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KKrrzzyysszzttooff  GGrryykkssaa – witrażownik z Bierunia, RRaaffaałł  BBuullaa – dokumentalista, historyk-amator, autor książek o przeszłości
naszej ziemi (przede wszystkim Lędzin i Chełmu Śląskiego) oraz ZZyyggmmuunntt  FFoollttaa – dyrektor Centrum Badań i Dozoru Gór-
nictwa Podziemnego w Lędzinach zostali kolejnymi laureatami Nagrody Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego w Dziedzinie
Kultury.

Obradująca 4 lutego kapituła wybrała ich kandydatury spośród nominowanych i przyznała im Clemensy: Pro Arte (za
osiągnięcia w twórczości artystycznej), Pro Cultura (za upowszechnienie kultury) i Pro Publico Bono (za wspieranie ini-
cjatyw na rzecz kultury i ochrony jej dóbr). Nagrody zostaną wręczone w marcu podczas uroczystości w Lędzinach.

Więcej informacji o laureatach i relacja z uroczystości w następnym wydaniu informatora oraz na stronie internetowej
powiatbl.pl. 

Clemensy AD'2010
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To było historyczne wydarze-
nie. 27 stycznia, w 66. rocznicę
wyzwolenia obozu KL Auschwitz
–Birkenau, Bronisław Komorow-
ski – Prezydent RP, Christian
Wolff – Prezydent Niemiec, byli
więźniowie KL Auschwitz (m. in.
Władysław Bartoszewski i August
Kowalczyk) spotkali się z mło-
dzieżą w Międzynarodowym Do-
mu Spotkań Młodzieży w Oświę-
cimiu. 

Na osobiste zaproszenie Chri-
stopha Heubnera, wiceprezyden-
ta Komitetu Oświęcimskiego,
uczniowie Powiatowego Zespołu
Szkół w Bieruniu znaleźli się
w gronie osób uczestniczących

w tym spotkaniu, które stanowiło
jednocześnie inaugurację obcho-
dów 25-lecia powstania Między-
narodowego Domu Spotkań
Młodzieży w Oświęcimiu. Głó-
wnym punktem programu była
debata pod hasłem „Co pozo-
staje w pamięci... Historia Euro-
py, nadzieja Europy”. Młodzi lu-
dzie dzielili się osobistymi do-
świadczeniami, refleksjami na te-
mat tego, jak poznanie prawdy
o Auschwitz wpłynęło na ich po-
strzeganie świata świadomość hi-
storii. Thomas ze szkoły Volkswa-
gena – jak sam się przedstawił –
bardzo sugestywnie opowiedział
o swoim przeżyciu: - W

Niemczech, w szkole, przekaza-
no nam wiele teorii na temat Ho-
locaustu, aby przygotować nas
na przyjazd do Auschwitz. Dopie-
ro jednak gdy czyściłem buty po-
mordowanych, boleśnie uświa-
domiłem sobie, co tu naprawdę
się wydarzyło.

– Bycie w tym miejscu, pośród
rzeczywistych świadków piekła
Holocaustu, to dla mnie ogrom-
ne przeżycie – mówiła Anna Jaki-
miec, uczennica bieruńskiego
PZS-u, uczestniczka wymiany
polsko-niemieckiej w 2009 r. –
To wyróżnienie i zobowiązanie
dla nas młodych do bycia czuj-
nym. To bardzo ważne, co po-

wiedział pan Prezydent Komo-
rowski, że nigdy nie możemy być
pewni przyszłości, a fakt, że je-
steśmy młodzi nie zwalnia nas
z obowiązku wiedzy.

Po spotkaniu delegacja Powia-
towego Zespołu Szkół w Bieruniu
oraz partnerskiej szkoły Volkswa-
gena z Wolfsburga złożyła wie-
niec pod Ścianą Śmierci. 

Powiatowy Zespół Szkół w Bie-
runiu współpracuje z Międzyna-
rodowym Domem Spotkań Mło-
dzieży w Oświęcimiu od prawie
15 lat, realizując wspólny projekt
edukacyjny polsko-niemieckiej
wymiany młodzieży „Nauka po-
przez spotkanie”. BBSS

UUcczznniioowwiiee  nnaa  pprreezzyyddeenncckkiieejj  ddeebbaacciiee

– Chciałem pogratulować, nie tylko wszy-
stkim odznaczonym i ich rodzinom, ale także
społecznościom lokalnym, w których Państwo
żyliście. Mam świadomość jak niełatwo za-
chować się w taki sposób w sytuacji skrajne-
go zagrożenia własnej rodziny, własnej oso-
by, jak niełatwo zachowywać się w sposób ar-
cyprzyzwoity, uwzględniający większy dramat
i większy lęk innych ludzi. Chciałem podzię-
kować Państwu za to, że w sytuacji skrajnego
zagrożenia potrafiliście okazać najszlachet-
niejszą część ludzkiej duszy. Jesteśmy wszyscy
jako społeczeństwo Państwa dłużnikami.

Tak powiedział Prezydent RP Bronisław Ko-
morowski podczas uroczystości nadania or-
derów Odrodzenia Polski osobom, które
w latach 1940-1945 niosły pomoc więźniom
Auschwitz.

Uroczystość związana z 66. rocznicą wy-
zwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu
koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birke-
nau odbyła się 2 lutego w Belwederze. Wśród
17 „Ludzi Dobrej Woli” uhonorowanych „za
wybitne zasługi w ratowaniu życia ludzkiego”
była Róża Sklorz z Bojszów. Sklorze i Lyski to
były dwie rodziny, które udzieliły pomocy
zbiegłemu w czerwcu 1942 roku z obozu Au-
gustowi Kowalczykowi. Późniejszy aktor i re-
żyser wydarzenia te szeroko przedstawił
w swojej książce „Refren kolczastego drutu.
Trylogia prawdziwa” i przygotowanym przez
siebie monodramie „Więzień 6804”. Za to
artystyczne świadectwo prawdzie, za propa-
gowanie bohaterskiej postawy bojszowian,

August Kowalczyk został wyróżniony między
godnością Honorowego Obywatela Bojszów. 

Obecny na uroczystości August Kowalczyk
(wieloletni działacz Towarzystwa Opieki nad
Oświęcimiem, aktywista organizacji skupiają-
cych byłych więźniów obozu i antyhitlerowskie-
go ruchu oporu oraz propagujących pokój
i polsko-niemieckie pojednanie) opowiadał
o pomocy udzielonej mu po ucieczce z obozu.

– Tutaj siedzą ludzie, którzy wówczas przy-
garnęli mnie w sposób niezwykły. Dwie mło-
de dziewczyny śląskie spotkały w zbożu pra-
wie nagiego faceta, poszły do swojej ciotki
i po trzech dobach zaproponowały jej, żeby
zabrać go do siebie. A ciotka powiedziała, że
skoro nie potrafili uratować życia Franciszka,
jej brata, księdza salezjanina, który dwa tygo-

dnie wcześniej zmarł w Dachau, to może uda
im się ocalić to życie. I to zrobiła matka, któ-
ra miała dwóch synów w Wehrmachcie. I ja
siedem tygodni na stryszku byłem tym ciężkim
zagrożeniem. Jest tutaj jedna z dziewcząt Ró-
ża, która miała wtedy 13 lat. Nie przewidy-
waliśmy, że będzie nam dane razem przeżyć
takie chwile jak dzisiejsza – powiedział.

W belwederskiej uroczystości Róży Sklorz
towarzyszyli wójt Bojszów Henryk Utrata, sta-
rosta Bernard Bednorz i Bronisław Sklorz –
bratanek pani Róży, uhonorowanej Krzyżem
Oficerskim OOP.

Inny wyróżniony – Franciszek Lysko z Boj-
szów, nie mógł uczestniczyć w belwederskiej
uroczystości i Krzyż Oficerski odbierze w póź-
niejszym terminie. 

Po niemal 70. latach od okupacyjnego wydarzenia

Order dla bohaterskiej bojszowianki

RRóóżżaa  SSkklloorrzz  zz PPrreezzyyddeenntteemm  RRPP  BBrroonniissłłaawweemm  KKoommoorroowwsskkiimm,,  ssttaarroossttąą  ii wwóójjtteemm  BBoojjsszzóóww..
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Budowa nowego budynku stała się milowym
krokiem ku usprawnieniu obsługi mieszkańców
przez Starostwo Powiatowe w Bieruniu. W trosce
o jej dalsze doskonalenie,

ppoocczzyynnaajjąącc  oodd  11 mmaarrccaa  22001111  rrookkuu,,
wwpprroowwaaddzzoonnee  bbęęddąą  nnoowwee,,  bbaarrddzziieejj
ddooggooddnnee  ddllaa  iinntteerreessaannttóóww  ggooddzziinnyy
ffuunnkkccjjoonnoowwaanniiaa  uurrzzęędduu..
WW  ppoonniieeddzziiaałłkkii  SSttaarroossttwwoo  bbęęddzziiee
cczzyynnnnee  oodd  ggooddzziinnyy  77..3300  ddoo  1177..0000,,
oodd  wwttoorrkkuu  ddoo  cczzwwaarrttkkuu  ww ggooddzziinnaacchh
oodd  77..3300  ddoo  1155..3300,,  ww ppiiąąttkkii  oodd  77..3300
ddoo  1144..0000..

Warto nadmienić, że w nowym gmachu Sta-
rostwa Powiatowego w Bieruniu funkcjonuje
już Wydział Komunikacji, przeniesiony z do-
tychczasowej siedziby, która mieściła się w są-
siednim budynku Centrum Inicjatyw Gospo-
darczych.

– Czynimy kroki zmierzające do uczynienia
Starostwa urzędem przyjaznym dla mieszkańca.
By umożliwić wygodne parkowanie samocho-
dów interesantów przed gmachem urzędu, par-
king dla pracowników starostwa został wyzna-
czony na tyłach budynku. Takie rozwiązanie za-
pewnia swobodny dostęp do miejsc parkingo-
wych osobom załatwiającym sprawy urzędowe
w Starostwie, a także ułatwia osobom niepełno-
sprawnym korzystanie ze specjalnie wyznaczo-
nych stref parkingowych – informuje sekretarz
powiatu Krystian Grzesica (na zdjęciu). ZZKK

PPrrzzyyjjaazznnee  SSttaarroossttwwoo

Dramatyczne doświadczenia powodzi, któ-
re dotknęły nasz powiat w 1997 i 2010 roku,
powoduje, że mieszkańcy są w uzasadniony
sposób wyczuleni na problemy związane z te-
go rodzaju zagrożeniami. Skuteczne zabez-
pieczenie przeciwpowodziowe to jedno z naj-
ważniejszych zadań stojących przed powia-
tem – podkreśla starosta Bernard Bednorz,
który niemal od pierwszych dni sprawowania
swego urzędu podjął szereg różnorodnych
starań mających na celu realizację tych zape-
wnień. 

W przedostatnim dniu starego roku Ber-
nard Bednorz (w obecności burmistrza Bieru-
nia Bernarda Pustelnika) spotkał się w staro-
stwie z zastępcą dyrektora ds. utrzymania
wód Regionalnego Zarządu Gospodarki Wo-
dnej w Gliwicach Krystianem Polywką oraz
kierownikiem Czesławem Witańskim w spra-
wie awaryjnego zabezpieczenia powstałej
niedawno wyrwy brzegowej w korycie rzeki
Małej Wisły w Bijasowicach. Specjaliści
z RZGW przedstawili projekt wykonawczy
przedsięwzięcia mającego umocnić i ochro-
nić brzeg rzeki, a w konsekwencji zlikwidować
zagrożenie powodziowe w tym rejonie.
Przedstawiciele RZGW zapewniają, że prace
nad wykonaniem zabezpieczenia 305-metro-
wego odcinka zostaną zakończone do 30
kwietnia. 

Również z inicjatywy starosty 12 stycznia do-
szło do spotkania z Joanną Ślusarczyk, dyrek-

torem Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Katowicach na temat komplekso-
wej modernizacji wałów przeciwpowodzio-
wych na ciekach wodnych w naszym powiecie,
budowy powiatowego magazynu przeciwpo-
wodziowego i nowej lokalizacji siedziby Biura
Terenowego ŚZMiUW w Bieruniu. Starosta za-
deklarował pomoc i wsparcie przygotowania
terenów pod inwestycję. Temu celowi służył
między innymi rekonesans w Zawichoście –
mieście w powiecie sandomierskim kojarzo-
nym najczęściej z radiowymi komunikatami
o stanie wód na największych rzekach w kraju. 

B. Bednorz i J. Ślusarczyk oglądali tamtej-
sze magazyny przeciwpowodziowe. Podobne
składy (powiatowe, ale o znaczeniu ogólno-
wojewódzkim) mogłyby powstać w niedale-
kiej przyszłości na naszym terenie, gdzieś przy

głównej drodze przecinającej nasz powiat,
np. na części 52-arowej działki należącej
obecnie do Powiatowego Zarządu Dróg.

