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W imielińskiej „Sokolni” odbyły się Powiatowe Warsztaty Ceramiczne, stanowiące konty-
nuację programu pt. „Otwarty Horyzont”. 

W tym wydaniu sporo uwagi poświęcamy kulturze i edukacji. Piszemy o znaczeniu Nagrody
Kulturalnej Starosty w Dziedzinie Kultury Clemens i jej najnowszych laureatach, o kolejnych
działaniach Grupy Twórczej RAR, o nadaniu powiatowi nagrody Przyjaciela Muzeum Śląskiego.

12,5 mln zł
dla powiatu,
dla Lędzin
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 DDOOTTĄĄDD  PPOOWWSSTTAAŁŁOO  SSIIEE--
DDEEMM  PPRRAACC magisterskich i li-
cencjackich, które poruszały
różne aspekty funkcjonowania
powiatu. „Udział władz samo-
rządowych i strony społecznej
w tworzeniu strategii rozwoju
powiatu bieruńsko-Lędzińskie-
go” to tytuł pracy doktorskiej
Marioli Jaromin, mieszkanki
naszego powiatu, pracownicy
Urzędu Miasta w Lędzinach,
którą napisała pod kierunkiem
prof. dr hab. Marka Barańskie-
go. Obroniona na Wydziale
Nauk Społecznych Uniwersytetu
Śląskiego jest pierwszą doktor-
ską dysertacją, poświęconą po-
wiatowi. Na 250. stronicach
autorka wnikliwie analizuje
kwestie planowania strategi-
cznego i jego wpływu na roz-
wój lokalny. W roku jubileuszo-
wym, XV-lecia powiatu bieruń-
sko-lędzińskiego praca ta dok-
torska doskonale wpisuje się
w rozważania o jego zada-
niach, osiągnięciach i perspek-
tywach.
 DDRR  HHAABB..  JJAANN  KKLLIIMMEEKK, pro-

fesor nadzwyczajny Szkoły Głó-
wnej Handlowej w Warszawie
został dyrektorem Instytutu
Przedsiębiorstwa tej uczelni,
z którą jest związany od pięciu
lat. 

 JJOOAANNNNAA  BBŁŁAAŻŻEEKK z IV kla-
sy technikum ekonomicznego
Powiatowego Zespołu Szkół
w Bieruniu zajęła pierwsze
miejsce w Otwartych Wojewó-
dzkich Zawodach Strzeleckich
z okazji Dnia Kobiet „Kobieta
– Strzelec 2013”, które odbyły
się 9 marca na strzelnicy
sportowej KS „Piast” w Bieru-
niu. W kategorii karabin spor-
towy 10L Joasia uzyskała 88
punktów w 10 strzałach i po-
konała prawie 50 rywalek ze
szkół gimnazjalnych, ponad-
gimnazjalnych i klubów spor-
towych z całego wojewó-
dztwa.
 SSZZKKOOLLNNEE  KKOOŁŁOO  LLOOKK  pprrzzyy

PPZZSS w Bieruniu, prowadzone
przez Ewę Gubernat, zostało
wyróżnione przez Zarząd Woje-
wódzki w Katowicach jako przo-
dujące w Śląskiej Organizacji
LOK w 2012 roku.

 KKOORRNNEELL  LLIIZZUURREEJJ, uczeń II
klasy LO im. Powstańców Śląs-
kich w Bieruniu wygrał VIII
edycję Konkursu Historycznego
dla Młodzieży Szkół Ponad-
gimnazjalnych „Polskie Pań-
stwo Podziemne pod okupacją

przegląd
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W bieżącym roku przypada
XV-lecie Powiatu Bieruńsko-
Lędzińskiego. 

Przypomnijmy fakty: 5 czerwca
1998 roku Sejm RP uchwalił usta-
wę o samorządzie powiatowym.
9 listopada 1998 roku odbyła się
pierwsza sesja Rady Powiatu I ka-
dencji. 1 stycznia 1999 roku po-
wstał Powiat Tyski z siedzibą w Ty-
chach, który niedługo potem
zmienił nazwę na Bieruńsko-Lę-
dziński, a siedzibę na Bieruń…

Trzech pełnych pięciolatek powia-
tu nie można nie zauważyć i przejść
obok nich obojętnie. Tym bardziej,
że zaznaczyły się one sporymi zmia-
nami w naszym otoczeniu: zmiana-
mi w organizacji administracji publi-
cznej, w organizacji życia społeczne-
go i gospodarczego, oświaty, kultu-
ry, przyniosły niemały dorobek i ra-
dykalną poprawę w sferze infra-
struktury (drogi, edukacja ponad-
gimnazjalna, opieka społeczna,
bezpieczeństwo publiczne czy pozor-
nie rzecz tak błaha jak „orliki” itp.).

Powiat upamiętnia jubileusz
swego istnienia przede wszystkim
akcentując ten fakt w promocji bie-
żących organizowanych przez sie-
bie imprez i wydarzeń społecznych,
kulturalnych, sportowych.

Największe znaczenie dla roczni-
cowych obchodów jubileuszowych
będą miały dwa wydarzenia wprost
związane z Rokiem Jubileuszowym
Powiatu. Pierwszym z nich będzie

zzaappllaannoowwaannaa  nnaa  2211--2222  cczzeerrwwccaa
wwiieellkkaa  pplleenneerroowwaa  iimmpprreezzaa  rrooddzziinn--
nnaa,,  kkttóórraa  ooddbbęęddzziiee  ssiięę  nnaa  tteerreennaacchh
pprrzzyylleeggłłyycchh  ddoo  SSttaarroossttwwaa  PPoowwiiaattoo--
wweeggoo.. Drugim będzie zaplanowa-
na na jesień sesja Rady Powiatu
w rocznicowej, galowej oprawie.

O szczegółach dotyczących pla-
nowanych imprez informować bę-

dziemy na bieżąco na powiatowej
stronie internetowej, poprzez pla-
katy i ulotki oraz w kolejnych wyda-
niach naszego informatora. 

Już dzisiaj zapraszamy wszy-
stkich do udziału ww DDnniiuu  OOttwwaarrttyymm
SSttaarroossttwwaa  ((ppiiąątteekk,,  2211  cczzeerrwwccaa))
oorraazz  ffeessttyynniiee  ((ssoobboottaa,,  2222  cczzeerrwwccaa))
zz aattrraakkccyyjjnnyymm  pprrooggrraammeemm  mmuuzzyy--
cczznnoo--rroozzrryywwkkoowwyymm, wielością im-
prez towarzyszących: zabaw dla
dzieci i rodzin, rozgrywek sporto-
wych, konkursów i quizów (w tym
ze znajomości powiatu i jego nie-
długiej historii).

Nie zdradzamy jeszcze szcze-
gółów programu, ale zachęcamy
do udziału i zainteresowanym
podpowiadamy: już dzisiaj warto
przypomnieć sobie garść podsta-
wowych faktów, dat, liczb i na-
zwisk dotyczących powiatu. Za-
praszamy do udziału w konkursie
na wiersz, fraszkę, limeryk i slo-
gan o powiecie, na ciekawą foto-
grafię niebanalnie przedstawiają-
cą nasz kraik złożony z pięciu
miast i gmin. Szczegóły – na stro-
nie internetowej (tam także stoso-
wne regulaminy!). 

Jak uczcimy jubileusz?

Festyn, sesja 
i inne wydarzenia

Na 380 powiatów w Polsce
(w tym 314 ziemskich) po-
wiat bieruńsko-lędziński za-
jął 33 miejsce w rankingu
powiatów najlepszych do
zamieszkania. 

W województwie śląskim lep-
szą lokatę zajął tylko powiat mi-
kołowski (31 miejsce) Tak wynika
z „Podsumowania Krajowego
Raportu o Rozwoju Społecznym.
Polska 2012. Rozwój regionalny
i lokalny”. Tychy znalazły się na
26 miejscu w rankingu dużych
miast. 

Dzięki działaniom Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego, Polska
została objęta nowatorskim ba-
daniem dotyczącym mierzenia
rozwoju społecznego kraju na
poziomie lokalnym. Projekt został
realizowany przez ekspertów Pro-
gramu Narodów Zjednoczonych
ds. Rozwoju (UNDP) działającego
przy ONZ. Poprzez nowy wskaź-

nik poznaliśmy mapę rozwoju
społecznego Polski. Z raportu or-
ganizacji można m. in. dowie-
dzieć się, w którym powiecie i wo-
jewództwie żyje się najlepiej. Ba-
danie zostało oparte o specjalnie
opracowany dla jego potrzeb Lo-
kalny Wskaźnik Rozwoju Społe-
cznego, który obejmuje trzy kom-
ponenty:

a) zdrowie – oczekiwana dalsza
długość trwania życia noworodka

i współczynnik zgonów na nowot-
wory i choroby serca,

b) edukację – odsetek dzieci
w edukacji przedszkolnej (3-4 lat)
i średnia z wyników egzaminu
gimnazjalnego (tylko dla części
matematyczno-przyrodniczej),

c) zamożność – średni poziom
zamożności mieszkańców.

