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Modernizujemy powiat,
nie marnujemy szans
Rozmowa z JÓZEFEM BERGEREM
Przewodniczącym Rady Powiatu

Zmiany 
w tyskiej lecznicy
W Szpitalu Wojewódzkim
w Tychach

Podczas sesji absolutoryjnej Rady Powiatu radni bardzo pozytywnie i wysoko ocenili realizację rekor-
dowej wysokości ubiegłorocznego budżetu i wielu zadań inwestycyjnych. 

Także w tym roku powiat buduje i modernizuje drogi, mosty, obiekty sportowe („Orlik” przy ogólnia-
ku w Bieruniu). Największą inwestycją jest mocno zaawansowana budowa nowej siedziby Powiatowego
Zarządu Dróg wraz z wojewódzkimi magazynami przeciwpowodziowymi w Bieruniu (na zdjęciu). 

Więcej na ten temat na stronach 4-7
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13 lipca w starostwie odbyła
się uroczystość mianowania na
wyższe stopnie policyjne fun-
kcjonariuszy z Komendy Powia-
towej Policji w Bieruniu. Awanse
22. policjantom wręczył naczel-

nik Wydziału Kadr i Szkolenia
Komendy Wojewódzkiej Policji
w Katowicach mł. insp. Miro-
sław Kolasa wraz z komendan-
tem powiatowym Sławomirem
Sałbutem. Za najlepsze wyniki
w służbie prewencyjnej 5. fun-
kcjonariuszy zostało wyróżnio-
nych nagrodą motywacyjną sta-
rosty Bernarda Bednorza. Ko-
mendant Powiatowy Policji
w Bieruniu wyróżnił listem po-
chwalnym 2. pracowników kor-
pusu służby cywilnej za rzetelne
wykonywanie obowiązków służ-
bowych.

Dwa dni później, podczas
wojewódzkich obchodów Święta

Policji w Raciborzu, starosta Ber-
nard Bednorz otrzymał Brązowy
Medal „Za zasługi dla Policji”
przyznany przez ministra spraw
wewnętrznych.

Przez trzy kolejne upalne dni
(18 – 20 czerwca) młodzież
Powiatowego Zespołu Szkół

krótko
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Rodzina, przedstawiciele śro-
dowiska aktorskiego, przyjaciele
pożegnali 9 sierpnia Augusta Ko-
walczyka. Aktor teatralny i filmo-
wy, znany między innymi z roli
w serialach „Stawka większa niż
życie” i „Chłopi”, były więzień
obozu Auschwitz, spoczął na
Cmentarzu Wojskowym na war-
szawskich Powązkach.

W imieniu artystów scen polskich
przemawiał Ignacy Gogolewski,
który przypomniał najważniejsze
momenty w karierze teatralnej
zmarłego aktora. „Nie miałeś łat-
wego życia, ale może i dobrze. Tak
się wychodzi na człowieka” – po-
wiedział Gogolewski

Helena Wisła, która współ-
pracowała z Augustem Kowal-
czykiem przy zakładaniu hospi-
cjum w Oświęcimiu, przypom-
niała szczególnie bliski mu frag-
ment wiersza Herberta „Przesła-
nie Pana Cogito”: „Ocalalaś nie
po to aby żyć/ masz mało czasu
trzeba dać świadectwo”. „Takim
świadectwem jest Pomnik-Ho-
spicjum Miastu Oświęcim, pla-

cówka powstała dzięki stara-
niom Kowalczyka jako podzię-
kowanie byłych więźniów Aus-
chwitz dla niosących im pomoc
podczas okupacji oświęcimian”
– powiedziała Wisła.

Wśród tych, którzy żegnali na
Powązkach wielkiego Przyjaciela
Naszego Powiatu był starosta bie-
ruńsko-lędziński Bernard Bednorz. 

August Kowalczyk zmarł 29.07. 2012 r.
o godz. 15.10 w oświęcimskim hospicjum, które-
go był pomysłodawcą i współtwórcą. Placówka
jest podziękowaniem byłych więźniów Auschwitz
dla niosących im pomoc podczas okupacji oświę-
cimian. Aktor przez wiele lat zabiegał o jej reali-
zację. Hospicjum zostało oficjalnie otwarte
w czerwcu bieżącego roku. Życzeniem Augusta
Kowalczyka było spędzić w nim ostatnie dni.

August Kowalczyk urodził się 15 sierpnia
1921 r. w Tarnawie-Górze. W 1940 roku prze-
dzierał się do polskiej armii tworzonej we Francji.
Został aresztowany na Słowacji podczas próby
przekroczenia granicy. W grudniu 1940 roku ja-
ko więzień 6804 został osadzony przez Niemców
w KL Auschwitz. W czerwcu 1942 r. podjął uda-
ną próbę ucieczki z obozu. Dzięki pomocy mie-
szkańców Bojszów, gdzie znalazł schronienie po

ucieczce, przedostał się na teren Małopolski i do
końca niemieckiej okupacji walczył w szeregach
AK w okolicach Miechowa. 

Jako aktor filmowy A. Kowalczyk debiutował
w 1953 r. w „Piątce z ulicy Barskiej”, popularność
przyniosły mu role serialowe m. In. w „Chło-
pach”, „Janosiku”, „Polskich drogach” i „Stawce
większej niż życie”. W 1995 r. Kowalczyk wydał
książkę „Refren kolczastego drutu – trylogia
prawdziwa”, w której zawarł wspomnienia z cza-
sów obozowej i okupacyjnej przeszłości.

Przez ponad 30 lat dawał świadectwo wojen-
nego dramatu przedstawiając w szkołach na róż-
nych spotkaniach swój monodram „6804 – czyli
z pamięci gawęda osobista Augusta Kowalczyka,
więźnia KL Auschwitz”.

W 2002 roku został odznaczony Krzyżem
Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia
Polski.

Wielokrotnie przebywał w Bojszowach, z któ-
rymi związały go wojenne wydarzenia i później-
sze losy. Był gościem różnych spotkań i uroczysto-
ści powiatowych. 

August Kowalczyk – Przyjaciel Powiatu
(1921 – 2012)
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W związku ze skargą skierowa-
ną przez Stowarzyszenie Mieszkań-
ców Bierunia do Wojewody Śląs-
kiego oraz do Marszałka Wojewó-
dztwa Śląskiego na działalność
Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego
w aspekcie wydatkowania środków
na usuwanie skutków powodzi
w maju 2010 roku, 31 lipca 2012
roku Przewodniczący Rady Powiatu
zwołał sesję nadzwyczajną Rady
Powiatu, której głównym tematem
była Uchwała Rady Powiatu
w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Starosty Bieruńsko-Lę-
dzińskiego. Rada zdecydowaną
większością głosów uznała skargę
za bezzasadną (tylko jeden radny
był przeciwnego zdania). Takie sa-
mo stanowisko o bezzasadności
skargi zawiera również pismo –
odpowiedź Wojewody Śląskiego
skierowane do Stowarzyszenia
Mieszkańców Bierunia, a przesłane
również do wiadomości starosty. 

Również kontrola przeprowa-
dzona przez 3-osobowy zespół
kontrolujący Marszałka Wojewó-
dztwa Śląskiego, przeprowadzona
w dniach 26 – 27 w powiecie w za-
kresie: sprawdzenia prawidłowości
wykorzystania środków finanso-

wych w ramach projektu „Moderni-
zacja ul. Świerczynieckiej wraz z ul.
Lokalną w Bieruniu” oraz „Moder-
nizacja ciągu dróg powiatowych ul.
Patriotów, Bohaterów Westerplatte
i Mielęckiego w Bieruniu” nie
wniosła żadnych uwag do sposobu
wydatkowania środków. 

Poniżej najistotniejsze fragmenty
odpowiedzi Wojewody Śląskiego
na skargę z pisma skierowanego
do Stowarzyszenia.

„Nawiązując do pisma z dnia 28
maja 2012 r. dotyczącego działań
Starosty Bieruńsko–Lędzińskiego
(wpływ pisma do Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w dniu 21 czerwca
2012 r.), uprzejmie wyjaśniam, że
zadania z zakresu usuwania sutków
powodzi nie są zadaniami z zakre-
su administracji rządowej. Są to za-
dana własne jednostek samorządu
terytorialnego, dofinansowywane
przez Państwo, w związku z czym
Wojewoda nie ustala priorytetów
odbudowy popowodziowej w za-
kresie infrastruktury powiatowej,
gdyż jest to domena władzy samo-
rządowej. 

Inwestycje finansowe ze środków
budżetu Państwa oraz Funduszu
Solidarności były zakwalifikowane

do dofinansowania zgodnie ze sto-
sownymi procedurami, na podsta-
wie protokołów strat potwierdzo-
nych przez Komisję Weryfikacyjną
powołaną przez Wojewodę oraz na
podstawie wniosków złożonych
przez powiat”.

Dalej wojewoda wymienia wszy-
stkie zrealizowane i aktualnie reali-
zowane inwestycje powiatowe fi-
nansowane ze środków powodzio-
wych, w rozbiciu na lata oraz źród-
ła finansowania (Promesy, RPO
WSL i Fundusz Solidarności). List
kończy stwierdzeniem: „Jak widać
z powyższego zestawienia na 13
zadań realizowanych dotychczas
przez powiat, 9 zlokalizowanych
jest na terenie Bierunia, w związku
z czym Państwa zrzuty są dla mnie
niezrozumiałe. Kończąc, wyrażam
nadzieję, że przedstawione powy-
żej informacje będą dla Państwa
wystarczające, w związku z czym
organizowanie postulatowego
spotkania uważam za nieuzasa-
dnione”. 

Podsumowując: ani Marszałek,
ani Wojewoda, ani Rada Powiatu
nie zgodzili się z wnioskiem Stowa-
rzyszenia, co pozostawiamy bez
komentarza. 

Bezzasadna skarga
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CCzzaass  ppłłyynniiee  nniieeuubbłłaaggaanniiee!!
WW lluuttyymm  22001111  rr..  uu pprroogguu  kkaaddeenn--
ccjjii  oobbeeccnneejj  RRaaddyy  PPoowwiiaattuu  mmóówwiiłł
ppaann  pprrzzeewwooddnniicczząąccyy  oo ddoorroobbkkuu
ppoowwiiaattuu  ii ppllaannaacchh  nnaa  pprrzzyysszzłłoośśćć..
CCoo  zzee  wwssppoommnniiaannyycchh  pprrzzeeddssiięęww--
zziięęćć  uuddaałłoo  ssiięę  zzrreeaalliizzoowwaaćć??  

– Powiedziałem wtedy, że
w ślad za poprawiającą się sy-
tuacją finansową trzeba pomyś-
leć o nowych inwestycjach
i obiektach służących całej społe-
czności powiatu. Wspominałem
o konieczności budowy Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej,
która mieściła się przez wiele lat
w budynku probostwa przy ko-
ściele św. Barbary (za co księdzu
proboszczowi Andrzejowi Barto-
szkowi serdecznie dziękuję),
a obecnie ma własne, przystoso-
wane do swoich potrzeb pomie-
szczenia. Powiat budował ów-
cześnie przy PZS w Lędzinach
„Orlika”, w planach mieliśmy
drugie boisko przy PZS w Bieru-
niu, a życie przerosło moje ocze-
kiwania, gdyż obecnie trwa bu-
dowa trzeciego już kompleksu
sportowego „Orlik” przy bieruń-
skim liceum. Jeszcze tego roku
przy wszystkich szkołach powia-
towych będą funkcjonowały no-
woczesne obiekty sportowe.

Sen z powiek spędzają nam
nadal problemy zabezpieczenia
przeciwpowodziowego, ale po-
wiat jest bezpieczniejszy choćby
przez fakt, iż dobiega końca bu-
dowa wojewódzkich magazynów
przeciwpowodziowych. 

WWssppoommnniiaannee  iinnwweessttyyccjjee  nniiee
wwyycczzeerrppuujjąą  kkaattaalloogguu  zzmmiiaann  ww ppoo--
wwiieecciiee..  OO cczzyymm  wwaarrttoo  jjeesszzcczzee
wwssppoommnniieećć??  

– Jak na dłoni widać postępy
przy budowie nowej siedziby Po-
wiatowego Zarządu Dróg. Dużo
dzieje się na drogach. Wartość
inwestycji mostowo-drogowych,
dzięki środkom pozyskanym na
usuwanie skutków powodzi,
w dwuleciu 2011-2012 przekro-
czy 22 mln złotych. Odbudowa
dwóch mostów nad Gostynią,
mostu nad Potokiem Goławiec-
kim, modernizacja w Bieruniu

ulic Chemików, Patriotów, Boha-
terów Westerplatte, Mielęckiego,
Świerczynieckiej, Wawelskiej
oraz planowany kompleksowy
remont ulicy Bojszowskiej to tylko
część powiatowych inwestycji
w infrastrukturze komunikacyj-

nej. Prace na drogach nie ogra-
niczają się tylko do Bierunia, ale
trwają w pozostałych gminach
powiatu. Przygotowywana jest
dokumentacja m. in. dla ulicy
Jagiellońskiej i ronda w Lędzi-
nach na ulicy Pokoju, chodnika
w Bijasowicach. Wkrótce będzie-
my mieli w powiecie trzy bez-
przewodowe publiczne punkty
dostępu do Internetu. Warto
podkreślić, że zdecydowana
większość tych działań jest finan-
sowana ze środków zewnę-
trznych, pozyskanych głównie

dzięki osobistemu zaangażowa-
niu starosty Bernarda Bednorza.
Niepokoi jedynie, że ucichła
sprawa budowy drogi ekspreso-
wej S1, ale i tu z inicjatywy staro-
sty zaczynamy nową ofensywę,
która łączy wysiłki wszystkich za-

interesowanych jej realizacją po-
wiatów, miast i gmin. Nasza sa-
morządowa rezolucja trafi do
Prezesa Rady Ministrów, Ministra
Transportu, Budownictwa i Go-
spodarki Wodnej, Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad, a także posłów i senato-
rów ze Śląska. Ufam, że ten nasz
głos nie będzie zignorowany.

SSppoorroo  ssłłóóww  wwóówwcczzaass  ppoośśwwiięęcciiłł
ppaann  pprrzzeewwooddnniicczząąccyy  oośśwwiiaacciiee
ii kkuullttuurrzzee..  CCzzyy  ww tteejj  kkwweessttiiii  ccoośś
nnaalleeżżaałłoobbyy  ddooddaaćć??  

– O tym, że stale poprawia się
powiatowa baza oświatowa już
mówiliśmy. Wakacje są tradycyj-
nie okresem remontów w szko-
łach. Bieruńskie LO będzie mia-
ło np. nowe sanitariaty, ale szko-
ła to nie tylko budynek. Nasza
młodzież bardzo dobrze zdała
egzaminy maturalne, a to świad-
czy o wysokim poziomie szkół
ponadgimnazjalnych w naszym
powiecie. Powodzeniem zakoń-
czył się tegoroczny nabór do na-
szych trzech szkół powiatowych.
Z innych bardzo istotnych wyda-
rzeń ostatnich miesięcy warto
przypomnieć, że powiat nawią-
zał współpracę międzynarodową
z czeskim Uniczowem, która już
zaowocowała wymianą kultural-
ną. Tętni życiem Galeria w Sta-
rostwie Powiatowym. Mamy po-
wiatową maskotkę – „Karlika”,
a ostatnio spore wrażenie zrobi-
ły na publiczności i na mnie oso-
biście Powiatowe Targi Przedsię-
biorczości i Ekologii, których 9.
edycję należy uznać za bardzo
udaną.

JJeesstteeśśmmyy  ppoo  ggłłoossoowwaanniiuu  aabbssoo--
lluuttoorryyjjnnyymm..  WWiięękksszzoośśćć  rraaddnnyycchh
ggłłoossoowwaałłaa  „„zzaa””  aabbssoolluuttoorriiuumm  ddllaa
ZZaarrzząądduu  PPoowwiiaattuu,,  jjeeddeenn  rraaddnnyy
wwssttrrzzyymmaałł  ssiięę  oodd  ggłłoossuu  ii jjeeddeenn  bbyyłł
pprrzzeecciiwwnnyy  uuddzziieelleenniiuu  aabbssoolluuttoo--
rriiuumm..  JJaakk  iinntteerrpprreettoowwaaćć  tteenn  wwyy--
nniikk??  