O ochronie przeciwpowodziowej rozma-
wiano także podczas pierwszego w tej kaden-
cji konwentu powiatowego – wspólnego ro-
boczego spotkania starosty, burmistrzów
i wójtów z udziałem dyrektor Joanny Ślusar-
czyk z ŚZMiUW.

Jak widać, temat ochrony przeciwpowo-
dziowej nie zniknął z pola uwagi władz po-
wiatowych. Jednym z wielu przykładów jest
m. in. decyzja zarządu powiatu o finanso-
wych wsparciu zakupu nowej wysokowydaj-
nej pompy dla bieruńskiej OSP. A to prakty-
cznie początek szeroko zakrojonych i miejmy
nadzieję skutecznych działań mających na
celu zlikwidowanie wieloletnich zaniedbań
i wzmocnienia ochrony przed niebezpieczeń-
stwem powodzi, powstaniem strat material-
nych a przede wszystkim przed zagrożeniem
dla zdrowia i życia obywateli.

Niedawno zakończyły się także konsultacje
społeczne dotyczące „Programu ochrony przed
powodzią w dorzeczu górnej Wisły”. Jest to
kompleksowy projekt ochrony przed powodzią
terenów znajdujących się w pięciu wojewó-
dztwach. W ramach tego programu planowa-
na jest m. in. regulacja koryt rzek, budowa
zbiorników retencyjnych, stopni wodnych itp.
Jego realizacja pozwoli w ciągu najbliższych
15-20 lat wyeliminować zagrożenie powodzią
w dorzeczu górnej Wisły. Ponieważ program
dotyczy 96,9% powierzchni województwa ma-
łopolskiego, to właśnie wojewoda małopolski
z upoważnienia ministra spraw wewnętrznych
i administracji szczególnie mocno zaangażo-
wał się w jego konsultowanie i tworzenie.

Chronić powiat przed powodzią

SSppoottkkaanniiee  ssttaarroossttyy  BBeerrnnaarrddaa  BBeeddnnoorrzzaa
zz JJooaannnnąą  ŚŚlluussaarrcczzyykk,,  ddyyrreekkttoorreemm  ŚŚlląąsskkiiee--
ggoo  ZZaarrzząądduu  MMeelliioorraaccjjii  ii UUrrzząąddzzeeńń  WWoo--
ddnnyycchh  ww KKaattoowwiiccaacchh..

Większość obszaru naszego powiatu ma niekorzystne położenie
w zlewni Wisły i dorzeczu jej dopływów: Pszczynki, Korzeńca, Go-
styni, Mlecznej, Potoku Goławieckiego oraz rzeki Przemszy z jej
dopływem – potokiem Imielinka, co niesie poważne zagrożenie
powodziowe.
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KKRRÓÓTTKKOO
Analizie stanu bezpieczeństwa,

zaopiniowaniu pracy Komendy
Powiatowej Policji za rok 2010
oraz planowi pracy na rok bieżący
poświęcone były 8 lutego pierwsze
w tej kadencji obrady Powiatowej
Komisji Bezpieczeństwa i Porząd-
ku. Komisja, która skupia m. in.
starostów, burmistrzów i wójta Bie-
runia, Imielina i Chełmu Śląskie-
go, szefów prokuratur w Tychach
i Mysłowicach, powiatowych ko-
mendantów policji, w tym roku
planuje się zająć przede wszystkim
przygotowaniem powiatowego
programu zapobiegania przestęp-
czości, ochrony obywateli i po-
rządku publicznego oraz opinio-
waniem programu budowy i mo-
dernizacji obwałowań rzek i cie-
ków wodnych na terenie powiatu
na lata 2011-2014. Osobny te-
mat stanowiły zagadnienia popra-
wy bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym na terenie powiatu (edu-
kacja, prewencja i inne działania).

Starosta był gościem Milana
Jerabka, dyrektora fabryki „Da-
none” w Bieruniu od kilku miesię-
cy kierującego zakładem. Było to
pierwsze oficjalne spotkanie. Sta-
rosta podziękował dyrektorowi za
osobistą bezinteresowną pomoc
dla najbardziej poszkodowanych
podczas ubiegłorocznej powodzi
w Bieruniu. Przedmiotem rozmów
były również sprawy zakładu i je-
go perspektyw rozwojowych
w najbliższych latach. Dyrektor
Milan Jerabek zaproponował
swój udział w jednym z najbliż-
szych konwentów powiatowych –
spotkań starosty, burmistrzów
i wójtów naszych gmin – i rozmów
na temat funkcjonowania i per-
spektyw fabryki w powiecie, jej re-
lacji z otoczeniem, planowanych
przez zakład działań inwestycyj-
nych, w tym w szczególności w za-
kresie ochrony środowiska itd.

W imieniu Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej wicewojewoda

Dla realizacji tego zadania
powołano spółkę SPM Poland
Sp. z o. o. Spółka zakupiła te-
ren przy wjeździe do Bierunia
od strony Tychów (DK 44)
o powierzchni 17,5 ha na któ-
rym przewidziano budowę ma-
gazynów o powierzchni 60 tys.
m2, bocznicy kolejowej połą-
czonej z Fiatem Auto Poland,
placów i dróg o powierzchni
ok. 70 tys. m2. Spółka uzyska-
ła pozwolenie na budowę w li-
stopadzie 2010 r. i natych-
miast przystąpiła do realizacji
inwestycji. Budowa przewiduje
trzy etapy i zakończenie do
2013 roku. Wartość docelowa
inwestycji wyniesie ponad 150
mln zł. Powstanie tutaj przynaj-
mniej 150 nowych miejsc pra-
cy (docelowo 200-300), w tym
Centrum Badawczo-Rozwojo-
we zatrudniające minimum 10
inżynierów logistyków i kon-
struktorów. 

Spółka uzyskała dofinanso-
wanie z funduszy unijnych w ra-
mach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka lecz
tym samym zobowiązana zosta-
ła do spełnienia wielu kryteriów
podanych we wniosku do Mini-
sterstwa Gospodarki, w tym do-
tyczących zatrudnienia, ekolo-
gii, wyboru wykonawców i do-
stawców usług itp.

W styczniu w starostwie go-
ścili prezes Sistema Poland Sp.
z o. o. Dino Grasso – i dyrektor
Marek Cendry, którzy staroście
Bernardowi Bednorzowi przed-
stawili charakterystykę inwesty-
cji i gotowość współdziałania

w celu jej jak najsprawniejszej
realizacji, uruchomienia i zago-
spodarowania jej otoczenia
(szczególnie terenów zielonych)
zgodnie z sugestiami władz
miasta i powiatu. Starosta zao-
ferował pomoc w naborze wy-
kwalifikowanych kadr oraz
w rozwiązaniu kwestii drogo-
wego połączenia tej inwestycji
z istniejącymi trasami komuni-
kacyjnymi.

Swoistą „wizję lokalną” sta-
nowiła wspólna wizyta starosty
Bernarda Bednorza i burmistrza
Bierunia Bernarda Pustelnika na
terenie budowy Centrum Logi-
stycznego. MMRR

Powstaje wielkie 
centrum logistyczne
Spółka Sistema Poland buduje w Bieruniu, w bezpośrednim sąsiedztwie
Fiata Auto Poland, Centrum Logistyczne. Przy wykorzystaniu najnow-
szych światowych technologii i rozwiązań ma ono zapewnić nowoczes-
ną obsługę FAP oraz jego kooperantów.

Wchodząca w skład Międzynarodowej Grupy Kapitałowej Sistema
Poland Sp. z o. o, zajmuje się kompleksową obsługą logistyczną
firm z branży motoryzacyjnej i AGD. Działa na terenie Tychów
(gdzie mieści się jej siedziba), ma oddziały w Bielsku Białej, Sos-
nowcu i łodzi. Firma istnieje od 1995 r. i zatrudnia ok. 1400 pra-
cowników. Jej roczne obroty wyniosły w 2009 r. ok. 266 mln zł.

PPrrzzeeddssttaawwiicciieellee  SSiisstteemmaa  PPoollaanndd  SSpp..  zz  oo..oo..  zz  wwiizzyyttąą  ww  SSttaarroossttwwiiee  PPoowwiiaattoowwyymm..  OOdd  lleewweejj::  ddyyrreekkttoorr  PPZZDD
JJóózzeeff  PPiieecchhuullaa,,  ssttaarroossttaa  BBeerrnnaarrdd  BBeeddnnoorrzz,,  pprreezzeess  DDiinnoo  GGrraassssoo,,  ttłłuummaacczzkkaa,,  ddyyrreekkttoorr  MMaarreekk  CCeennddrryy..
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KKRRÓÓTTKKOO
śląski Stanisław Dąbrowa uhono-
rował 3 lutego radnego i członka
Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lę-
dzińskiego Wiesława Bigosa sre-
brnym Krzyżem Zasługi, nada-
nym za osiągnięcia w pracy sa-
morządowej i zasługi dla społe-
czności lokalnej oraz w działalno-
ści na rzecz rozwoju i upowszech-
niania sportu, ze szczególnym
uwzględnieniem osiągnięć w pra-
cy trenerskiej.

Przez trzy miesiące grupa akty-
wnych z Powiatowego Zespołu

Szkół w Bieruniu uczyła się przed-
siębiorczości w ramach projektu
„Moja Firma w Mojej Gminie”,
realizowanego we współpracy
z Fundacją Viribus Unitis. Pod-
czas Szkolnego Dnia Przedsię-
biorczości uczniowie przedstawili
swój pomysł na biznes w gminie
Bieruń kolegom z klas pierwszych
i drugich. Wymyślone przez nich
Muzeum Górnictwa „Czarne Zło-
to” w założeniach jest nie tylko
sposobem na zarabianie pienię-
dzy ale też promocję miasta.
Urząd Miejski w Bieruniu objął
honorowym patronatem tenże
projekt. Kilka eksponatów mu-
zeum można było zobaczyć na
wystawie, którą pomogli przygo-
tować instruktorzy praktycznej
nauki zawodu.. BBSS

Powołane zostały komitety ho-
norowy i organizacyjny XI Powia-
towych Igrzysk Osób Niepełno-
sprawnych. Ich przewodniczący-
mi zostali Józef Berger i Bernard
Bednorz. 

Zarząd Powiatu zgodził się na
złożenie przez dyrektora PZS
w Lędzinach wniosku do Fundacji
Rozwoju Systemu Edukacji Naro-
dowej Agencji Programu „Ucze-
nie się przez całe życie” o dofi-

21 stycznia w Starostwie Po-
wiatowym obradował pierwszy
w tej kadencji konwent powiato-
wy. We wspólnym roboczym
spotkaniu starosty, burmistrzów
i wójtów powiatu bieruńsko-lę-
dzińskiego wzięła również
udział dyrektor Joanna Ślusar-
czyk ze Śląskiego Zarządu Me-
lioracji i Urządzeń Wodnych
w Katowicach. 

Tematem wiodącym konwen-
tu była ochrona przeciwpowo-

dziowa powiatu. Poruszono sze-
reg problemów związanych
z działaniami na rzecz komplek-
sowej modernizacji wałów prze-
ciwpowodziowych na rzekach
i ciekach wodnych w powiecie
oraz budową powiatowego ma-
gazynu przeciwpowodziowego.
Omówiono temat zimowego
utrzymania dróg i planów w tym
zakresie na najbliższe trzy lata.
Rozmawiano również o plano-
wanych inwestycjach drogowych

w każdej z gmin w tej kadencji.
Starosta poinformował również
włodarzy miast i gmin o terminie
tegorocznych Powiatowych Tar-
gów Przedsiębiorczości i Ekolo-
gii, które planowane są na 11
i 12 czerwca.

Sekretarz powiatu Krystian
Grzesica powiedział o inicjaty-
wie ujednolicenia godzin urzę-
dowania starostwa z godzinami
pracy urzędów miast i gmin po-
wiatu. ZZKK

Obradował konwent powiatowy

Od pierwszego lipca 2011
Polska obejmie Przewodnictwo
w Radzie Unii Europejskiej.
Przejmując Prezydencję będzie
odpowiedzialna za organizację
spotkań UE, nada kierunek po-
lityczny Unii, zadba o jej rozwój,
integrację oraz bezpieczeństwo.
W związku z tym 4 stycznia do
Powiatowego Zespołu Szkół
w Lędzinach na zaproszenie dy-
rektor Ewy Matusik zawitał eu-
roposeł dr Jan Olbrycht, które-
go dorobek społeczno-polity-
czny na arenie krajowej i euro-
pejskiej wzbudził wśród ucze-
stników spotkania szczery po-
dziw i zainteresowanie. Polityk
ten m. in. był burmistrzem Cie-
szyna, Marszałkiem Wojewó-
dztwa Śląskiego, Wiceprezesem
Związku Miast Polskich, od
2004 r. posłem do Parlamentu
Europejskiego, Członkiem Za-
rządu Fundacji Roberta Schu-
mana, Wiceprzewodniczącym
Komisji Rozwoju Regionalnego.
Jest laureatem wielu odznaczeń
i nagród za działania na rzecz
regionów.