O wnioskach z raportu poinfor-
mował między innymi katowicki
dodatek „Gazety Wyborczej”.

Nasz powiat w czołówce!

Zdrowie, edukacja, zamożność



niemiecką i sowiecką w latach
1939-45”, zorganizowanego
pod patronatem Wojewody
Śląskiego i Śląskiego Kuratora
Oświaty.

W nagrodę pojedzie na dwu-
tygodniowy kurs języka angiel-
skiego do Wielkiej Brytanii. Kor-
nel przygotował niezwykłą pre-
zentację multimedialną. Wygrał
z 90. autorami innych prac kon-
kursowych. 

PPOOWWIIAATT  PPOOZZYYSSKKAAŁŁ  NNIIEEMMAALL
11 MMLLNN  ZZŁŁ dotacji na wdrożenie
nowego modelu systemu dos-
konalenia nauczycieli. 

Chodzi o projekt pod nazwą
„Kompetentni w edukacji.
Wdrożenie systemu doskonale-
nia nauczycieli w powiecie bie-
ruńsko-lędzińskim”, który bę-
dzie realizowany od paździer-
nika 2013 do 30 września
2015 roku i który zostanie do-
pasowany do potrzeb i oczeki-
wań dyrektorów i nauczycieli
24 jednostek oświatowych:
9 szkół podstawowych, 8 gim-
nazjów, 3 szkoły ponadgim-
nazjalne oraz 4 przedszkola
zatrudniające więcej niż 5 nau-
czycieli, co stanowi 77% wszy-
stkich placówek edukacyjnych
z terenu naszego powiatu.
Udział w projekcie weźmie co
najmniej 10 % szkół podstawo-
wych i gimnazjów znajdujących
się poniżej średniej powiatowej
uzyskanej ze sprawdzianu i eg-
zaminu kończącego dany etap
edukacyjny (wg wyników z roku
2012), a także co najmniej
10% szkół znajdujących się po-
wyżej tej średniej. Z projektu
skorzysta 732 nauczyciel oraz
24 przedstawicieli kadry kiero-
wniczej.

Środki finansowe (w wysoko-
ści 996 664 zł) pochodzą z Eu-
ropejskiego Funduszu Społe-
cznego, działania 3.5 Kom-
pleksowe wspomaganie rozwo-
ju szkół.
 AAGGAATTAA  MMIIEETTLLIIŃŃSSKKAA z Jedliny

– uczennica II klasy pływackiej
Gimnazjum nr 1 im św. Jana
Bosko w Woli oraz zawodniczka
MUKS „Gilus” w Gilowicach –
zdobyła srebrny (100 m) 
i brązowy (200 m) medal w pły-
waniu stylem klasycznym na Zi-
mowych
Mistrzo-
stwach Pol-
ski Junio-
rów Młod-
szych 15 lat
w Dębicy.

ppoowwiiaattbbll..ppll 3

przegląd

Uroczystość odbyła się 21 mar-
ca w sali „Piast” w Lędzinach.
Uroczystą część 33. Sesji Rady
Powiatu IV kadencji otworzył
przewodniczący Rady Powiatu Jó-
zef Berger.

– Ludziom dbającym o
zachowanie pamięci, o rozwój
i upowszechnianie kultury wyraża-
my nasz najwyższy szacunek i
uznanie – powiedział. – Środowis-
ko kulturalne już od zarania na-
szego samorządu powiatowego
znalazło się w kręgu szczególnej
uwagi. Dotychczas we wszystkich
kategoriach przyznanych zostało
blisko 30 nagród Clemensa.
Mam nadzieję, że idea ta pozo-
stanie wystarczająco żywa i świeża
w młodszym pokoleniu artystów,
popularyzatorów i organizatorów
życia kulturalnego, przychylnych
kulturze społeczników i mecena-
sów, działaczy samorządowych.

Starosta Bernard Bednorz, cy-
tując Pablo Picasso: „Sztuka

czyści duszę z codziennej war-
stwy kurzu” podkreślił, że kultu-
ra i sztuka mają aspiracje czynić
świat lepszym, rozumniejszym. –
Przynajmniej raz w roku w na-
szym powiecie zwracamy się ku
tym, którzy wzbogacają nasze
życie duchowe, czynią je cie-
kawszym i bardziej refleksyj-
nym, wyróżniamy najlepszych.
Nagrody Starosty Bieruńsko-Lę-
dzińskiego w Dziedzinie Kultury
są wyrazem wdzięczności
i uznania dla ludzi kultury w na-
szym powiecie. Symbolika tej
nagrody i jej pamiątkowej sta-
tuetki wpisuje się w historię
i tradycję naszej ziemi – powie-
dział. – Wyboru laureatów do-
konała kapituła – podkreślił
Bernard Bednorz – która szcze-
gólnie doceniła tych, którzy za-
świadczają o ciągłości naszej
kultury i tradycji poprzez konty-
nuowanie zamiłowań wielu po-
koleń poprzedników do śpiewu,

poprzez rozwijanie niezwykłej
pasji upowszechniania wiedzy
o własnej ziemi, umiejętność
pobudzania miłości i woli dzia-
łania dla jej rozwoju i dobra
mieszkańców. Z radością zau-
ważamy, że tą drogą zaczynają
podążać kolejne pokolenia
młodych ludzi inspirujących się
w swej twórczej pracy na nowo
definiowaną rodzimą kulturą
i tradycją, w której się wychowa-
li. Udział młodych ludzi w dzia-
łalności na niwie kultury powi-
nien być dostrzegany coraz wy-
raźniej. Zachęcać do tego bę-
dziemy młodych twórców, wraż-
liwych na tradycję i historię, bę-
dziemy otwierać im drogę. 

Starosta ogłosił werdykt. Jako
pierwsze zostało oficjalnie ogło-
szone zdobycie lauru Clemensa
przez Jana Wieczorka.

Statuetkę, pamiątkowy dyplom
i kwiaty wręczyli starosta i prze-
wodniczący Rady Powiatu. J. Wie-

CLEMENSY AD’2012 zostały wręczone!

Za umiłowanie tradycji,
za działania dla przyszłości 
Po raz dwunasty – w piętnastoletniej hi-
storii Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego –
zostały oficjalne ogłoszone i wręczone
Nagrody Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego
w Dziedzinie Kultury. Nagrody te są naj-
bardziej prestiżową formą uhonorowania
obywateli powiatu wyróżniających się
w twórczym działaniu i bezinteresownej –
nie licząc własnej satysfakcji – pracy dla
dobra kultury, dla dobra współmieszkań-
ców.

LLAAUURREEAATTAAMMII  CCLLEEMMEENNSSAA  AADD’’22001122  zzoossttaallii::
––  ww  kkaatteeggoorriiii  CClleemmeennss  PPrroo  AArrttee  ––  CChhóórr  „„JJuu--
ttrrzzeennkkaa”” ddzziiaałłaajjąąccyy  pprrzzyy  ppaarraaffiiii  JJaannaa  CChhrrzzccii--
cciieellaa  ww BBoojjsszzoowwaacchh;;
––  ww kkaatteeggoorriiii  CClleemmeennss  PPrroo  CCuullttuurraa  ––  RRoo--
mmuuaalldd  KKuubbiicciieell ––  hhiissttoorryykk,,  hheerraallddyykk  rrooddeemm
zz CChheełłmmuu  ŚŚlląąsskkiieeggoo;;
––  ww kkaatteeggoorriiii  CClleemmeennss  PPrroo  PPuubblliiccoo  BBoonnoo  ––
JJaann  WWiieecczzoorreekk ––  wwyybbiittnnyy  ddzziiaałłaacczz  ssppoołłeecczznnyy,,
ssaammoorrzząąddoowwyy,,  wwsszzeecchhssttrroonnnniiee  uuttaalleennttoowwaannyy
ttwwóórrccaa  aammaattoorr  zz BBiieerruunniiaa..  

