzeczy
unikatowe i bezcenne – powiedział przewodni-
czący Rady Powiatu Józef Berger. – Miałem nie-
dawno okazję zobaczyć z kolegami wystawę pa-
miątek związanych z Ojcem Świętym na ulicy Ka-
noniczej w Krakowie. Jest bardzo bogata, lecz je-
śli chodzi o medale, to my możemy się poszczy-
cić jedną z największych kolekcji w naszym kraju.

– Chciałbym potwierdzić moją wolę, że jeśli
Państwo znajdą odpowiednie pomieszczenie, to
wszystko stanie się własnością tego, kto to urzą-
dzi. Do tego dodam parę rzeczy, które jeszcze
mam. Tu wszystko jest autentyczne, albo z rąk
Papieża albo z rąk obecnego prymasa, wów-
czas nuncjusza apostolskiego abpa Józefa Ko-
walczyka. Cokolwiek jeszcze zbiorę, to Wam je-
szcze podaruję – powiedział.

Ambasador dołożył do kolekcji najnowszy
znaczek Poczty Polskiej wydany z okazji beatyfi-
kacji Jana Pawła II, który otrzymali także staro-

sta Bernard Bednorz, który powitał gości i doko-
nał otwarcia wystawy, wicestarosta Henryk Bar-
cik oraz przewodniczący Rady Powiatu. 

Ambasador Janusz Niesyto przypomniał, że
z Bierunia wyjechał 44 lata temu. 38 lat prze-
pracował w MSZ.

– W latach dziewięćdziesiątych i na początku
lat dwutysięcznych pełniłem w MSZ kilka waż-
nych funkcji. W lipcu 1990 roku po raz pierwszy
spotkałem się z Ojcem Świętym, podczas wizyty
ministra Krzysztofa Skubiszewskiego w Watyka-
nie. Byłem u Papieża 10 razy. Ostatni, 11 raz,
to był wyjazd polskiej delegacji oficjalnej na
uroczystości pogrzebowe w kwietniu 2005 r.
Miałem też zaszczyt i przyjemność być współor-
ganizatorem dwóch ostatnich pielgrzymek Jana
Pawła II w Polsce. Był zwyczaj wręczania pamią-
tek (medali, różańców) gościom Papieża.

Po otwarciu wystawy była kawa i oczywiście
kremówki. Wielu gości wpisało się do księgi pa-
miątkowej. MMRR

PPaappiieesskkiiee  ppaammiiąąttkkii
„Pamiątki z pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II z kolekcji
Janusza Niesyto” – taki był tytuł wystawy otwartej 28 kwietnia
w Galerii Starostwa Powiatowego w Bieruniu przy ul. św. Kingi 1,
która przypomniała postać „Największego z rodu Polaków”
z okazji Jego beatyfikacji. 

AAmmbbaassaaddoorr  JJaannuusszz  NNiieessyyttoo  zz  oorrggaanniizzaattoorrkkąą  wwyyssttaawwyy
MMaaggddaalleennąą  SSzzaaffrroonn..
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Pierwsze w tym roku wyjazdowe
spotkanie plastyków z terenu po-
wiatu bieruńsko-lędzińskiego w ra-
mach cyklu „Otwarty horyzont” od-
było się 29 kwietnia w Warszawie. 

Celem wyjazdu dwudziestooso-
bowej grupy twórców były warszta-
ty w Centrum Sztuki Współczesnej
prowadzone przez Marię Parczew-
ską i Janusza Byszewskiego – pre-
kursorów edukacji twórczej i muze-
alnej. Autorzy kilkudziesięciu
wspólnych projektów społeczno-
kulturalnych od ponad 20 lat pro-
wadzą warsztaty artystyczne, twór-
cze i zawodowe, w Polsce i na
świecie. Laboratorium Edukacji
Twórczej, mieszczące się w Cen-
trum Sztuki Współczesnej Zamek
Ujazdowski w Warszawie, jest jedy-
nym w swoim rodzaju miejscem,
w którym realizowana jest koncep-
cja edukacji kreatywnej. Aby nie

zamykać „za dużo rzeczy w tak
małym pudełku” (w obiekcie Cen-
trum, jak głosi napis na frontonie),
aktywność twórców laboratorium
przekracza mury i wkracza w prze-
strzeń miasta, wpływa na rozmaite
środowiska (ośrodki kultury, mu-
zea, stowarzyszenia społeczno-wy-
chowawcze) poprzez sesje wyjaz-
dowe. 