Swój prawie godzinny wykład
Jan Olbrycht poświęcił funkcjono-
waniu wspólnoty europejskiej jako
całości, znaczeniu współdziałania
państw głównie w zakresie gospo-
darczym, zasadności europejskie-
go prawodawstwa, argumentom
potwierdzającym konieczność do-
towania państw słabszych i dzia-

łaniom na rzecz promowania pol-
skich interesów w Unii.

Po wykładzie młodzież zadawa-
ła europosłowi pytania dotyczące
polskiej prezydencji, jej roli i zna-
czenia dla przyszłości państwa. W
spotkaniu, prócz uczniów techni-
kum i liceum lędzińskiego PZS,
brali udział m. in. przewodniczą-
cy Rady Powiatu Bieruńsko-Lę-
dzińskiego Józef Berger, przewo-
dnicząca Rady Miasta Lędziny
Teresa Ciepły, radni Grzegorz
Plewniok i Jerzy Żołna, przewo-
dniczący Rady Rodziców PZS Ar-
kadiusz Konieczny, dyrektorzy,
nauczyciele i przedstawiciele ucz-
niów zaprzyjaźnionych szkół.

Spotkanie to stanowiło też inau-
gurację cyklu spotkań i działań
Powiatowego Zespołu Szkół w Lę-
dzinach mających na celu promo-
cję Prezydencji Polski w Radzie UE.

Już 10 stycznia w PZS goszczo-
no posła na Sejm RP dwóch ka-
dencji Marka Wójcika. Podczas
spotkania z uczniami klasy matu-
ralnej omówił sposób, w jaki
w Polsce tworzy się prawo.

U progu polskiej prezydencji
w RE ważne jest, aby wszyscy
obywatele – a szczególnie mło-
dzież – byli zainteresowani ży-
ciem publicznym; zarówno lokal-
nym, jak i globalnym. Prawo
obowiązuje każdego obywatela,
każdego z nas, tak więc by znać
swoje prawa i obowiązki powin-
niśmy obserwować przestrzeń ży-
cia publicznego.

2233  lluutteeggoo  oo 1122..1155  ww aauullii  PPoo--
wwiiaattoowweeggoo  ZZeessppoołłuu  SSzzkkóółł  ww LLęę--
ddzziinnaacchh  ooddbbęęddzziiee  ssiięę  ssppoottkkaanniiee
zz ppoossłłeemm  ddoo  PPaarrllaammeennttuu  EEuurroo--
ppeejjsskkiieeggoo  MMaałłggoorrzzaattąą  HHaann--
ddzzlliikk.. EEMM

Spotkania z posłami

ZZ  ookkaazzjjii  pprreezzyyddeennccjjii
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pprrzzeezz  uucczzeessttnniicczzkkii  pprroojjeekkttuu..

ZD
JĘ

C
IE

: 
M

AT
EU

SZ
 K

AM
IŃ

SK
I



ppoowwiiaattbbll..ppll6

KKRRÓÓTTKKOO
nansowanie w ramach programu
Leonardo da Vinci – konkurs
2010, projekty mobilności – wy-
miany i staże (IVT) praktyki zawo-
dowe i staże dla osób uczących
się. W ramach tego projektu dy-
rektor PZS planuje skierowanie
na miesięczne praktyki w 2011
roku: 20 uczniów – 5. elektryków
do Norwegii i 15 informatyków
do Irlandii. Program nie wymaga
wkładu własnego, jednakże wy-
magane jest 20% na prefinanso-
wanie, które w tym przypadku
wynosi ok. 50 000 zł. Kwota ta
zostanie zrefundowana z progra-
mu po przedstawieniu przez rea-
lizatora projektu sprawozdania
końcowego.

Trwa protest lekarzy z Od-
działu Urazowo-Ortopedyczne-
go przeciwko decyzjom dyrekto-
ra Wojewódzkiego Szpitala Spe-
cjalistycznego nr 1. Z tuzina le-
karzy tego oddziału ośmioro od
dłuższego czasu przebywa na
zwolnieniach chorobowych. We-
dług dyrektora przyczyną absen-
cji ortopedów jest radykalny pro-
gram oszczędnościowy wprowa-
dzony przez dyrekcję w zadłużo-
nym szpitalu, zakładający re-
strukturyzację zatrudnienia i wy-
nagrodzeń. Lekarze twierdzą
natomiast, że dyrekcja chce po-
czynić nadmierne oszczędności,
prowadzące do zagrożenia
zdrowia i życia 250 tys. pacjen-
tów – mieszkańców Tychów, po-
wiatu bieruńsko-lędzińskiego
i okolic. Lekarze – związkowcy
protestują przeciwko planowa-
nym zwolnieniom lekarzy i okro-
jeniu działalności lecznicy, ogra-
niczeniu zarobków lekarzy, moż-
liwości rozwoju zawodowego.
Oddział od grudnia jest za-
mknięty, pacjenci zostali ewa-
kuowani do innych szpitali, tam
trafiają również np. poszkodo-
wani w wypadkach.

Starosta spotkał się z lekarzami
ortopedami, którzy przyjechali do
starostwa i przekazali mu obszer-
ne pismo, w którym przedstawili
zaistniałą sytuację i powstałe za-
grożenia związane z ogranicze-
niem pacjentom dostępu do

Decyzją Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej Powiatowy Ze-
spół Szkół w Bieruniu otrzymał
status organizatora Ogólnopol-
skiej Olimpiady Wiedzy Górni-
czej „O Złotą Lampkę”. To
ogromny sukces w skali kraju –
bieruński PZS jest jedyną szkołą
średnią znajdującą się w gronie
organizatorów olimpiad zawo-
dowych. 

14 stycznia w bieruńskim PZS
odbył się II etap eliminacji,
w czasie którego wyłonieni zo-
stali finaliści I edycji Olimpiady
Wiedzy Górniczej „O Złotą
Lampkę”. O miejsce w finale,
zaplanowanym na 14 kwietnia,
walczyły dwuosobowe repre-
zentacje 14 szkół ze Śląska,
Małopolski i Lubelszczyzny
kształcących w zawodzie te-

chnika górnictwa podziemne-
go. Poziom wiedzy, jaką pre-
zentowali uczestnicy, był impo-
nujący. Do finału zakwalifiko-
wały się wyłącznie drużyny, któ-
re rozwiązały test z 60 zadania-
mi bezbłędnie lub popełniły co
najwyżej jedną (!) pomyłkę.
Niestety, do ścisłego finału nie
zakwalifikowali się uczniowie
z naszego powiatu. BBSS

OOlliimmppiiaaddaa  bbeezz  nnaasszzyycchh  uucczznniióóww

SSppoottkkaanniiee  zzee  ssppóółłkkaammii

Pokłosiem działań zainicjowanych przez Powiato-
wy Zespół Szkół w Bieruniu (chodzi o zorganizowa-
ną tutaj I Wojewódzką Konferencję Szkół Górniczych
pod hasłem „Jak uczyć. Problem braku materiałów
dydaktycznych i podręczników do teoretycznych
przedmiotów górniczych”) jest powstanie pierwszego
od około dwudziestu lat podręcznika dla technikum
górnictwa podziemnego „Maszyny i urządzenia gór-

nicze”, autorstwa dra Stefana Wyciszczoka, który
ukaże się za kilka tygodni. Prezentacja fragmentów
książki odbyła się w naszej szkole 14 stycznia.

Nauczyciele uczący teoretycznych przedmiotów
górniczych wysłuchali wystąpienia Stanisława
Grzybka, dyrektora Wydawnictwa REA, które
podjęło się wydania podręcznika oraz komenta-
rza dra inż. Jerzego Suchonia, jednego z jego re-
cenzentów, porozmawiania z autorem. W podrę-
czniku omówiono m. in. sposoby mechanicznego
urabiania skał, wiercenie otworów, obudowę
i podsadzanie wyrobisk, transport kopalniany,
urządzenia wyciągowe, przeróbkę mechaniczną
kopalin, podstawy eksploatacji maszyn, wentyla-
cji kopalń.

Obecni na spotkaniu otrzymali wydruk frag-
mentów pierwszej części książki oraz płytę CD
z rysunkami i schematami. BBSS

Podręcznik dla górników
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Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych
objętych działalnością spółek wodnych funkcjo-
nujących na terenie powiatu było głównym tema-
tem spotkania zorganizowanego 4 lutego w Sta-
rostwie Powiatowym z inicjatywy starosty bieruń-
sko-lędzińskiego. Wzięli w nim udział przedstawi-
ciele Bieruńskiej Spółki Wodnej oraz Gminnej
Spółki Wodnej w Bojszowach.

Omówione zostały zakres i obowiązki starosty
i zarządów spółek wodnych wynikające z przepi-
sów Prawa wodnego, zatwierdzonych statutów
w zakresie sprawowanego nadzoru oraz upra-
wnień przysługujących staroście i zarządom spó-
łek związanych z utrzymywaniem urządzeń melio-
racji wodnych szczegółowych.

Zebrani stwierdzili, że bazą wyjściową dla pra-
widłowego funkcjonowania spółek a zarazem
właściwie sprawowanego nadzoru nad spółkami
oraz wywiązywania się z zapisów art. 77 ustawy
Prawo wodne, który brzmi „W przypadku niewła-

ściwego utrzymywania urządzeń melioracji wo-
dnych szczegółowych przez zainteresowanych
właścicieli gruntów lub spółkę wodną starosta,
w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszo-
nych korzyści przez właścicieli gruntu, ustala
szczegółowe zakresy i terminy ich wykonania” jest
zinwentaryzowanie wszystkich urządzeń meliora-
cji wodnych szczegółowych na terenie powiatu.
Zarząd Powiatu rozważy prawną możliwość sfi-
nansowania wykonania tej inwentaryzacji. ZZPP
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GGrraattuulluujjęę  wwyybboorruu  nnaa  pprrzzeewwoo--
ddnniicczząącceeggoo  RRaaddyy  PPoowwiiaattuu..  DDllaa
ddoośśwwiiaaddcczzoonneeggoo  ssaammoorrzząąddooww--
ccaa,,  bbyyłłeeggoo  ppoossłłaa  nnaa  SSeejjmm,,  ttoo
kkoolleejjnnaa  ffuunnkkccjjaa  cczzyy  ccoośś  wwiięęcceejj??  

– Doświadczony… Rzeczywi-
ście, mogę tak o sobie powie-
dzieć. Prawie 12 lat (przez 3 ka-
dencje) byłem wiceprzewodni-
czącym Rady Miejskiej w Bieru-
niu. Wygrałem wybory do sej-
miku województwa z listy
Wspólnoty Samorządowej,
w 2006 roku zostałem posłem
na Sejm RP V kadencji z PO. 

KKaażżddaa  zz ttyycchh  ffuunnkkccjjii  ––  sspprraa--
wwoowwaannyycchh  ddaawwnniieejj  ii oobbeeccnniiee  ––
ttoo  iinnnnyy  oobbsszzaarr  ddzziiaałłaanniiaa,,  zzaakkrreess
oobboowwiiąązzkkóóww,,  kkoommppeetteennccjjii..

– W mieście radny skupia się
na sprawach mu najbliższych.
W podzielonym na okręgi je-
dnomandatowe Bieruniu radni
mocno koncentrują się na spra-
wach swojej ulicy lub części
miasta i często nie potrafią
wyjść poza ten obszar. Zrozu-
mieć, że są radnymi całego
miasta i powinni działać dla
dobra całego miasta, wszy-
stkich jego mieszkańców. 

Zupełnie inne doświadczenie
wypływa z sejmiku wojewó-
dztwa. Są to nieporównywalne
budżety i skale zagadnień. Kie-
dy zostałem radnym sejmiku
budżet Bierunia wynosił ok. 50
mln zł, budżet sejmiku prawie
600 mln, a na koniec kadencji
– ponad miliard. Sejmik zajmu-
je się problemami od Często-
chowy po Cieszyn. Radny nie
może patrzeć wyłącznie na inte-
resy już nie tylko swojej dzielni-
cy ale nawet miasta. W tej rze-
czywistości trzeba się odnaleźć,
wznieść ponad partykularyzmy,
ale zawsze miałem na uwadze
nasze miasto i powiat, i udało
mi się wiele dla nich osiągnąć.
Nie gdzie indziej, ale w sejmiku
znajdują się największe pienią-
dze, z których mogą skorzystać
gminy. 

Wiceprzewodniczący rady
miasta obraca się w swoim śro-

dowisku. W sejmiku są osoby
obce, o innym dużym, autoryte-
cie, pełniące poważne stano-
wiska. Aby cokolwiek osiągnąć,
trzeba znaleźć sojuszników.
Wiele pomogła mi funkcja wi-
ceprzewodniczącego komisji
budżetu. 