OOdd  lleewweejj::  RRoommuuaalldd  KKuubbiicciieell,,  JJaann  WWiieecczzoorreekk  ii  DDoorroottaa  WWrroobbeell  ––  pprreezzeess  cchhóórruu  „„JJuuttrrzzeennkkaa””  oorraazz  cczzęęśśćć
sskkłłaadduu  tteeggoo  zzeessppoołłuu  śśppiieewwaacczzeeggoo..
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 TTEEMMAATTYY  ZZWWIIĄĄZZAANNEE
ZZ OOCCHHRROONNĄĄ  ZZDDRROOWWIIAA były
przedmiotem marcowych obrad
Konwentu Starostów Wojewó-
dztwa Śląskiego w Żywcu. Spot-
kanie prowadził przewodniczący
konwentu, starosta bielski An-
drzej Płonka. W posiedzeniu
uczestniczyli m. in. wicewojewo-

da śląski Piotr Spyra, przedsta-
wiciele Śląskiego Oddziału Wo-
jewódzkiego Narodowego Fun-
duszu Zdrowia w Katowicach.
Nas reprezentował wicestarosta
Henryk Barcik.
 OOKKOOŁŁOO  4400 różnorodnych

w formie i tematyce obrazów
olejnych zaprezentowała
w imielińskiej „Sokolni” lędzi-
nianka Agata Wojtala-Kubecka.
Była to szósta indywidualna,
a trzecia w imielińskim domu

kultury ekspozycja prac 25-let-
niej artystki – malarki, rzeźbiar-
ki, saksofonistki. W wernisażu
uczestniczył m. in. wicestarosta
Henryk Barcik.
 PPZZSS  WW BBIIEERRUUNNIIUU nawiązał

współpracę ze Średnią Szkołą
Techniki i Usług w Karwinie,
która jako jedna z nielicznych
w Czechach kształci w kierun-
kach górniczych, w systemie
dziennym i wieczorowym.
W szkole tej bardzo dużą popu-
larnością cieszy się kierunek
mechanik maszyn górniczych.
Jego absolwenci będą mogli
pracować w zawodzie sztygara
lub mechanika, które należą
w kopalniach czeskiej spółki
OKD do najbardziej poszukiwa-
nych. 
 SSTTRRAAŻŻAACCYY  NNAA  KKUURRSSIIEE..

W marcu 24 strażaków ochotni-
ków z powiatu bieruńsko-lędziń-
skiego oraz gościnnie kobieta
strażak z OSP Żory, Ewa Zdzieb-

przegląd
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czorek podziękował za nagrodę.
Laudację na cześć Jana Wieczor-
ka wygłosił Alojzy Lysko.

Następnie ogłoszone zostały
nazwiska pozostałych laureatów.

Jako drugi nagrodę odebrał
Romuald Kubiciel, a okoliczno-
ściową laudację wygłosił prof. UŚ
dr. hab. Antoni Barciak z Zakładu
Nauk Pomocniczych Historii Insty-
tutu Historii WNS UŚ.

W roku 100-lecia swego ist-
nienia nagrodę Clemens Pro Ar-
te otrzymał Chór Parafialny „Ju-
trzenka”. Nagrodę odebrali:
prezes chóru Dorota Wrobel
i proboszcz parafii ks. Andrzej
Maślanka. Słowo okolicznościo-
we o chórze wygłosił ks. dr hab.
Antoni Reginek – profesor z Za-
kładu Liturgii i Homiletyki Wy-
działu Teologicznego UŚ, kape-

lan Śląskiego Związku Chórów
i Orkiestr.

W imieniu Mirosława Sekuły,
marszałka województwa i An-
drzeja Gościniaka, przewodni-
czącego sejmiku województwa
śląskiego oraz własnym gratula-
cje Janowi Wieczorkowi i pozo-
stałym laureatom złożył radny
wojewódzki Piotr Czarnynoga.

– Za umiłowanie przesłania, któ-
remu na imię fascynacja, hołd, za-
interesowanie, jakkolwiek je nazy-
wać, a które doprowadziło do ta-
kiego uhonorowania waszych wy-
siłków – aby się wam jeszcze ciąg-
le „chciało chcieć” dopełniać po-
dobnych dzieł w przyszłości – po-
gratulował ks. kanonik dr Józef
Przybyła, laureat nagrody Clemens
Pro Publico Bono AD’2005. Gratu-
lacje i życzenia dalszych owocnych

działań złożyli także włodarze
gmin, rodzina, przyjaciele i współ-
pracownicy nagrodzonych,

W części artystycznej wystąpił
chór „Jutrzenka” z towarzysze-
niem Zespołu Kameralnego
„Ponticello” z Bojszów pod dyrek-
cją Roberta Koźbiała.

Uroczysty wieczór poprowadzili
Magdalena Szafron i Dariusz
Gniza z Bojszów. 

Werdykt kapituły nagrody, syl-
wetki i dorobek laureatów, teksty
laudacji zostały opublikowane
w okolicznościowym wydawnictwie
(dostępnym także na stronie www.
powiatbl. pl). Prezentacji nagrodzo-
nych służyła także okolicznościowa
wystawa przygotowana w holu lę-
dzińskiego ratusza, przeniesiona
następnie do Galerii Starostwa Po-
wiatowego w Bieruniu. 

Ministerstwo Administracji i Cyf-
ryzacji w ramach środków na usu-
wanie skutków klęsk żywiołowych
przyznało powiatowi bieruńsko-lę-
dzińskiemu dotację w rekordowej
wysokości 12 mln 500 tys. zł.

Jak poinformował starosta Ber-
nard Bednorz, środki z promesy
zostały w całości przeznaczone na
dofinansowanie zadań w Lędzi-
nach. Chodzi o:

1) Remont drogi powiatowej
5910 S – ul. Pokoju.

2) Przebudowę drogi powiato-
wej 5923 S – ul. Dzikowej.

3) Odbudowę mostu drogowe-
go w ciągu drogi powiatowej 5913
S – ul. Zamkowej.

4) Remont drogi powiatowej
5928 S – ul. Zawiszy Czarnego.

Wszystkie remonty dróg prze-
widziano z zastosowaniem „ci-
chych asfaltów”. Realizacja za-
dań rozpocznie się i zakończy
w roku bieżącym. Trwa procedu-
ra wyłaniania wykonawców na

przebudowę ul. Dzikowej oraz
remont ul. Pokoju.

Uroczystego wręczenia promesy
dokonał 15 marca w Urzędzie Wo-
jewódzkim wojewoda śląski Zyg-
munt Łukaszczyk, któremu towarzy-
szyli dyrektor Zbigniew Śwircz z De-

partamentu ds. Usuwania Skutków
Klęsk Żywiołowych Ministerstwa Ad-
ministracji i Cyfryzacji oraz Andrzej
Szczeponek – zastępca dyrektora
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzą-
dzania Kryzysowego Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego. 

12,5 mln dla powiatu, dla Lędzin!

UUrroocczzyyssttee  pprrzzeekkaazzaanniiee  pprroommeessyy  ww ŚŚlląąsskkiimm  UUrrzzęęddzziiee  WWoojjeewwóóddzzkkiimm..
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sskkuuttkkóóww  ppoowwooddzzii  zz  22001100  rr..  
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ło uczestniczyło w szkoleniach,
które w budynku lędzińskiej re-
mizy przez trzy weekendy pro-
wadziła kilkuosobowa grupa in-
struktorów z Biura Kadr Medy-
cznych w Katowicach. Program
kursu obejmował 25 godzin wy-
kładów i 41 godzin zajęć prak-
tycznych. Kurs zakończył się eg-
zaminem państwowym. Wszyscy
pomyślnie zaliczyli ten egzamin
przed czteroosobową komisją,
uzyskali tytuł ratownika oraz
otrzymali certyfikat.

Szkolenia odbywały się w ra-
mach projektu „Ratujesz, bo
umiesz! Kursy Kwalifikowanej
Pierwszej Pomocy dla strażaków
OSP województwa śląskiego”,
współfinansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
 RRAAFFAAŁŁ  BBIIOOLLIIKK,, uczeń klasy

pierwszej technikum górniczego
PZS w Bieruniu, stanął na naj-
wyższym stopniu podium pod-
czas Mistrzostw Śląska w bie-
gach przełajowych, które odbyły
się 22 marca się w Mysłowi-

cach. Rafał wystartował wraz
z 28 innymi zawodnikami na
dystansie 3000 m. Rafał trenuje
w klubie sportowym GTS Bojszo-
wy pod kierunkiem Grzegorza
Tomali.
 DDRRZZWWII  OOTTWWAARRTTEE dla gim-

nazjalistów ogłosił 21 marca
PZS w Lędzinach, przedstawia-
jąc swą ofertę edukacyjną. Po-
za młodzieżą gimnazjalną na-
szego powiatu przyjechali także
uczniowie z Gimnazjum Towa-
rzystwa Salezjańskiego w Oś-
więcimiu, z powiatu wadowic-
kiego i z Ćwiklic.

Gimnazjaliści głośno za-
chwycali się nowoczesnym wy-
glądem i wyposażeniem PZS
na miarę szkoły europejskiej:
liczne tablice interaktywne,
projektory, nowoczesne kom-
putery. Dopytywali o dziennik
elektroniczny i pracodawców,
z którymi współpracuje szkoła,
o ofertę edukacyjną. Szczegól-
nym zainteresowaniem cieszyły
się zawody z gwarancją za-
trudnienia.

ppoowwiiaattbbll..ppll
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Należy umieć rozróżniać to,
co jest uczciwe, od tego, co
jest korzystne. Nie każda
rzecz korzystna jest dobra.
Podstawowe cnoty związane
z przedsiębiorczością zostały
wykorzenione: prawdomó-
wność, wiarygodność, pra-
cowitość... 