– Podstawowy wniosek jest ta-
ki, że Rada Powiatu jest przeko-
nana o dobrej pracy Zarządu.
Prawie zawsze można działać
trochę lepiej i szybciej, ale nie
potyka się tylko ten, co nic nie ro-
bi. Szeroki front inwestycyjny
spraw nie ułatwia, ale jestem pe-
wny, że pozyskane z trudem pie-
niądze dobrze posłużą całemu
powiatowi. Całokształt działań
rysuje się pozytywnie. Wszelkie
kontrowersje co do działań staro-
sty jednoznacznie rozwiała 31
lipca sesja nadzwyczajna Rady
Powiatu, podczas której więk-
szość radnych potwierdziła, że
nie podziela zgłaszanych w tej
kwestii wątpliwości.

RRoozzmmaawwiiaałł  ZZddzziissłłaaww  KKaannttoorr

Modernizujemy powiat,
nie marnujemy szans

Rozmowa z JÓZEFEM BERGEREM, Przewodniczącym Rady Powiatu

RRaaddaa  PPoowwiiaattuu  jjeesstt  pprrzzeekkoonnaannaa  
oo ddoobbrreejj  pprraaccyy  ZZaarrzząądduu..
NNiiee  ppoottyykkaa  ssiięę  ttyyllkkoo  tteenn,,  ccoo  nniicc  nniiee  rroobbii..
SSzzeerrookkii  ffrroonntt  iinnwweessttyyccyyjjnnyy  sspprraaww  nniiee  uułłaattwwiiaa,,  
aallee  jjeesstteemm  ppeewwnnyy,,
żżee  ppoozzyysskkaannee  zz ttrruuddeemm  ppiieenniiąąddzzee  
ddoobbrrzzee  ppoossłłuużżąą  ccaałłeemmuu  ppoowwiiaattoowwii
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W ramach środków pomoco-
wych Unii Europejskiej z RPO
WSL na lata 2007-2013 powiat
pozyskał 2.463.840 zł na mo-
dernizację dróg powiatowych
(ul. Lędzińskiej w Lędzinach oraz
Barwnej w Bojszowach – Świer-

czyńcu). W ramach programu
tzw. „schetynek” powiat już trze-
ci raz z rzędu otrzymał środki
w wysokości 1.923.000 zł (tym
razem na ul. Brata Alberta
w Imielinie; wcześniej były to ul.
Śląska w Chełmie Śląskim oraz

Cichy Kącik w Bojszowach). Do
inwestycji tej Miasto Imielin do-
łożyło 1.173.268 zł, powiat wy-
dał równe 750 tys. zł. 233.000
zł na budowę chodników przy
ul. Barwnej i Skromnej (połowa
wartości zadania) dołożyła Gmi-
na Bojszowy, a do budowy cho-
dników przy ul. Wygody i Gwar-
ków również po połowie dołoży-
ły się Lędziny. 

Kolejny raz powiat otrzymał
również środki na budowę dru-
giego „Orlika” – tym razem przy
PZS w Bieruniu. 333.000 zł

przekazał Marszałek Wojewó-
dztwa Śląskiego, 333.000 zł Mi-
nister Sportu. Ponadto Zarząd
Województwa na budowę ma-
gazynu przeciwpowodziowego
przekazał w 2011 roku pierwszą
ratę w wysokości 500 tys. zł. Za
dobry nabór do naszych szkół
powiatowych powiat otrzymał
zwiększoną subwencję oświato-
wą oraz środki na modernizacje
szkół powiatowych (z rezerwy

celowej Ministra Edukacji, w łą-
cznej wysokości 903 tys. zł).
Kompania Węglowa na usuwa-
nie skutków szkód górniczych
przekazała do budżetu powiatu
753.990 zł. Jednak największe
środki powiat otrzymał od Mini-
stra Spraw Wewnętrznych na
usuwanie skutków powodzi. Była
to promesa na 6,7 mln zł. Z tych
pieniędzy wybudowano nowy
most nad Pszczynką w Jedlinie,
zmodernizowano ul. Chemików
w Bieruniu oraz ul. Skromną
w Jedlinie. Rozpoczęto również

kompleksowe modernizacje pię-
ciu dróg w Bieruniu (Świerczy-
niecka, Lokalna, Patriotów, Bo-
haterów Westerplatte oraz Mie-
lęckiego) i dwóch mostów – ró-
wnież w Bieruniu nad rzeką Go-
stynką (jeden w ciągu ul. Świer-
czynieckiej, drugi w ciągu ul,
Krupniczej). Te zadania są za-
daniami dwuletnimi i realizowa-
ne są w latach 2011-2012 w ra-
mach projektów kluczowych

W 2011 roku

Największy budżet 
w historii powiatu
50 milionów zł (a dokładnie: 49,9 mln zł wg dochodów i 50,55 mln zł wg wydatków) – taki był bilans
zamknięcia roku 2011 w powiecie bieruńsko-lędzińskim. W 12-letniej historii naszego powiatu nigdy
nie zanotowano wysokiego wykonania. Stało się tak dzięki dodatkowym środkom zewnętrznym zdoby-
tym przez powiat. Dochody własne wyniosły prawie 25 mln zł, dotacje celowe z budżetu państwa 9,9
mln zł i subwencja ogólna 15 mln zł. Każda z tych pozycji osobno również stanowi największą z kwot
w historii powiatu. 
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RPO WSL ze środków specjal-
nie przewidzianych dla Bierunia.

Poza wydatkami budżetowymi
odnotujmy również rekordowe
(blisko 38-procentowe) zaanga-
żowanie finansowe w realizację

inwestycji. Aż 37,95% wszy-
stkich wydatków stanowiły wy-
datki majątkowe na inwestycje
i jest to jeden z najlepszych wy-
ników, jakim może się wykazać

samorząd w Polsce. Mimo du-
żych wydatków w latach 2009-
2010 związanych z budową sta-
rostwa, w 2011 roku podjęliśmy
długo oczekiwaną inwestycję,
jaką jest budowa budynku Po-

wiatowego Zarządu Dróg oraz
magazynu przeciwpowodziowe-
go o łącznej wartości ponad
4 mln zł. Powstający obiekt PZD
– podobnie jak starostwo – bę-

dzie budynkiem, w którym zo-
stanie wykorzystane odnawialne
źródło energii (pompa cieplna
powietrzna), zaś budowany
obok PZD magazyn przeciwpo-
wodziowy będzie spełniać naj-
wyższe normy przewidziane dla
tego typu obiektu w Polsce (no-

woczesny, z doskonałym dostę-
pem do tras drogowych, z cen-
trum dowodzenia w sytuacji za-
grożenia, z hot-spotem). Do-
świadczenia dotyczące budowy
takiego magazynu starosta
zbierał podczas wizytowania te-
renów zalewowych w Sando-
mierzu, gdzie podobny obiekt
wybudowano w 2007 roku (nie-
stety, zatopiło go w 2010 roku,
bo … popełniono błąd w lokali-
zacji).

Kolejną dużą inwestycją była
budowa drugiego „Orlika”, któ-

ry powstał przy Powiatowym Ze-
spole Szkół w Bieruniu Nowym.
Doskonale wykonany obiekt słu-
ży teraz wszystkim mieszkańcom
osiedli przy KWK „Piast”.
W zaadaptowanej na ten cel
dawnej stołówce bieruńskiego
Powiatowego Zespołu Szkół no-

wą lokalizację znalazła Pora-
dnia Psychologiczno-Pedagogi-
czna.

Wszystkie te zagadnienia sze-
roko prezentowane były pod-
czas sesji Rady Powiatu, na któ-
rej radni udzielili Zarządowi
absolutorium za wykonanie
ubiegłorocznego budżetu. Sze-
reg przytoczonych kwot, liczb
i faktów przedstawiono w spe-
cjalnie przygotowanej prezen-
tacji, której fragmenty zamie-
szamy w układzie „jak było i jak
jest”. BBBB

MMiimmoo  dduużżyycchh  wwyyddaattkkóóww  ww llaattaacchh  22000099--22001100  zzwwiiąą--
zzaannyycchh  zz bbuuddoowwąą  ssttaarroossttwwaa,,  ww 22001111  rrookkuu  ppooddjjęęlliiśś--
mmyy  ddłłuuggoo  oocczzeekkiiwwaannąą  iinnwweessttyyccjjęę,,  jjaakkąą  jjeesstt  bbuuddoowwaa
bbuuddyynnkkuu  PPoowwiiaattoowweeggoo  ZZaarrzząądduu  DDrróógg  oorraazz  mmaaggaa--
zzyynnuu  pprrzzeecciiwwppoowwooddzziioowweeggoo  oo łłąącczznneejj  wwaarrttoośśccii  ppoo--
nnaadd  44 mmllnn  zzłł..  

ppoowwiiaattbbll..ppll
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WW  BBiieerruunniiuu

zadań inwestycyjnych realizowa-
nych jest najwięcej, głównie za
sprawą środków pomocowych.
Już w maju zakończona została
modernizacja ul. Wawelskiej
w Nowym Bieruniu, której kom-
pleksowa modernizacja finanso-
wana była ze środków na usuwa-
nie skutków powodzi z tzw. Fun-
duszu Solidarności. Powiat na tę
inwestycję wydał 551166..338800  zzłł..
W trakcie robót są kolejne inwe-
stycje drogowe: przebudowa ul.
Świerczynieckiej wraz z ul. Lokal-
ną, przebudowa ul. Patriotów,
Bohaterów Westerplatte i Mielęc-
kiego w Czarnuchowicach oraz
przebudowa ul. Bojszowskiej
w Jajostach. Ponadto trwa budo-
wa dwóch mostów nad rzeką Go-
stynką – pierwszy w ciągu drogi
powiatowej ul. Krupniczej w Bija-
sowicach i drugi w ciągu drogi
powiatowej ul. Świerczynieckiej.
Wszystkie wymienione inwestycje
realizowane są w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Śląskiego na
lata 2007 – 2013 jako tzw. „pro-
jekty kluczowe” ze środków po-
mocowych Unii Europejskiej. Po-
wiat na te zadania otrzymał pra-
wie 1166  mmllnn  zzłł..

Kolejne zadanie inwestycyjne
w 2012 roku to budowa mostu
nad Potokiem Goławieckim
w ciągu drogi powiatowej ul. Mie-
lęckiego w Czarnuchowicach. To
zadanie realizowane jest z pro-
mesy powodziowej i środków
własnych powiatu za kwotę 11 mmllnn
774422  ttyyss..  zzłł.. Wszystkie wymienione
inwestycje (poza modernizacją ul.
Bojszowskiej) powinny zostać wy-
konane do końca 2012 roku.

Oprócz inwestycji drogowo-
mostowych najważniejszą inwe-
stycją realizowaną przez powiat
w Bieruniu jest wspomniana na
wstępie budowa budynku Powia-
towego Zarządu Dróg w Bieruniu
wraz z magazynami przeciwpo-
wodziowymi za kwotę ponad 4,2
mln zł. Jest to wspólna inwestycja
powiatu i Zarządu Województwa

Śląskiego, który na budowę ma-
gazynów przekazał dotację w wy-
sokości jednego miliona złotych.
Trwa procedura przetargowa na
wykonanie placu parkingowego,
zabudowę hot-spota, (dostępnej
bezprzewodowej sieci interneto-
wej wokół budynku), procedura
na zakup mebli, komputerów
i oprogramowania do budynku
PZD oraz w zakresie magazynów

przeciwpowodziowych zakup
podstawowego wyposażenia tych
magazynów – część sprzętu na
wyposażenie już czeka na prze-
wiezienie do Bierunia.

Kolejna potężna inwestycja to
budowa „Orlika” przy Liceum
Ogólnokształcącym w Bieruniu
Starym. Na tę inwestycję, wartości
11..338855..004444  zzłł,, powiat pozyskał
dotację w wysokości 666 tys. zło-
tych – po 333 tys. zł z Minister-
stwa Sportu i Turystyki i od Mar-
szałka Województwa Śląskiego.
Zaplecze sanitarno-szatniowe
w ramach kolejnego, trzeciego
„Orlika” powiatowego, budowa-
ne jest w technologii obiektu ku-
baturowego murowanego i bę-
dzie to budynek o powierzchni

ponad 120 m2. W tym samym Li-
ceum za kwotę ponad 443355..224455  zzłł
trwa kompleksowa modernizacja
sieci wodno-kanalizacyjnej, prze-
ciwpożarowej oraz remont wszy-
stkich sanitariatów. Prace na
dwóch kondygnacjach powinny
zostać zakończone do 31 sierpnia
2012 roku.

W PZS w Bieruniu Nowym trwa
budowa chodnika do Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej
wraz z częścią parkingową dla
pacjentów poradni (inwestycja
zamknie się w kwocie 6611..883311,,3377
zzłł)).. Powiat jednocześnie czyni sta-
rania o pozyskanie gruntu przed
szkołą (dzisiaj należącego do
Kompanii Węglowej SA) aby
w przyszłości zaprojektować i wy-
budować parking dla uczniów tej
szkoły. Poza wymienionymi inwe-
stycjami trwa projektowanie cho-
dnika przy ul. Bijasowickiej w Bi-
jasowicach.

WW  LLęęddzziinnaacchh  

drogi powiatowe to aż 17 dróg
o łącznej długości 36,277 km.
O kolejności modernizacji dróg

decyduje tempo budowy sieci ka-
nalizacji sanitarnej – zadania rea-
lizowane przez gminę. Niestety,
budowa kanalizacji w Lędzinach
jest na początku drogi inwestycyj-
nej (etap projektowania) zatem
inwestycje powiatowe realizowa-
ne są tam, gdzie kanalizacja już
jest wykonana albo jej w ogóle
nie będzie. Dzięki bardzo dużej
życzliwości Rady Miasta i burmi-

strza Wiesława Stambrowskiego
na zasadzie współfinansowania
za 550000  ttyyss..  zzłł  zz bbuuddżżeettuu  ggmmiinnyy  LLęę--
ddzziinnyy  oorraazz  557722  ttyyss..  zzłł  zz bbuuddżżeettuu
ppoowwiiaattuu rozpoczęto pierwszy etap
modernizacji drogi powiatowej
ul. Pokoju. Jest to odcinek o dłu-
gości 640 m od „kolejki” do pier-
wszego przejazdu kolejowego,
z wymianą obydwu torów i re-
montem przejazdu kolejowego.
Do sfinansowania kolejnego eta-
pu zadania powiat jak i gmina
przygotowują się z programu
„schetynek” w 2013 roku (wnio-
sek musi być złożony do 30
września 2012 roku). W ciągu tej
samej drogi trwa remont wiaduk-
tu nad torem kolejowym za kwotę
prawie 220000  ttyyss..  zzłł.. 13 sierpnia te-

ROK 2012 

BOOM INWESTYCYJNY
Pomimo rozpoczęcia jeszcze w 2011 roku kolejnych poważnych inwestycji kubaturowych (budowa Bu-
dynku Powiatowego Zarządu Dróg wraz z magazynami przeciwpowodziowymi) powiat nadal konsek-
wentnie i skutecznie inwestuje w swoje szkoły, instytucje i drogi powiatowe. Jako że znajdujemy się na
półmetku realizacji większości zadań, przedstawiamy garść najważniejszych informacji na temat inwe-
stycji realizowanych przez powiat w 2012 roku w poszczególnych gminach powiatu. 

UUll..  PPaattrriioottóóww  ww  BBiieerruunniiuu  ––  jjaakk
jjeesstt,,  aa  jjaakk  bbyyłłoo..
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go roku ruszyła również inwesty-
cja realizowana przez Śląski Za-
rząd Melioracji i Urządzeń Wo-
dnych w Katowicach pn. „Odbu-
dowa koryta cieku Ławeckiego od
2+380 do 5+035”, w tym budo-
wa mostu nad tym ciekiem w cią-
gu drogi powiatowej ul. Zawiszy
Czarnego, który to most wykony-
wany przez firmę „Buskopol” S.A.
z Buska Zdroju za 552255  ttyyss..  zzłł mu-
si sfinansować powiat.

Kolejną inwestycją jest budowa
chodnika przy ul. Oficerskiej, na
wysokości nowobudowanego
parkingu dla samochodów pra-
cowników kopalni „Ziemowit”. To
zadanie, w wysokości 117700  ttyyss..  zzłł,
finansuje w całości powiat.