Warsztaty „Sztuka spotkania”
były próbą nawiązania dialogu
uczestników z prowadzącymi, roz-
mową na temat wrażeń odbiorców
– ich wątpliwości, odkrywania oso-
bistych znaczeń, jak również próbą
indywidualnego zdefiniowania po-
jęć „sztuka” oraz „twórca”.

To, co pozostało w pamięci, to
na pewno plenerowa ekspozycja

p.t. „Ławy” Jenny Holzer z tekstami
o przetrwaniu (truizmami)) w prze-
strzeni parku.

Dopełnieniem wyjazdu było
zwiedzanie Zachęty Narodowej
Galerii Sztuki, gdzie uczestnicy
mogli zapoznać się z najnowszy-
mi trendami w sztuce współczes-
nej zarówno w Polsce jak i w Eu-
ropie. AAKK

ppoowwiiaattbbll..ppll12

W Bibliotece Miejskiej w Imieli-
nie 10 maja otwarto wystawę fo-
tografii pod tytułem „Zatrzymaj
się...” Mateusza Kamińskiego,
ucznia klasy II Powiatowego Ze-
społu Szkół w Bieruniu. Mateusz
zaprezentował kilkanaście prac
wykonanych na terenie Państwo-
wego Muzeum Auschwitz – Birke-
nau. Zorganizowanie tego przed-
sięwzięcia oraz wydanie okoli-
cznościowego folderu informacyj-

nego stało się możliwe dzięki ży-
czliwości Jadwigi Mikundy, dyrek-
tor Biblioteki Miejskiej w Imielinie. 

– Fotografie były wykonywane
w różnych porach roku. Chcia-
łem pokazać Auschwitz takim, ja-
kim go widzę, czyli zatrzymany
w czasie. Większość miejsc nie
zmieniła się od 70 lat. Moim za-
mierzeniem, jako początkujące-
go fotografa, było skłonienie od-
biorcy, aby zatrzymał się chociaż

na chwilę – powiedział Mateusz
podczas uroczystego otwarcia
wystawy.

Fotografie zostały wykonane na
potrzeby portalu internetowego
„Auschwitz – moja i Twoja histo-
ria”, tworzonego przez zespół re-
dakcyjny bieruńskiego PZS-u w ra-
mach projektu „Czwarta władza
z klasą. Szkolny koncern medial-
ny” (www.twoja-historia.czwartaw-
ładza.edu.pl). BBSS

ZZaattrrzzyymmaajj  ssiięę......  

Sztuka spotkania ww ssttoolliiccyy
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ZZaakkuuppyy  ww ee--sskklleeppiiee ((11))
Wychodząc naprzeciw potrzebom uru-

chamiamy cykl porad prawnych powiato-
wego rzecznika konsumentów w Bieruniu
dotyczących szeroko rozumianych tran-
sakcji konsumenckich dokonywanych na
rynku dóbr i usług. 

Cykl rozpoczną informacje dotyczące
najbardziej obecnie powszechnego spo-
sobu podczas dokonywania zakupów tj.
transakcji przez internet.

Należy pamiętać, że przy dokonywaniu
zakupów drogą elektroniczną podstawą
do wysuwania jakichkolwiek roszczeń jest
dokument zawarcia umowy z przedsię-
biorcą. Takim dokumentem jest poświad-
czenie zapłaty z wyszczególnieniem nazwy

i oznaczenia towaru oraz nazwy i adresu
przedsiębiorcy. 

CCzzyy  ii kkiieeddyy  sspprrzzeeddaawwccaa  ppoowwiinniieenn  zzwwrróó--
cciićć  nnaamm  ppiieenniiąąddzzee  zzaa  nniieettrraaffiioonnyy  zzaakkuupp??