Symptomem kryzysu jest nad-
miar przepisów, ustaw. A wystar-
czyłby jeden przepis, jedno przy-
kazanie: nie kradnij! Fundamen-
tem etycznego biznesu jest jest
dobrze uformowana osoba,
człowiek na którym można pole-
gać. Taki człowiek będzie reali-
zował etyczny biznes. Będzie
miał prawidłowe relacje z praco-
wnikami, z dostawcami, klienta-
mi... – mówił ks. Grzegorz Piątek
SCJ – koordynator Duszpaster-
stwa Przedsiębiorców i Praco-
dawców. Wystąpienie to miało
miejsce 14 marca w Lędzinach
na konferencji pod nazwą „Fe-
nomen śląskiej przedsiębiorczo-
ści”, zorganizowanej pod egidą
ks. kardynała Stanisława
Nagy’ego SCJ oraz metropolity
katowickiego ks. arcybiskupa
Wiktora Skworca przez powiat
bieruńsko-lędziński, miasto Lę-
dziny i radnego wojewódzkiego
Piotra Czarnynogę, który wraz
z dr. Łukaszem Zimochem pro-
wadził to spotkanie. Wzięli w nim
udział teoretycy i praktycy bizne-
su: naukowcy, prezesi i właści-
ciele firm, młodzież.

Wychodząc z definicji słów „fe-
nomen” i „przedsiębiorczość”,
autorzy wystąpień, moderatorzy
dyskusji, uczestnicy panelu dysku-
syjnego i poszczególni mówcy za-
stanawiali się na czym polega

specyfika rozwoju przedsiębior-
czości na Śląsku? Co temu roz-
wojowi sprzyja, co go hamuje; ja-
kie są mocne i słabe strony na-
szego regionu, jego środowiska,
jak wyglądają jego relacje z oto-
czeniem gospodarczym oraz co
robić, aby rozwijać biznes kieru-
jąc się nie tylko zyskiem lecz tak-
że etyką i nauką Kościoła, a mło-
dzi ludzie nie musieli wyjeżdżać
w poszukiwaniu pracy do innych
regionu czy za granicę?

Zbyt często nam, Ślązakom –
mimo dobrego przygotowania
zawodowego, wysokich kwalifika-
cji i kompetencji – brakuje śmia-
łości i odwagi (dalekiej jednak od
bezczelności!) aby podjąć skute-
czniejszą rywalizację na wolnym

rynku, a brak sukcesów wpędza
nas w zwątpienie i frustrację. To
należy przełamywać, między in-
nymi dzięki wsparciu fachowców
i wyspecjalizowanych instytucji
i firm z tak zwanego otoczenia
biznesu, gotowych udzielić pomo-
cy merytorycznej i finansowej.
Często zapominamy, że podsta-
wą rynkowej pomyślności jest tra-
dycja i dobra marka. Do cech
marki „śląskie” należą pracowi-
tość, uczciwość, rzetelność, posta-
wa godna zaufana. Tak jesteśmy
postrzegani i nie należy tego za-
przepaszczać, per saldo to się
opłaca.

Konferencję poprzedziła msza
w kościele Matki Bożej Różańco-
wej. 

Więcej śmiałości – więcej przedsiębiorczości

Fenomen marki ŚLĄSKIE

ŁŁuukkaasszz  ZZiimmnnoocchh  ii kkss..  GGrrzzeeggoorrzz  PPiiąątteekk  SSCCJJ..
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Muzeum Śląskie co roku wyróżnia i nagradza oso-
by i instytucje, których wsparcie pozwoliło na zreali-
zowanie ciekawych i wartościowych projektów tej
placówki, a które przyczyniły się do rozpowszechnia-
nia dziedzictwa kulturowego Śląska. 

28 lutego 28 lutego w Muzeum Śląskim odbyło się
czwarte spotkanie w ramach elitarnego klubu Gale-
ria Przyjaciół Muzeum Śląskiego. Wśród wyróżnio-
nych instytucji, redakcji, firm był Powiat Bieruńsko-
Lędziński.

W kategorii Partner Społeczny nagrodzono Staro-
stwo Powiatowe za – jak napisali w uzasadnieniu or-
ganizatorzy – „wyjątkowe zaangażowanie we współ-
pracę przy organizacji cyklu edukacyjnego Muzeum

Śląskiego Śląsk na poziomie w 2012 roku”. Staro-
stwo było organizatorem i mecenasem koncertu mu-
zyki barokowej w kościele św. Klemensa w Lędzi-
nach w grudniu ub. roku. 

W imieniu powiatu nagrodę odebrał starosta Ber-
nard Bednorz. Laureaci otrzymali kartę Przyjaciela
Muzeum Śląskiego oraz reprodukcję jednego z dzieł
Stefana Norblina, zaliczanego do najwybitniejszych
polskich plakacistów. Plakat „Polska. Górny Śląsk”
to bardzo znana, lecz niezwykle rzadko już spotyka-
na litografia wydrukowana w warszawskich Zakła-
dach Graficznych E. i Dr. K. Koziańskich na zlecenie
Ministerstwa Komunikacji. O muzyczną oprawę uro-
czystości zadbał Kwartet Śląski. 

W Galerii Przyjaciół Muzeum Śląskiego



Dzień Otwarty szkoły stano-
wił przedsmak tego, co czeka
jej przyszłych uczniów. Drzwi
lędzińskiego PZS pozostaną ot-
warte dla młodzieży ambitnej,
dążącej do osiągania zamie-
rzonych celów, stawiającej
czoła czekającym na nią wy-
zwaniom. Jeśli jesteś właśnie
taką osobą i chcesz osiągnąć
w życiu sukces – dołącz do
nich!
 ZZ  MMŁŁOODDZZIIEEŻŻĄĄ  PPZZSS w Lędzi-

nach 22 marca spotkał się
Krzysztof Matuszczyk, dyrektor
techniczno-operacyjny Portu Lot-
niczego w Lublinie. Przedstawił
m. in. możliwości zatrudnienia
na lotnisku osób mających róż-
norodne wykształcenie, między
innymi absolwentów klas mun-
durowych liceum ogólnokształ-
cącego (w tym roku po pierwszy
rocznik opuści mury lędzińskiej

szkoły; młodzieży stworzono
możliwość uzupełnienia wy-
kształcenia w szkole policealnej
w zawodach: technik ochrony fi-
zycznej osób i mienia oraz te-
chnik bezpieczeństwa i higieny
pracy), ponadto logistyków,
elektryków i informatyków, któ-
rych również kształci lędziński
PZS. 

Wkrótce potem młodzież I i II
klas logistycznych odwiedziła
port lotniczy w Krakowie – Bali-
cach. Jest to jedyne lotnisko
w Polsce, które na skalę krajową
wprowadziło program pilotażo-
wych wycieczek tematycznych.
W tajniki transportu lotniczego
wprowadzili wykwalifikowani
przewodnicy, na co dzień za-
trudnieni są w strefie obsługi kli-
enta. Młodzież zapoznała się
z funkcjonowaniem lotniska. Po-
znała najpopularniejsze samolo-
ty na świecie.

przegląd
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W pierwszy dzień wiosny pod-
czas I Powiatowego Dnia Wolon-
tariatu w Powiatowym Zespole
Szkół w Bieruniu spotkali się wo-
lontariusze z dziesięciu szkół pod-
stawowych, gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych. Prezentacje
przedstawiane przez poszczegól-
ne grupy wolontariackie, charyta-
tywne i koła misyjne uzmysłowiły
ogrom działań przez nie prowa-
dzonych. Młodzież pomaga ró-
wieśnikom z Burkina Faso, Kame-
runu, czy Kenii, zbiera żywność,
środki opatrunkowe dla dzieci
z misyjnych szpitali, skarpetki dla
dzieci chorych na trąd. Uczniowie
włączają się w akcje ogólnopol-
skie (Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy, Góra Grosza, Szlachet-
na Paczka, Pola Nadziei). Prawie
w każdej powiatowej szkole odby-
wa się zbiórka plastikowych na-
krętek, dzięki którym zbierane są
środki finansowe na leczenie dla
kilkorga dzieci, m. in. Marcinka,
Tomka, Antosi, Karoliny, Wojtka. 

Wymienione działania stano-
wią tylko fragment z przebogatej
palety przedsięwzięć podejmowa-
nych przez grupy wolontariuszy.
Najistotniejsza w ich aktywności
jest jednak bezinteresowność,
nauka wrażliwości i ukierunkowa-
nie na drugiego człowieka, zwła-
szcza tego słabszego, potrzebują-
cego naszej pomocy. 