Poza inwestycjami drogowymi
trwa projektowanie parkingu
przy PZS w Lędzinach oraz bu-
dowa ogrodzenia wokół szkoły.
To drugie zadanie wymuszone
zostało przez nagminne niszcze-
nie elewacji szkoły przez wanda-
li. Te dwa zadania to wydatek
115500  ttyyss..  zzłł..

WW  IImmiieelliinniiee  

jest tylko sześć dróg powiato-
wych (ul. Podmiejska, Zachęty,
Satelicka, Brata Alberta, Nowoza-
chęty i Dzikowa) o łącznej długo-
ści 13,256 km. Konsekwentna
polityka wspólnego inwestowania
powiatu i gminy w drogi powiato-
we to kompleksowo zmodernizo-
wana do tej pory m.in. część ul.
Podmiejskiej, cała ul. Zachęty
i 1.707 metrów z prawie 4,3 km
ul. Satelickiej oraz cała ul. Brata
Alberta od skrzyżowania tej drogi
z drogą wojewódzką ul. Imieliń-
ską aż do granicy z Lędzinami.
W roku 2012 gmina wyłożyła
150 tys. zł a powiat 250 tys. zł na
remont nawierzchni pierwszego
odcinka ul. Satelickiej (tj. ok. 750
m od ul. Imielińskiej do już zmo-
dernizowanego wcześniej odcin-
ka tej drogi). Obecnie trwa proce-
dura przetargowa. 

WW  BBoojjsszzoowwaacchh  

jest 16 dróg powiatowych
o łącznej długości 23,149 km,
z których co najmniej połowa zo-
stała zmodernizowana w ostat-
nich latach. Modernizacja dróg
powiatowych w tej gminie to wy-
jątkowy przykład wspólnego in-
westowania w infrastrukturę dro-
gową już od 2001 roku. Tę wy-
jątkowość podkreśla fakt, że ja-
ko jedyna gmina w powiecie Boj-
szowy regularnie co roku dofi-
nansowują inwestycje na dro-
gach powiatowych (czasami

wręcz tylko swoimi środkami) nie
czekając na wkład własny po-
wiatu, którego po prostu nie stać
na to, aby w takim ekspresowym
tempie inwestować w jednej gmi-
nie. W roku 2012 za kwotę 116600
ttyyss..  zzłł ((ppoo  8800  ttyyss..  zzłł  ppoowwiiaatt  ii ggmmii--
nnaa))  wykonany zostanie chodnik
przy ul. Barwnej w Świerczyńcu.
Poza chodnikiem zaplanowano
za 8800  ttyyss..  zzłł  remont nawierzchni
najgorszej powiatowej drogi ul.
Gilowickiej w Międzyrzeczu. Za-
dania zostaną zrealizowane we
wrześniu.

WW  CChheełłmmiiee  ŚŚlląąsskkiimm  

dróg powiatowych jest tylko 5:
ul. Śląska, Techników, Odrodze-

nia, Osada i Kolonia Leśna,
o łącznej długości 7,846 km,
które stanowią 7,81% wszystkich
dróg tej kategorii w powiecie.
W Chełmie, podobnie jak w po-
zostałych gminach powiatu,
wspólne inwestowanie oparte
jest o zasadę kompleksowych re-
montów dróg z budową chodni-
ków i ciągów pieszo-rowerowych
po wcześniejszym zabudowaniu
„w ziemi” wszelkiej niezbędnej
infrastruktury niezbędnej do ży-
cia mieszkańców tj. sieci energe-
tycznych, oświetlenia drogi, sieci
światłowodowych, kanalizacji
sanitarnej i na końcu deszczo-
wej.

Rok 2012 jest wyjątkowo po-
myślny dla mieszkańców tej gmi-

ny, bowiem zostaną w nim wyko-
nane aż dwie bardzo ważne in-
westycje drogowe. Pierwsza to
modernizacja drogi powiatowej
ul. Odrodzenia. Zadanie jest już
na półmetku realizacji: wykonana
została kanalizacja, ruszyła bu-
dowa chodników. To zadanie
wartości ponad 22 mmllnn  117744  ttyyss..  zzłł
wspólnie finansują powiat, Gmi-
na Chełm Śląski oraz budżet
państwa w ramach „schetynek”.
Druga to kompleksowa przebu-
dowa ul. Techników za 22 mmllnn  330044
ttyyss..  zzłł..  Na tę inwestycję powiat
pozyskał środki z budżetu Pań-
stwa.

Obydwa zadania powinny zo-
stać zakończone i rozliczone do
końca roku. BBBB

RReemmoonntt  uull..  OOddrrooddzzeenniiaa  ww  CChheełłmmiiee  ŚŚlląąsskkiimm..  

UUll..  SSaatteelliicckkaa  ww  IImmiieelliinniiee  cczzeekkaa  nnaa  rreemmoonntt..
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Planowana długość drogi eks-
presowej S-1 to ok. 130 km. Ma
ona przebiegać przez wojewó-
dztwa śląskie i częściowo mało-
polskie. Zgodnie z planami S-1
ma stanowić połączenie Pyrzo-
wic (A-1) poprzez granicę z Cze-
chami w Cieszynie-Boguszowi-
cach z czeską drogą ekspresową
R-48. Projektowany odcinek
Mysłowice – Kosztowy – węzeł
„Suchy Potok” w Bielsku-Białej
ma mieć ok. 40 km długości.
W ramach tej inwestycji wykona-
ne zostaną również wszystkie
zjazdy i wjazdy na węzły komu-
nikacyjne, obwodnice Bierunia
i Oświęcimia.

Od ostatniego, poważnego wy-
boru IV wariantu przebiegu tej

drogi (tj. od 9 listopada 2007 ro-
ku) wkrótce minie pełne pięć lat.
Dziesiątki spotkań i konsultacji,
prezentowania stanowisk, odwo-
łań, protestów, oświadczeń itp.
Każde z nich ma swoją historię
i pełną dokumentację zgroma-
dzoną w gabinecie starosty Ber-
narda Bednorza. I nic..! nadal
stoimy w miejscu.

Z pewnością inicjatywa Rady
Powiatu z kwietnia 2012 roku
oraz zapowiedź blokady drogi
krajowej DK-44 (Tychy – Oświę-
cim) przez radnych powiatowych
i mieszkańców naszych gmin,
włączenie do walki o tę drogę aż
18 samorządów miast, gmin
i powiatów (zamieszkałych przez
prawie 500.000 mieszkańców)

przez które przebiegać będzie
ten niespełna 40-kilometrowy
odcinek drogi mamy nadzieję
spowoduje, że zapadną konkret-
ne decyzje. Rady 10 jednostek
samorządowych (gminy: Imielin,
Chełm Śląski, Lędziny, Bieruń,
Bojszowy, Miasto Oświęcim,
gminy: Brzeszcze, Wilamowice,
powiat bielski i powiat bieruń-
sko-lędziński) podjęły uchwały
w sprawie rezolucji dotyczącej
poparcia starań o budowę tej
drogi (treść rezolucji prezentuje-
my osobno). Dziękujemy radnym
tych samorządów, Paniom i Pa-
nom Wójtom, Burmistrzom, Pre-
zydentom oraz Starostom. Te
uchwały w komplecie trafiły do
wszystkich ważnych polityków

naszego kraju odpowiedzialnych
za to zadanie, posłów i senato-
rów z województwa śląskiego
i małopolskiego – mamy nadzie-
ję, że nam pomogą! 

Droga ekspresowa S-1 to kil-
kunastoletnia już historia inten-
sywnych starań o jej budowę. Te-
mat planowanej budowy – regu-
larnie nagłaśniany przez samo-
rządy lokalne i media – zaczął
żyć bardzo intensywnie 10 lat te-
mu. W 2007 roku sprawa na-
brała takiego tempa, że już była
nadzieja, że w 2013 roku poje-
dziemy ekspresową. Nic z tego –
jak wiemy – nie wyszło, jesteśmy
znowu na początku, lecz miejmy
nadzieję, że tym razem dopro-
wadzimy to zadanie skutecznie

Droga ekspresowa S-1

Teraz albo (chyba)
Z takim ślimaczym tempem jak ta najważniejsza dla naszego powiatu inwestycja drogowa, jaką jest
ekspresowa S-1 przebiegająca na odcinku ok. 13 km przez powiat bieruńsko-lędziński, nikt chyba
w całej Europie (a być może i na świecie) do tej pory się nie spotkał!
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do końca. Jak informuje Gene-
ralna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, ponownie rozpoczy-
namy konsultacje społeczne któ-
re powinny zakończyć się wyda-
niem pierwszego dokumentu do
pozwolenia na budowę, jakim
jest decyzja środowiskowa. 

Z uwagi na to, że najbardziej
dotyczą one mieszkańców nasze-
go powiatu, w tym artykule prag-
niemy przybliżyć nowe założenia
projektowe, harmonogramy rea-
lizacji inwestycji, kosztorysy… 

Obecnie projektem (na etapie
wydania decyzji środowiskowej)
zajmuje się nowa firma projekto-
wa: KV Projekty Inżynieryjne i Ar-
chitektoniczne z Warszawy. Pier-
wsze spotkania-konsultacje na te-
mat przebiegu S-1 na odcinku
Mysłowice – Kosztowy -Bielsko-
Biała miały miejsce w marcu
i kwietniu 2012 roku. Teraz firma
projektowa przygotowuje doku-

mentację do wniosku o wydanie
decyzji środowiskowej w zakresie
nnoowwyycchh  cczztteerreecchh  wwaarriiaannttóóww  ddrrooggii
(warianty A, B, C i D). Wydanie tej
decyzji poprzedzone będzie kon-
sultacjami społecznymi, które za-
planowano we wszystkich gmi-
nach na przełomie sierpnia
i września 2012.

Nowe tylko cztery projekty
przebiegu drogi S-1 zostały sko-
rygowane w stosunku do poprze-
dnich. Występuje też nowe naze-
wnictwo wariantów – od A do D.
Dla naszego powiatu do wyboru
pozostaje albo wariant A – odbi-
jający od węzła Bieruń w kierunku
na Bojszowy, albo każdy z pozo-
stałych: B, C lub D odbijający od
tego węzła na Oświęcim.

WWaarriiaanntt  AA ((nniieebbiieesskkii))  

to dawny wariant V przebiega-
jący przez Zbiornik Wód Słonych

w Bojszowach – Jedlinie, przez
samą Jedlinę i dalej w kierunku
Miedźnej – Woli wzdłuż ściany
lasów jedlińskich. Wariant ten
jako jedyny z czterech prezento-
wanych zakłada budowę dodat-
kowego, trzeciego węzła komu-
nikacyjnego na terenie naszego
powiatu – węzeł „Oświęcim”,
zlokalizowanego w okolicach
wiaduktu kolejowego w pobliżu
„Grofa” na tzw. Kopaninach (na
razie bez podłączenia do niego
drogi powiatowej ul. Bojszow-
skiej w Jedlinie). Ten wariant jest
wariantem najdłuższym (o kilka-
set metrów) ale i najtańszym do
wykonania, dobrym dla pokła-
dów węgla zalegających pod po-
wiatem. Łączna długość trasy S-
1 w tym wariancie wynosi
3399..996611  mmeettrróóww..

WWaarriiaannttyy  BB  ((żżóółłttyy)),,  
CC  ((cczzaarrnnyy))  ii DD  ((rróóżżoowwyy))  

na terenie powiatu bieruńsko-
lędzińskiego w praktyce na całej
długości pokrywają się ze sobą
i, niestety, do zbiornika wód
słonych wiodą jak i węzeł A, po
starej trasie wariantu VI, co
oznacza przejście od węzła Bie-
ruń wszystkimi proponowanymi
wariantami przez dzielnicę Ko-
pań i osiedle domków jednoro-

dzinnych w Bieruniu – Bijasowi-
cach. Oczywiście – jak informu-
ją projektanci – na etapie kon-
sultacji społecznych będzie
można wnosić o nieznaczne od-
chylenia trasy (jeśli tylko będzie
to możliwe) ale generalnie nie
ma i nie będzie innego alterna-
tywnego rozwiązania poza tymi
prezentowanymi. Dla dzielnicy
Kopań nie ma zatem żadnej al-
ternatywy – jest tylko kwestia
wyburzenia więcej lub mniej do-
mów.

Projektowana droga ekspreso-
wa S-1 rozpoczyna się na węźle
Kosztowy na terenie Mysłowic
i przebiega:

na terenie Mysłowic w km
0+000 do km 0+200, to jest na
odcinku 220000  mmbb  – wjazd z już wy-
konanego odcinka S-1 na nasz
węzeł komunikacyjny „„KKoosszzttoowwyy
IIII””;;

na terenie powiatu bieruńsko-
lędzińskiego przebiega przez po-
szczególne gminy następująco:

na terenie Imielina w km
0+200 do km 1+050 to jest na
odcinku 885500  mmbb;;  

na terenie Lędzin w km 1+050
do km 7+700 to jest na odcinku
66..665500  mmbb;;  

na terenie Bierunia w km
7+700 do km 12+400 to jest na
odcinku 44..770000  mmbb;;  

nigdy!

MMaappaa  ppoowwiiaattuu  
zz  nnaanniieessiioonnyymmii  

nnoowwyymmii  
wwaarriiaannttaammii  

pprrzzeebbiieegguu  ddrrooggii
eekksspprreessoowweejj  SS--11
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na terenie Bojszów w km
12+400 do km 13+000 to jest
na odcinku 660000  mmbb..

Na odcinku lędzińskim zapro-
jektowano (na wysokości ul. Zie-
mowita w km 5+500) węzeł ko-
munikacyjny „Lędziny”, który zo-
stanie połączony z jednej strony
z istniejącą ul. Ziemowita,
a z drugiej – wzdłuż ściany lasu –
połączy ul. Dzikową. W Górkach,
w km 7+200 do km 7+600, po
każdej ze stron drogi ekspresowej
zostaną zbudowane dwa MOP-y
(Miejsca Obsługi Podróżnych): je-
den klasy II i jeden klasy III (z mo-
telem). 

Na odcinku bieruńskim, po-
między Ścierniami a Bijasowica-
mi w km. 10+200, zaprojekto-
wano węzeł komunikacyjny „Bie-
ruń”, który z jednej strony stanie
się obwodnicą Bierunia i do któ-
rego od strony zachodniej zosta-
nie podłączona odchylona od
stacji ARGE w kierunku południo-
wym istniejąca droga krajowa
DK-44. Z drugiej strony w kierun-
ku wschodnim węzeł „Bieruń”
podłączony zostanie do ul. Ja-
giełły (drogą równoległą do ul.
Majowej). Będzie to tzw. obwo-
dnica Bierunia o długości ok.
4.100 mb. Według przyjętej kon-
cepcji projektowana droga eks-
presowa będzie przebiegać nad
ul. Warszawską, natomiast pun-
kty załadowcze węgla KWK
„Piast” i KWK „Ziemowit” zostaną
skomunikowane odpowiednio
z węzłem „Bieruń” i węzłem „Lę-
dziny” poprzez drogi technologi-
czne wybudowane wzdłuż drogi
ekspresowej.

PPrrooggnnoozzaa  pprroojjeekkttoowwaa

Łączna długość budowanej eks-
presowej S-1 to ok. 40 km drogi
wraz z obiektami inżynierskimi,
dwiema obwodnicami: Bierunia
i Oświęcimia oraz z siedmioma
węzłami drogowymi na tym odcin-
ku. Wzdłuż drogi powstaną dwie
pary MOP-ów: jedna w Lędzinach,
druga w Dankowicach.

W ciągu drogi zostanie wybu-
dowanych 29 obiektów mosto-
wych o łącznej długości 2.716
mb, zaś nad drogą S-1 wybudo-
wanych zostanie 19 mostów
i dwie kładki dla pieszych. 

HHaarrmmoonnooggrraamm  ddzziiaałłaańń

1. Do 30.09.2012 – firma
projektowa KV Projekty Inżynie-
ryjne i Architektoniczne z War-
szawy przeprowadzi konsultacje
społeczne, które zgodnie z umo-
wą z inwestorem (tj. Generalną
Dyrekcją Dróg Krajowych i Auto-
strad) kończą się przygotowaną
i uzgodnioną dokumentacją do
wydania decyzji środowiskowej.

2. Do 31.12.2012 biuro pro-
jektowe przygotuje:

Studium Ekonomiczno-Środo-
wiskowe,

Raport środowiskowy potrzeb-
ny do złożenia dokumentów do
Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska,

Uzgodni Raport z Departamen-
tem Środowiska.

