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Dużym powodzeniem zakończyła się zorganizowana po raz pierwszy przez powiat rowerowa impreza 
rekreacyjno−turystyczna, polegająca na zdobywaniu na rowerach czterech najwyższych wzniesień na terenie
Bierunia, Chełmu Śląskiego, Imielina i Lędzin – Korony Powiatu. Bojszowy są „za płaskie”, za to właśnie w tej
gminie, w jedlińskim Grofie  odbyło się spotkanie zdobywców i podsumowanie imprezy. Więcej – str. 6−7
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||NADZWYCZAJNA
SESJA RADY POWIATU.

31 lipca obradowała nadzwy-
czajna sesja Rady Powiatu. Jej
głównym, szeroko omawianym
i komentowanym w lokalnych
mediach punktem było odwo-
łanie z funkcji i następnie po-
nowne na nią powołanie niee-
tatowego członka zarządu po-
wiatu Łukasza Odelgi. Odwoła-
nie było efektem kontroli Cen-
tralnego Biura Antykorupcyj-
nego. Ponowne powołanie jest
zgodne z prawem. Praktyka
uchwałodawcza samorządów
powiatowych w Polsce odnoto-
wywała już takie przypadki
odwołania i powołania na tej
samej sesji tego samego ra-
dnego na to samo stanowisko. 

Łukasz Odelga przez sie-
dem lat (w tym w kontrolowa-
nym przez CBA okresie lat
2014-2015) był prezesem Klu-
bu Sportowego Unia Bieruń
Stary – stowarzyszenia spor-
towego. Kontrola CBA i w jej
efekcie wniosek o odwołanie
z funkcji członka zarządu
wynikł ze szczegółów inter-
pretacji prawnej i orzeczni-
ctwa sądowego w tym zakre-
sie. Członek zarządu powiatu
nie może prowadzić działal-
ności gospodarczej na własny
rachunek ani z innymi osoba-
mi. Kontrola CBA wykazała,
że KS Unia prowadzi działal-
ność gospodarczą, chociaż
nie jest wpisana do rejestru
przedsiębiorców. Po rezygna-
cji Łukasza Odelgi z funkcji
prezesa klubu, przyjętej
przez Zarząd KS Unia Bieruń
Stary, ustały wszelkie prze-
słanki łamania art. 4 ustawy
antykorupcyjnej. Łukasz
Odelga nigdy nie ukrywał, że
był prezesem Unii, pisał to
w swoich oświadczeniach
majątkowych. W głosowaniu
tajnym na sesji udział wzięło
14 radnych. 10 na 11 prawid-
łowo oddanych głosów było
za ponownym powołaniem
Łukasza Odelgi do Zarządu
Powiatu.

||NAWAŁNICA. 8 lipca
nasz powiat (podobnie jak

okoliczne miasta i powiaty)
nawiedziła potężna nawałni-
ca. Silna burza i potężny wiatr
połamały wiele drzew, po-
przewracały tablice, zerwały
sieć elektryczną, co w niektó-

przegląd

||W październiku 2014 roku in-
formowaliśmy, że nasz po-

wiat zajął 2. miejsce w skali
kraju w rankingu „Inwestycje
w infrastrukturę techniczną”
Pisma Samorządu Terytorialne-
go „Wspólnota”. Symbolem wy-
różnienia był dyplom i statuet-
ka Kazimierza Wielkiego – jak
pamiętamy z historii, wielkiego
budowniczego, który „zastał
Polskę drewnianą, a zostawił
murowaną”.

Obecnie z wielką satysfakcją
informujemy, że tego roku po-
wiat bieruńsko-lędziński popra-
wił swoją pozycję w rankingu
i zajął pozycję lidera – pierwsze

miejsce w kategorii powiaty
(wcześniej były to w 2012 roku
miejsce dziewiąte, a w 2009 –
275). 

Ranking Inwestycyjny
„Wspólnoty” opracowany jest
przez zespół prof. Pawła Swia-
niewicza z Uniwersytetu War-
szawskiego na podstawie
obiektywnych danych Główne-
go Urzędu Statystycznego oraz
danych Ministerstwa Finansów.
Zajęcie 1. miejsca w tej presti-
żowej klasyfikacji potwierdza,
że nasz powiat dynamicznie
inwestuje, rozwija się i nale-
ży do najlepszych, proroz-
wojowych w kraju. ZK

||Poprzednie wydanie infor-
matora powiatowego „po-

wiatbl.pl” było pięćdziesiątym
z kolei. Z tej okazji opubliko-
waliśmy jubileuszową krzy-
żówkę, której hasło brzmiało:
„powiatbl.pl” od początku zaw-
sze dla Was.

Miło nam, że część Czytelni-
ków zechciała wziąć udział
w zabawie i przysłała nam (wszystkie poprawne!)
rozwiązania. Wśród nadawców listów elektroni-
cznych i tradycyjnych kartek pocztowych rozlo-

sowaliśmy pięć zestawów upo-
minkowych – toreb z wydawni-
ctwami i gadżetami powiatu.
Upominki otrzymują: Kazi-
mierz Uszok z Bojszów, Ma-
ria Siedlecka z Bierunia, Zo-
fia Maciąga z Lędzin oraz To-
masz Pawlus i Andrzej
Mańka (adresy mailowe). Gra-
tulujemy.

Upominki do odbioru w Wydziale Promocji, pok.
114, w godzinach pracy Starostwa Powiatowego
w Bieruniu. 