W czasie spotkania zostały
ogłoszone wyniki Powiatowego

Konkursu Literacko-Plastycznego
„Zabiorę cię w bajkowy świat”.
Zadaniem uczestników konkursu
było napisanie i zilustrowanie
bajki opowiadającej historię
przedmiotów codziennego użyt-
ku. W ten sposób bohaterami
bajek stały się szczoteczka do zę-
bów, żelazko, kubek czy parasol-

ka. Zwycięzcy w poszczególnych
kategoriach wiekowych odebrali
z rąk Henryka Barcika, wicestaro-
sty bieruńsko-lędzińskiego na-
grody i pamiątkowe dyplomy.
Wszystkie bajki zostały przekaza-
ne podopiecznym Fundacji Śląs-
kie Hospicjum dla Dzieci w Ty-
chach. BBSS

Dzień Wolontariatu

WWyynniikkii  kkoonnkkuurrssuu

SSzzkkoołłyy  ppooddssttaawwoowwee:: I – Maksymilian Piłka, II – Klaudia Szymańczyk;
III – Zuzanna Wszołek (wszyscy z SP nr 3 im. Orła Białego w Bieru-
niu). SSzzkkoołłyy  ggiimmnnaazzjjaallnnee:: I – Zofia Wieczorek, G 3 w Lędzinach; II –
Klaudia Kielar, Aleksandra Kuźma, Maria Nagi, Maria Stachoń, G 2
im. św. Walentego w Bieruniu; III – Emilia Jacek, G 1 im. Karola Wie-
rzgonia w Bieruniu. Szkoły ponadgimnazjalne: I – Sławomir Kolenda,
PZS w Bieruniu; II – Wioleta Grzesik, PZS w Lędzinach. 

MMłłooddzziieeżż  aannggaażżuujjee  ssiięę  ww  wwoolloonnttaarriiaatt  jjuużż  ww  sszzkkoołłaacchh  ppooddssttaa--
wwoowwyycchh..  WWiieelluu  kkoonnttyynnuuuujjee  ttęę  ddzziiaałłaallnnoośśćć  pprrzzeezz  llaattaa..
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13 kwietnia w Katowicach odbyła się XX Wielka

Gala Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przed-
siębiorczości, podczas której nagrodzono Rzemieślni-
ka Roku w województwie śląskim oraz kilkanaście
przedsiębiorstw, które za jakość swoich wyrobów
i usług otrzymały statuetki „Firma z Jakością” lub – za
otwartość na nowoczesne rozwiązania – przyznano
tytuły „Firma z Przyszłością”.

Wśród „Firm z Jakością” były dwie z Bierunia: Sa-
lon Fryzjersko-Kosmetyczny Barbary Dembkowskiej
oraz Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy
„Chrobok – Klimczak” s. c.

Wyróżniony salon fryzjersko-kosmetyczny powstał
w 1990 roku z miłości do piękna oraz chęci rozwoju,
dzięki czemu jest połączeniem tradycji, doskonałej te-
chniki, pasji, fantazji ale przede wszystkim profesjona-
lizmu. Jego założycielka – mistrzyni Barbara Dem-
bkowska wraz z rodziną; córką Patrycją – czeladni-
kiem fryzjerstwa (kończącą studia psychologiczne na
Uniwersytecie Śląskim w Katowicach) oraz mężem Fe-
liksem, specjalistą do spraw bhp, stworzyła ekipę wy-
kwalifikowanych stylistów – fryzjerów: wspaniałych ar-
tystów, solidnych rzemieślników. Dzięki tym wszystkim

czynnikom każdy klient zawsze może liczyć na facho-
wą diagnozę oraz usługę dostosowaną do jego indy-
widualnych potrzeb i wymagań.

Gośćmi jubileuszowej XX Gali Izby Rzemieślniczej
(której od lat prezesuje Jan Klimek z Chełmu Śląskie-
go) byli między innymi: wicepremier Janusz Piechociń-
ski, minister Elżbieta Bieńkowska, wojewoda Zygmunt
Łukaszczyk, starosta Bernard Bednorz oraz liczna gru-
pa prezydentów i burmistrzów śląskich miast. 

Firmy z Jakością

NNaa  zzddjjęęcciiuu  ddrruuggaa  zz pprraawweejj  BBaarrbbaarraa  DDeemmbbkkooww--
sskkaa..
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DDrrooddzzyy  GGiimmnnaazzjjaalliiśśccii,,
przed Wami czas podejmowania decyzji dotyczącej dalszej edukacji
w szkole ponadgimnazjalnej.

To niezwykle ważna, można nawet powiedzieć: życiowa decyzja.
Od niej zależy dalszy rozwój Waszej osobowości i Waszego potencja-
łu umiejętności zawodowych. Decyzja ta da Wam szansę ugruntowa-
nia i uporządkowania Waszego spojrzenia na świat, pozwoli rozwinąć
Wasze zainteresowania, da szansę poznania nowych ludzi i zawiąza-
nia prawdziwych przyjaźni – może na całe dorosłe życie.

Wybór szkoły powinien być bardzo gruntownie przemyślany i nie
może być przypadkowy.

Na rynku edukacyjnym istnieje wiele szkół o zróżnicowanym profilu
kształcenia ogólnego i zawodowego. 

W naszym powiecie działają ponad-
gimnazjalne placówki edukacyjne oferu-
jące szerokie możliwości zdobywania
wiedzy i umiejętności.

Zachęcam Was bardzo do uważnej
analizy oferty edukacyjnej wszystkich na-
szych szkół ponadgimnazjalnych. Jestem
pewien, że każdy z Was może w nich
znaleźć coś interesującego dla siebie. 

Życzę Wam, aby wybory których dokonacie były trafne i w przyszło-
ści zaowocowały sukcesami osobistymi i zawodowymi.

HHeennrryykk  BBaarrcciikk
Wicestarosta Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

Uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu. 
ZDJĘCIE: PZSB 

klasy profile warunki nauki inne 

Zapoznaj się i dołącz do nas!

Informacje: 
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Z PRAC ZARZĄDU 
ODDZIAŁU POWIATOWEGO 
ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH 

STRAŻY POŻARNYCH RP

W lutym i w marcu trwała się
w jednostkach OSP naszego po-
wiatu kampania sprawozdawcza.
Zebrania odbyły się we wszystkich
jednostkach, druhowie podsumo-
wali i ocenili swoją działalność za
ubiegły rok. Wszystkim zarządom
Walne Zebrania udzieliły absoluto-
rium. W zebraniach uczestniczyli
przedstawiciele zarządu Oddziału
Powiatowego, władze samorządo-
we, radni oraz przedstawiciele Ko-
mendy Miejskiej państwowej Straży
Pożarnej w Tychach. Przedstawicie-
le władz samorządowych jak i po-
żarniczych podziękowali strażakom
za kolejny rok służby.

4 marca odbyło się posiedzenie
prezydium zarządu. Omawiano
przygotowania do XIV edycji Powia-
towego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
i Ekologicznej, sprawę medalu oko-
licznościowego – Medalu Oddziału
Powiatowego Związku OSP RP Po-
wiatu Bieruńsko-Lędzińskiego. Wrę-
czany on będzie honorowym go-
ściom na naszych uroczystościach
strażackich. Autorami projektu są
Stanisław Brzeskot i Bernard Be-
dnorz. Pierwsze wręczenie medalu
ma nastąpić 11 maja na uroczysto-
ściach powiatowych.

23 kwietnia w Powiatowym Cen-
trum Społeczno-Gospodarczym bu-
dynku starostwa Lędzińska 24 odbył
się XIV Powiatowy Turniej Wiedzy
Pożarniczej i Ekologicznej „Młodzież
Zapobiega Pożarom”. W turnieju
uczestniczyło sześć Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych z jednostek
OSP naszego powiatu (23 osoby).
Swoje drużyny do turnieju wystawiły:
OSP z Lędzin, Bojszów Nowych,
Międzyrzecza, Bojszów, Czarnucho-
wic, Bierunia Nowego. Zwycięzcami
okazali się wyłonieni na szczeblu
gminnym Natalia Blacha i Damian
Deda, na szczeblu powiatowym Da-
mian Deda i Łukasz Mrzyk. Druży-
nowo pierwsze miejsce zajęła druży-
na OSP Bojszowy Nowe, drugie
miejsce drużyna OSP Międzyrzecze,
trzecie miejsce drużyna Bieruń No-
wy. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne
nagrody, puchary i dyplomy. Wszys-
cy uczestnicy otrzymali pamiątkowe
dyplomy oraz koszulki z symboliką
strażacką. Współorganizatorem tur-
nieju oraz fundatorem nagród był
Powiat Bieruńsko-Lędziński. Zwy-
cięzcy pojadą na turniej wojewódzki
do Siewierza. 