Poseł mierzy się z problema-
tyką krajową, powinien mieć na
uwadze interes kraju, z drugiej
strony – linię swojego ugrupo-
wania. Musi mieć odwagę do
wystąpień, do składania inter-
pelacji. Trzeba się nauczyć cier-
pliwości, pokory, godnie przy-

jmować argumenty przeciwni-
ka. Wystąpienia powinny być
racjonalne, wyważone, czemuś
służyć konkretnie. Poczułem się
pewniejszy w szeregu wystąpie-
niach tym bardziej, że zarówno
w sejmiku jak i w sejmie byłem
w ugrupowaniach opozycyj-
nych.

JJaakk  ppoossttrrzzeeggaa  ppaann  oobboowwiiąązzkkii,,
zzaaddaanniiaa,,  mmoożżlliiwwoośśccii  ddzziiaałłaanniiaa
pprrzzeewwooddnniicczząącceeggoo  RRaaddyy  PPoowwiiaattuu??
CCzzyy  jjeesstt  ttoo  ttyyllkkoo  sspprraawwnnaa  oorrggaannii--
zzaaccjjaa  ddzziiaałłaańń  RRaaddyy  ii ppooddeejjmmoowwaa--
nniiee  uucchhwwaałł??  

Sprawna organizacja to jest
podstawa dobrego działania
rady. Przewodniczący jest mo-
deratorem obrad i rzeczowej

dyskusji nad projektami uchwał,
czuwa nad salą, nad zespołem
radnych przy procedowaniu
i w chwili głosowania. 

Jako przewodniczący Rady
Powiatu mogę bazować na doś-
wiadczonych radnych, którzy
pełnili różne funkcje (w składzie
rady jest trzech byłych burmi-
strzów dwóch największych
miast powiatu), są przedsiębior-
cy i osoby, które sprawdzają się
na co dzień w pracy edukacyj-
nej... Działania przewodniczą-
cego muszą być niezwykle od-
powiedzialne, rzeczowe. Trzeba

wsłuchiwać się w głosy radnych,
w tym doświadczonych samo-
rządowców. Panowie Palowski,
Trzciński i Żołna tworzyli pod-
waliny powiatu. Starosta Be-
dnorz i radny Kłyk są aktywni
bez przerwy od pierwszej ka-
dencji. Oczekuję, że będą na-
dawali ton i kierunek naszym
działaniom. 

Przypominam sobie pierwszą
wizytę w starostwie: dwa pomie-
szczenia i prawo do korzystania
z sali narad budynku obecnego
Urzędu Skarbowego w Tychach.
Byłem przerażony. Nie bardzo
wierzyłem w możliwość działania
i pomyślność naszego powiatu –
jednego z najmniejszych w kraju.

Budżet był minimalny (teraz jest
ponad 10-krotnie większy; nasze
podstawowe dochody wynoszą
około 35 mln zł plus środki ze-
wnętrzne 17,6 mln zł na usuwa-
nie strat popowodziowych w Bie-
runiu, w sumie budżet przekra-
cza 50 mln zł). Ogromnym suk-
cesem byłego starosty Piotra
Czarnynogi i radnych jest obiekt,
który mamy, którym możemy się
szczycić i który nobilituje nasz
powiat w regionie a nawet
w kraju. Stworzono dobre wa-
runki i oczekuje się rzetelnej,
bardzo dobrej pracy wszystkich
zatrudnionych w powiecie.

JJaakk  oocceenniiaa  PPaann  sszzaannssee  rroozzwwoo--
jjuu  ppoowwiiaattuu??  WW kkttóórryymm  kkiieerruunnkkuu
tteenn  rroozzwwóójj  ppoowwiinniieenn  nnaassttęęppoo--
wwaaćć??  CCzzyy  mmaa  oonn  nnaassttęęppoowwaaćć
ww ooppaarrcciiuu  oo ppoommyyssłłyy  ii ssttrraatteeggiięę
nnaakkrreeśślloonnąą  pprrzzeezz  rraaddnnyycchh  ppoo--
pprrzzeeddnniicchh  kkaaddeennccjjii,,  cczzyy  ssttaawwiiaa
ppaann  nnaa  wwiięękksszząą  kkrreeaattyywwnnoośśćć  tteejj
rraaddyy??

– Planów opracowanych
przez poprzedników nie należy
odrzucać, bo mają mocne uza-
sadnienie i podłoże, ale należy
je modyfikować i wzbogacać.

Wiele dobrego poczyniono
w zakresie rozwoju bazy szkol-
nej, poprawy stanu dróg. Bra-
kuje jeszcze wielu obiektów in-
frastruktury. Najwyższa pora,
kiedy sytuacja finansowa po-
wiatu się poprawia, pomyśleć
o kolejnych inwestycjach
i obiektach służących całej spo-
łeczności powiatu.

Bardzo ważna jest Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna,
która mieści się w budynku pro-
bostwa przy kościele św. Barbary.
Dziękujemy księdzu proboszczo-
wi, że użyczył miejsca, ale możli-
wości rozwojowe tej poradni są
poważnie ograniczone. Buduje
się „Orlika” przy PZS w Lędzi-
nach, kolejny powstanie przy PZS
w Bieruniu – warto pomyśleć, czy
przy okazji tej inwestycji w Bieru-
niu nie udałoby się połączyć
obiektu sportowego ze szkołą
i dobudować część dla poradni?

Współpraca jest niezbędna
Rozmowa z JÓZEFEM BERGEREM, przewodniczącym Rady Powiatu 
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ppoowwiiaattbbll..ppll8

W celu bliższego przedsta-
wienia nowo wybranych ra-
dnych powiatowych zwróciliś-
my się do wszystkich radnych
z prośbą o autoprezentację –
krótką odpowiedź na parę
pytań, w kolejności o:

11..  ZZaawwóódd,,  wwyykksszzttaałłcceenniiee..
22..  PPrrzzeebbiieegg  kkaarriieerryy  zzaawwoo--

ddoowweejj,,  oobbeeccnnee  mmiieejjssccee  pprraaccyy  
33..  PPrrzzeebbiieegg  ddoottyycchhcczzaassoowweejj

kkaarriieerryy  ssppoołłeecczznnoo--ppoolliittyycczznneejj,,
ddoośśwwiiaaddcczzeenniiee  ww tteejj  ddzziiaałłaall--
nnoośśccii..

44  JJaakkiimmii  zzaaggaaddnniieenniiaammii
sszzcczzeeggóóllnniiee  rraaddnnaa  ((rraaddnnyy))
cchhccee  zzaajjąąćć  ssiięę  ww RRaaddzziiee  PPoo--
wwiiaattuu..

55..  ZZaaiinntteerreessoowwaanniiaa  oossoobbii--
ssttee,,  hhoobbbbyy..

66..  SSttaann  ccyywwiillnnyy  ((mmaałłżżoonneekk,,
eewweenntt..  ddzziieeccii  ii wwnnuukkii))..

Prezentujemy drugą część
otrzymanych od radnych od-
powiedzi na pytania z naszej
ankiety.

W części pierwszej (wyda-
nie z grudnia 2010 r.) pre-
zentowali się: Kazimierz
Chajdas, Walenty Goczoł,
Mirosława Jach-Sosna, Ma-
ria Janota, Czesław Kłyk,
Anna Kubica, Urszula myal-
ski, Alojzy Palowski, Grze-
gorz Plewniok i Mariusz Żoł-
na. Zamieściliśmy także wy-
wiad ze starostą bieruńsko-
lędzińskim Bernardem Be-
dnorzem. 

Kim
ONI
są?

HHeennrryykk  BBaarrcciikk
1. Wyższe politechniczne, eko-

nomiczne (nauczyciel mechanik,
informatyk).

2. Liceum Zawodowe w Ty-
chach, PZS Lędziny, Gimnazjum
nr 2 w Lędzinach (dyrektor).

3. Radny Powiatu III kadencji,
Przewodniczący Rady Powiatu
Bieruńsko-Lędzińskiego, Czło-
nek Społecznej Rady MZOZ Lę-
dziny.

4. Rozwój edukacji i oświaty,
pozyskiwanie środków zewnę-
trznych, ochrona środowiska oraz
pomoc osobom niepełnospra-
wnym.

5. Sporty zimowe, turystyka
i kultura.

6. Żonaty, dwoje dzieci. 

BBeerrnnaarrdd  BBeeddnnoorrzz
1. Wyższe techniczne – mgr inż.

górnik (Politechnika Śląska). Studia
podyplomowe zarządzanie kadrami
i doradztwo zawodowe.

2. KWK „Piast” – dyrektor ds. pra-
cy (1997-2001). Nadwiślańska Spó-
łka Węglowa SA – dyrektor ds.
współpracy z regionem (2001-
2002). Wicestarosta powiatu bieruń-
sko-lędzińskiego (2002-2010)

3. 1998-2002 – wiceprzewodni-
czący Rady Powiatu Bieruńsko-Lę-
dzińskiego, 2002-2010 wicestaro-
sta, obecnie starosta; 1999 – 2010
wiceprzewodniczący Powiatowej Ra-
dy Zatrudnienia; przewodniczący ze-
społów roboczych opracowujących
strategiczne dokumenty powiatu:
Strategia Rozwoju Powiatu na lata
2000-2013, Plan Rozwoju Lokalne-
go, Lokalny Program Rewitalizacji.

4. – 
5. Motoryzacja (motocykle) i nu-

mizmatyka
6. Żona Marzena, 2 dzieci: syn

Ireneusz, córka Hanna. 

JJóózzeeff  BBeerrggeerr
1. Nauczyciel, mgr historii.
2. Nauczyciel technikum Górni-

czego w Tychach, dyrektor SP 22
w Tychach, dyrektor LO im. Po-
wstańców Śląskich w Bieruniu,
obecnie emeryt. 

3. Radny trzech kadencji (od
1991 r.) w gminie Bieruń, wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej Bierunia
przez trzy kadencje, radny sejmiku
województwa śląskiego, poseł na
sejm RP V kadencji. Odznaczony
srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem
Kawalerskim OOP, Medalem Komi-
sji Edukacji Narodowej

4. Oświata, problematyka za-
pobiegania powodziom, budowa
drogi S-1, pozyskiwanie środków
zewnętrznych

5. Dobra książka historyczna,
filmy historyczne.

6. Żonaty. Syn Bartłomiej, wnu-
czka Dominika, wnuk Marcin. 

Jest w Ścierniach starostwo,
Centrum Inicjatyw Gospodar-
czych, Komenda Powiatowa Poli-
cji. Myślimy o ulokowaniu na tym
terenie jednostki ratowniczo-gaś-
niczej państwowej straży pożar-
nej. Jest to bardzo dobry punkt
w centralnym miejscu powiatu,
przy ważnej drodze krajowej,
którą przemieszczają się tysiące
pojazdów, między innymi z che-
mikaliami i innymi substancjami
niebezpiecznymi. Jak najbardziej
słuszna jest także inicjatywa sta-
rosty Bernarda Bednorza doty-
cząca stworzenia powiatowego
centrum przeciwpowodziowego
z magazynami specjalistycznego
sprzętu. Zarząd Powiatu podjął
już wstępne działania, zbiera do-
świadczenia.

Zabezpieczenie przeciwpo-
wodziowe to obecnie jeden
z dwóch ważnych celów powia-
tu. Musimy zrobić wszystko, że-
by nie doszło do czegoś po-
dobnego jak w 1997 i 2010 r.,
a przynajmniej mieć czyste su-
mienie, że zrobiliśmy wszystko
co w naszej mocy. I chociaż nie
jest to bezpośrednio zadanie

ani miasta ani powiatu, to my,
samorząd, jesteśmy odpowie-
dzialni za to, żeby to bezpie-
czeństwo zapewnić oraz wyeg-
zekwować to, co premier Do-
nald Tusk obiecał na spotkaniu
z mieszkańcami w świetlicy na
Remizowej w Bieruniu Nowym.

Drugim celem jest oświata.
Widzimy kolosalne zmiany
w naszych placówkach. Po kolei
obiekt po obiekcie jest dopro-
wadzany do stanu świetności,
ale – podobnie jak w przypadku
starostwa – muszą rosnąć wy-
magania powiatu co do szkół
jeśli chodzi o dydaktykę, po-
ziom nauczania. Powiat dając
środki na remonty, moderniza-
cję i nowe zakupy, aby młodzież
miała coraz lepsze warunki, do-
stawała się do najlepszych szkół
wyższych, ma prawo wymagać
jeszcze lepszej pracy od kadry
szkolnej.

Ubolewam, że w naszym
państwie tak łatwo zrezygnowa-
liśmy ze szkolnictwa zawodowe-
go (myślę o szkołach zawodo-
wych). Powinniśmy się zająć tą
problematyką w powiecie. Dob-

rze, że w naszych Powiatowych
Zespołach Szkół są klasy górni-
cze. 