3. Do 30.06.2013 – złożenie
wniosku o decyzję środowiskową
do Regionalnego Dyrektora Ochro-
ny Środowiska.

4. Do 30.12.2013 – wydanie
decyzji środowiskowej przez Re-
gionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska.

5. Do 30.12.2015 – uzyska-
nie dofinansowania (budżet
państwa + budżet unii europej-
skiej – szacunkowy koszt 5,0
mld złotych) oraz projektowanie
według zasady: zaprojektuj –
wybuduj.

6. Do 30.06.2016 – wydanie
Zezwolenia na Realizację Inwesty-
cji Drogowej wraz z wykupem
gruntów i wywłaszczeniem. W tym
samym czasie inwestor wybiera
rzeczoznawcę, który przygotuje
dokumenty do wykupu nierucho-

mości oraz wypłaty należnych od-
szkodowań.

7. Do 30.12.2019 – (36 – 42
miesiące) – budowa drogi ekspre-
sowej S-1.

Budowa drogi przyniesie zna-
czące korzyści ekonomiczne oraz
poprawę stanu bezpieczeństwa
w ruchu drogowym. Odciąży dro-
gę DK-44. Liczba wypadków na
analizowanych ciągach S-1 i DK-
1/DK-86 powinna zmniejszyć się
o parę procent. Prędkość komuni-
kacyjna na ekspresowej S-1 wy-
niesie 100 km/godz. Wartość in-
westycji ma wynieść ok. 5 miliar-
dów złotych brutto. BBBB

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu

Przewodnicząca Rady Miasta Lędziny

Przewodnicząca Rady Miasta Imielin

Przewodniczący Rady Gminy Bojszowy

Przewodniczący Rady Miasta Oświęcim

Przewodniczący Rady Powiatu Oświęcimskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzeszczach

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wilamowicach

Przewodniczący Rady Powiatu Bielskiego

Szanowna Pani Przewodnicząca/Szanowny Panie Przewodniczący

W imieniu Rady i Zarządu Powiatu Bieruńsko−Lędzińskiego pragnie−

my serdecznie podziękować za Państwa poparcie budowy drogi eks−

presowej S−1 i podjęcie stosownej rezolucji w tej sprawie.

Idea przyspieszenia prac projektowych i budowy niespełna 40−kilo−

metrowego odcinka drogi ekspresowej S−1, przechodzącej przez nasze

powiaty, miasta i gminy, wymaga ogromnego zaangażowania osób

i instytucji popierających projekt. Z Państwa wsparciem rosną szanse

na realizację tego kluczowego dla regionu przedsięwzięcia.

Kolejnym etapem będzie przesłanie wszystkich rezolucji podjętych

przez gminy i powiaty naszego regionu m.in. do Prezesa Rady Mini−

strów, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej, Gene−

ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a także posłów i senato−

rów reprezentujących naszą ziemię. Ufamy, że tym razem apel okaże

się skuteczny i prace nad tak potrzebną nam wszystkim inwestycją zo−

staną przyspieszone.
Dziękujemy jeszcze raz za okazane wsparcie i pokazanie, że jedno−

stki samorządu terytorialnego mogą liczyć na wzajemną pomoc.

Z wyrazami szacunku

Józef Berger 
Bernard Bednorz

Przewodniczący Rady Powiatu Starosta Bieruńsko−Lędziński

MMaajjąącc  nnaa  uuwwaaddzzee  zzrróówwnnoowwaażżoonnyy  rroozzwwóójj  PPoowwiiaattuu  BBiieerruuńńsskkoo--
LLęęddzziińńsskkiieeggoo  ii  ttrroosskkęę  oo  bbeezzppiieecczzeeńńssttwwoo  jjeeggoo  mmiieesszzkkaańńccóóww,,  2244
mmaajjaa  22001122  rr..  RRaaddaa  PPoowwiiaattuu  uucchhwwaałłąą  nnuummeerr  XXXX//110055//1122  ppooddjjęęłłaa
rreezzoolluuccjjęę  ww  sspprraawwiiee  bbuuddoowwyy  ddrrooggii  eekksspprreessoowweejj  SS--11  
ww  nnaassttęęppuujjąąccyymm  bbrrzzmmiieenniiuu::

WWyykkoonnaanniiee  uucchhwwaałłyy  RRaaddaa  ppoowwiieerrzzyyłłaa  ZZaarrzząąddoowwii  PPoowwiiaattuu..  UUcchhwwaałłaa
wweesszzłłaa  ww  żżyycciiee  zz  ddnniieemm  ppooddjjęęcciiaa..
PPrroojjeekkttoowwii  uucchhwwaałłyy  ttoowwaarrzzyysszzyyłłoo  uuzzaassaaddnniieenniiee  nnaassttęęppuujjąącceejj  ttrreeśśccii::
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Tak gorących targów jeszcze
nie było. Dość powiedzieć, iż nie-
którzy z wystawców zdecydowali
się porzucić swoje stoiska w hali
i przenieść swoje ekspozycje pod
kolorowe namioty na zewnątrz.
W targach uczestniczyła blisko
setka wystawców, prawie po po-
łowie z powiatu i spoza niego.
Tradycyjnie liczna była reprezen-
tacja przedsiębiorców z Imielina,
którym dzielnie sekundowali kole-
dzy z Bierunia i Lędzin. Warto
nadmienić, że wzrósł udział w tar-
gach przedsiębiorstw z Bojszów
i Chełmu Śląskiego Pośród wy-
stawców spoza powiatu domino-
wały firmy ze Śląska i Małopolski,
reprezentujące Tychy, Katowice,
Bielsko-Białą, Mikołów czy Oś-
więcim. Pojawili się również wy-
stawcy z bardziej odległych
miejsc: z Rzeszowa, Puław i Wroc-
ławia. Z Republiki Czeskiej przy-
były dwie firmy z ofertą turysty-
czną, które zapraszały do odwie-
dzenia Moraw i Jesioników. Pre-
zentacje przygotowane przez wy-
stawców obejmowały szeroką
ofertę dla domu i ogrodu, zdro-
wia, urody oraz usługi finansowe
i modę ślubną. Okazale prezen-
towała się oferta dealerów samo-

chodowych. Chevrolet i Opel za-
prezentowały pełną gamę swoich
aut, a na stoisku Skody debiuto-
wało w Imielinie miejskie Citigo.
Cała ekspozycja objęła ponad
1000 m? powierzchni. Najwięk-
sze stoiska należały do firm: Flo-
ra-Tech z Bierunia i Piotr Goj
z Gierałtowic, które prezentowały
maszyny i urządzenia agrotechni-
czne.

Tradycyjnie na targach swoje
stoiska miały gminy: Bieruń, Imie-
lin, Bojszowy i Chełm
Śląski oraz Powiat
Bieruńsko-Lędziński.
Stawiły się niezawo-
dnie: Powiatowy
Urząd Pracy w Ty-
chach, Wojskowa
Komenda Uzupeł-
nień w Tychach
(promująca służbę
w Narodowych Si-
łach Rezerwowych)
oraz Powiatowa
Modelarnia LOK. 

Czeska orkiestra
dęta z Uniczowa
wspólnie z zespo-
łem mażoretek
Gracja i Karlikiem
– naszą oficjalną

maskotką powiatu – swym prze-
marszem wspólnie z grupą ofi-
cjalnych gości targowych – zai-
naugurowali imprezę, którą ot-
worzyli starosta Bernard Bednorz,
Przewodniczący Rady Powiatu Jó-
zef Berger i burmistrz Imielina Jan
Chwiędacz. Gośćmi targowymi
byli między innymi poseł Marek
Wójcik, eurodeputowana Małgo-
rzata Handzlik, radny sejmiku
województwa Piotr Czarnynoga,
Klemens Ścierski – były minister,
poseł i senator, obecnie doradca

wicepremiera Waldemara Pawla-
ka; przewodniczący stowarzyszeń
i organizacji zrzeszających przed-
siębiorców, kierownicy urzędów,
prezesi firm oraz goście z Repub-
liki Czeskiej. Delegacji z partner-
skiego Uniczowa, której przewo-
dniczył burmistrz Dalibor Horák,
tradycyjnie towarzyszyli przedsię-
biorcy z Czech.

W ramach targów odbyły się
prelekcje poświęcone przedsię-
biorczości w Internecie, oświetle-
niu ledowem oraz nowoczesnym

Targi w blasku słońca 
i gwiazd estrady
W stu procentach (a w przypadku pogody – nawet znacznie ponad stu) zrealizowany został program
tegorocznych IX Powiatowych Targów Przedsiębiorczości i Ekologii, które odbyły się 16 i 17 czerwca
w Imielinie. Jedyny zawód sprawili wszystkim … nasi piłkarze, którzy w targowy weekend, po przegra-
nej z Czechami, wypadli z rozgrywek w EURO’2012.

ZZ  ddyypplloommaammii  ssttoojjąą  zzddoobbyywwccyy  ttaarrggoowwyycchh  nnaaggrróódd  ii  wwyyrróóżżnniieeńń..

ZD
JĘ

C
IA

: M
AR

IA
N

 R
YG

LE
W

IC
Z



ppoowwiiaattbbll..ppll12

źródłom pozyskiwania energii –
ogniwom fotowoltaicznym. Szcze-
gólnym zainteresowaniem cieszy-
ła się prezentacja poświęcona
szeroko pojętej problematyce dy-
namicznie rozwijającego się e-
handlu, przygotowana przez pra-
cowników naukowych Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Katowi-
cach. Wiernych odbiorców zyska-
ła sobie również przedstawiona
przez Firmę Rafał z Imielina pre-
lekcja poświęcona fotowoltaice –
technologii raczkującej na pol-
skim rynku, ale w przekonaniu
zgromadzonych na prelekcji spe-
cjalistów i słuchaczy rewolucyjnej
metody pozyskiwania energii. 

Targom towarzyszyła wystawa
obrazów imielińskiej artystki Anny
Marii Rusinek „Kobieta w Natu-
rze”, której wernisaż odbył się
w zaimprowizowanej sali ekspo-
zycyjnej na terenach targowych.
Po zakończeniu imprezy prace ar-
tystki trafiły do Galerii Starostwa
Powiatowego w Bieruniu, gdzie
będą prezentowane do 24 sier-
pnia. 

W sobotę wieczorem wręczone
zostały nagrody targowe – statuet-
ki Złotego Liścia, a w niedzielne
popołudnie nagrody w konkursie
towarzyszącym zbiórce zużytego
sprzętu elektronicznego i elektry-
cznego, która jak co roku została
zorganizowana we współpracy

z tyskim MPGOiEO „Master” Sp
z o.o. Zwycięzcą konkursu został
Dariusz Gasch z Imielina (hasło:
CZYSTY POWIAT to czysty zysk),
który w nagrodę otrzymał 37-calo-
wy telewizor Toshiba. Wręczono
również nagrody za prawidłowe
rozwiązanie krzyżówki z „Gazety
Targowej”. Na zakończenie imie-
lińskiej wystawy wszyscy wystawcy
otrzymali pamiątkowe medale tar-
gowe i dyplomy uczestnictwa. 

Obok katalogu prezentującego
oferty wystawców, po raz pierwszy
wydana została Gazeta Targowa.
Wyprzedzająca imprezę gazeta,
o nakładzie 15 tys. egzemplarzy,
skutecznie wpłynęła na populary-

zację naszej powiatowej wystawy
gospodarczej. Patronat medialny
nad imprezą objęły: TVS, „Echo”,
sbl24.pl i Gazeta „Kwadrat”.
Przez dwa dni internauci mieli
okazje śledzić przebieg targów na
powiatowej stronie internetowej
i stronie firmy e-sbl.net Sp. z o.o.
z Chełmu Śląskiego, która zreali-
zowała bezpośrednią transmisję
z terenów targowych.

Tegoroczny sukces impreza
zawdzięcza także ciekawym pro-
pozycjom festynowym, przygoto-
wanym we współpracy z Miastem
Imielin. Bardzo wielu widzów
zgromadziły występy kabaretów
„RAK”, Grzegorza Stasiaka, ze-
społów „Jorgusie”, „Magic of AB-

BA” i „Magic of Boney M”, mażo-
retek z Gracji, orkiestr dętych
z Uniczowa i KWK „Ziemowit”
oraz prezentacje artystyczne dzie-
ci i młodzieży z Imielina. Towarzy-
szący atrakcjom scenicznym so-
botni karnawał piłkarski szczegól-
nie chętnie oblegany był przez
dzieci i młodzież. Przygotowany
w oparciu o dmuchane urządze-
nia rekreacyjne plac zabaw i kon-
kursy z nagrodami rozgrywane
były się w duchu EURO 2012.
W oba targowe dni publiczność
dopisała. Szacunkowo powiatową
imprezę odwiedziło ponad 6 tys.

gości. Podczas występu kabaretu
„RAK” widzowie szczelnie wypełni-
li plac targowy, potwierdzając sta-
rą prawdę, że popularny wyko-
nawca i pogoda są gwarancją
sukcesu frekwencyjnego imprezy
plenerowej. Nie zmieniło tego na-
wet to, że w Lędzinach odbywał
się konkurencyjny festyn. Lepsza
oferta estradowa bezsprzecznie
przysporzyła targom zaintereso-
wania ze strony publiczności, ku
zadowoleniu wystawców. Wypada
jedynie żałować, że sztucznymi
ogniami nie mogliśmy fetować
sukcesu polskiej drużyny w meczu
z Czechami na EURO 2012.

Tego roku targi miały już swą
dziewiątą edycję. U progu dzie-

sięciolecia powiatowej wystawy
gospodarczej warto przytoczyć
słowa którymi starosta Bernard
Bednorz, przekonany o jej waż-
kiej roli dla lokalnych przedsię-
biorców, ich klientów oraz pro-
mocji powiatu, zaprosił do udzia-
łu w przyszłorocznej imprezie:
Dumni jesteśmy z tego, że przez
minionych dziesięć lat targi stały
się cenioną i uznaną imprezą,
czego wyrazem są między innymi
nagrody i wyróżnienia, patronaty
osobistości życia gospodarczego
i politycznego naszego kraju,
obecność na targach byłego pre-

miera i przewodniczącego Parla-
mentu Europejskiego prof. Jerze-
go Buzka, ministrów polskiego
rządu, władz wojewódzkich i go-
ści zagranicznych. 

Powiatowe Targi Przedsiębior-
czości i Ekologii są jedną z naj-
ważniejszych imprez organizowa-
nych tego roku przez Powiat Bie-
ruńsko-Lędziński. W ciągu dziesię-
ciu lat odbyło się dziewięć edycji
naszej powiatowej imprezy wysta-
wienniczej. Fatalna w skutkach
powódź w 2010 roku pokrzyżo-
wała targowe plany. Ufam je-
dnak, że w przyszłym roku będzie-
my uczestniczyć w 10. JUBILEU-
SZOWYCH POWIATOWYCH TAR-
GACH. ZZKK,,  MMRR

OOddwwiieeddzziinnyy  ssttooiisskkaa  ffiirrmmyy  PPWW  FFoorrrreeiitteerr..

DDaarriiuusszz  GGaasscchh  zz  ssyynneemm  ooddbbiieerraajjąą  tteelleewwiizzoorr  ––  nnaaggrrooddęę  zzaa  nnaajjlleepp--
sszzee  hhaassłłoo  ww  kkoonnkkuurrssiiee  eekkoollooggiicczznnyymm..

WWyyssttęępp  kkaabbaarreettuu  „„RRAAKK””..

ZZaakkłłaadd  KKaammiieenniiaarrsskkii  SSttaanniissłłaaww  MMaattllaakk  pprrzzeeddssttaawwiiłł  sszzeerrookkąą  ggaammęę
kkoommiinnkkóóww..



w Lędzinach pracowała na
rzecz niepełnosprawnych!
Szkoła – jako współorganiza-
tor już VII Integracyjnego Bi-
waku Żeglarskiego dla osób
niepełnosprawnych i ich ro-
dzin z powiatu bieruńsko-lę-
dzińskiego – zapewniła udział
młodzieży będących wolonta-
riuszami. Biwak – jak co roku –
odbył się na terenie Yacht Clu-
bu OPTY w Chełmie Śląskim
i uczestniczyło w nim prawie
300 osób każdego dnia. Im-
preza w tym roku była szcze-
gólnie udana.