SSttaanniissłłaaww  BBrrzzeesskkoott

PREZENTUJEMY NASZE OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

OOcchhoottnniicczzaa  SSttrraażż  PPoożżaarrnnaa  ww  LLęęddzziinnaacchh

Sto lat istnienia Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Lędzinach to czas ży-
cia i pracy kilku pokoleń lędzinian.
Stanowi na tle kilkusetletniej historii
miasta tylko fragment całej mozai-
ki dziejów ziemi lędzińskiej lecz jest
to fragment barwny, ważny i warty
przypomnienia oraz przekazania
następnym pokoleniom.

Ochotnicza Straż Pożarna w Lę-
dzinach została powołana w 1911
roku. 14 maja odbyło się zebranie
konstytucyjne, wzięło w nim udział
54 członków. Wszyscy obecni za-
deklarowali swoje członkostwo
w szeregach straży pożarnej, 27 ja-
ko członkowie czynni oraz 27 jako
członkowie wspierający. Na zebra-
niu wybrano zarząd Ochotniczej
Straży Pożarnej, przyjęto statut
wraz z Regulaminem Straży Pożar-
nej w Lędzinach. Pierwszym Prze-
wodniczącym i zarazem pierwszym
ogniomistrzem został wybrany Os-
kar Morawiec. Grupa strażaków
ochotników nie miała początkowo
ani sprzętu, ani pomieszczenia dla
siebie. Na posiedzeniu w dniu
18.06.1911 roku ustalono wyso-
kość składek członkowskich na
6,30 marki oraz wybrano lokal
Haśnika na siedzibę straży.

Z odmętu I wojny światowej wy-
łoniła się Polska niepodległa. Lę-

dzińscy strażacy ze zdwojoną siłą
i energią w 1923 roku zaczęli or-
ganizować się na nowo. Straż
w tym czasie liczyła 28 członków –
15 czynnych i 13 wspierających.
13 czerwca 1925 roku w Lędzi-
nach wybucha groźny pożar.
W akcji gaszenia pożaru brały
udział: OSP Lędziny, OSP Urbano-
wice, OSP Krasowy, OSP Bieruń,
OSP Brzezinka, Związek Sikawko-
wy Smardzowice, Straż Fabryczna
Czułów, Straż Kopalni, Straże Za-
wodowa z Mysłowic, Giszowca
i Nikiszowca. Za dzielność okaza-
ną przy gaszeniu pożaru Rada Na-
czelna Głównego Związku Straży
Pożarnych RP nadała list pochwal-
ny lędzińskim strażakom.

W 1931 roku – roku 20-lecia –
jednostka otrzymała otrzymała no-
wą siedzibę. Lata okupacji 1939-
45 to wielka tragedia dla narodu
polskiego i także dla lędzińskich
strażaków. Wielu druhów stanęło
w szeregach Wojska Polskiego
broniąc wolności ojczystego domu.
Wielu poległo, inni stracili życie,
zamęczeni przez hitlerowców. Taki
los spotkał prezesa jednostki Pawła
Spyrę. Został zamordowany przez
Niemców i wrzucony do rzeki
Przemszy. Niemcy zabrali jedno-
stce jednostki kupiony niedawno

sztandar, udało się go jednak oca-
lić.

Po zakończeniu działań wojen-
nych 17 marca 1946 roku odbyło
się Walne Zebranie OSP, na któ-
rym wybrano nowy zarząd. Od ro-
ku 1984 w OSP Lędziny zaczyna
się nowy rozdział historii. W obliczu
coraz większych problemów orga-
nizacyjnych i technicznych, za spra-
wą ówczesnych radnych Miejskiej
Rady Narodowej w Tychach Stani-
sława Brzeskota i Jana Kasprzyka,
dojrzewa potrzeba zmian. 8 wrześ-
nia 1986 roku zwołano Walne Ze-
branie na którym powołano nowy
zarząd. 5 grudnia 1987 roku jest
dniem wielkiego wydarzenia w je-
dnostce. Komendant Wojewódzki
Straży Pożarnych w Katowicach
płk. poż. mgr Tadeusz Baniak przy-
dziela jednostce ciężki samochód
wodno-pianowy GCBA-004 Jelcz.
Jednostka ma nowy samochód,
staje się atrakcyjna do młodych lu-
dzi. Do straży wstępują nowi człon-
kowie. Strażacy wykonują swoje
działania statutowe, prowadzą li-
czne przeciwpożarowe akcje kon-
trolne na terenie miasta, włączają
się do ochrony i zabezpieczenia
uroczystości, pokazów, wyścigów
kolarskich.

W roku 2001 OSP Lędziny ob-
chodzi 90-lecie. Otrzymuje Złoty
Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
oraz honorowy tytuł Zasłużony Dla
Miasta Lędziny. Uchwałą zarządu
OSP Lędziny z dnia 17.02.2001
roku postanowiono powołać do ist-
nienia Chór „Florian” przy OSP Lę-
dziny. Prezesem chóru został Stani-
sław Brzeskot, a dyrygentem Joan-
na Figura. Pierwszy występ chóru
miał miejsce na jubileuszowej uro-
czystości 90 lecia jednostki. 

Rok 2003 przynosi zasadnicze
zmiany w strukturach OSP. Nowy
zarząd czyni starania o nowy sprzęt
i nowe samochody. Dzięki wielkie-
mu zaangażowaniu lędzińscy stra-
żacy w 2004 roku otrzymują nowy
samochód gaśniczy GLBA 1,5/10
Mitsubishi Canter, później GCBA
4/30 IVECO, a w roku 2011 zosta-
je zakupiony GBA 2,5/24 Renault
Midium 300, piękny prezent na
100 lat istnienia. Lędzinianie na-
wiązują współpracę ze strażakami
z Bawarii, co daje obustronne ko-
rzyści. Zagraniczne obozy szkole-
niowe dla młodzieży stają się dużą
atrakcją i przynoszą wiele pożytku.

Więcej o przeszłości i teraźniej-
szości lędzińskiej OSP na
http://ospledziny.host77.pl/ SSBB

DDrruuhhoowwiiee  ssttrraażżaaccyy  ww  XXXX--lleecciiuu  mmiięęddzzyywwoojjeennnnyymm......

......ii  wwssppóółłcczzeeśśnniiee..
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W imielińskiej „Sokolni” od 4 do 6 kwietnia odbyły się Po-
wiatowe Warsztaty Ceramiczne. Zorganizowane przez Wy-
dział Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bieruniu war-
sztaty stanowią kontynuacją programu pt. „Otwarty Horyzont”
Pomysłodawczynią cyklu – którego idea polega na tym, że co
dwa lata przedstawiona jest plastykom działającym na terenie
powiatu nowa propozycja poszerzenia wiedzy, umiejętności
warsztatowych różnych dyscyplin sztuki wizualnej – jest Urszu-
la Figiel-Szczepka.

Celem było poznanie technologii obróbki gliny i tworze-
nie unikatowej ceramiki, którą mogą opanować zarówno
młodsi jak i starsi, osoby z przygotowaniem artystycznym
jak i próbujący swoich sił po raz pierwszy. Ok. 40 uczestni-
ków warsztatów, w wieku od czterech do siedemdziesięciu
kilku lat, wykonało około setki niepowtarzalnych prac.

Przewidziana pod koniec roku w Galerii Starostwa wysta-
wa unaoczni wynik działań rodzimych ceramików. UUFFSS

Powiatowe Warsztaty Ceramiczne

Ćwiczenia z gliną

PPiieerrwwsszzaa  lleekkccjjaa  cceerraammiikkii..  

Zakończyło się kolejne wspólne
malowanie uskutecznione przez
członków Międzynarodowej Gru-
py Artystycznej RAR (Roman Nyga
z Bierunia, Arne Bernd Rhaue
z Kolonii i Romuald Jeziorowski
z Opola), trwające na przełomie
lutego i marca. Malowanie odby-
wało się w wielkiej sali dawnej
stołówki, ponieważ tylko tam
można było na kilka dni rozłożyć
25-metrowej długości i 1,5 metro-
wej szerokości banner, któremu
wymieniona trójka malarzy nada-
ła nowy, artystyczny kształt.

– Każdy dostał pięć metrów
bieżących dla siebie. Ponadto są
„miejsca przejściowe”, gdzie pra-
ca jednego artysty przechodzi.
łączy się z pracą kolegi. Jest sym-
bol RAR, a ostatnią pięciometro-
wą część zamalowaliśmy w trójkę
– powiedział Roman Nyga. 