PPoo  ttrrzzeecchh  kkaaddeennccjjaacchh  wwłłaaddzz
ppoowwiiaattuu  pprrzzeełłaammaannyy  zzoossttaałł
sscchheemmaatt::  ssttaarroossttaa  zz BBiieerruunniiaa,,
pprrzzeewwooddnniicczząąccyy  zz LLęęddzziinn..  NNaa--
ssttąąppiiłłaa  zzmmiiaannaa  „„tteerryyttoorriiaallnnaa””::
pprrzzeewwooddnniicczząąccyymm  RRaaddyy  zzoossttaałłaa
oossoobbaa  zz BBiieerruunniiaa,,  jjeeggoo  zzaassttęęppccąą
––  mmiieesszzkkaanniieecc  LLęęddzziinn,,  ssttaarroossttąą  ––
oobbyywwaatteell  BBoojjsszzóóww..  JJaakk  PPaann  ooccee--
nniiaa  ttęę  zzmmiiaannęę??

Nie ma uchwały, że starosta
musi być z Bierunia a przewo-
dniczący z Lędzin. Przy tak roz-
wijającym się powiecie sytuacja
z kadencji na kadencję może
ulegać dużym zmianom. 17-
osobowy skład rady wyłania
spośród siebie liderów: zarząd,
przewodniczącego i wiceprze-
wodniczącego rady. Powinno
się patrzeć nie na miejsce za-
mieszkania, ale na kompeten-
cje.

To, co się stało, świadczy
o normalności. Bernard Be-
dnorz był długoletnim zastępcą
Piotra Czarnynogi, wybrany zo-
stał bardzo dużą liczbą głosów,
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WWłłaaddyyssłłaaww  TTrrzzcciińńsskkii
1. 36 lat pracował w KWK Zie-

mowit. Nadsztygar górniczy.
2. Burmistrz Miasta Lędziny

I kadencji (1991-1994) i IV ka-
dencji (2002 – 2006). Obecnie
emeryt.

3. Przewodniczący Rady Powia-
tu I kadencji. Prezes Powiatowego
Zarządu Związku OSP RP, Czło-
nek Zarządu Wojewódzkiego. 

4. Działania na rzecz moderni-
zacji powiatu ze szczególnym uw-
zględnieniem bezpieczeństwa
przeciwpożarowego i przeciwpo-
wodziowego zabezpieczenia po-
wiatu. 

5. Dobra książka.
6. Żonaty. Trzech synów, czwo-

ro wnucząt.

WWiieessłłaaww  BBiiggooss
1. Wykształcenie średnie – mecha-

nik samochodowy. 
2. Pracował w PKS Tychy, KWK

„Ziemowit”, obecnie prowadzi własną
działalność gospodarczą – Ośrodek
Szkolenia Sztuk Walki „BIG KUNG-
FU”;

3. W latach 2002-2010 radny Po-
wiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, prze-
wodniczący Komisji Społecznej, Zdro-
wia i Kultury Fizycznej. Obecnie Radny
Powiatu i Członek Zarządu Powiatu
Bieruńsko-Lędzińskiego.

4. W Radzie Powiatu chce pode-
jmować działania na rzecz rozwiązy-
wania problemów nurtujących społe-
czność naszego powiatu ze szczegól-
nym uwzględnieniem tworzenia dogo-
dnych warunków dla rozwoju sportu
i kultury fizycznej wśród młodzieży. 

5. Pracę łączy z pasją – sztukami
walki. Zafascynowany przyrodą chęt-
nie poświęca czas na pielęgnowanie
ogrodu.

6. Żonaty. Córka Angelika i syn
Mateusz.

ŁŁuukkaasszz  OOddeellggaa
1. Politechnika Śląska, studia inżynier-

skie na kierunku budownictwo, specjalność
inżynieria miejska; Politechnika Śląska –
dwusemestralne Europejskie Studia Podyp-
lomowe z zakresu programów struktural-
nych Unii Europejskiej 

2. Od 2002 r. pracownik Urzędu Miej-
skiego w Bieruniu. Do 2008 r. główny spe-
cjalista w zakresie pozyskiwania środków
zewnętrznych z Unii Europejskiej. W 2006 r.
miesięczny staż w Regionalnym Biurze Wo-
jewództwa Śląskiego w Brukseli. Od 2009 r.
zastępca naczelnika Wydziału Ładu Prze-
strzennego i Gospodarki Nieruchomościa-
mi. 

3. Członek Rady Sportu w Bieruniu. Pre-
zes Klubu Sportowego „Unia” Bieruń Stary. 

4. Inspirowanie działań na rzecz pozys-
kiwania środków zewnętrznych m. in.: z UE
na potrzeby inwestycyjne powiatu oraz roz-
wój sportu i kultury fizycznej wśród młodzie-
ży.

5. Sport. Od 6. roku życia związany z KS
„Unia” Bieruń Stary, najpierw jako zawo-
dnik (trampkarz, junior, senior), później
członek zarządu. 

6. Żonaty (żona Barbara – mgr filologii
polskiej), dwóch synów: Mikołaj i Antek.

MMaarreekk  SSppyyrraa  
1. Wykształcenie wyższe.
2. Branża turystyczno-hotelarska.

Urząd Miasta Lędziny, aktualnie sta-
nowisko dyrektora ds. rozwoju w fir-
mie transportowo-budowlanej oraz
własna działalność gospodarcza.

3. Działalność społeczna w OSP Lę-
dziny, drużyna piłki nożnej halowej,
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Sportu, aktywizacja młodzieży wspól-
nie z „Panteonem” i „Negatonem”.
Wydawca gazety samorządowej. Ko-
ordynator współpracy międzynarodo-
wej w mieście Lędziny. Pierwszy raz ra-
dny. 

4. Rozwój przedsiębiorczości na te-
renie powiatu, wsparcie organizacji
pozarządowych rozwój współpracy
międzynarodowej. 

5. Podróże, języki obce, gospodar-
ka.

6.. Żonaty, córka.

więc naturalne, że wybraliśmy
go na starostę. Sądzę, że to, iż
ja zostałem wybrany przewo-
dniczącym Rady Powiatu jest
efektem oceny mojej dotychcza-
sowej działalności, drogi życio-
wej i wyrazem zaufania. Ale jest
to też kredyt, z którego się rozli-
czymy na zakończenie kadencji.

JJaakkii  jjeesstt  ppaańńsskkii  oobbrraazz  ppoowwiiaa--
ttuu  nnaa  zzaakkoońńcczzeenniiee  kkaaddeennccjjii??

Sądzę, że jeżeli nam się uda
zrealizować to, o czym mówiliś-
my, to już będzie sukces – ko-
lejna, znacząca cegiełka do
gmachu budowanego jako Po-
wiat Bieruńsko-Lędziński. Nie
możemy się zastanawiać nad
inwestycjami przekraczającymi
nasze możliwości. Liczymy na
współpracę z gminami Skoro
dogadywaliśmy się na przykład
co do budowy komendy policji,
to – wydaje mi się – możemy się
także dogadywać co do innych
inwestycji, jak na przykład
wspomniana Poradnia PP czy
inne jednostki, które służą
wszystkim gminom. Powiat nie
może się zamykać ani koncen-
trować na miejscu, w którym

jest jego siedziba. Gminy też
powinny podejmować przy pla-
nowaniu takie decyzje, z któ-
rych wszyscy będziemy zado-
woleni. 

Początkowo nie miałem za-
miaru uczestniczyć w ubiegło-
rocznych wyborach, ale posta-
nowiłem wykorzystać zgroma-
dzone doświadczenie. Przy-
świecały mi dwa cele: zrobić
wszystko, żeby na terenie po-
wiatu możliwie już nigdy nie
doszło do powodziowego kata-
klizmu oraz żeby wreszcie po-
wstała droga ekspresowa S-1,
bo działania w kierunku jej bu-
dowy bardzo osłabły. Droga ta
miała być budowana najpóź-
niej w 2013 roku, a obecnie
o niej się prawie wcale nie mó-
wi. Jeżeli władze lokalne,
gminne czy powiatowe nie bę-
dą tego drążyć, nie będą na-
ciskać na wojewodę i minister-
stwo infrastruktury, to nikt nam
tej drogi nie zrobi, a mieszkań-
cy chcą wiedzieć, jaka będzie
ich przyszłość, czy mają inwe-
stować na swoich nieruchomo-
ściach, czy nie. MMRR

ŁŁuukkaasszz  OOddeellggaa  ii WWłłaaddyyssłłaaww  TTrrzzcciińńsskkii
nnoowwyymmii  rraaddnnyymmii

20 stycznia odbyła się czwarta w tej kadencji sesja Rady Powiatu, pod-
czas której złożyli ślubowanie dwaj nowi radni: Łukasz Odelga z Bieru-
nia i Władysław Trzciński z Lędzin (obaj z ugrupowania Powiatowa
Wspólnota Samorządowa). Przejęli mandaty po radnych Bernardzie Pu-
stelniku (został wybrany na burmistrza Bierunia) i Marku Bani (został za-
stępcą burmistrza Lędzin), którzy zrzekli się mandatów po przyjęciu no-
wych funkcji. Przewodniczący Rady Powiatu Józef Berger wręczył Łuka-
szowi Odeldze odznakę Radnego Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.

Radni uchwalili m. in. zmiany składu osobowego niektórych ko-
misji oraz przyjęli plany pracy komisji w roku bieżącym. Łukasz
Odelga będzie pracować w komisjach Społecznej, Promocji Zdro-
wia i Kultury Fizycznej oraz Gospodarki i Rozwoju, której członkiem
został także Władysław Trzciński. 

MMoommeenntt  śślluubboowwaanniiaa..  WWłłaaddyyssłłaaww  TTrrzzcciińńsskkii  bbyyłł  pprrzzeewwooddnniicczząąccyymm  RRaa--
ddyy  PPoowwiiaattuu  ppiieerrwwsszzeejj  kkaaddeennccjjii,,  ŁŁuukkaasszz  OOddeellggaa  ddeebbiiuuttuujjee  ww rraaddzziiee..
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KKRRÓÓTTKKOO
świadczeń publicznej służby zdro-
wia. Wymienił również korespon-
dencję z dyrektorem szpitala, któ-
ry uzasadnił czasowe zawieszenie
pracy Oddziału do końca marca
br. i poinformował o działaniach
mających na celu utworzenie
w szpitalu Oddziału Chirurgii Re-
konstrukcyjnej Narządu Ruchu.
Planowane jest spotkanie ze sta-
rostą i radnymi radnymi powiatu
z komisji społecznej, promocji
zdrowia i kultury fizycznej. 

Uczniowie drugiej klasy przy-
rodniczej LO w Bieruniu zorga-
nizowali 4 lutego wielką akcję
„Mam haka na raka”. W ra-
mach IV edycji programu Świa-

towego Dnia Walki z Rakiem li-
cealiści zbierali zabawki i mas-
kotki dla onkologicznych od-
działów szpitali dziecięcych,
promowali zdrowy tryb życia
oraz badania profilaktyczne słu-
żące szybkiemu wykrywaniu no-
wotworów, szczególnie płuc (ta-
ki był cel tegorocznej akcji) oraz
zbierali wpisy na listę osób po-
pierających profilaktykę i edu-
kację o nowotworach. Zebrali
724 podpisy uczniów, mie-
szkańców Bierunia i powiatu!

W ramach dobrosąsiedzkich
kontaktów 4 lutego gościł w na-

szym starostwie starosta oświę-
cimski Józef Krawczyk. Gość

35 zespołów wystąpiło w dwie
styczniowe niedziele, 9 i 23, na
XV Gminnym i XI Powiatowym
Przeglądzie Zespołów Kolędo-
wych w kościele pw. NMP
Uzdrowienia Chorych w Bojszo-
wach Nowych. 

Ta mająca już bogatą tradycję
impreza w tym roku zgromadzi-
ła wyjątkowo dużą liczbę słu-
chaczy, którzy wysłuchali wiele
ponad sto kolęd, pastorałek,
pieśni, piosenek (także w języku
angielskim) w wykonaniu soli-

stów i zespołów szkolnych, re-
gionalnych, studenckich z róż-
nych miejscowości naszego po-
wiatu, a także z Jankowic,
Brzeszcz, Grojca, Woli, Oświęci-
mia, Tychów; wystąpiła też część
zespołu wokalno-instrumental-
nego „Dąbrowiacy”, reprezentu-
jącego Politechnikę Śląską).
Wszystkich wykonawców publi-
ka nagrodziła gorącymi brawa-
mi, a na pamiątkę koncertu
otrzymali oni dyplomy i okoli-
cznościowe patery, które wrę-

czali starosta Bernard Bednorz
i wójt Bojszów Henryk Utrata.