Sprzedawcę obowiązuje bezwzględny
zwrot pieniędzy za zakupiony u niego to-
war, tylko w przypadku wystosowania
przez kupującego oświadczenia o odstą-
pieniu od umowy kupna. Sprzedawca
musi zwrócić gotówkę nie później niż
w ciągu 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Gdy dostaniemy pieniądze, w terminie 14
dni trzeba odesłać otrzymany towar. Re-
zygnacja z zakupionego towaru nie upo-
ważnia sklepu internetowego do pobiera-
nia jakichkolwiek opłat z tego tytułu. E-
sklep nie może żądać zwrotu kosztów

związanych m. in. z zawarciem i rezygna-
cją z umowy. Koszty odesłania produktu
ponosi osoba, która kupiła go przez In-
ternet. Wiadomym jest, że towar należy
wysłać w stanie nienaruszonym i, jeśli to
możliwe, zapakowany w firmowe opako-
wanie.

Pamiętać należy, iż towar zakupiony
w e-sklepie również podlega reklamacji.
Temat sposobu i terminów składania rek-
lamacji w e-sklepie zostanie szczegółowo
omówiony w kolejnym cyklu. 

CChhcceesszz  wwiieeddzziieećć  wwiięęcceejj??
OOddwwiieeddźź  ppoorrttaall  wwwwww..kkoonnssuummeenntt..ggoovv..ppll

bbąąddźź  sskkoonnttaakkttuujj  ssiięę  bbiiuurreemm  ppoowwiiaattoowweeggoo
rrzzeecczznniikkaa  kkoonnssuummeennttóóww  ww BBiieerruunniiuu  ((tteellee--
ffoonn::  3322  222266--9911--7755))  lluubb  mmaaiilloowwoo  nnaa  aadd--
rreess::  kkoonnssuummeenntt@@ppoowwiiaattbbll..ppll
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Dzięki węglowi Polska ma
szansę być niezależna energety-
cznie, a nikt nie wydobędzie
węgla bez górników. Przeżywa-
my renesans górnictwa. Badania
naukowe mogą prowadzić do
optymalnego wykorzystania te-
go surowca – powiedział prof.
Marian Doliński, dziekan Wy-
działu Górnictwa i Geologii Po-
litechniki Śląskiej, w przemówie-
niu inaugurującym I Olimpiadę
Wiedzy Górniczej „O Złotą Lam-
pkę”. Politechnika Śląska spra-
wowała patronat naukowy nad
olimpiadą organizowaną w Po-
wiatowym Zespole Szkół w Bie-
runiu. 

Wśród dwunastki finalistów by-
li uczniowie szkół ze Śląska, Ma-
łopolski i Lubelszczyzny kształcą-
cych w zawodzie technik górni-
ctwa podziemnego. Laureaci i fi-
naliści olimpiady zagwarantowali
sobie maksymalny wynik etapu
pisemnego egzaminu potwier-
dzającego kwalifikacje zawodowe
oraz indeks Wydziału Górnictwa
i Geologii Politechniki Śląskiej.

Wicekurator Tadeusz Żesław-
ski odczytał zebranym fragment
listu Stanisława Fabera, Śląs-
kiego Kuratora Oświaty: „Zor-
ganizowany przez Państwa kon-
kurs jest doskonałą okazją do
zaprezentowania fachowej wie-
dzy górniczej oraz kultywowa-
nia tradycji górniczych naszego
regionu. Wyrażam słowa uzna-
nia dla działań szkoły mających
na celu promowanie i rozwój
szkolnictwa zawodowego. Zdo-
bycie konkretnego zawodu jest
często kluczem do sukcesu
i gwarancją atrakcyjnej ścieżki
zawodowej”. 

Finał był bardzo emocjonują-
cy. Najlepsze drużyny szły nie-
mal „łeb w łeb” Jednym pun-
ktem zwyciężyła i „Złotą Lam-
pkę” zdobyła drużyna w składzie
Sebastian Ciemięga, Michał So-
lich (opiekun Małgorzata Kunka)
z Zespołu Szkół Technicznych
im. S. Staszica w Rybniku.