Kontuzja, której Maja Wło-
szczowska nabawiła się we
włoskim Livigno przekreśliła jej
szanse na udział w igrzyskach
w Londynie. Kolarka górska,
która była naszą wielką na-
dzieją na olimpijskie złoto,
przebywała w klinice ortopedy-
cznej „Galen” w Bieruniu, aby
leczyć skomplikowany uraz no-
gi. Maję Włoszczowską odwie-
dzili w tej placówce starosta
Bernard Bednorz i wicestarosta
Henryk Barcik, składając
w imieniu całej społeczności
powiatu życzenia szybkiego
powrotu do zdrowia. Wicemi-
strzyni olimpijskiej z Pekinu
wręczyli bukiet czerwonych róż
i „Karlika” – maskotkę powia-
tu, aby rozświetlał trudne chwi-
le w jej życiu.

W rankingu na najpiękniej-
szą, najmilszą, najbardziej przy-
jazna mieszkańcom i gościom
gminę powiatu bieruńsko-lę-
dzińskiego, prowadzonym przez
portal internetowy www.nasze-
miasto.pl (czyli „Dziennik Za-
chodni”) pierwsze miejsce zdo-
były Lędziny, które uzyskały 516
głosów. Kochamy takie plebis-
cyty…

Liceum Ogólnokształcące
im. Powstańców Śląskich
w Bieruniu zostało czwartą
szkołą ponadgimnazjalną
w województwie śląskim objętą
oficjalną opieką naukową Uni-
wersytetu Śląskiego w dziedzi-
nie nauk ścisłych. Rada Instytu-

krótko
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Wernisaż wystawy Anny Marii
Rusinek odbył się w miejscu dość
nietypowym, bo w zaimprowizowa-
nej sali ekspozycyjnej, na terenie
hal IX Powiatowych Targów Przed-
siębiorczości i Ekologii w Imielinie.
Wybór miejsca nie był przypadko-
wy, gdyż artystka jest mieszkanką
tego miasta, a tytuł wystawy „Ko-
bieta w naturze” udanie harmoni-
zował z przyświecającą targom
ideą promocji ekologii.

Artystka urodziła się w 1977
w Busku-Zdroju. Ukończyła Pań-
stwowe Liceum Plastyczne w Kato-
wicach oraz Akademię Pedagogi-
czną na wydziale Malarstwa Insty-
tutu Sztuki w Krakowie, pod kierun-
kiem prof. Stanisława Sobolew-
skiego.

Tworzy zarówno drobne formy
malarskie jak i duże płaszczyzny
figuralne. Obecnie zajmuje się
głównie aktem i portretem.
W malarstwie szczególnie jest jej
bliska art deco przefiltrowana
przez jej nietuzinkową wrażli-
wość, nadającą jej obrazom rys
nieprzeciętnej indywidualności.
Charakterystyczne dla artystki są
powroty do przeszłości, nie tylko
w sferze idei intelektualnej czy
formalnej. Jej sztuka jest też po-
wrotem do coraz rzadszej dziś

rzetelnej pracy technologicznej.
Choć, Anna Maria Rusinek naj-
chętniej przyznaje się do inspiracji
nurtem art deco, to trudno oprzeć
się wrażeniu, że bliskie są jej ob-
razy mistrza wiedeńskiej secesji
Gustawa Klimta, paleta barw Ol-
gi Boznańskiej, a nawet klimat ta-
kich obrazów jak „Dziwny ogród”
Józefa Mehoffera. Żadna z tych
inspiracji nie dominuje jednak
nad zindywidualizowanym styli-
stycznie malarstwem autorki, eks-
ponowanym obecnie w Galerii
Starostwa Powiatowego w Bieru-
niu. Nieokiełznana wyobraźnia

autorki i rozpoznawalność stylu
są chyba najistotniejszymi walo-
rami prezentowanych prac. 

Artystka zajmuje się chętnie pra-
cą pedagogiczną, prowadzi profe-
sjonalne warsztaty malarstwa i ry-
sunku m. in. dla kandydatów na
studia artystyczne. Brała udział
w licznych wystawach indywidual-
nych i zbiorowych, jej prace znaj-
dują się w kolekcjach w kraju i za
granicą. Wystawę, która miała swą
premierę na imielińskich targach,
można było oglądać niemal do
końca sierpnia w Galerii Starostwa
Powiatowego w Bieruniu. ZZKK

Zainspirowana art deco

AArrttyyssttkkaa  ((zz lleewweejj))  ww rroozzmmoowwiiee  zz ggoośśććmmii  wweerrnniissaażżuu..
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CCzzłłoowwiieekk  ––  nnaajjlleeppsszzaa  iinnwweessttyyccjjaa
PPrroojjeekktt  ppnn..  RRaazzeemm  zznnaacczzyy  lleeppiieejj  jjeesstt  wwssppóółłffiinnaannssoowwaannyy  

pprrzzeezz  UUnniięę  EEuurrooppeejjsskkąą  ww rraammaacchh  EEuurrooppeejjsskkiieeggoo  FFuunndduusszzuu  SSppoołłeecczznneeggoo  

RRAAZZEEMM  NNAA  RRZZEECCZZ  WWSSPPÓÓLLNNEEGGOO  CCEELLUU
To, że każdy z nas inaczej ocenia otaczającą rzeczywistość, a także inaczej odbiera jej wpływ na nasze doznania, jest oczywistym dowo-

dem różnorodności populacji i jednocześnie stanowi siłę napędową rozwoju oraz inicjuje zachodzące zmiany. Te górnolotne stwierdzenia
istotne w analizie postępu cywilizacyjnego, choć dotyczą ogółu społeczeństwa, wywierają również swe piętno na naszym lokalnym środowis-
ku. Dowodem na tą tezę jest analiza postaw i wizji rozwoju naszego powiatu przedstawianych przez uczestników realizowanego w powiecie
projektu Razem znaczy lepiej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Wdrażany od marca br. projekt skupił w swych działaniach 23 przedstawicieli naszego powiatu, wśród których znalazły się zarówno je-
dnostki samorządowe jak i przedsiębiorcy czy organizacje pozarzą dowe. W lipcu odbył się drugi z sześciu zaplanowanych paneli dyskusyj-
nych poświęcony tworzeniu strategii i zarządzaniu strategicznemu w oparciu o budowanie marki mającej swą wartość i rozpoznawalność.
Dyskusje towarzyszące obu panelom przyniosły wiele zarówno ciekawych, jak i wartościowych wskazówek umożliwiających wyznaczenie prio-
rytetów w kierunku dalszych badań, będących kolejnym etapem projektu. 

Nie ukrywamy zadowolenia z aktywności, wiedzy i zaangażowania przedstawicieli ww. podmiotów w tworzenie dokumentu zwieńczające-
go działania projektu tj. Partnerskiej Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą, w której, przy współpracy z pracownikami naukowymi oraz
ekspertami z dziedziny politologii społecznej, socjologii czy zarządzania, zawarte zostaną m. in. cenne wskazówki i rozwiązania umożliwia-
jące przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym, jakie mogą powstać w wyniku narastającego i dotykającego już nasz region kryzysu gospodar-
ki światowej, a także wskazujące na szanse i możliwości, które pozwolą jeszcze lepiej wykorzystać potencjał powiatu przyczyniając się popra-
wy jakości życia mieszkańców i rozwoju lokalnego biznesu. Wiedza i informacje otrzymywane w trakcie spotkań są dla nas bardzo cenne.
Dla jeszcze lepszego zbadania sytuacji w powiecie niezbędne jest zasięgnięcie opinii lokalnych przedsiębiorców, organizacji pozarządowych
i jednostek samorządu terytorialnego na szerszą skalę. Dzięki prowadzonym już badaniom poznajemy problemy i oczekiwania mieszkań-
ców, przedstawicieli podmiotów działających w interesie publicznym takich jak szkoły czy ośrodki wspierania potrzebujących, lokalnych przed-
siębiorców, co w przyszłości ma szansę przełożyć się na poprawę warunków życia mieszkańców i prowadzenia biznesu w powiecie. Wszy-
stkie opinie zostaną wysłuchane i poddane analizie, a sugestie i pomysły przeanalizowane pod kontem możliwości ich wdrożenia. Badania
są prowadzone w formie wywiadu, a każda opinia jest dla nas niezwykle cenna i pomocna w formułowaniu Strategii powiatu. 

Dlatego gorąco proszę i zachęcam przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego do życzliwego przy-
jęcia przedstawicieli Powiatu i Instytutu Nauk Ekonomicznych I Społecznych, którzy zwrócą się do Państwa z prośbą o rozmowę. Zdajemy so-
bie sprawę z ograniczeń czasowych wynikających z obowiązków służbowych, niemniej jednak mając na uwadze dobro wspólne mieszkań-
ców naszego powiatu, którymi Państwo również jesteście, a także szanse na rozwój lokalnej przedsiębiorczości, które powstaną dzięki ana-
lizom eksperckim wyników badań i ich rekomendacjom, prosimy o poświęcenie kilku chwil na udzielenie odpowiedzi w badaniu.

Przyszłość powiatu jest w naszych rękach! 

Lider Projektu Partner Projektu

Powiat 
Bieruńsko-Lędziński

Fundacja Instytut Nauk 
Ekonomicznych i Społecznych

PPUUNNKKTT  IINNFFOORRMMAACCYYJJNNYY::  
PPoowwiiaattoowwee  CCeennttrruumm  SSppoołłeecczznnoo--GGoossppooddaarrcczzee    ul. Lędzińska 24, 43-143 Lędziny

tel./fax: 32 324 08 33 
e-mail: razemznaczylepiej@gmail.com  www.razemznaczylepiej.pl
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Do tegorocznych zawodów
zgłosiło się 27 reprezentacji
(w tym 14 z powiatu), 435 zawo-
dniczek i zawodników. Na sta-
dion MKS w Lędzinach przybyła
większość z nich. Kiedy kolumna
uczestników weszła na płytę sta-
dionu zaczął padać rzęsisty desz-
cz. Oficjalne otwarcie odbyło się
szybko i pod parasolami. Gości
powitał starosta Bernard Be-
dnorz, oficjalnego otwarcia do-
konał przewodniczący Komitetu
Honorowego Igrzysk Józef Berger
– przewodniczący Rady Powiatu.
Znicz zapalił Adam Matyjasik
z Lędzin, podopieczny Środowis-

kowego Domu Samopomocy.
Hymn państwowy odśpiewał Da-
riusz Gniza. 

Deszcz nie ustawał. Z igrzysk
zrobił się piknik. Na szczęście
miejsca pod namiotami nie za-
brakło dla nikogo. Z uwagi na
warunki atmosferyczne i bezpie-
czeństwo odwołano konkurencje
sportowe, występy orkiestr dętych,
czirliderek, klaunów… Ale wbrew
przeciwieństwom dobry nastrój
nie opuścił nikogo. Impreza zo-
stała skrócona. Na zakończenie
poszczególne reprezentacje ode-
brały przygotowane dla nich me-
dale i upominki. 

Ptak przypominający orła oraz
jego granatowo-żółta kolorysty-
ka nawiązują do barw herbu
i flagi powiatu. Czarne czako
z białym pióropuszem (będące
wyróżnikiem kopalnianego do-
zoru) to element górniczego stro-
ju, wyraz szacunku i przywiąza-
nia mieszkańców do górniczych
tradycji. 

Karlik to oficjalna maskotka po-
wiatu bieruńsko-lędzińskiego. Wy-
stępuje jako pluszowa zabawka
oraz jako ubiór, w którym „żywy”
Karlik paraduje na powiatowych
imprezach i przy innych okazjach,

promując nasz powiat. „Żywy” Kar-
lik wręcza nagrody, materiały infor-
macyjne, można się z nim fotogra-
fować. Mała pluszowa maskotka
jest wręczana jako upominek go-
ściom powiatu, nagroda w powia-
towych konkursach, zawodach itp.

Wzór maskotki powstał w 2011
roku według projektu młodego in-
formatyka i grafika komputerowe-
go Szymona Szkółki z Imielina, któ-
ry wygrał konkurs ogłoszony na za-
bawny symbol powiatu. W niedłu-
gim czasie została wyprodukowa-
na pierwsza seria maskotek.

Kolejnym etapem było ogłosze-
nie z początkiem 2012 roku kon-

Debiut KARLIKA 
na deszczowych igrzyskach
Podwójna trzynastka okazała się pechowa: trzynaste Powiatowe Igrzyska Osób niepełnosprawnych 
13 czerwca utonęły w deszczu. 

WW  ttyymm  rrookkuu  aauurraa  ookkaazzaałłaa  ssiięę  wwyyjjąąttkkoowwoo  nniieełłaasskkaawwaa..  NNiiee  ddoośśćć,,  żżee  mmiimmoo  bbaarrddzzoo  iinntteennssyywwnnyycchh  pprrzzyyggoottoowwaańń  iimmpprreezzęę  pprrzzeenniieessiioonnoo  zz ppiieerr--
wwsszzeeggoo  nnaa  ddrruuggii  tteerrmmiinn,,  ttoo  ttaakkżżee  tteenn  ddrruuggii  ookkaazzaałł  ssiięę  ddllaa  iiggrrzzyysskk  nniieeffoorrttuunnnnyy..  MMoożżee  ttrrzzeebbaa  ppoommyyśślleećć  nnaadd  ttaakkąą  zzmmiiaannąą  ffoorrmmuułłyy  tteejj  iimmpprreezzyy,,
aabbyy  lleeppiieejj  zzaabbeezzppiieecczzyyćć  ssiięę  pprrzzeedd  kkaapprryyssaammii  ppooggooddyy??
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kursu na nazwę maskotki. W od-
powiedzi wpłynęło sto kilkadzie-
siąt propozycji autorstwa 37
osób. Propozycje były przeróżne.
Na ogół były to kombinacje nazw
dwóch miast: Bierunia i Lędzin,
nawiązania do tradycji górniczej,
do orła. Przykładowo: Bielędź, Bi-
lek, Bierlik, Bierunek, Grubek,
Górniś, Gwarek, Piaścik, Piastuś,
Ziemuś, Orełek…

Jury konkursowemu najbardziej
spodobała się jednak proponowa-
na przez trzy osoby nazwa Karlik.
Jest krótka, wdzięczna, sympaty-
czna, popularna, przy tym mocno
kojarzy się ze Śląskiem, z górnika-
mi i górnictwem, łatwo wpada „w
ucho”. Karlik to zdrobnienie popu-
larnego też na Śląsku imienia Ka-
rol. Zatem niech Karlik przypomi-
na wszystkim nasz powiat i przyno-
si nam szczęście!

Nazwę Karlik zaproponowały
niezależnie od siebie trzy mie-
szkanki Bierunia: Beata Baron,
Anna Słodyczka i Barbara Wato-
ła-Czarnota.

Oficjalnie pierwszy raz „żywe-
go” Karlika zobaczyli uczestnicy
deszczowych XIII Powiatowych
Igrzysk Osób Niepełnosprawnych,
które odbyły się 13 czerwca 2012
roku na stadionie w Lędzinach.
Ten niezwykły i sympatyczny stwór
towarzyszył ceremonii otwarcia
igrzysk i całej imprezie, podczas
której panie Beata Baron i Barba-
ra Watoła – Czarnota (trzecia
z autorek nazwy, Anna Słodyczka

była nieobecna na igrzyskach)
otrzymały od starosty bieruńsko-
lędzińskiego zestawy okoliczno-
ściowych upominków – gadżetów
powiatu (w tym – a jakże – Karliki)
i bardzo przydatne w takim de-
szczowym dniu parasole. Karlik
chętnie pozował wszystkim chęt-
nym do wspólnej fotografii, był
także bohaterem wywiadów dla
prasy i telewizji. W dniu igrzysk
kostium Karlika nałożył na siebie
Darek Włoch, uczeń PZS w Bieru-
niu. Potem Karlik wystąpił pod-
czas Targów Przedsiębiorczości
i Ekologii w Imielinie. Za każdym
razem kostium zakładali uczenni-
ce i uczniowie Powiatowego Ze-
społu Szkół w Bieruniu, którym
dziękujemy za pomoc! MMRR

TTee  ppaanniiee  wwyymmyyśślliiłłyy  nnaazzwwęę  nnaasszzeejj  mmaasskkoottkkii..

W lipcu rozpoczęto budowę
kompleksu boisk sportowych w ra-
mach programu „Moje boisko –
Orlik 2012” przy Liceum Ogólnok-
ształcącym w Bieruniu. Roboty prze-
biegają zgodnie z harmonogra-
mem. Przy zachowaniu obecnego
tempa prac można stwierdzić, że
uda się zakończyć inwestycję przed
czasem (termin umowny to koniec
października). Sprzyjająca pogoda
na początku wakacji przyczyniła się
do wykonania w znacznym stopniu
robót ziemnych. 