Gospodarzem tej sympaty-
cznej imprezy – ciepłej i pogo-
dnej niezależnie od aury panu-
jącej za murami nowobojszow-
skiej świątyni – był ks. pro-
boszcz Leon Loska. Koncerty
prowadzili Dariusz Gniza I Ro-
man Horst, którzy przybliżyli
słuchaczom tradycje bożonaro-
dzeniowe w krajach na różnych
kontynentach oraz charaktery-
styki wykonawców. MMRR

Na dorocznym przeglądzie

ZZee  sszzcczzeeggóóllnnyymm  aappllaauuzzeemm  ssppoottkkaałłyy  ssiięę  wwyyssttęęppyy  nnaasszzyycchh  zzeessppoołłóóww  ddzziieecciięęccyycchh..
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SSttaarroossttoowwiiee  ii nnaacczzeellnniikk  LLeesszzeekk
KKoosstteecczzkkoo  ww nnoowwyycchh  ppoommiiee--
sszzcczzeenniiaacchh  WWyyddzziiaałłuu  KKoommuunnii--
kkaaccjjii  pprrzzeenniieessiioonneeggoo  zz bbuuddyynn--
kkuu  CCeennttrruumm  IInniiccjjaattyyww  GGoossppoo--
ddaarrcczzyycchh..  
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KKRRÓÓTTKKOO
Bernarda Bednorza zwiedził no-
wy budynek starostwa, nie kry-
jąc uznania dla warunków ob-
sługi mieszkańców i pracy urzę-
dników. Jednym z kluczowych
tematów rozmowy było wspólne
stanowisko w sprawie budowy
obwałowań rzeki Wisły zabez-
pieczających oba powiaty przed
powodzią.

29 stycznia rozegrano XIV
Grand Prix Bierunia o Puchar
Burmistrza Miasta Bieruń w For-
mach Sztuk Walki. W turnieju
uczestniczyło 150 zawodników,
walczących o tytuły najlepszego
zawodnika i zawodniczki w kon-
kurencjach kata, kata z bronią,
kata synchroniczne, walki semi
– contact (z podziałem na kate-
gorie wagowe i wiekowe).

Puchary i tytuły najlepszej za-
wodniczki w poszczególnych
kategoriach zdobyły: Paulina
Wojtala, Wiktoria Początek,
Paulina Kula, Karolina Kula,
Katarzyna Stompor (wszystkie
BIG BUDO POLSKA) oraz Iza-
bela Pałka (SZKOŁA SZTUK
WALKI I SAMOOBRONY). Pu-
char i tytuł najlepszego zawo-

dnika wywalczyli: Kacper Urba-
nek, Piotr Buczek (WOJOWNIK
TYCHY), Tadeusz Tarnowski
(ASAHI RYBNIK).

Puchary dla najlepszego te-
chnika w walkach semi kontakt
zdobyli Daniel Żukowski (UKS
BUDO PAWŁOWICE), Kamil
Kuś (BIG BUDO POLSKA) i Iza-
bela Pałka (SZKOŁA SZTUK
WALKI I SAMOOBRONY). Za-
wodnicy BIG BUDO POLSKA
prowadzeni przez mistrzów Wie-
sława Bigosa (10 Dan), Mateu-
sza Bigosa (3 Dan) Angelikę Bi-
gos (2 Dan) i Kamila Kusia
(1 Dan) zdobyli 34 medale: 15
złotych, 9 srebrnych i 10 brązo-
wych. 

5 marca 2011 roku w Powiatowym
Zespole Szkół w Lędzinach odbędą się
uroczystości związane z:
– 65-leciem szkoły,
– nadaniem Technikum wchodzącemu
w skład Powiatowego Zespołu Szkół
imienia Anielina Fabery, założyciela
i pierwszego kierownika szkoły oraz na-
daniem sztandaru.
To niezwykle ważne wydarzenie dla
całego Powiatu Bieruńsko-Lędzińskie-
go, ponieważ obchodzić będziemy ro-
cznicę powstania najstarszej na tym
terenie szkoły ponadgimnazjalnej.

Serdecznie zapraszamy na uroczystości
Osoby chętne prosimy o wpłacanie na konto

Rady Rodziców kwoty 50 zł (w cenie pamiątkowe
przedmioty i poczęstunek).

PPoossiiaaddaacczz  kkoonnttaa::  RRaaddaa  RRooddzziiccóóww  PPoowwiiaattoowweeggoo  ZZee--
ssppoołłuu  SSzzkkóółł  ww LLęęddzziinnaacchh,,  4433--114400  LLęęddzziinnyy,,  uull..  PPookkoojjuu  44

NNrr  kkoonnttaa::  6611  88443355  00000044  00000000  00000000  22663399  00000022
BBaannkk  SSppóółłddzziieellcczzyy  ww TTyycchhaacchh

Prosimy koniecznie o dopisanie:
– rok ukończenia szkoły,
– typ ukończonej szkoły (np. LO, ZSZ),
– nazwisko panieńskie (w przypadku pań).
OObbcchhooddoomm  ppaattrroonnuujjee  KKoommiitteett  HHoonnoorroowwyy

ww sskkłłaaddzziiee::
Bernard Bednorz – Starosta Bieruńsko-Lędziński 
Przewodniczący Komitetu Honorowego Wie-

sław Stambrowski – Burmistrz Miasta Lędziny
Piotr Niełacny – Dyrektor Techniczny KWK „Zie-

mowit”
Józef Berger -Przewodniczący Rady Powiatu

Bieruńsko-Lędzińskiego

Ks. Dziekan Janusz Jarczyk – Proboszcz Parafii
Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Anny w Lędzinach

prof. zw. dr hab. Marek S. Szczepański – Uni-
wersytet Śląski w Katowicach 

dr inż. Jerzy Łabaj – Politechnika Śląska w Ka-
towicach

PPoorrzząąddeekk  uurroocczzyyssttoośśccii::
10.00 Uroczysta msza święta pod przewodni-

ctwem księdza arcybiskupa Damiana Zimonia
w Kościele pw. Matki Bożej Różańcowej (Lędziny,
ul. Matki Boskiej Różańcowej 8).

15.00 Zwiedzanie szkoły.
16.00 Spotkanie absolwentów.

JJuubbiilleeuusszz  6655--lleecciiaa  
PPoowwiiaattoowweeggoo  ZZeessppoołłuu  SSzzkkóółł  ww LLęęddzziinnaacchh

PPrroośśbbaa

Zbliżające się uroczystości to okazja do zapre-
zentowania pamiątek z okresu funkcjonowania
szkoły oraz pamiątek związanych z patronem –
Panem Anielinem Faberą.

Serdecznie Państwa prosimy wypożyczenie na
czas obchodów Jubileuszu pamiątkowych eks-
ponatów, które są w Państwa posiadaniu.

Mogą to być m. in. obrazy autorstwa Anielina
Fabery, zdjęcia, świadectwa, zeszyty itp.

Ze względów organizacyjnych (opis pamiątki,
odpowiednie wyeksponowanie) prosimy o prze-
kazywanie powyższych przedmiotów do 21 lute-
go br. do sekretariatu szkoły.

Kontakt:
Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach
ul. Pokoju 4
Tel. (32) 216 62 41, (32) 216 73 22

Zgodnie z uchwałą Rady Po-
wiatu z 17 czerwca 2010 r.,
w roku ubiegłym z powiatowe-
go budżetu zrealizowane zo-
stały cztery programy zdrowot-
ne: 

1. „Program badań radiolo-
gicznych w kierunku wczesnego
wykrywania schorzeń płuc”,
realizowany przez Miejski Ze-
spół Opieki Zdrowotnej w Lę-
dzinach (koszt programu 19
981 zł, przeprowadzono 689
badań);

2. „Badania przesiewowe –
profilaktyka schorzeń prostaty”,

realizowany przez Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej Uro-
logia Galen sp. z o. o. w Bieru-
niu (koszt programu 19 894 zł,
przeprowadzono 116 badań);

3. „Profilaktyka onkologiczna
schorzeń jelita grubego” reali-
zowany przez Miejski Zespół
Opieki Zdrowotnej w Lędzinach
(koszt programu 20 000 zł,
przeprowadzono 500 badań) –
program został zrealizowany
w 55%.

4. „Wprowadzenie do trenin-
gu motorycznego i funkcjonal-
nego jako integralnych elemen-

tów profilaktyki urazów sporto-
wych” realizowany przez Nie-
publiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej Urologia Galen sp. z o.
o. w Bieruniu (koszt programu
7 770 zł, przeprowadzono 35
badań) – program został zreali-
zowany w 77%.

Podobne programy będą
realizowane w bieżącym roku.
Jakie to będą programy i jakie
środki zostaną na nie przezna-
czone zadecyduje Rada Powiatu
prawdopodobnie w marcu. Po-
tem zostanie ogłoszony konkurs
na ich realizację. RR

Dla zdrowia mieszkańców
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KKUU PPRRZZEESSTTRROODDZZEE......

Duchowieństwo, policjanci i … powiat

Apel o bezpieczeństwo 
na jezdniach!

Biskupi wspólnie z policjantami kolejny
raz apelują do kierowców i pieszych o bez-
pieczeństwo na drogach.

Duża wspólna akcja policji i duchowień-
stwa w naszym województwie została zor-
ganizowana już przed dwoma laty pod
hasłem: „2009 – Rokiem Bezpieczeństwa
Pieszych”. Obecnie kierownictwo Komendy
Wojewódzkiej Policji w Katowicach zwróci-
ło się z prośbą o pomoc do biskupów ar-
chidiecezji katowickiej i częstochowskiej
aby księża wzywali do ochrony życia lu-

dzkiego w ruchu drogowym, przypominali
wiernym o konieczności przestrzegania
przepisów i elementarnych zasad bezpie-
czeństwa.

W pierwszą niedzielę lutego w parafiach
naszych dekanatów Bieruń i Lędziny odczy-
tana została specjalna odezwa biskupów.
Rozdawano również pocztówki informacyj-
no-edukacyjne podpisane przez Damiana
Zimonia – arcybiskupa metropolitę katowic-
kiego i nadinsp. Dariusza Biela – komen-
danta wojewódzkiego policji z apelem

o trzeźwość za kierownicą, troskę o bezpie-
czeństwo pieszych, zapinanie pasów bez-
pieczeństwa, zachowanie właściwych odstę-
pów między pojazdami itd. 

Powiat Bieruńsko-Lędziński i Komenda
Powiatowa Policji w Bieruniu utożsamiając
się z tymi działaniami rozpoczynają wspól-
ny program edukacyjno-wychowawczy użyt-
kowników dróg.

Na łamach naszego informatora przed-
stawiamy pierwszą z cyklu okolicznościo-
wych publikacji. 

11..  KKiieerruunnkkoowwsskkaazzyy – to chyba
najbardziej irytujący grzech kie-
rowców. Wielu kierowców zmie-
nia pas nie sygnalizując tego lub
też sygnalizując, kiedy jest już na
drugim pasie. Z Kodeksu Drogo-
wego: „Kierujący jest obowiąza-
ny zawczasu i wyraźnie sygnali-
zować zamiar zmiany kierunku
jazdy lub pasa ruchu.” Pamiętaj-
my – kierunkowskaz służy do
SYGNALIZOWANIA ZAMIARU
SKRĘTU, a nie INFORMOWANIA
WYKONANIA JUŻ SKRĘTU.

22..  WWyymmuusszzaanniiee  ppiieerrwwsszzeeńńssttwwaa..
Szybsi, młodsi, lepszymi autami,
motocykliści, różnej „maści” dy-
strybutorzy, akwizytorzy i agenci
(zawsze spóźnieni i pędzący na
spotkanie), aż wreszcie szpanują-
cy „kozacy i dżygici” niezważają-
cy na przepisy, z otwartymi okna-
mi i dudniącą jak młockarnia
muzyką… zapominają na przy-
kład o pierwszeństwie autobusów

włączających się do ruchu z przy-
stanków. Wymuszanie pier-
wszeństwa to kolejny koszmar
polskich dróg.

33..  JJaazzddaa  lleewwyymm  ppaasseemm  4400
kkmm//hh.. Wielu kierowców ma głu-
pie przyzwyczajenia jeżdżenia
wyłącznie lewym pasem. Nie
miałbym nic przeciwko, gdyby
było to zgodne z przepisami i je-
żeli kierowca jechałby „normal-
nie”. Jeśli jednak ktoś jedzie
z prędkością np. 40 km/ h, „na
wielopasmowej trasie” albo cza-
sem nawet mniej, bo szuka nu-
meru domu, sklepu lub będzie za
kilometr skręcał to zwyczajnie ro-
bi zamieszanie na drodze. Pole-
cam lekturę art. 16 ustawy prawo
o ruchu drogowym.

44..  PPaarrkkoowwaanniiee  nnaa  ddwwóócchh  mmiieejj--
ssccaacchh  lluubb  „„nnaa  sszzeerrookkoośśćć  oottwwaarr--
ttyycchh  ddrrzzwwii””  –– tu chyba nie trzeba
komentarza. Przy wszechobec-
nym braku miejsc parkingowych

zjawisko urasta do rangi proble-
mu.