Sponsorzy ufundowali dla
wszystkich uczestników cenne
nagrody. Zwycięzcy otrzymali

z rąk Adama Przywary, przed-
stawiciela Biura Strategii Perso-
nalnej Kompanii Węglowej S. A.
wysokiej klasy laptopy, „srebrni”
medaliści otrzymali aparaty fo-
tograficzne, a zdobywcy trzecie-
go miejsca wieże stereofoniczne.
Cała dwunastka wyjechała
z Bierunia z „Przepisami górni-
czymi” i kalkulatorami ufundo-
wanymi przez Zarząd Powiatu
Bieruńsko-Lędzińskiego. Bardzo
miłą niespodzianką dla zwycięz-
ców była nagroda od patrona
medialnego „Trybuny Górni-
czej” – na zaproszenie europar-
lamentarzysty prof. Adam Gier-
ka pojadą na trzy dni do Stras-
burga. 

Honorowy patronat nad olim-
piadą sprawowali: Śląski Kura-
tor Oświaty, Zarząd Powiatu Bie-
ruńsko-Lędzińskiego, prezes Za-
rządu Kompanii Węglowej SA,
prezes Zarządu Katowickiego
Holdingu Węglowego SA. Koor-
dynatorem olimpiady był Jacek
Witkowski, kierownik warsztatów
PZS w Bieruniu. BBSS

ppoowwiiaattbbll..ppll 13
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Z okazji Dnia Dziecka Wojewo-
da Śląska oraz Śląski Kurator
Oświaty zaprosili do Parku Kultury
i Wypoczynku w Chorzowie laurea-
tów konkursów przedmiotowych
szkół podstawowych i gimnazjal-
nych województwa śląskiego na
tradycyjne „Śniadanie Mistrzów”.

W związku z promocją szkolni-
ctwa zawodowego w naszym wo-
jewództwie Powiatowy Zespół
Szkół w Bieruniu – jako jedna
z pięciu szkół Ponadgimnazjal-
nych – została zaproszona do
uczestnictwa w tym prestiżowym
przedsięwzięciu. 

Bieruński PZS przedstawił swoją
ofertę edukacyjną w zakresie
kształcenia kadr dla branży górni-
czej. Na stoisku wystawowym za-
prezentował m. in. kompletne
ubranie robocze górnika oraz ra-
townika górniczego, a także strój
galowy. Odwiedzający mogli zo-
baczyć urządzenia wykorzystywa-
ne w procesie eksploatacji węgla,
np. pilota do sterowania kombaj-
nem aścianowym czy aparaturę
pomiarową. Ogromnym zaintere-
sowaniem cieszyła się wystawa
zdjęć przedstawiających uczniów
bieruńskiego PZS-u w czasie nauki
zawodu na powierzchni i pod zie-
mią w KWK „Piast”. Dla gości
przygotowano grillowane na miej-
scu tradycyjne śląskie krupnioki,
a jak przystało na szkołę górniczą,
dziewczęta w śląskich strojach czę-
stowały chętnych kopalniokami.
Reprezentujący szkołę uczniowie
technikum górniczego rozdawali
prezenty ufundowane przez Kom-
panię Węglową SA. BBSS

ŚŚnniiaaddaanniiee  MMiissttrrzzóóww
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Zarząd Powiatu spotkał się 17
czerwca z najlepszymi uczniami Li-
ceum Ogólnokształcącego w Bie-
runiu, Powiatowych Zespołów
Szkół w Bieruniu i Lędzinach na
uroczystym przekazaniu doro-
cznych finansowych Nagród Staro-
sty Bieruńsko-Lędzińskiego za
szczególne osiągnięcia w nauce,
kulturze, sporcie, wolontariacie
i innych dziedzinach. 
ZZaa  mmiijjaajjąąccyy  rrookk  sszzkkoollnnyy  nnaaggrrooddyy
ppiieerrwwsszzeeggoo  ssttooppnniiaa  oottrrzzyymmaallii::
Marcin Sklorz LO B
Joanna Gorczyca LO B
Małgorzata Zagórska LO B
Mateusz Kamiński PZS B
Andrzej Grzesica PZS B
Andrzej Dobry PZS B
Sara Siejka PZS L
Paweł Latusek PZS L
Marcin Majer PZS L
NNaaggrrooddaammii  ddrruuggiieeggoo  ssttooppnniiaa  zzoo--
ssttaallii  wwyyrróóżżnniieennii::
Aleksander Stelmaczonek LO B
Jakub Bodziony LO B
Adam Frank LO B
Łukasz Kostka LO B
Barbara Pyka LO B
Monika Strzelecka PZS B
Mateusz Pilch PZS B
Joanna Błażek PZS B
Joachim Smutkowski PZS B
Maciej Uszok PZS L
Katarzyna Szczepanek PZS L
Fabian Sobiech PZS L
Maciej Krawczyk PZS L