Ponadto na terenie Liceum Ogól-
nokształcącego prowadzona jest
gruntowna modernizacja pomie-
szczeń sanitarnych jak również wy-
miana instalacji wodno-kanalizacyj-
nej i przeciwpożarowej. Prace prze-
biegają prawidłowo i zgodnie
z oczekiwaniami możemy stwier-
dzić, że od 1 września uczniowie bę-
dą mogli korzystać z wyremontowa-
nych pomieszczeń sanitarnych. 

Inwestycje w LO ruszyły na dobre!

TTrrwwaa  bbuuddoowwaa  ttrrzzeecciieeggoo  ppoowwiiaattoowweeggoo
„„OOrrlliikkaa””..
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Zmiany w społeczeństwie czę-
sto powodują negatywne skutki
wpływające na poprawne fun-
kcjonowanie współczesnej rodzi-
ny i wypełnianie jej podstawo-
wych funkcji. Środowisko rodzin-
ne dla wielu dzieci jest źródłem
zagrożeń. Ze względu na niewy-
dolność wychowawczą wielu ro-
dziców biologicznych często za-
chodzi potrzeba umieszczenia
dzieci w pieczy zastępczej. Jedną
z form pieczy zastępczej, która
najbardziej sprzyja dobru dziec-
ka, jest rodzina zastępcza. 

Pełnienie funkcji rodziny za-
stępczej jest działaniem wypływa-
jącym z potrzeby pomocy bez-
bronnym i bezradnym dzieciom,
które zostały skrzywdzone przez
los. Niewydolni wychowawczo ro-
dzice nie potrafiąc we właściwy
sposób zająć się swoimi dziećmi,
skazują je często na życie wśród
obcych ludzi. Jedynie dzięki po-
mocy osób, pragnących stworzyć
prawdziwy dom dla dziecka, któ-
re jak żadne inne potrzebuje czu-
łości i miłości możemy sprawić, że
to bezbronne dziecko otrzyma
staranną opiekę opartą na po-
czuciu bezpieczeństwa i wzajem-
nym szacunku, właściwe warunki
do rozwoju. A co najważniejsze:
rodzina zastępcza zapewni mu
poczucie bycia potrzebnym i ko-
chanym. Często dzieci pozbawio-
ne opieki rodziców biologicznych
doznały w swoim krótkim życiu
wiele zła. Są zamknięte w sobie,
smutne i nieufne. Często obwinia-
ją siebie za separację od rodziny
jako karę za swoje nieodpowie-
dnie zachowanie. To rodzina za-
stępcza spełnia obowiązki rodzi-
ców biologicznych, to w rodzinie
zastępczej uczą się prawidłowo
funkcjonować w społeczeństwie.
W życiu dziecka niezbędnym jest
poczucie bezpieczeństwa i miłości
ze strony drugiej osoby. Bez od-
powiedzialnej, dorosłej osoby
przy boku, nigdy nie będą wsta-
nie samodzielnie kształtować

swojej drogi życiowej. Rodzina
zastępcza jest stworzona właśnie
do tego by zapewnić tym naj-
młodszym właściwych warunki do
życia i prawidłowego rozwoju fi-
zycznego i psychicznego. 

Rozłąka dziecka z rodzicami
jest jednym z najtrudniejszych
i najgorszych przeżyć. Musi ono
często zmienić miejsce zamie-
szkania, zawiązać nowe więzi
i przyzwyczaić się do całkiem no-
wej sytuacji. Rodzice są dla niego
całym światem, a rozstanie z nimi
oznacza zburzenie pewnego ob-
razu, w którym od zawsze fun-
kcjonowało. Pobyt dziecka w ro-
dzinie zastępczej jest dla niego
ogromną zmianą, na którą samo
nie miało wpływu, stąd też budzi
się w nim wiele uczuć złości i roz-
żalenia. Niezbędna jest pomoc
osób tworzących rodzinę zastęp-
czą, którzy swoją miłością i ciep-
łem rodzinnym mogą załagodzić
ból i krzywdę jaka dotyka bez-
bronne dziecko. To w rodzinie za-
stępczej tkwi siła, która sprawia,
że może ono ponownie poczuć
się bezpiecznie i od nowa kształ-
tować swoja ścieżkę. To jak poto-
czy się życie dziecka, zależy w du-
żej mierze od wartości i wzorów
zachowań, jakie zostaną mu
przekazane przez rodzinę zastęp-
czą. 

Dobro dziecka stanowi jedną
z fundamentalnych zasad prawa
rodzinnego i opiekuńczego. Dla-
tego tak ważną sprawą jest zape-
wnienie należytych warunków do
rozwoju dziecka, które nie może
dorastać w rodzinie biologicznej.
Tylko dzięki dobrej woli osób, wy-
rażających chęć zaopiekowania
się dzieckiem, jest możliwe zabez-
pieczenie właściwego bytu dzie-
ciom.

Pełnienie funkcji rodziny za-
stępczej przynosi poczucie speł-
nienia oraz radości. Opieka nad
dziećmi, którym niezbędna do
przetrwania jest pomoc innych
osób wymaga ogromnej wrażli-

wości na ludzką krzywdę. Dlatego
rodzice zastępczy podarowując
tym dzieciom szanse na lepszą
przyszłość, będąc dla nich wzo-
rem i przykładem, dają od siebie
to co najlepsze. Dzięki rodzinie
zastępczej, dzieci zostawione sa-
me sobie, bez szans na normalną
przyszłość, otrzymują możliwość
prowadzenia we właściwy sposób
samodzielnego życia, niezakłóco-
nego przez błędy dorosłych.

Niestety, pojawia się coraz wię-
cej dzieci pozbawionych prawdzi-
wego domu oraz opieki. Niezbę-
dne jest systematyczne poszuki-
wanie osób, pragnących stworzyć
dom dla dziecka, któremu do
prawidłowego funkcjonowania
potrzebna jest pomoc właśnie
tych osób.

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Lędzinach zarządze-
niem Starosty Bieruńsko-Lędziń-
skiego zostało wyznaczone na or-
ganizatora rodzinnej pieczy za-
stępczej, tym samym zostały mu
zlecone zadania w zakresie pie-
czy zastępczej, do których należy
między innymi prowadzenie na-
boru kandydatów do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej zawo-
dowej, rodziny zastępczej nieza-
wodowej lub prowadzenia ro-
dzinnego domu dziecka

Wypełniając powierzone nam
zadania, Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie, zwraca się z proś-
bą do wszystkich mieszkańców
powiatu bieruńsko-lędzińskiego
o rozważenie możliwości stworze-
nia rodziny zastępczej.

KKttoo  mmoożżee  zzoossttaaćć  rrooddzziinnąą
zzaassttęęppcczząą??

Pełnienie funkcji rodziny za-
stępczej może być powierzone
małżonkom lub osobie niepozo-
stającej w związku małżeńskim,
jeżeli osoby te spełniają następu-
jące warunki:

Dają rękojmię należytego wy-
konywania zadań rodziny zastęp-
czej

Mają stałe miejsce zamieszka-
nia na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej

Korzystają z pełni praw cywil-
nych i obywatelskich

Nie są lub nie były pozbawione
władzy rodzicielskiej, nie są ogra-
niczone we władzy rodzicielskiej
ani też władza rodzicielska nie
została im zawieszona

Wypełniają obowiązek alimen-
tacyjny (w przypadku, gdy taki
obowiązek w stosunku do nich
wynika z tytułu egzekucyjnego)

Nie są chore na chorobę unie-
możliwiającą właściwą opiekę
nad dzieckiem, co zostało stwier-
dzone zaświadczeniem lekarskim

Mają odpowiednie warunki
mieszkaniowe oraz stałe źródło
utrzymania

Uzyskały pozytywną opinię or-
ganizatora pieczy zastępczej wła-
ściwego ze względu na miejsce
zamieszkania. 

WWśśrróódd  rrooddzziinn  zzaassttęęppcczzyycchh  wwyy--
rróóżżnniiaammyy  rrooddzziinnyy::

Spokrewnione z dzieckiem
Niezawodowe
Zawodowe: 

specjalistyczne, 
pełniące funkcje pogoto-
wia rodzinnego

Rodziny zastępcze mają zape-
wnione wsparcie psychologiczne,
finansowe oraz opiekę koordyna-
tora pieczy zastępczej. Problemy
jakie zaistnieją w rodzinie są roz-
wiązywane wspólnie z tutejszą in-
stytucją. Rodzina zastępcza nigdy
nie zostaje sama z przeżywanymi
trudnościami

W powiecie bieruńsko-lędziń-
skim jest obecnie 31 dzieci umie-
szczonych w rodzinach zastęp-
czych spokrewnionych, 28 dzieci
w rodzinach zastępczych nieza-
wodowych oraz 21 dzieci w rodzi-
nach zastępczych zawodowych.
Liczba tych dzieci ciągle wzrasta
i wciąż brakuje ludzi dobrej woli,
którzy rozumiejąc ogromną
krzywdę, jaka dzieje się dzieciom,
chcą im pomóc, tworząc dla nich
odpowiednie warunki do życia
i kształtowania własnej ścieżki ży-
ciowej.

Wychodząc naprzeciw proble-
mom jakie wynikają z kwestii za-
niedbywania dzieci i pozostawia-
nia ich bez opieki, serdecznie za-
praszamy osoby pragnące zo-
stać rodziną zastępczą do współ-
pracy z Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w celu zape-
wnienia dzieciom właściwej
opieki i stworzenia im prawdzi-
wego domu

JJuussttyynnaa  ŁŁuukkaacckkaa
Młodszy koordynator –

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie
ul. Lędzińska 24, 
43-140 Lędziny, 

tel. 32 324 08 20

Zostań rodziną zastępczą!
Rodzina jest podstawową komórką społeczną. Ja-
ko instytucja wychowawcza, w której przebiega
proces socjalizacyjny, rodzina jest fundamentalną
jednostką w życiu dziecka. Kształtuje jego osobo-
wość i przygotowuje do pełnienia przyszłych ról
społecznych. Ze względu na bardzo ważne fun-
kcje jakie pełni, rodzina podlega ona szczególnej
ochronie.
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Zasadniczym powodem tej
zmiany było kilkudziesięciomilio-
nowe zadłużenie szpitala, bloko-
wanie jego konta przez komorni-
ków, między innymi po zdecydo-
wanym wystąpieniu części praco-
wników (głownie pielęgniarek)
z żądaniami egzekucji sądowych
nakazów wypłaty zaległych wyna-
grodzeń za pracę. W marcu
w uzasadnieniu do uchwały sej-
miku dotyczącej zmiany nazwy
i przekształcenia szpitala napisa-
no, że „dalsze prowadzenie dzia-
łalności medycznej w formule sa-
modzielnego publicznego zakła-
du opieki zdrowotnej jest obcią-
żone zbyt wysokim ryzykiem cał-
kowitej utraty płynności finanso-
wej”. 

Jaki jest stan obecny?
– Były różne informacje: że

szpitala nie będzie, zostanie za-
mknięty, że nie będzie kadr…
Wiele zdań było nieprawdziwych,
z pewnymi informacjami trudno
było polemizować. To już historia.
Spółka podołała swemu zadaniu.
Jako nowa placówka służby zdro-
wia musieliśmy przejść wszystkie
kontrole, uzyskać stosowne ate-
sty, zezwolenia, wykazać się in-
frastrukturą, sprzętem i kadrą –
wszystkim, co niezbędne do pro-

wadzenia działalności medycznej.
Pacjent właściwie nie powinien
odczuwa zmian z tytułu otwarcia
nowej placówki. Szpital funkcjo-

nuje, leczenie jest bezpłatne, po-
zyskaliśmy kontrakty z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia na
świadczenie usług medycznych.

Po dwóch miesiącach nasza spó-
łka w 100 proc. podjęła działal-
ność medyczną w zakresie leczni-
ctwa zamkniętego – w takim za-
kresie, w jakim Narodowy Fun-
dusz Ochrony Zdrowia ogłosił
konkursy, które nam udało się
wygrać. Co prawda w czerwcu
kontrakt został wykonany na po-
ziomie 74%, lecz już za lipiec wy-
konaliśmy go w 100%, w uśre-
dnieniu na wszystkie oddziały –
mówi Mariola Szulc, prezes za-
rządu MEGREZ – Spółki z o. o.
W czerwcu przyjęliśmy 1.028 pa-
cjentów, w lipcu już 1.763. Życzę
każdemu jak najwięcej zdrowia,
lecz w razie potrzeby zapraszam
do skorzystania z usług właśnie
naszej placówki! 

Szpital przyjmuje wszystkich
pacjentów, oczywiście – także
mieszkańców powiatu bieruńsko-
lędzińskiego! 

Działalność podjęły oddziały:
chirurgii ogólnej, chirurgii rekon-
strukcyjnej narządów ruchu, cho-
rób wewnętrznych, chorób we-
wnętrznych z pododdziałem kar-
diologicznym, anestezjologii i in-
tensywnej terapii, ginekologi-
czno-położniczy, neonatologi-
czny, otolaryngologiczny, derma-
tologiczny, geriatryczny, obser-
wacyjno-zakaźny, neurologiczny,
okulistyczny. 

W ubiegłym roku wartość kon-
traktów z NFZ Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego nr 1
(w jego dawnym kształcie, to jest
dla większej liczby oddziałów
szpitalnych, łóżek, poradni, per-
sonelu) wynosiła 58,8 mln zł. Na
ten rok NFZ przyznał spółce
MEGREZ – szpitalowi wojewó-
dzkiemu 24,8 mln zł. 

– Szpital dysponuje 437 łóżka-
mi. Jest to liczba, która zapewnia
optymalne obsłużenie kontraktu
z NFZ – mówi prezes Mariola
Szulc. – Nie mamy pediatrii, od-
dział kardiologiczny stanowi pod-
oddział oddziału wewnętrznego,
oddział urazowy funkcjonuje
z oddziałem rekonstrukcji narzą-

Zmiany w tyskiej lecznicy
Na mocy uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego, 19 maja był ostatnim dniem działalności Wojewó-
dzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach w dotychczasowej for-
mule organizacyjno-prawnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Decyzją sejmiku
powstał podległy nadal marszałkowi Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 im. Prof. Józefa Ga-
sińskiego w Tychach, który przejął dawne szpitalne długi i przychodnie. 19 maja szpital na kilkanaście
dni zamknięto. Od 1 czerwca leczenie szpitalne przejęła spółka Megrez, w której 100 proc. udziałów
należy do województwa śląskiego. 

MMaarriioollaa  SSzzuullcc  ––  pprreezzeess  zzaarrzząądduu  ssppóółłkkii  MMeeggrreezz..

Zestawienie liczby pacjentów z powiatu bieruńsko-lędzińskiego
przyjętych w okresie czerwca - lipca 2012
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dów ruchu. Na oddziale gineko-
logiczno-położniczym jest 76
miejsc, na okulistyce 20. 

Wprowadziliśmy optymalizację
pobytu, której celem jest szybsza
diagnoza i leczenie. Jako prezes
spółki nie mogę powiedzieć, że
jesteśmy zupełnie zadowoleni, ale
myślę, że pacjenci zyskali bardzo
dużo. Cieszę się, że działa od-
dział chirurgiczny i za lipiec już
wypracował swój kontrakt. Szko-
da, że nie ma pediatrii. Jako spó-
łka bardzo tego żałujemy, ale
konkurs na usługi medyczne
w tym obszarze nie został przez
NFZ rozpisany. Widać NFZ miał
inne plany. Może w przyszłości się
uda.

Chcemy rozwijać działalność,
startować w konkursach NFZ. Ja-
ko spółka możemy rozwijać dzia-
łania komercyjne, chociaż to nie
jest naszym głównym celem.
W tej chwili spółka otwiera włas-
ne poradnie szpitalne: poradnię
chorób zakaźnych i neurologi-
czną, w których będę realizowane
programy lekowe oraz poradnię
okulistyczną. Wychodzimy na ry-
nek z naszymi usługami m. in. la-
boratoryjnymi, w zakresie steryli-
zacji urządzeń medycznych, rtg,
TK.