55..  JJaazzddaa  bbeezz  śśwwiiaatteełł,,  zzaappiięę--
ttyycchh  ppaassóóww  ii rroozzmmoowwyy  pprrzzeezz  ttee--
lleeffoonn  kkoommóórrkkoowwyy – choć to zja-
wisko coraz rzadsze, to ciągle
spotykane. Wiele osób uważa,
że to „głupie” przepisy, ale nie
wiedzą, jak jest to bardzo nie-
bezpieczne. Dopiero zdjęcia
z wypadków delikatnie przeko-
nują niedowiarków. Pamiętajmy
jeszcze jedno: art. 45 ust. 2 pkt.
1 ustawy prawo o ruchu drogo-
wym mówi: „Kierującemu pojaz-
dem zabrania się korzystania
podczas jazdy z telefonu wyma-
gającego trzymania słuchawki
lub mikrofonu w ręku”. Przepis
ten dotyczy nie tylko wykonywa-
nia połączeń, ale również wysy-
łania sms-ów, oglądania zdjęć
itp. Podkreśla to słowo „korzy-
stania”.

66..  NNiieezznnaajjoommoośśćć  pprrzzeeppiissóóww –
kierowcy, którzy nie patrzą na
znaki drogowe, jadą „na czuja,
na pamięć”. Wielu myśli, że zda-
nie egzaminu na prawo jazdy
kończy edukacje z przepisów.
A to błędne myślenie. Kierowca
jest jak lekarz – musi śledzić
zmiany przepisów. Wielokrotnie

zatrzymany za wykroczenie kie-
rujący stwierdza: „nie wiedzia-
łem, a… to chyba zmieniły się
przepisy”. Powiedzmy szczerze:
kto kupuje kodeks drogowy ma-
jąc już prawo jazdy? Niewielu.
A polecam.

77..  WWyypprrzzeeddzzaanniiee  nnaa  ttrrzzeecciiee--
ggoo – W mieście oczywiście ta-
kie zjawisko nie ma miejsca
(no, może niekiedy motocykli-
ści), ale za miastem – jak naj-
bardziej. Kierowca, który tak
robi, może zginąć, może zabić
innych. 

Zbyt wiele jest ofiar z powodu
ignorowania prawa. Interesuje
mnie również moje życie i pasa-
żerów, którzy są razem ze mną
w samochodzie. Ja chcę żyć i oni
też. Więc, proszę z łaski swojej –
samobójstwa popełniajcie gdzie
indziej! 

AAppeelluujjęę  bbaarrddzziieejj  ddoo  mmłłooddzziieeżżyy,,
kkttóórraa  wwłłaaśśnniiee  ooddeebbrraałłaa  pprraawwoo
jjaazzddyy,,  aallbboo  nniieeddłłuuggoo  jjee  ooddbbiieerrzzee::
NNiiee  nnaaśśllaadduujjcciiee  ooppiissaannyycchh  ppoowwyy--
żżeejj  zzaacchhoowwaańń!!

podinsp. WWAALLDDEEMMAARR PPRRIIEETTZZ

Autor jest Pierwszym Zastępcą
Komendanta Powiatowego Policji
w Bieruniu

77  GGŁŁÓÓWWNNYYCCHH  GGRRZZEECCHHÓÓWW  KKIIEERROOWWCCÓÓWW
Obserwując prywatnie i zawodowo to, co dzie-
je się na polskich drogach, można spokojnie
ustalić listę 7. Głównych Grzechów Kierowców.
I choć byłoby ich znacznie więcej, te wymie-
nione poniżej są dokuczliwe najbardziej... Nie
wspomnę już o aspekcie zagrożenia dla bez-
pieczeństwa na drodze.
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W sobotę, 22 stycznia, od
godz. 5.00 policjanci z Komen-
dy Powiatowej Policji w BIeruniu
przeprowadzili akcję pod kryp-
tonimem „Trzeźwy poranek” –
wzmożone kontrole trzeźwości
na drogach powiatu.

Policjanci z dwóch patroli Wy-
działu Ruchu Drogowego
sprawdzali trzeźwość w systemie
„kaskadowym” na Drodze Kra-
jowej Nr 44 (ulica Warszawska
w Bieruniu) oraz na ul. Pokoju
w Lędzinach Do akcji wykorzy-
stano najnowocześniejsze (za-
kupione specjalnie dla Komen-
dy w Bieruniu) urządzenia do
badania stanu trzeźwości o ta-
jemniczej nazwie FST. 

FST to „Alco – Sensor FST” –
niewielkie, mieszczące się w dłoni

urządzenie do kontroli zawartości
alkoholu w wydychanym powie-
trzu. Testy przy jego użyciu można
przeprowadzać co 20 – 30 se-

kund. Badanie trwa kilka sekund.
Urządzenie reaguje wyłącznie na
alkohol który może być zawarty
w wydychanym powietrzu. 

Jak poinformował nadzorują-
cy działania podinsp. Waldemar
Prietz – pierwszy zastępca Ko-
mendanta Powiatowego Policji
w Bieruniu, podczas akcji prze-
badano łącznie prawie 330 kie-
rujących. Jeden z nich, 40-letni
mieszkaniec Włosienicy (powiat
oświęcimski) był nietrzeźwy – ba-
danie wykazało ponad 1,5 pro-
mila alkoholu. U 46-letniego
mieszkańca Lędzin stwierdzono
0,3 promila, u innego 62-letnie-
go mieszkańca tego miasta –
0,4 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu.

W trakcie prowadzonych
działań trzeźwym kierowcom
policjanci rozdawali breloczki
promujące kampanię „Prowa-
dzę – jestem trzeźwy”. RR

To jednak margines działań
naszych policjantów. Podstawo-
wy to walka z przestępczością,
z wykroczeniami, działania pre-
wencyjne. 

Podczas dorocznej odprawy
w Komendzie Powiatowej Policji
w Bieruniu w dniu 14 stycznia
starosta Bernard Bednorz, prze-
wodniczący rady powiatu Józef
Berger oraz burmistrzowie
i wójtowie wysłuchali sprawoz-
dania z działalności jednostki
w 2010 roku. W spotkaniu
uczestniczył zastępca komen-
danta wojewódzkiego policji
w Katowicach insp. Ryszard Leś-
niewski, prokuratorzy rejonowi
z Tychów i Mysłowic Agata Słu-
szniak i Dariusz Lendo.

Ze statystyki wynika, że liczba
przestępstw niestety wzrosła

z 1943 w 2009 r. do 3241
w 2010 r. (na tę dynamikę mia-
ło wpływ zakończenie w 2010
roku prowadzonych od trzech
lat postępowań w sprawie
oszustw i fałszowania doku-
mentów w jednym z zakładów
w Lędzinach), ale wzrósł także
wskaźnik wykrycia tych prze-
stępstw – z 77,1% do 87,2%
i jest on jednym z najwyższych
w województwie śląskim (śre-
dnia wojewódzka wynosi
63,6%). Ogólnie zmalała liczba
przestępstw o charakterze kry-
minalnym, przeciwko życiu
i zdrowiu, kradzieży i włamań
do samochodów, uszkodzeń
mienia, mniej też ujawniono
nietrzeźwych kierujących.
Wzrosła natomiast liczba prze-
stępstw o charakterze gospo-

darczym, kradzieży, kradzieży
z włamaniem, rozbojów i wy-
muszeń, przestępstw narkotyko-
wych. Nie zmieniła się liczba
wypadków drogowych, lecz li-
czba ich ofiar śmiertelnych
w ubiegłym roku wzrosła z 4.
do 8, a 148 osób doznało ob-
rażeń ciała. Najbezpieczniejszy
był Chełm Śląski. Najbardziej
zagrożonymi ciągami komuni-
kacyjnymi były nadal ulice:
Warszawska w Bieruniu, droga
wojewódzka DW-934 (ul. Cheł-
mska, Imielińska,) oraz ul. Lę-
dzińska i Hołdunowska w Lędzi-
nach. 

Policjanci z KPP zatrzymali na
gorącym uczynku lub w bezpo-
średnim pościgu 147 sprawców
przestępstw kryminalnych. Naj-
więcej przestępstw popełnio-

nych zostało w Bieruniu (200)
i Lędzinach (178), najmniej
w Bojszowach (40, nie licząc
nietrzeźwych kierujących).

– Statystyka jest bardzo szcze-
gółowa, nie sposób wymienić
wszystkich jej pozycji. Co istot-
ne, wyniki naszej policji, jeśli
chodzi o wykrywalność, i pozy-
cja wyników pracy naszej ko-
mendy w stosunku do średniej
wojewódzkiej jest wysoka. Sy-
tuacja w zakresie bezpieczeń-
stwa jest dobra – mówi starosta
Bernard Bednorz. 

Sporządzając sprawozdanie
z działalności KPP w Bieruniu
komendant podinsp. Jan Sło-
ninka nie pominął zagadnienia
współfinansowania działalności
bieruńsko-lędzińskiej policji
przez samorząd. Podał, że
w 2010 roku sam Powiat Bie-
ruńsko-Lędziński wsparł KPP
kwotą 100 tys. zł, samorząd
Imielina – kwotą 25 tys. zł, Lę-
dziny – 20 tys. zł, a Chełm Śląs-
ki – 10 tys. zł. Starosta bieruń-
sko-lędziński zapewnił, że po-
wiat nadal będzie wspierać ko-
mendę w miarę swych
możliwości. MMRR

Dobrzy policjanci, dobre wyniki
Miniony rok był rokiem szczególnym dla działań Komendy Powiatowej
Policji w Bieruniu. Jej policjanci uczestniczyli w działaniach związanych
z powodzią (w maju i wrześniu), w zabezpieczeniu wizyt Przewodniczące-
go Parlamentu Europejskiego (dwukrotnie), Prezydenta RP i Premiera. 25
czerwca, zanim sprawą zajęli się saperzy, zabezpieczali teren w Bieruniu
przy ul. Prywatnej, gdzie znaleziono bombę lotniczą z II wojny światowej,
o masie ok. 500 kg i potencjalnym promieniu rażenia ok. 1 km, ewakuo-
wali ludność, a potem pilotowali ładunek do miejsca detonacji. 

TTrrzzeeźźwwyy  ppoorraanneekk
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„Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Śląskiego realna odpowiedź 

na realne potrzeby”

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

Beneficjent: Powiat Bieruńsko−Lędziński

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

Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007−2013

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

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

Informacje źródłowe na temat Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

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

„Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Śląskiego realna odpowiedź

na realne potrzeby”

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

Beneficjent: Powiat Bieruńsko−Lędziński

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

Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007−2013

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

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

Informacje źródłowe na temat Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

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

W styczniu starosta
odbył dwa ważne
spotkania z przedsta-
wicielami instytucji
obsługi rolnictwa
w sprawach istotnych
dla naszych rolników. 

Najpierw (11 stycznia) Ber-
nard Bednorz spotkał się
z przedstawicielami dyrekcji
Śląskiego Oddziału Regional-
nego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Czę-
stochowie, biura Powiatowego
Agencji w Bieruniu i Powiatowe-
go Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego w Mikołowie. Rozmawia-
no o działalności tych instytucji
na terenie powiatu, a zwłaszcza
o możliwości utworzenia w Bie-
runiu Powiatowego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego. Jako
możliwą, dogodną lokalizację
prezes Bieruńskiej Fundacji Ini-
cjatyw Gospodarczych Karol
Trzoński wskazał Centrum Ini-
cjatyw Gospodarczych, w któ-
rym funkcjonuje biuro ARiMR,

bardzo blisko starostwa. Utwo-
rzenie biura tym miejscu po-
zwoliłoby naszym rolnikom zao-
szczędzić czas, częściej i efekty-
wniej korzystać z pomocy do-
radców i oferty szkoleniowej. 

25 stycznia starosta przyjął
Stanisława Gmitruka, dyrektora
Śląskiego Oddziału Regional-
nego Agencji Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa. Tema-
tem rozmowy (z udziałem Anto-
niego Zazakownego, kierowni-
ka bieruńsko-lędzińskiego Biura
Powiatowego ARiMR) były mię-
dzy innymi przygotowania do
VIII kampanii przyjmowania
wniosków obszarowych, ONW
i rolno-środowiskowych. Dyrek-
tor Gmitruk poprosił samorząd

powiatowy o pomoc w przygo-
towaniu rolników do tej kolejnej
kampanii. Poinformował także
o możliwościach przyjmowania
i procedowania wniosków inwe-
stycyjnych PROW 2007-2013,
obsługiwanych przez Biuro
Wsparcia Inwestycyjnego Śląs-
kiego OR. 

Wcześniej S. Gmitruk odwie-
dził Biuro Powiatowe agencji.
Z jego pracownikami rozmawiał
o wykonaniu zadań w roku 2010
i zadaniach na rok bieżący, zło-
żył podziękowania kierownikowi
i pracownikom za dobrą, dotych-
czasową pracę. Dyr. Gmitruk
spotkał się też z burmistrzem Ber-
nardem Pustelnikiem, z którym
rozmawiał m. in. o zasadach
dalszego korzystania z siedziby
BP ARiMR w bieruńskim Centrum
Inicjatyw Gospodarczych.

Efektem wspólnych ustaleń
było m. in. zorganizowane 31
stycznia szkolenie dla rolników
poszkodowanych przez ubieg-
łoroczną powódź i osunięcia
ziemi. 