Artyści nazwali swą kompozycję
Drogą, Wędrówką życiową. Dzie-

ło zawisło na zewnątrz budynku
należącego do landu Dolnej Sak-
sonii znajdującego się w Berlinie

nieopodal Bramy Brandenbur-
skiej. Berlińska prezentacja jest
pokłosiem otrzymanej przez Gru-

pę RAR jesienią ubiegłego roku na
zamku w Książu specjalnej Na-
grody Kulturalnej Śląska Kraju
Związkowego Dolnej Saksonii.
Wtedy artyści nie prezentowali ża-
dnego obrazu, lecz wówczas po-
jawiła się myśl o ich współudziale
w berlińskiej wystawie, prezentu-
jącej kulturę i działania kulturalne
Dolnej Saksonii.

Z Berlina dzieła członków Gru-
py RAR powędrują na jedną –
dwie inne wystawy w Niemczech,
potem prawdopodobnie do
Wrocławia, Opola. 

– Grupa RAR w bieżącym roku
formalnie obchodzi jubileusz 10-
lecia działalności, chociaż nasza
znajomość i współpraca trwa już
znacznie dłużej – powiedział R.
Nyga. 

RAR znów malował
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Wał przeciwpowodziowy musi
spełniać ochronną rolę na całej
swojej długości. Uszkodzenie,
choćby nawet niewielkiej jego
części powoduje, iż traci on swoje
walory użytkowe. Uszkodzenie
obwałowania skutkuje zwykle za-
laniem znacznych obszarów, któ-

re znajdowały się pod jego
ochroną. Co więcej, wyrwa, lub
przebicie które pojawiło się w wa-
le przeciwpowodziowym, przyczy-
nia się do jego dalszej, szybkiej
destrukcji. W normalnych warun-
kach wysokie poziomy przepływu
wody utrzymują się zwykle przez

kilka dni. Z tego też względu, ry-
zyko przefiltrowania wody na dru-
gą stronę obwałowań jest nie-
wielkie. W przypadku stanów po-
wodziowych wysoki poziom wody
utrzymuje się dłużej, co jest du-
żym obciążeniem dla stabilności
wału, a tym samym zagrożeniem

Realizacja zadań w zakresie budowy obwałowań i regulacji cieków wodnych

Bezpieczeństwo mieszkańców 
na pierwszym miejscu
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dla bezpieczeństwa mieszkańców
powiatu.

Biorąc pod uwagę powyższe
oraz dwie katastrofalne powo-
dzie na obszarze naszego po-
wiatu, na bieżąco będziemy in-
formować mieszkańców w na-
szym biuletynie również o pla-
nach i postępach robót zabez-
pieczających cieki wodne po-
wiatu. Wynika to też z prioryte-
tów ochrony przeciwpowodzio-
wej, realizacji strategii działań
powiatu w zakresie przeciwpo-
wodziowym określonej Uchwałą
nr XLIII/ 176/ 10 Rady Powiatu
Bieruńsko-Lędzińskiego doty-
czącej podjęcia działań zabez-
pieczających powiat przed po-
wodzią. 

Z tą świadomością Zarząd Po-
wiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
podczas posiedzenia w dniu
3 kwietnia 2013 r. wydał pozyty-
wne opinie dla kolejnych inwesty-
cji i przyjętych rozwiązań projek-
towych trzech niezwykle istotnych
zadań, których realizacja jest
przygotowywana przez Biuro Pro-
jektowo-Inżynierskie REDAN Sp.
z o. o. na zamówienie Śląskiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Katowicach na tere-
nie gmin Bieruń i Bojszowy. Są to
następujące inwestycje projekto-
we:

„Modernizacja i nadbudowa
lewostronnego obwałowania rze-
ki Wisły w Bieruniu – Czarnucho-
wicach od ujścia rzeki Przemszy
(przejazd wałowy na wysokości
posesji przy ul. Mielęckiego 82)
do mostu w ulicy Warszawskiej
(droga nr 44) wraz z odwodnie-
niem terenów zawala wałów rzeki
Przemszy”.

Projekt dotyczy wału rzeki Wis-
ły w km 0+000 – 2+983,22 na
długości prawie 3 km. Jego rea-
lizacja zamknie proces inwesty-
cji, wraz z modernizacją wałów
rzeki Przemszy i cieku Goławiec-
kiego, mających na celu zabez-
pieczenie mieszkańców Czarnu-
chowic.

„Odbudowa i przebudowa ob-
wałowań przeciwpowodziowych
rzeki Mleczna na terenie m. Bie-
ruń Stary w km 1+900 – 4 +350
(od mostu kolejowego przy ul.
Chemików do mostu w ul. Turyń-
skiej)”.

Projekt obejmuje obustronne
obwałowania rzeki Mlecznej na
długości 2 450 m. Inwestycja ta
realizowana będzie w centrum
Bierunia Starego, co powoduje
znaczne utrudnienia i ogranicze-
nia. W związku z tym na całej dłu-
gości wałów zaprojektowane zo-
stały cementowo-bentonitowe
przesłony przeciwfiltracyjne.
W miejscach gdzie wały nie mogą
być poszerzone planowane są
żelbetowe ściany oporowe.

„Przebudowa i nadbudowa le-
wego wału rzeki Wisły oraz lewe-
go wału rzeki Pszczynki od ujścia
rzeki Gostynki (miejsce zakończe-
nia nadbudowy walów rzeki Go-
stynki w km 0+000 – 1+200) do
nasypu kolejowego w m. Jedlina
g. Bojszowy”.

Projekt dotyczy wału rzeki Wisły
w km 5+400 – 7+802,66 oraz
rzeki Pszczynki w km. 0+000 –
0+764,03, co razem stanowi
modernizację wału na długości 3
167 m.

Planowany termin wykonania
prac projektowych to koniec paź-
dziernika bieżącego roku, zaś in-

westycje będą prowadzone od
początku 2014 r.

IInnwweessttyyccjjee  zzaakkoońńcczzoonnee  
ii ww ttrraakkcciiee  rreeaalliizzaaccjjii

Do końca 2012 r. zrealizowa-
no kilka poważnych inwestycji do-
tyczących budowy, nadbudowy
i modernizacji obwałowań prze-
ciwpowodziowych:

Rozbudowa wałów przeciwpo-
wodziowych rzeki Gostynka w km
1+200-3+000 w m. Bijasowice,
gm. Bieruń i w m. Jedlina gm.
Bojszowy w zakresie wał lewy
1+137 – 1+942 i wał prawy
1+217 -1+595 (km wału) – za-
kończono: 27.06.2012 r.;

Rozbudowa prawego wału rze-
ki Przemszy w km 0+000-0+800
w Bieruniu Czarnuchowicach,
etap II – km 0+000-0+270 – za-
kończono: 25.06.2012 r.;

Rozbudowa prawego wału rze-
ki Przemszy w km 0+800-1+450
w Bieruniu Czarnuchowicach –
zakończono: 6.06.2012 r.

Usuwanie skutków powodzi na
lewym wale rzeki Pszczynki na dłu-
gości ok. 20 m w rejonie km
0+100 w m. Jedlina, gmina Boj-
szowy – zakończono: 30.04.2012 r.

W trakcie realizacji są następu-
jące inwestycje:

Budowa, nadbudowa i przebu-
dowa obustronnych obwałowań
przeciwpowodziowych wraz z od-
budową cieku Goławieckiego, od
ujścia (do rz. Wisły) do ul. Wawel-
skiej, w m. Bieruń Nowy, gm. Bie-
ruń (rozpoczęcie robót budowla-
nych: 27.09.2012 r., zakończe-
nie 31.10.2014 r.);

Przebudowa wałów przeciwpo-
wodziowych rzeki Gostynki w km

1+200 – 3+000 w m. Bijasowi-
ce, gm. Bieruń i w m. Bojszowy –
Etap III wał lewy: 1+942 –
2+957, wał prawy: 1+595 –
2+838 (planowany termin roz-
poczęcia robót budowlanych to
marzec 2013, zakończenie do
kwietnia 2014 r.);

Odbudowa koryta cieku Ła-
weckiego w km 2+380 – 5+035,
Etap I 2+380 – 3+397 (rozpo-
częcie robót budowlanych:
13.08.2012r., zakończenie:
15.09.2013 r.).

PPoozzoossttaałłee  
ppllaannoowwaannee  iinnwweessttyyccjjee::

Budowa nowego lewego wału
rzeki Pszczynki w m. Międzyrzecze
w km rzeki 5+000 – 6+450 (od
ul. Międzyrzeckiej do ul. Gilowic-
kiej);

Przebudowa i odbudowa obu-
stronnych wałów przeciwpowo-
dziowych rzeki Gostynki w km
3+000 – 4+200, gm. Bieruń
i gm. Bojszowy;

Odbudowa koryta cieku Ła-
weckiego w km 2+380 – 5+035,
Etap II 3+397 – 5+035; 

Przebudowa i odbudowa obu-
stronnych wałów przeciwpowo-
dziowych rzeki Gostynki w km le-
wy wał: 4+200 – 10+620, prawy
wał: 4+200 – 11+450. 