Czy takie tworzenie poradni,
podczas kiedy obok, w SP ZOZ,
funkcjonują podobne, nie jest
wchodzeniem sąsiadom do
ogródka? 

– Wystartowaliśmy do konkur-
su z poziomu oddziału szpital-
nego, sąsiedzi z poziomu pora-
dni. Kontrakt przyznany na od-
działy okazał się bardzo niski
a równocześnie oferta WZOZ

im. prof. Gasińskiego została
odrzucona. NFZ poinformował
o możliwości pozyskania wyż-
szego kontraktu w ramach pora-
dni, które w następstwie powyż-
szego zostały otwarte i które po-
zwoliły zagwarantować mie-
szkańcom niezbędną opiekę
zdrowotną, szczególnie z zakre-
su programów lekowych, któ-
rych ciągłość dla pacjentów ma
ogromne znaczenie. 

Jednym z czynników jest zaufa-
nie do kadr. Czy w kadrze lekar-
skiej nastąpiły duże zmiany per-
sonelu medycznego?

– Około 90 procent personelu
lekarskiego stanowią osoby które
zdobywały swoje doświadczenie
w SP ZOZ-ie. Nastąpiła optymali-
zacja do wysokości kontraktu.

Od osób związanych zawodo-
wo ze szpitalem można się je-
dnak dowiedzieć, że niektóre od-
działy niestety straciły specjali-
stów, przez co zmniejszył się tzw.
stopień referencyjności: zakres
usług jest węższy i są tańsze, co
ma przełożenie na wartość kon-
traktu, lecz z punktu widzenia
pacjenta nie jest korzystne (z po-
wodu braku specjalistów lub
urządzeń niektóre bardziej
skomplikowane operacje nie są
wykonywane). Zmalała też liczba
pielęgniarek. 

– Nie mamy zaległości finanso-
wych. Terminowo płacimy wszy-
stkie należności. Utrzymujemy się
z działalności leczniczej – pod-
kreśla Mariola Szulc. Pozyskaliśmy
taże nowych specjalistów cenio-
nych na rynku usług medycznych.
Rozpoczęliśmy niezbędne remonty
i mamy w planach rozwój placów-

ki także pod kątem zwiększenia
stopnia referencyjności. Liczę na
współpracę z samorządem,
przedsiębiorcami. Ochrona zdro-
wia to zadanie własne samorzą-

dów lokalnych i konkretny wyraz
troski o dobro mieszkańców.
Wsparcie może przybierać różne
formy: zakup sprzętu, użyczenie,
pomoc w sfinansowaniu remon-
tów itp. 

Kierownicy Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach

PPaaccjjeenntt,,  aabbyy  mmóóggłł  sskkoorrzzyy--
ssttaaćć  zz uussłłuugg  zzddrroowwoottnnyycchh
ww sszzppiittaalluu,,  wwiinniieenn  zzggłłoossiićć  ssiięę
ww IIzzbbiiee  PPrrzzyyjjęęćć  zz aakkttuuaallnnyymm
sskkiieerroowwaanniieemm  oorraazz  ddoowwoo--
ddeemm  uubbeezzppiieecczzeenniiaa  zzddrroowwoott--
nneeggoo..  WW ssttaannaacchh  zzaaggrroożżeenniiaa
żżyycciiaa  ppaaccjjeennttóóww  pprrzzyywwoozzii
zzeessppóółł  rraattoowwnniiccttwwaa  mmeeddyy--
cczznneeggoo..
WW  rraammaacchh  PPoorraaddnnii  SSppeeccjjaallii--
ssttyycczznnyycchh  MMeeggrreezz  ((ttjj..  ppoorraaddnnii
nneeuurroollooggiicczznneejj  ii cchhoorróóbb  zzaa--
kkaaźźnnyycchh))  ppaaccjjeenntt  mmoożżee  kkoorrzzyy--
ssttaaćć  zz uussłłuugg  jjeeddyynniiee  ww rraa--
mmaacchh  pprrooggrraammóóww  lleekkoowwyycchh,,
ppoo  wwcczzeeśśnniieejjsszzyymm  zzaakkwwaalliiffii--
kkoowwaanniiuu  ggoo  ddoo  ttyycchh  pprrooggrraa--
mmóóww..
PPoodd  ttyymmii  nnuummeerraammii  tteelleeffoonnóóww
mmoożżnnaa  uuzzyysskkaaćć  sszzcczzeeggóółłoowwee
iinnffoorrmmaaccjjee  oo wwaarruunnkkaacchh  pprrzzyy--
jjęęcciiaa  zzaakkrreessiiee  uussłłuugg  mmeeddyy--
cczznnyycchh::  
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Powiat bieruńsko-lędziński już
po raz trzeci znalazł się na liście
najlepszych powiatów pod wzglę-
dem zdawalności egzaminu ma-
turalnego. Według raportów
Okręgowej Komisji Egzaminacyj-
nej w Jaworznie tego roku powiat
uplasował się na 2. miejscu tuż
po Świętochłowicach. Wcześniej
zajmował miejsce pierwsze w ro-
ku 2011 i drugie w roku 2010,
kiedy w rankingu wyprzedziły go
Mysłowice.

– Cieszę się, że dzięki wysokim
wynikom, jakie osiągnęła mło-
dzież z LO w Bieruniu na tegoro-
cznym egzaminie dojrzałości nasz
powiat znalazł się w ścisłej czo-
łówce pod względem jego zda-
walności. Radość sprawia szcze-
gólnie wynik z matematyki, zda-
wanej zarówno na poziomie pod-
stawowym – jako egzamin obo-
wiązkowy dla wszystkich maturzy-
stów, jak i rozszerzonym. Dyspo-
nując średnimi arytmetycznymi,
można się pochwalić, że w obu
„kategoriach” maturalnych wyniki
są znacznie wyższe niż średnie
wojewódzkie i ogólnopolskie.
Gratuluję uczniom i nauczycie-
lom! W dziedzinie nauk ścisłych
szkoła nasza porównywalna jest
z najlepszymi szkołami w woje-
wództwie. Świadczą o tym wyniki
egzaminów maturalnych, ale ró-
wnież tzw. wskaźnik edukacyjnej
wartości dodanej, czyli miernik –
najogólniej rzecz biorąc – postę-
pów uczniów danej szkoły.
W przedmiotach ścisłych, a szcze-
gólnie matematycznych, LO
w Bieruniu osiąga lepsze efekty
kształcenia niż np. cieszące się

uznaną sławą IV Liceum Ogól-
nokształcące im. gen. S. Maczka
w Katowicach, czy I Liceum Ogól-
nokształcące im. T. Kościuszki
w Mysłowicach, a nawet – co war-
te podkreślenia – III Liceum Ogól-
nokształcące im. A. Mickiewicza
w Katowicach. To dobre porów-
nanie, bo LO w Bieruniu od lat
równa do najlepszych – podkreś-
la dyrektor szkoły Romuald Kubi-
ciel.

Dobrymi efektami zamknęła
się tegoroczna rekrutacja do Li-
ceum Ogólnokształcącego im.
Powstańców Śląskich w Bieruniu.
Ofertę edukacyjną poszerzono
o nowe przedmioty: fizykę medy-
czną i łacinę medyczną. 

– Tegoroczny nabór był nie-
zwykle trudny, szczególnie dla li-
ceów ogólnokształcących. Mło-
dzież wiedziona gwarancją za-
trudnienia, która zawładnęła
wyobraźnią młodych ludzi, a któ-
rą oferują powiatowe technika
i szkoły zawodowe, skierowała
swe kroki do tych właśnie szkół.
Mimo, iż niektórzy odtrąbili „kla-
pę rekrutacyjną” w ogólniakach,
nic takiego nie nastąpiło – mówi
R. Kubiciel.

Pośród mocnych stron szkoły jej
dyrektor wymienia: wyniki egza-
minu maturalnego, wyjątkowe
możliwości wyboru nauki języków
obcych, których nie proponują
okoliczne szkoły, o jedną godzinę
więcej nauki języków obcych –
czego nie oferuje żadna szkoła
od Cieszyna po Częstochowę, li-
czby godzin przedmiotów rozsze-
rzonych (np. po siedem godzin ję-
zyka polskiego tygodniowo w kla-

sach humanistycznych i tyleż sa-
mo w klasach matematycznych),
efektywnie prowadzoną współ-
pracę z Instytutami Matematyki
i Fizyki Uniwersytetu Śląskiego,
Klub Filmowca, Szkolny Fotoklub,
wymianę międzynarodowa mło-
dzieży ze szkołami partnerskimi:
(Albert Schweizer Gymnasium
w Gundelfingen i Sankt Sebastian
Kolleg we Freiburgu) i liczne zaję-
cia dodatkowe.

– Zarówno miłośnicy matema-
tyki, jak i przedmiotów humani-
stycznych, przyszli lekarze i far-
maceuci oraz zwolennicy „bez-
krwawych łowów” znajdą dla sie-
bie dobre miejsce do pogłębiania
wiedzy w nowo otwartych klasach
– zapewnia R. Kubiciel.

Zdaniem starosty bieruńsko-lę-
dzińskiego Bernarda Bednorza
doskonałe wyniki tegorocznej
matury i dobry nabór do szkół
powiatowych dobrze rokują na
przyszłość. 

– Jestem bardzo zadowolony
z takiego obrotu spraw. Wszy-
stkim uczniom (tym nowo przyję-
tym i tym którzy na powrót zasią-
dą w szkolnych ławach by konty-
nuować edukację w naszych
szkołach) oraz absolwentom na-
szych placówek oświatowych ży-
czę licznych sukcesów i satysfak-
cji. Pedagogom dziękuję za
owocną pracę i życzę dalszych
jak najlepszych wyników – pod-
sumował starosta Bernard Be-
dnorz. ZZKK

Doskonałe wyniki egzaminów maturalnych, udany nabór 

WWIICCEESSTTAARROOSSTTAA  HHEENNRRYYKK  BBAARRCCIIKK::
– W naszych powiatowych szkołach ponadgimnazjalnych nowy rok

szkolny 2012/ 2013 rozpoczniemy z bardzo dobrym wynikiem nabo-
ru. Ogółem do ponadgimnazjalnych szkół powiatowych przyjętych
zostało 531 nowych uczniów (w liceach, technikach i szkołach zawo-
dowych). Jest to kolejny z rzędu rok, kiedy (mimo niżu demograficzne-
go i – nie ukrywajmy – konkurencji ze strony innych placówek) notu-
jemy taką sytuację. Wynika to z ciekawej, trafionej oferty edukacyjnej
naszych szkół powiatowych dla gimnazjalistów, poziomu kadry peda-
gogicznej, dobrych warunków nauczania, wyposażenia i infrastruktu-
ry naszych placówek hale sportowe, „Orliki” itp. Nie możemy pomi-
nąć znaczenia rozwijających się kontaktów zagranicznych naszych
szkół, współpracy z Kompanią Węglową SA, ze szkołami wyższymi
naszego regionu (między innymi Politechniką Śląską i Uniwersytetem
Śląskim), co ułatwia młodzieży zdobycie pracy lub start na studia
wyższe.

Bardzo trafione okazały się nowe kierunki kształcenia zaproponowa-
ne przez Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu. Rok szkolny 2012/ 2013
w bieruńskim PZS rozpocznie 244 gimnazjalistów (w tym 157 osób w te-
chnikach i 87 w szkołach zawodowych). W Powiatowym Zespole Szkół
w Lędzinach w ławach klas pierwszych zasiądzie 182, a w Liceum Ogól-
nokształcącym w Bieruniu 105 dziewcząt i chłopców.

Starosta Bernard Bednorz, wi-
cestarosta Henryk Barcik wraz
z przewodniczącym Rady Powiatu
Józefem Bergerem w obecności
dyrektorów szkół, wręczył stypen-
dia Starosty Bieruńsko-Lędziń-
skiego dla wybitnych uczniów
szkół ponadgimnazjalnych, dla
których powiat bieruńsko-lędziń-
ski jest organem prowadzącym. 

Zarząd Powiatu przyznał stypen-
dia 18. uczniom za osiągnięcia
w roku szkolnym 2011/2012. Wy-
różnieni zostali: Barbara Smoleń,
Małgorzata Fuchs, Grzegorz Mali-
na, Daniel Boruta, Adam Frank,
Łukasz Kostka z Liceum Ogólnok-
ształcącego w Bieruniu, Kinga
Świerzy, Joanna Błażek, Bettina
Krzykawska, Mateusz Kędzior,
Bogdan Matyja, Łukasz Dzidek
z Powiatowego Zespołu Szkół

w Bieruniu oraz Marzena Kula, Sa-
ra Siejka, Katarzyna Szczepanek,
Paweł Latusek, Paweł Pogorzelski,
Adam Gajerski z Powiatowego Ze-
społu Szkół w Lędzinach.

28 czerwca w Starostwie Powia-
towym Bernard Bednorz pogratulo-
wał stypendystom nieprzeciętnych
osiągnięć w nauce, sztuce i sporcie.
Podkreślił wszechstronność wyróż-

nionych osób, które wysokie wyniki
osiągają nie tylko zgłębiając wiedzę
szkolną, ale również z doskonałymi
rezultatami realizują swoje pasje
poza szkołą. ZZKK

Najzdolniejsi nagrodzeni!
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tu Fizyki im. Augusta Chełkow-
skiego Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach przyjęła założe-
nia opieki naukowej nad kla-
sami licealnymi realizującymi
rozszerzony program naucza-
nia z fizyki (klasa politechni-
czna) i wdrażany od roku
szkolnego 2012/ 2013 przed-
miot fizyka medyczna (klasa
przyrodnicza). Dla uczniów
bieruńskiego LO będzie to nie-
bywała okazja zgłębiania ta-
jemnic „księżniczki nauk” w la-
boratoriach Instytutu Fizyki,
o których wiadomo, że są je-
dnymi z najlepiej wyposażo-
nych w Polsce i wysłuchania
akademickich wykładów pra-
cowników naukowych, przygo-
towanych specjalnie dla ucz-
niów

Współpraca LO z Uniwersy-
tetem Śląskim w dziedzinie
nauk ścisłych ma już długolet-
nią tradycję. 5 listopada 2005
roku ówczesny dyrektor Instytu-
tu Matematyki prof. dr. hab.
Andrzej Sładek zdecydował się
podpisać oficjalną umowę
o opiece naukowej nad klasą
akademicką w dziedzinie ma-
tematyki. Opieka ta trwa do
dzisiaj. Współpraca z Instytu-
tem Fizyki UŚ zaczęła się
w 2007 roku. Od nowego roku
szkolnego nabierze tempa.
Uczestniczyć w niej będą ucz-
niowie klasy 1b (politechni-
cznej), klasy 2e (matematy-
czno-fizycznej), skorzystają ró-
wnież uczniowie klasy 1c (przy-
rodniczej), a to za sprawą in-
nowacji, jaką jest nowy przed-
miot wprowadzony do zestawu
realizowanych w tej klasie – fi-
zyka medyczna. 

krótko
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Bieruń Lędziny Imielin
Bojszowy Chełm Śląski

„Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Śląskiego 

realna odpowiedź 
na realne potrzeby”

Modernizacja ciągu dróg powiatowych ul. Patriotów,
Bohaterów Westerplatte i Mielęckiego w Bieruniu

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”

Odbudowa mostu nad rzeką Gostynią 
w ciągu ul. Świerczynieckiej w Bieruniu
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 ul. Świerczynieckiej 
wraz z ul. Lokalną w Bieruniu

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”

Odbudowa mostu nad rzeką Gostynią 
w ciągu ul. Krupniczej w Bieruniu

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



ppoowwiiaattbbll..ppll 21

Agata Mietlińska z Jedliny, na
co dzień trenująca w klubie MUKS
„Gilus” Gilowice pod okiem Sła-
womira Formasa, świetnie spisała
się na odbywających się z począt-
kiem lipca (6-9.07) Letnich Mi-
strzostwach Polski Juniorów 14-
letnich w Szczecinie. Agata zosta-
ła wicemistrzynią Polski na dy-
stansie 50 metrów stylem klasy-
cznym (czas 35,03) przegrywając

jedynie z zawodniczką Unii Oś-
więcim. Oprócz tego Agata wy-
walczyła dwa brązowe medale na
dystansach 100 metrów (czas
1.16,22) i 200 metrów (czas
2.43,51) stylem klasycznym, przy
czym do srebrnego medalu na
200 metrów zabrakło jej jedynie
0,02 setnych sekundy. Agata zo-
stała powołana do kadry narodo-
wej juniorów młodszych. RR

Trzy medale 
pływaczki z Jedliny

AAggaattaa  MMiieettlliińńsskkaa  zz ttrreenneerreemm  SSłłaawwoommiirreemm  FFoorrmmaasseemm..
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Dawid Tomala – lek-
koatleta, chodziarz
z Bojszów – reprezento-
wał Polskę na Igrzys-
kach Olimpijskich
w Londynie. 