Uczniowie klasy III CE technikum
elektrycznego Powiatowego Zespo-
łu Szkół w Lędzinach, którzy odby-
wali miesięczną praktykę szkolną
w Kongsvinger w Norwegii, otrzy-
mali tzw. „europassy” potwierdza-
jące ich praktyczne umiejętności.

Ponadto starosta wręczył Tere-
sie Horst z PZS w Bieruniu i Ro-
mualdowi Kubicielowi z LO Bieru-
niu akty przedłużające na kolej-
nych 5 lat okresy ich dyrektorowa-
nia w szkołach. MMRR

GGrruuppaa  wwyyrróóżżnniioonnyycchh  uucczznniióóww..



ppoowwiiaattbbll..ppll14

„Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Śląskiego realna odpowiedź 

na realne potrzeby”

Remont drogi powiatowej 5909S ul. Lędzińskiej w Lędzinach
z zastosowaniem „cichych asfaltów”

Beneficjent: Powiat Bieruńsko−Lędziński

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007−2013

Priorytet VII. Transport 
Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej 

Poddziałanie: 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury
uzupełniającej kluczową sieć drogową

Informacje źródłowe na temat Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2007−2013 znajdują się na stronie internetowej 
www.rpo.silesia−region.pl

„Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Śląskiego realna odpowiedź

na realne potrzeby”

Modernizacja drogi powiatowej 5900S ul. Barwnej 
w Bojszowach z zastosowaniem „cichych asfaltów”

Beneficjent: Powiat Bieruńsko−Lędziński

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007−2013

Priorytet VII. Transport 
Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej 

Poddziałanie: 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury
uzupełniającej kluczową sieć drogową

Informacje źródłowe na temat Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2007−2013 znajdują się na stronie internetowej 
www.rpo.silesia−region.pl

PROGRAMY ZDROWOTNE
2011

Zarząd Powiatu Bieruńsko−Lędzińskiego 
zaprasza mieszkańców:

Bierunia, Lędzin, Imielina, 
Chełmu Śląskiego i Bojszów

do skorzystania w 2011 r. 
z programów zdrowotnych

finansowanych przez powiat bieruńsko−lędziński:

Program badań radiologicznych 
w kierunku wczesnego 

wykrywania schorzeń płuc

Badanie można wykonać w Miejskim Zespole Opieki
Zdrowotnej w Lędzinach ul. Pokoju 17 
tel.: 32/ 326−62−53; 326−73−74
Termin realizacji programu od 1 czerwca 2011 r. do 15
grudnia 2011 r. bądź do wyczerpania środków finan−
sowych.
Program jest dostępny dla mieszkańców powiatu
bieruńsko−lędzińskiego w wieku od 25 lat, którzy
nie uczestniczyli w programie w 2010 r.
Na badanie należy zgłosić się wraz z dowodem oso−
bistym.

Zarząd Powiatu Bieruńsko−Lędzińskiego 
zaprasza mieszkańców:

Bierunia, Lędzin, Imielina, 
Chełmu Śląskiego i Bojszów

do skorzystania w 2011 r. 
z programów zdrowotnych

finansowanych przez powiat bieruńsko−lędziński:

Badania przesiewowe 
– profilaktyka schorzeń 

prostaty

Badanie można wykonać w Miejskim Zespole Opieki
Zdrowotnej w Lędzinach ul. Pokoju 17 
tel.: 32/ 326−62−53; 326−73−74
Termin realizacji programu od 1 czerwca 2011 r. do 15
grudnia 2011 r. bądź do wyczerpania środków finan−
sowych.
Program obejmuje mężczyzn w wieku od 45 roku
życia z terenu powiatu bieruńsko−lędzińskiego, którzy
nie uczestniczyli w programie w 2010 r.
Na badanie należy zgłosić się wraz z dowodem oso−
bistym.
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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