OOpprraaccoowwaałł  WWyyddzziiaałł  ZZaarrzząąddzzaa--
nniiaa  KKrryyzzyyssoowweeggoo,,  SSpprraaww  OObbrroonn--
nnyycchh  ii ZZddrroowwiiaa  SSttaarroossttwwaa  PPoowwiiaa--
ttoowweeggoo  ww BBiieerruunniiuu,,  wwyykkoorrzzyyssttaannoo

mmaatteerriiaałłyy  ŚŚlląąsskkiieeggoo  ZZaarrzząądduu  
MMeelliioorraaccjjii  ii UUrrzząąddzzeeńń  WWooddnnyycchh

ww KKaattoowwiiccaacchh  
––  BBiiuurraa  TTeerreennoowweeggoo  ww BBiieerruunniiuu
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„Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Śląskiego 

realna odpowiedź na realne potrzeby”

Przebudowa drogi powiatowej 5905S, 
ul. Bojszowskiej w Bieruniu 

z zastosowaniem „cichych asfaltów”

Beneficjent: Powiat Bieruńsko−Lędziński
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2007−2013

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

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

Informacje źródłowe na temat Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2007−2013 znajdują się na stronie internetowej 

www.rpo.silesia−region.pl

W okresie od dnia 8 do 23 kwietnia 2013 r., na terenie powiatu bieruń−
sko−lędzińskiego przeprowadzana jest

kwalifikacja wojskowa
Przeprowadzanie kwalifikacji ma miejsce w budynku Powiatowego Centrum

Społeczno−Gospodarczego w Lędzinach, przy ul. Lędzińskiej 24 (przystanek

przy Urzędzie Miasta).

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w ww. terminie, podle−

gają:

1) mężczyźni urodzeni w 1994 r.;

2) mężczyźni urodzeni w latach 1989−1993, którzy nie posiadają określonej

kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby urodzone w latach 1992 i 1993, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo nie−

zdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, je−

żeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji

wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo nie−

zdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, je−

żeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji woj−

skowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listo−

pada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej

Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby

wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

4) kobiety urodzone w latach 1989−1994, posiadające kwalifikacje przydat−

ne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu

uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim

2012/ 2013 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i we−

terynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studen−

tkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w §

2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie

wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwa−

lifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321);

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia

służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do

czynnej służby wojskowej.

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej otrzymują imienne wezwania do

stawienia się od wójtów lub burmistrzów.

Nie otrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z obowiązku stawienia się

do kwalifikacji wojskowej, w terminie i miejscu określonym w Obwieszczeniu

Wojewody Śląskiego z dnia 10 stycznia 2013 roku o kwalifikacji wojskowej

w 2013 roku.
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Z umowami przewozu mamy do czynienia zarówno
w codziennym życiu, gdy korzystamy z autobusów ko-
munikacji miejskiej, gdy nadajemy lub odbieramy
przesyłki, jak również gdy wybieramy się w podróż
samolotem lub pociągiem. Należy rozróżnić dwa ty-
py takich umów: umowy przewozu osób (i ewentual-
nie bagażu) oraz umowy przewozu przesyłek towa-
rowych, zwanych także często usługami kurierskimi. 

ZZaawwiieerraajjąącc  uummoowwęę  pprrzzeewwoozzuu  wwaarrttoo  uussttaalliićć
pprrzzeeddee  wwsszzyyssttkkiimm::  

1. Z kim zawiera się umowę (nazwa przewoźni-
ka, siedziba, adres, adres korespondencyjny);

2. Jakie są zasady odpowiedzialności przewoź-
nika z tytułu niewykonania lub nienależytego wy-
konania umowy.

UUpprraawwnniioonnyy  aallbboo  ppooddrróóżżnnyy  mmoożżee  zzłłoożżyyćć  ddoo
pprrzzeewwooźźnniikkaa  rreekkllaammaaccjjęę::

1) Z tytułu niewykonania lub nienależytego wy-
konania umowy przewozu;

2) Gdy nie zgadza się z treścią wezwania do za-
płaty i może udowodnić, że posiadał ważny doku-
ment przewozu.

RReekkllaammaaccjjęę  nnaalleeżżyy  sskkłłaaddaaćć  ppiisseemmnniiee..  PPoowwiinnnnaa
oonnaa  zzaawwiieerraaćć::

1) Datę sporządzenia reklamacji;
2) Imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania

(siedzibę) przewoźnika;
3) Imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania

(siedzibę) osoby składającej reklamację;
4) Tytuł oraz uzasadnienie reklamacji;
5) Kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego

dokumentu przewozowego);

6) Wykaz załączonych dokumentów;
7) Podpis osoby uprawnionej do wniesienia rek-

lamacji.
Do reklamacji powinny być dołączone, odpo-

wiednio do przedmiotu roszczenia, oryginały
dokumentów dotyczących zawarcia umowy
przewozu oraz potwierdzone kopie innych doku-
mentów związanych z rodzajem i wysokością ro-
szczenia. Reklamację składa się w dowolnym
punkcie odprawy przewoźnika lub w jednostce
organizacyjnej wskazanej przez przewoźnika ja-
ko właściwa do załatwiania reklamacji. Najczę-
ściej będzie to określone w regulaminie prze-
woźnika. Można to zrobić osobiście albo pocztą
(najlepiej listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru).

Odpowiedź na reklamację powinna być udzie-
lona niezwłocznie, nie później niż w terminie 30
dni od dnia przyjęcia reklamacji. Za moment
udzielenia odpowiedzi należy uznać dzień, w któ-
rym dotarła ona do adresata. Nieudzielenie przez
przewoźnika odpowiedzi na reklamację w wyma-
ganym terminie skutkuje uwzględnieniem rekla-
macji. 

CChhcceesszz  wwiieeddzziieećć  wwiięęcceejj??

OOddwwiieeddźź  ppoorrttaall::  
wwwwww..kkoonnssuummeenntt..ggoovv..ppll  

bbąąddźź  sskkoonnttaakkttuujj  ssiięę  bbiiuurreemm  ppoowwiiaattoowweeggoo
rrzzeecczznniikkaa  kkoonnssuummeennttóóww  ww  BBiieerruunniiuu

ppoodd  nnrr  tteelleeffoonnuu::  3322 222266--9911--7755..

UUSSŁŁUUGGII  PPRRZZEEWWOOZZOOWWEE  --  RREEKKLLAAMMAACCJJEE Finał Ligi Orlików
Na orlikach w naszym powiecie:

w Bojszowach (orlik przy Gimnazjum),
w Lędzinach i Bieruniu (przy Powiato-
wych Zespołach Szkół oraz Liceum
Ogólnokształcącym) 25 maja 2013 r.
odbędzie się IV Finał Wojewódzki Śląs-
kiej Ligi Orlików w piłce nożnej o Puchar
Marszałka Województwa Śląskiego.

Śląska Liga Orlików w piłce nożnej
rozgrywana jest od 2010 r. Uczestni-
czą w niej drużyny szkolne chłopców
ze szkół podstawowych, gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych naszego
województwa, a od 2011 r. również
drużyny szkolne dziewcząt. Finały ŚLO
do tej pory przeprowadzono w Dąbro-
wie Górniczej, Chorzowie i Wodzisła-
wiu Śląskim

Tegoroczny finał wojewódzki zosta-
nie uroczyście otwarty na orliku przy
bieruńskim LO, gdzie następnie roze-
grane będą mecze finałowe drużyn
gimnazjalnych dziewcząt. Mecze
chłopców odbędą się na trzech pozo-
stałych orlikach.

Spotkanie organizacyjne w tej spra-
wie odbyło się 9 kwietnia w Starostwie
Powiatowym. Finał odbędzie się pod
egidą Śląskiego Szkolnego Związku
Sportowego oraz starosty bieruńsko-
lędzińskiego. 



ppoowwiiaattbbll..ppll24

CLEMENSY AD’2012

PPrroowwaaddzząąccyy  cclleemmeennssoowwąą  ggaallęę  MMaaggddaalleennaa  SSzzaaffrroonn  ii  DDaarriiuusszz  GGnniizzaa..  DDoo  śśppiieewwuu  pprrzzyyggoottoowwuujjee
ssiięę  cchhóórr  „„JJuuttrrzzeennkkaa””..

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  PPoowwiiaattuu  JJóózzeeff  BBeerrggeerr,,  ssttaarroossttaa  BBeerrnnaarrdd
BBeeddnnoorrzz  ii  RRoommuuaalldd  KKuubbiicciieell..

SSttaattuueettkkaa,,  ddyypplloomm  ii  kkwwiiaattyy  ddllaa  JJaannaa  WWiieecczzoorrkkaa..
DDyyrryyggeenntt  RRoobbeerrtt  KKooźźbbiiaałł  ii  sskkrrzzyyppaacczzkkii  zz  zzeessppoołłuu
„„PPoonnttiicceelllloo””..  
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