Dawid urodził się 27 sierpnia
1989 r.. Chód sportowy zaczął
uprawiać w 2003 roku w klubie
UKS „Maraton Korzeniowski”
w Bieruniu. W 2011 został wice-
mistrzem Europy do lat 23. Jest

Medalista mistrzostw Polski w róż-
nych kategoriach wiekowych,
w tym złotym medalistą halowych
mistrzostw Polski w chodzie na
5000 metrów (2012). Jego re-
kord życiowy w chodzie 20 km
wynosi 1:20:50. Dawid uzyskał
ten wynik 21 kwietnia tego roku
podczas zawodów w Zaniemyślu.
Jest studentem AWF w Katowi-
cach i członkiem grupy lekkoatle-
tycznej „Silesiathletics”. Dziennie
przechodzi przynajmniej kilkana-
ście kilometrów około 15 km, ro-

cznie zużywa kilkanaście par bu-
tów. Trenuje na sportowych zgru-
powaniach i w rodzinnych Bojszo-
wach. Spotkać go można na bo-
cznych i leśnych drogach w Boj-
szowach i okolicy.

Z trójki naszych chodziarzy
startujących na 20 km na Igrzys-
kach Olimpijskich w Londynie
Dawid Tomala spisał się najlepiej
– uplasował się na 19 pozycji
z drugim w karierze rezultatem –

1:21:55 (to wynik o ponad minu-
tę gorszy od jego rekordu życio-
wego, a właśnie poprawienie „ży-
ciówki” było olimpijskim celem
naszego zawodnika). Tomala
i tak okazał się lepszy od swoich
kolegów z reprezentacji. Grze-
gorz Sudoł ukończył chód na 24.
miejscu, a Rafał Augustyn był
29.W chodzie sportowym na dy-
stansie 20 km uczestniczyło 56
zawodników. RR

Dawid Tomala najszybszy
z polskich chodziarzy

GGoorrąąccee  ppoożżeeggnnaanniiee  oolliimmppiijjcczzyykkaa  pprrzzeezz  nnaajjmmłłooddsszzyycchh  bboojjsszzoowwsskkiicchh
kkiibbiiccóóww,,  wwłłaaddzzee  ppoowwiiaattuu  ii ggmmiinnyy..

NNaasszz  oolliimmppiijjcczzyykk  DDaawwiidd  TToommaallaa,,  HHeennrryykk  UUttrraattaa  ii HHeennrryykk  BBaarrcciikk..
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Zaproszenie dla tenisistów
Fundacja Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej i Tu-

rystyki oraz Powiat Bieruńsko-Lędziński organizują:
Otwarty Amatorski Turniej Tenisa Ziemnego kat. open

mężczyzn o Puchar Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego
88--99..0099..22001122 rr..  oodd  ggooddzz..  99..0000  ww OOśśrrooddkkuu  „„ZZaa--

lleeww””  ww LLęęddzziinnaacchh  ((kkoorrttyy  tteenniissoowwee))..

Otwarty Amatorski Turniej Tenisa Ziemnego kat.
junior o Puchar Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego

1155--1166..0099..22001122 rr..  oodd  ggooddzz..  99..0000  ww OOśśrrooddkkuu
„„ZZaalleeww””  ww LLęęddzziinnaacchh  ((kkoorrttyy  tteenniissoowwee))..

Otwarty Amatorski Turniej Tenisa Ziemnego kat.
open kobiet o Puchar Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego

2299--3300..0099..22001122rr..  oodd  ggooddzz..  99..0000  ww OOśśrrooddkkuu
„„ZZaalleeww””  ww LLęęddzziinnaacchh..

Wymienione turnieje organizowane są dzięki
współfinansowaniu ze środków Powiatu Bieruńsko-
Lędzińskiego.

ZZaappiissyy  ddoo  uuddzziiaałłuu  ww ttuurrnniieejjaacchh  pprrzzyyjjmmuujjee  ZZyygg--
mmuunntt  RRoossaa,,  pprraaccoowwnniikk  ffuunnddaaccjjii,,  ww ddnniiuu  ttuurrnniieejjuu  ddoo
ggooddzz..  99..0000..  



Kwestie związane
z ustanowieniem me-
dalu „Zasłużony dla
Ochotniczego Pożarni-
ctwa Powiatu Bieruńsko
– Lędzińskiego” były
2 lipca głównym tema-
tem posiedzenia Prezy-
dium Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku
OSP RP. 

20 stycznia bieżącego roku
prezydium ponownie złożyło
wniosek do Zarządu Wojewó-
dzkiego Związku OSP RP Woje-
wództwa Śląskiego o zgodę na
ustanowienie i nadawanie me-
dalu. Wspomnę tutaj, że z ini-
cjatywą ustanowienia medalu
wyszli sami strażacy w 2011 ro-
ku, mając w pamięci trud, po-

święcenie i zaangażowanie
strażaków w walce z żywio-
łem podczas wielkiej powodzi
w 2010 roku. Medal ten
w pewnym stopniu pozwoli
docenić i wyróżnić akty-
wność, ofiarność i poświęce-
nie strażaków dla innych
osób w tragicznych chwilach
pożarów, klęsk żywiołowych,
wypadków i katastrof.

Do wniosku dołączono re-
gulamin nadawania medalu
i wzór medalu, którego pro-
jekt opracował dh Jan Ję-
czmyk, prezes Zarządu
Gminnego ZOSP RP w Boj-
szowach.

Po spełnieniu procedur,
19 kwietnia Prezydium Za-
rządu Głównego ZOSP RP
w Warszawie rozpatrzyło
wniosek i podjęło uchwałę
w sprawie zgody na usta-
nowienie i nadawanie me-
dalu „Zasłużony dla
Ochotniczego Pożarnictwa
Powiatu Bieruńsko-Lędziń-
skiego” i wykonanie
uchwały powierzyło nasze-
mu Prezydium Zarządu
Oddziału Powiatowego
ZOSP RP. Medalem tym
będą honorowane szcze-
gólne zasługi dla ochotni-
czego pożarnictwa w na-

szym powiecie. Medal będzie
nadawać kapituła na wniosek
Zarządu Gminnego ZOSP RP
oraz zarządów jednostek OSP
naszego powiatu, członkom
OSP, członkom Związku OSP
oraz osobom zasłużonym dla
ochotniczego pożarnictwa, oso-
bom niezrzeszonym w ZOSP RP,
instytucjom, organizacjom,
przedsiębiorstwom – tym, którzy
w sposób szczególny przyczynili
się do rozwoju ochotniczego
pożarnictwa w powiecie.
W skład „Kapituły Medalu” Pre-
zydium Zarządu Oddziału Po-
wiatowego ZOSP RP Powiatu
Bieruńsko- Lędzińskiego wybra-
ło: Henryka Barcika – wicesta-
rostę, Stanisława Brzeskota, Ja-
na Jęczmyka, Franciszka Zawi-
sza z OSP w Czarnuchowicach
i Czesława Wieczorka – przewo-
dniczącego Komisji Rewizyjnej
Oddziału Powiatowego ZOSP
RP.

Obecnie załatwiane są sprawy
związane z wyprodukowaniem
medali i wydrukowaniem legity-
macji. Członkowie prezydium
przewidują, że pierwsze medale
zostaną wręczone na strażackim
spotkaniu opłatkowym w grudniu
tego roku.

Na sierpniowym posiedzeniu
(2.08) omówiono wyjazd straża-
ków naszego powiatu do Warsza-
wy na zaplanowane na 25 sier-
pnia na Stadionie Narodowym
spotkanie z okazji XIII Zjazdu Kra-
jowego Związku OSP RP i 20-le-
cia powstania Państwowej Straży
Pożarnej. 

W programie tej imprezy prze-
widziano między innymi koncert
i musztrę paradną orkiestr ochot-
niczych straży na płycie boiska,
pokaz TFM (najtrudniejsza forma
zawodów strażackich na świecie),
pokaz działania grupy ratowni-
ctwa wysokościowego i wiele in-
nych atrakcji związanych z rato-
wnictwem oraz występy zespołów
„Blue Cafe”, „Budka Suflera”,
„Horyzont”.

Nasz powiat reprezentować
będzie 70-osobowa grupa stra-
żaków z jednostek OSP w Czar-
nuchowicach, Lędzinach, Bojszo-
wach Nowych, Międzyrzecza,
Świerczyńca, Chełmu Śląskiego.
Wyjazd został zaplanowany na
sobotę, 25 sierpnia. 

SSttaanniissłłaaww  BBrrzzeesskkoott
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Z PRAC ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO 
ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP
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Będzie
bajkowo...

W niedzielę, 26 sierpnia, roz-
pocznie się kolejny Plener Rzeźb
Monumentalnych w drewnie, or-
ganizowany przez znanego rzeź-
biarza Ireneusza Wierzbę z Bieru-
nia Nowego, przy wsparciu po-
wiatu, miasta Bierunia, kopalni
„Piast” i innych sponsorów. W tym
roku spotkanie przy „Karliku”
w osiedlu górniczym przy „Pia-
ście” wyznaczyło sobie 12 twór-
ców, w tym trzech nowych rzeź-
biarzy, którzy w dotychczasowych
sześciu bieruńskich plenerach nie
uczestniczyli.

– Tematem tegorocznego, VII
pleneru, będą postacie bajkowe
oraz rzeźba użyteczna (chodzi
o artystyczne ławki), które można
ustawić na skwerach, zieleńcach,
w parkach, w pobliżu różnych
obiektów użyteczności publicznej
itp. – poinformował Ireneusz Wie-
rzba. – Plener potrwa tydzień. Jego
uroczyste zamknięcie, połączone
z podsumowaniem imprezy, wrę-
czeniem dyplomów itp. nastąpi
w sobotę, 1 września. Serdecznie
wszystkich zapraszam do odwie-
dzenia nas, do zapoznania się ze
sposobami pracy, warsztatem
twórczym i dziełami artystów. 
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USŁUGI TURYSTYCZNE 
IInnffoorrmmaaccjjee  ppooddssttaawwoowwee
Ustawa o usługach turystycznych nakłada na organizatorów tury-

styki i pośredników szeroki obowiązek informacyjny. Przedsiębiorca
ma obowiązek poinformować konsumenta m.in. o obowiązujących
przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych, o możliwości za-
warcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w im-
prezie turystycznej, zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśli-
wych wypadków i kosztów leczenia, a także o szczególnych zagroże-
niach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz o możliwo-
ści ubezpieczenia z tym związanego. Organizator jest zobowiązany
również podać nazwisko lub nazwę lokalnego przedstawiciela orga-
nizatora turystyki (lub innej instytucji), do którego klient może zwra-
cać się w razie trudności, a także jego adres i numer telefonu.

Jeśli przed rozpoczęciem imprezy organizator poinformuje, że
z przyczyn od siebie niezależnych jest zmuszony zmienić istotne
warunki umowy z klientem (np. termin wyjazdu, miejsce pobytu,
miejsce zakwaterowania) wówczas uczestnik imprezy może wyra-
zić zgodę na proponowaną zmianę umowy albo odstąpić od
umowy, czyli rezygnować z wyjazdu – wtedy organizator jest zo-
bowiązany natychmiast zwrócić wpłacone pieniądze bez żadnych
potrąceń. Należy jednak pamiętać, że nie każda zmiana warun-
ku umowy przez organizatora uprawnia do rezygnacji z imprezy,
lecz tylko taka, która ma charakter istotny.

UUpprraawwnniieenniiaa  ii oobboowwiiąązzkkii  kkoonnssuummeennttaa  ww pprrzzyyppaaddkkuu  nniieezzaaddoo--
wwoolleenniiaa  zz iimmpprreezzyy  ttuurryyssttyycczznneejj

Jeżeli w trakcie imprezy klient stwierdza, iż umowa wykonywa-
na jest nienależycie, wówczas ma obowiązek zawiadomić o tym

organizatora. Sposób oraz termin zgłaszania reklamacji określa
umowa. Zwykle reklamację przedkłada się rezydentowi lub pilo-
towi, którzy mają obowiązek potwierdzić jej przyjęcie. Jeśli na
miejscu nie uda się rozwiązać problemu, wówczas reklamacja
zostaje przekazana do organizatora. Wszystkie uwagi i zastrze-
żenia dotyczące otrzymanych świadczeń najlepiej formułować na
piśmie. Warto też zabezpieczyć dowody w postaci zdjęć, oświad-
czeń właściciela hotelu, współuczestników imprezy. Dobrze jest
również poprosić o adres czy numer telefonu współuczestników
wycieczki, którzy na wypadek sprawy sądowej mogliby wystąpić
w procesie w charakterze świadków. W piśmie reklamacyjnym
składanym agencji turystycznej (co należy uczynić do 30 dni po
powrocie z urlopu) należy wskazać bardzo dokładnie na czym
polegało nienależyte wykonanie umowy, załączyć dowody po-
twierdzające przedstawiane przez nas zarzuty (np. zdjęcia,
oświadczenie właściciela hotelu, innych uczestników wycieczki
itp.) i określić wysokość odszkodowania żądanego od biura po-
dróży.

Organizator powinien pisemnie ustosunkować się do rekla-
macji w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turysty-
cznej, a gdy zgłaszamy reklamację po zakończeniu imprezy –
w terminie 30 dni od jej złożenia. Brak odpowiedzi w terminie
powoduje uznanie reklamacji za uzasadnioną. 

CChhcceesszz  wwiieeddzziieećć  wwiięęcceejj??  OOddwwiieeddźź  ppoorrttaall::  wwwwww..kkoonnssuu--
mmeenntt..ggoovv..ppll  bbąąddźź  sskkoonnttaakkttuujj  ssiięę  bbiiuurreemm  rrzzeecczznniikkaa  kkoonnssuummeennttóóww
ww BBiieerruunniiuu  ppoodd  nnrr  tteelleeffoonnuu::  3322  222266--9911--7755  lluubb  mmaaiilloowwoo  ((kkoonn--
ssuummeenntt@@ppoowwiiaattbbll..ppll))..

Dziewiętnastowieczny zamek rodu Tiele-Winckle-
rów był w dniach od 23 do 26 maja 2012 roku
miejscem IV Pleneru Malarskiego „Między Wieża-
mi”. Nazwa cyklicznego pleneru nawiązująca do
wież obiektów sakralnych powiatu, znalazła w tym
roku swój odpowiednik w postaci 99. wież zamku
w Mosznej. Plener skupił 25. plastyków powiatu bie-
ruńsko-lędzińskiego.

Podczas pleneru powstało kilkanaście prac malar-
skich na płótnie i papierze (akwarele, gwasze, pa-
stele) oraz wiele rysunków ołówkiem i piórkiem.
Wszystkie zostały zaprezentowane na mini wystawie
przed pałacem „pod loggią”. Wystawa „Na etapie”
stanowiła podsumowanie pobytu w gościnnym mo-
szneńskim zamku. 

Podczas letnich miesięcy uczestnicy pleneru zma-
gali się z kolejnym zadaniem. Tym razem inspiracją
stał się pejzaż stron rodzimych. Twórców poruszały
krajobraz i architektura, miejsca znane i rozpozna-
wane, kojarzące się z miastami i gminami, jak ró-
wnież te niepowszednie zakątki, odkryte mimocho-
dem, fascynujące chwilą.

Prezentowana w galerii Starostwa Powiatowe-
go wystawa jest plonem obu etapów pracy ucze-
stników „przedsięwzięcia plenerowego”. Ten bo-
gaty zbiór 64. obrazów wykonanych techniką
olejną i własną z pewnością dostarcza odbior-
com wiele przeżyć estetycznych, tak jak wiele
emocji dostarczał twórcom przy ich powstaniu.
Efektem tegorocznego pleneru jest nie tylko zbiór

realnych wytworów sztuki. Istotne jest także, że
spełnił on jeszcze jedno zadanie: rozniecił ładu-
nek energii, wyzwolił pragnienie tworzenia i dal-
szego rozwoju. UUFF--SS

Krajobraz z wieżami 
i motywem azalii
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