ZZłłoommoowwaanniiee
ppoojjaazzddóóww

Od 4.09.2010 r. zmiany do
ustawy Prawo o ruchu drogo-
wym nałożyły na starostę za-
jmowanie się pojazdami usu-
niętymi z drogi i nieodebrany-
mi przez właścicieli z parkin-
gów strzeżonych. Pojazdy te są
przejmowane na rzecz powiatu
i w zależności od ich stanu te-
chnicznego są złomowane,
przekazywane nieodpłatnie in-
stytucjom użyteczności publi-
cznej lub sprzedawane w dro-
dze licytacji. 

Do starosty wpłynęło 41 za-
wiadomień o pojazdach pozo-
stawionych przez właścicieli na
parkingach. 10 wniosków
zwrócono wnioskodawcom lub
przekazano do załatwienia in-
nych organom, 2 pojazdy wyz-
łomowano, kolejnych 13 prze-
jęto i trwa procedura ich wyce-
ny lub przekazania na złom.
W stosunku do pozostałych
złożono wnioski do sądu o ich
przekazanie powiatowi.

Przejęcie pojazdu przez po-
wiat nie oznacza zwolnienia
dotychczasowego właściciela
z obowiązku uiszczenia opłat
za usunięcie pojazdu z drogi
i jego przechowywanie na
parkingu. W stosunku do
właścicieli obu przejętych
i zutylizowanych pojazdów
wydano decyzję nakładające
obowiązek zapłaty. Kwoty te
wynoszą w jednym przypadku
ok. 500 zł, a w drugim po-
nad 6.000 zł. LLKK

Mury Powiatowego Zespołu
Szkół w Bieruniu opuściło w tym ro-
ku 98. absolwentów Technikum
oraz Technikum Uzupełniającego
dla Dorosłych.

– Jest wśród Was grono osób,
które zasługują na szczególne sło-
wa uznania – powiedziała pani dy-
rektor PZS w Bieruniu Teresa Horst-
– Przez cztery lata wyróżniali się
szczególnym zaangażowaniem,
bardzo dobrymi wynikami w nauce,
osiągali sukcesy w wielu olimpia-
dach i konkursach. Świadectwa
ukończenia technikum z wyróżnie-
niem otrzymali: Dawid Garus (śre-
dnia 5,46), Damian Kaczmarczyk
(5,25), Anna Jakimiec (5,2), Anna
Jaromin (5,2), Karolina Romik (4,8)
i Sylwia Blacha (4,75).

Nie sposób wymienić wszystkich
wspaniałych absolwentów, którzy
również na trwale zapisali się
w kronikach naszej szkołach. Oto
niektórzy z nich: Adrian Kopczyński
– najlepszy „górnik”, średnia 4,6,
wraz ze Sławomirem Rejdychem
tworzyli drużynę reprezentującą
szkołę w I Olimpiadzie Wiedzy
Górniczej; Małgorzata Bąk – lau-
reatka Powiatowego Konkursu Or-
tograficznego, brała udział w wielu
zawodach strzeleckich, uzyskując
czołowe lokaty w województwie
śląskim; Izabela Księżarczyk – lau-
reatka Powiatowego Konkursu Or-
tograficznego, reprezentowała
szkołę w konkursie Poetycka Her-
baciarnia; Artur Kozdęba – dwu-
krotny uczestnik etapu wojewó-
dzkiego Olimpiady Wiedzy Ekono-
micznej; Arkadiusz Górnik, Dawid
Latusek, Sebastian Możdżeń finali-
ści etapu wojewódzkiego Ogólno-
polskiego Konkursu Informatyczne-
go INTERSIEĆ; Marta Winiarska,
Angelika Antkowiak, Wioleta Kyrcz,
Agnieszka Fuchs, Wojciech Kotlorz,
Dawid Dankowski, Krzysztof Langa,
Szymon Janusz, Mariusz Widera,
Dawid Migdał, Mateusz Cyganek –
wolontariusze Powiatowych Igrzysk
Osób Niepełnosprawnych oraz
współorganizatorzy Rajdu Integra-
cyjnego dla pierwszoklasistów.