W sprawach rolników

AAnnttoonnii  ZZaazzaakkoowwnnyy,,  BBeerrnnaarrdd  BBeeddnnoorrzz,,  SSttaanniissłłaaww  GGmmiittrruukk..
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DDWWUUMMIIEESSIIĘĘCCZZNNIIKK BBEEZZPPŁŁAATTNNYY

WWyyddaawwccaa::
Starostwo Powiatowe w Bieruniu,
ul. św. Kingi 1, 43-155 Bieruń,

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

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

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

Nakład: 4000 egz.

Bieruń Lędziny Imielin
Bojszowy Chełm Śląski

AARRiiMMRR  pprrzzyyggoottoowwuujjee  ssiięę  
ddoo  pprrzzyyjjmmoowwaanniiaa  wwnniioosskkóóww
Rozmowa ze STANISŁAWEM GMITRUKIEM – dyrektorem
Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie

KKiieeddyy  rroozzppoocczzyynnaa  ssiięę  kkoolleejjnnaa,,  VVIIIIII  kkaammppaanniiaa
pprrzzyyjjmmoowwaanniiaa  wwnniioosskkóóww  oo pprrzzyyzznnaanniiee  ppłłaattnnoośśccii
oobbsszzaarroowwyycchh,,  OONNWW  ii rroollnnoośśrrooddoowwiisskkoowwyycchh??

SSttaanniissłłaaww  GGmmiittrruukk:: Termin składania wnios-
ków będzie trwał od 15 marca do 16 maja
2011 roku oraz przez okres kolejnych 25 dni ro-
boczych, jednak za każdy dzień zwłoki kwota płatności będzie
zmniejszana o 1%. W przypadku wniosków złożonych za pośre-
dnictwa poczty decyduje data stempla pocztowego.

CCzzyy  uulleeggłłyy  zzmmiiaanniiee  zzaassaaddyy  pprrzzyyjjmmoowwaanniiaa  wwnniioosskkóóww??
SSttaanniissłłaaww  GGmmiittrruukk:: Sam wniosek o przyznanie płatności nie uległ

zmianie; nie będzie jedynie dopłat uzupełniających do leszczyny
i orzechów włoskich. Należy jednak wspomnieć, że od 2011 roku
rolników ubiegających się o płatności w ramach programów pomo-
cowych z tytułu systemów wsparcia bezpośredniego, ONW, progra-
mów rolnośrodowiskowych oraz zalesiania gruntów rolnych będą
obowiązywały nowe normy dobrej kultury rolnej oraz wymogi wza-
jemnej zgodności. Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć na stronie internetowej Agencji www.arimr.gov.pl. Poza tym
na bieżąco są przekazywane informacje dotyczące „Zasady Wza-
jemnej Zgodności” (ang. cross compliance). 

DDuużżyymm  pplluusseemm  jjeesstt  ttaakkżżee  ttoo,,  żżee  bbeenneeffiiccjjeennccii  mmooggąą  ww ttyymm  rrookkuu
sskkłłaaddaaćć  wwnniioosskkii  pprrzzeezz  IInntteerrnneett..

CCzzyy  ŚŚlląąsskkii  OOddddzziiaałł  RReeggiioonnaallnnyy  AARRiiMMRR  bbęęddzziiee  pprroowwaaddzziiłł  aakkccjjęę
iinnffoorrmmuujjąąccąą  oo rroozzppoocczzęęcciiuu  kkaammppaanniiii??

SSttaanniissłłaaww  GGmmiittrruukk:: Tak, będziemy prowadzili szeroko zakrojo-
ną akcję. Powstał harmonogram spotkań promocyjno-informa-
cyjnych dla naszych beneficjentów w poszczególnych powiatach.
O szczegóły dotyczące spotkań można pytać naszych pracowni-
ków z Biur Powiatowych ARiMR. Kontynuujemy też współpracę
z Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Śląską Izbą Rolniczą
oraz z władzami samorządowymi. 

Naszym celem jest jak najlepsze przygotowanie rolników do pra-
widłowego wypełniania wniosków, ponieważ skutkuje to potem
sprawną obsługą tychże wniosków przez pracowników Agencji. Za-
chęcam i zapraszam wszystkich rolników do składania wniosków
o płatności bezpośrednie, ONW i płatności rolno-środowiskowe. 

HHaarrmmoonnooggrraamm  ssppoottkkaańń  iinnffoorrmmaaccyyjjnnoo--pprroommooccyyjjnnyycchh  ddoottyycczząąccyycchh  VVIIIIII  kkaammppaanniiii  pprrzzyyjjmmoowwaanniiaa
wwnniioosskkóóww  oobbsszzaarroowwyycchh,,  OONNWW  ii rroollnnoośśrrooddoowwiisskkoowwyycchh  ww 22001111  rrookkuu,,  ww wwoojj..  śślląąsskkiimm

MMiieejjssccee  TTeerrmmiinn                GGooddzziinnaa
„U Domżoła” Lędziny ul. Sobieskiego 09.02.2011 10:00
Biblioteka Miejska Imielin ul. Imielińska 92 21.02.2011 10:00
Urząd Miasta Tychy al. Niepodległości 49, 04.03.2011 10:00
Centrum Inicjatyw Gospodarczych Bieruń ul. Turystyczna 1 09.03.2011 10:00
MOKiS Wesoła Mysłowice ul. Laryska 5 10.03.2011 10:00
Urząd Miasta Jaworzno ul. Grunwaldzka 33 11.03.2011 10:00
SSppoottkkaanniiee  iinnffoorrmmaaccyyjjnnoo--pprroommooccyyjjnneeddoottyycczząąccyycchh  VVIIIIII  kkaammppaanniiii  pprrzzyyjjmmoowwaanniiaa  wwnniioosskkóóww  oobbsszzaarroowwyycchh,,

OONNWW  ii rroollnnoośśrrooddoowwiisskkoowwyycchh  ddllaa  pprraaccoowwnniikkóóww  AARRiiMMRR  oorraazz  ŚŚlląąsskkiieeggoo  OODDRRii  ŚŚlląąsskkiieejj  IIzzbbyy  RRoollnniicczzeejj
MMiieejjssccee  TTeerrmmiinn                GGooddzziinnaa
Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział 
w Mikołowie ul. Gliwicka 85 15.02.2011 10:00

Z inicjatywy Marka Kumora,
przewodniczącego Rady Gminy
Bojszowy, 5 lutego w miejsco-
wej hali sportowej rozegrany
został III Halowy Turniej Deblo-
wy Tenisa Ziemnego o Puchar
Starosty Bieruńsko-Lędzińskie-
go. W turnieju uczestniczyło 11
par deblowych (z dwóch woje-
wództw i czterech powiatów).
Rozegrano 27 spotkań. Tak jak
w ubiegłym roku rozpiętość wie-
kowa zawodników była zna-
czna: od 27 lat do 69 wiosen –
i nie zawsze na korcie zwycięża-
ła młodość. Podziwiano opano-
wanie i dokładność uderzeń ne-
stora powiatowych kortów Pio-
tra Orpika, który w tym turnieju
(mając u boku młodszego par-
tnera Sergiusza Dobosza) do-
prowadzał czasami rywali do
„tenisowego wybuchu”. 

W meczu o III miejsce para
bojszowskich braci Krzysztof
Stokłosa – Grzegorz Stokłosa
pokonała 11:7 parę Czesław
Kula – Wojciech Kula (ojciec
z synem). W wielkim finale, gra-
nym do 15 punktów, Michał
Nowicki – Henryk Siemianowski
pokonali 15:11 parę Jerzy Sło-
ciński – Feliks Dembkowski.

Pomysłodawca i organizator
turnieju Marek Kumor cieszy się,
że tenis ziemny stał się już nie-
odzownym elementem bojszow-
skiego sportu. Mówi się już na-
wet wśród uczestników turnieju
o „bojszowskim tie-breaku”
granym do 11 punktów.

Starosta Bernard Bednorz za-
chwycony tenisowym kunsztem

zawodników i ich ogromną de-
terminacją, mimo, że sam nie
gra w tenisa – stwierdził, że ina-
czej zaczyna patrzeć na ten
sport. Podkreślał zadowolenie
z faktu, że gmina w której mie-
szka jest organizatorem wielu
imprez sportowych nie tylko dla
swoich mieszkańców, ale także
sąsiadów z innych miejscowo-
ści. Zawodnikom było miło, że
zmagania oglądał również wójt
Bojszów Henryk Utrata, znany
z tego, że też biega z rakietą po
świerczynieckich kortach. Może
za rok zobaczymy go w boj-
szowskim turnieju? Wtedy nie-
którzy z mieszkańców gminy bę-
dą mogli (w sportowej rywaliza-
cji) „dołożyć” pierwszemu sa-
morządowcowi gminy.

Dobrą kawą i smacznymi ka-
napkami oraz wspólnym wspo-
minaniem rozegranych akcji –
tym zakończył się halowy turniej
tenisowy w Bojszowach. Zawo-
dnicy już szykują się do kolej-
nych spotkań i rewanży, które
rozgrywane będą na kortach
w Bieruniu Nowym i Bojszowach
od maja. Marek Kumor zapra-
sza do uczestnictwa wszystkich
miłośników tenisa ziemnego
(tel. 669-077-100). KK

Deblowy turniej
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Pierwsze miejsce dla Szymona Fonfary za „Piast nocą” i „Widok
z mojego okna” oraz wyróżnienie dla Mateusza Kamińskiego za
„Stop-klatkę” – to sukcesy uczniów Powiatowego Zespołu Szkół
w Bieruniu w konkursie fotograficznym zorganizowanym z okazji
35-lecia KWK „Piast”. Fotografie Szymona, Mateusza i innych ucze-
stników konkursu będą stałym elementem ekspozycji w cechowni
kopalni „Piast”. BBSS

Do końca lutego w holu budynku starostwa czynna będzie wysta-
wa prezentująca dorobek ubiegłorocznego II Powiatowego Konkur-
su Fotograficznego „Powiat Bieruńsko-Lędziński: znany – niezna-
ny”. Ekspozycja zawiera kilkadziesiąt prac 23 autorów, którzy wzię-
li udział w konkursie. Zapraszamy, Przypominamy, że laureatami
konkursu zostali: I nagroda: Adam Mamok (Bieruń), II nagroda Pa-
weł Święs (Bieruń), III nagroda Artur Kuźnik (Bojszowy) Wyróżnienia
otrzymali: Sabina Płaza (Chełm Śląski), Jakub Nieckarz (Bieruń),
Natalia Sikora (Lędziny), Radosław Wojnar (Bieruń), Agnieszka
Szwed (Bieruń). MMRR
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Członkowie Czelodki Śląskiej
złożyli kwiaty i zapalili znicze na
grobie Doroty Sojki z Bojszów, lau-
reatki jednej z pierwszych edycji
konkursu. Następnie wzięli udział

w bardzo uroczystej mszy w miej-
scowym kościele, w którym obe-
jrzeli też stajenkę wykonaną przed
wieloma laty przez Franciszka
Ścierskiego, następnie udali się na

spotkanie do hali sportowej. Tam
odbyła się tradycyjna „wilijo” i za-
prezentowały się miejscowe zespo-
ły: folklorystyczny „Bojszowianie”,
Bojszowski Zespół Kameralny
„Ponticello” pod dyrekcją Roberta
Koźbiała. Paweł Natkaniec grał na
akordeonie, wystąpił też zespół
„Familijo ze Skryszowa”. 

Jak co roku do Czelodki przy-
jęto kolejnych członków – tym
razem laureatów XX, jubileuszo-
wego konkursu „Po naszymu,
czyli po śląsku”. Do śląskiej ro-

dziny dołączyli: Teresa Przybyła
z Istebnej, 8-letnia Dominika
Graboń z Mysłowic, Dorota Łu-
kaszczyk z Tarnowskich Gór
oraz Ślązak 2010 roku – Janusz
Macoszek, także z Istebnej. Do
zgromadzonych okolicznościo-
we adresy skierowali metropoli-
ta katowicki ks. abp Damian Zi-
moń i wojewoda śląski Zygmunt
Łukaszczyk. 

Za rok wszyscy laureaci kon-
kursu gwary śląskiej spotkają
się w Studzionce k. Pszczyny. 

Bojszowskie spotkanie 
Śląskiej Czelodki

Finaliści konkursu „Po naszymu, czyli po śląs-
ku”, przyjaciele i zaproszeni goście wzięli
udział w „Wiliji Czelodki Śląskiej”. Spotkanie
organizowane corocznie w innej miejscowości,
w tym roku odbyło się w Bojszowach. Na czele
śląskiej rodziny zasiadła twórczyni konkursu
„Po naszymu, czyli po śląsku” - senator Maria
Pańczyk-Poździej.
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NNAAGGRROODDZZOONNEE FFOOTTOOGGRRAAFFIIEE

ZZddjjęęcciiee  SSzzyymmoonnaa  FFoonnffaarryy  „„WWiiddookk  zz mmoojjeeggoo  ookknnaa””..