W uroczystym pożegnaniu matu-
rzystów wzięli udział m. in.: Józef

Berger – przewodniczący Rady Po-
wiatu, Henryk Barcik – wicestarosta,
Grzegorz Plewniok – przewodni-
czący Komisji Edukacji, Kultury
i Bezpieczeństwa Publicznego Rady
Powiatu, Bernard Pustelnik – bur-
mistrz Miasta Bierunia, Krystyna
Czajowska dyrektor Bieruńskiego
Ośrodka Edukacji, Bożena Kuchar-
czyk – przewodnicząca Rady Rodzi-
ców oraz Adam Poznański, zastęp-
ca dyrektora ds. pracy KWK „Piast”. 

Najlepsi Absolwenci Anno Domi-
ni 2011: Dawid Garus, Damian
Kaczmarczyk, Anna Jakimiec i An-
na Jaromin uhonorowani zostali
nagrodami specjalnymi, ufundo-
wanymi przez władze powiatu.

Wręczyli je Józef Berger oraz Hen-
ryk Barcik.

Najlepsi absolwenci – mieszkań-
cy Bierunia jak co roku nagrodzeni
zostali przez Burmistrza Miasta. By-
li wśród nich Dawid Garus, Da-
mian Kaczmarczyk, Anna Jakimiec,
Anna Jaromin, Karolina Romik
oraz Sylwia Blacha.

Adrianowi Kopczyńskiemu, naj-
lepszemu „górnikowi” Adam Poz-
nański wręczył nagrodę dyrektora
KWK „Piast”. Bożena Kucharczyk
przekazała wyróżniającym się ucz-
niom nagrody książkowe ufundo-
wane przez Radę Rodziców. Szcze-
gólnymi gośćmi uroczystości byli ro-
dzice uczniów, którzy przez cztery
lata nauki osiągali bardzo dobre
wyniki w nauce, wyróżniali się wzo-
rową postawą i zaangażowaniem.
Wszyscy Rodzice otrzymali listy gra-
tulacyjne od dyrektor Teresy Horst.

– Wszyscy uświadamiamy sobie
w tej chwili, że nieodwołalnie koń-

czy się ważny etap naszego życia
– powiedziała tegoroczna matu-
rzystka Anna Jakimiec. – Teraz
pozostaje nam uporać się z matu-
rami i egzaminem zawodowym,
a świat stanie dla nas otworem.
Zabieramy bagaż doświadczeń
i wyruszamy w dalszą drogę. Mo-
żemy jednak powtórzyć słowa
Winstona Churchilla „To nie jest
koniec, to nie jest nawet początek
końca, to jest dopiero koniec po-
czątku”. Z całego serca dziękuje-
my Dyrekcji oraz całemu Gronu
Pedagogicznemu.

Tradycją bieruńskiego PZS-u
jest przekazanie „odchodzącym
w świat” prezentu przez młod-

szych kolegów, tym razem był to
brelok z koniczynką na szczęście.
Przygotowana przez pana Sławo-
mira Binka wzruszająca prezen-
tacja multimedialna przypomnia-
ła maturzystom chwile spędzone
w szkole od początku, czyli Rajdu
Integracyjnego 2007, aż do stu-
dniówki.

Wszystkim absolwentom życzy-
my sukcesów na maturze i egza-
minie zawodowym, a muzyczne
przesłanie wyśpiewane przez pa-
nią Aleksandrę Karkoszkę przy
akompaniamencie PZS BAND,
będzie ich życiowym drogowska-
zem „…niech Twoje osiągnięcia,
zarówno jak i plany będą dla Cie-
bie źródłem radości” (Maks Eh-
rmann „Dezyderata”). 

Uroczystość przygotowali ucznio-
wie klas trzecich technikum pod kie-
runkiem nauczycieli: Joanny Krako-
wieckiej, Celiny Jakubiec oraz Alek-
sandry Karkoszki. BBSS

Pożegnanie absolwentów PZS w Bieruniu 

KKoonniieecc  ppoocczząąttkkuu

PPoożżeeggnnaanniiee  aabbssoollwweennttóóww  PPZZSS  ww BBiieerruunniiuu  ––  bbrreelloocczzeekk  nnaa  sszzcczzęęśścciiee..
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