KRZYŻÓWKA NA PIĘĆDZIESIĄTKĘ
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||Już wkrótce będzie gotowe
skrzyżowanie z ruchem

okrężnym powstające u zbiegu
ulic Hołdunowskiej, Gwarków
i Murckowskiej.

Budowa ronda spowodowała
okresowo utrudnienia w ruchu
drogowym, jednak inwestycja ta
w znaczący sposób poprawi
komfort i bezpieczeństwo jazdy
w tej części Lędzin. 

Budowa ronda jest fragmen-
tem przebudowy ulic Gwar-
ków i Murckowskiej. Łączny
koszt inwestycji na obu tych
ulicach (wraz z rondem) wyno-
si ponad 4 mln 136 tys. zł. Do-
datkowo przebudowa ul. Hoł-
dunowskiej będzie kosztować
ponad 2 mln.

Całe zadanie ma być zakoń-
czone w połowie listopada. 

Nowe rondo w Lędzinach

Powiat liderem rankingu Wspólnoty

Awans na lidera

Budowa ronda trwa. Na przywrócenie normalnego ruchu
musimy jeszcze poczekać. ZDJĘCIE: MARIAN RYGLEWICZ
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||Kiedyś, szukając w Interne-
cie zgrabnego cytatu związa-

nego z organami, z muzyką or-
ganową, wielkimi jej kompozy-
torami, trafiłem na głos w dys-
kusji na temat, czy muzyka sa-
kralna jest atrakcyjna także dla
współczesnych? Odpowiedź by-
ła jednoznaczna: tak. Uzupeł-
nieniem tej opinii było, że naj-
piękniej brzmi ona w kościo-
łach. Może dlatego, że panuje
w nich szczególna akustyka ale
może także dlatego, że atmosfe-
ra wielu kościołów, zwłaszcza
tych starych, sprzyja obcowaniu
z Bogiem – także przez muzykę.
Ludzie przez wieki poszukiwali
dowodów na istnienie Boga, dla
mnie jednym z nich są talenty

tych, którzy szelest wiatru,
szum strumieni, ryk nawałnicy,
łamiące się w kroplach deszczu
światło potrafili zamknąć w for-
mę muzyczną. Czasem udawało
się im „podejść” jeszcze bliżej
i – jak na fresku w kaplicy Syk-
styńskiej – dotknąć palca
Stwórcy. I wtedy powstają dzie-
ła, które sięgają Absolutu. Część
z nich to właśnie muzyka sa-
kralna. Jest taka „Przypowieść”
Baczyńskiego, która zaczyna
się słowami: „Pan Bóg uśmie-
chnął się i wtedy powstała zie-
mia”. Myślę, że kiedy Pan Bóg
uśmiechnął się po raz drugi po-
wstała muzyka.

Muzyka jest językiem uniwer-
salnym. Łączy ludzi we wspól-

nym przeżywaniu, potrafi wyra-
zić więcej niż słowo. Szczegól-
nie, jeśli jest wykonywana przez
wybitnych instrumentalistów.

Wielu z nas tę wielką radość
przeżywania dostarczą zape-
wne zbliżające się koncerty te-
gorocznego, już 16. Festiwalu
Jesień Organowa w Powiecie
Bieruńsko-Lędzińskim. Jego
inauguracja nastąpi 6 września
w kościele Chrystusa Króla
w Lędzinach – Hołdunowie, za-
kończenie – 25 października
w Chełmie Śląskim. Roman Jo-
chymczyk, dyrektor artystyczny
i prowadzący koncerty zape-
wnia, że jak zawsze zabrzmią
utwory od baroku po współczes-
ność. Wystąpią zagraniczni wy-

konawcy (Dan Lonnqvist z Fin-
landii) i polscy wirtuozi, którzy
rozsławiają nasz kraj poza gra-
nicami: Marek Kudlicki (Wie-
deń), Krzysztof Urbaniak (Stutt-
gart), Roman Licznerski (Lon-
dyn), Piotr Pławner (Szwajca-
ria). 

Zapraszamy do wysłuchania
tegorocznych koncertów. Aby
umożliwić zaplanowanie ośmiu
wrześniowych i październiko-
wych, niedzielnych popołudni
oraz dokonanie wyboru najcie-
kawszych propozycji, na okład-
ce przedstawiamy skrócony
program tegorocznego festiwalu
(terminy, miejsca, wykonaw-
ców). Wstęp na wszystkie kon-
certy bezpłatny! MR

Zapraszamy na 16. Jesień Organową

||Cech Rzemiosł Różnych
w Tychach powstał na mocy

uchwały Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Katowicach z dnia
20.04.1955 r. Pierwszym Star-
szym Cechu był rymarz-tapicer
z Mikołowa Stefan Sormek.
Z kalendarza wynika zatem, że
w bieżącym roku Cech Rzemiosł
i Przedsiębiorczości w Tychach
(kontynuator Cechu Rzemiosł
Różnych), będzie świętować 60-
lecie. Okolicznościowe obchody
zaplanowano na wrzesień. Weź-
mie w nich udział liczna grupa
rzemieślników i przedsiębior-
ców z naszego powiatu należą-
cych do tyskiego cechu.

Wcześniej, 15 sierpnia, swoją
jubileuszową uroczystoś

zorganizowali rzemieślnicy
bieruńscy. Bezpośrednią okazją
było poświęcenie nowego sztan-
daru, który „w służbie” zastąpi

dotychczasowy, mocno już zni-
szczony znak z 1937 roku.

Przedwojenny sztandar prze-
szedł burzliwe losy. Podczas nie-
mieckiej okupacji był przechowy-
wany w domu państwa Dziubany
przy ul. Krakowskiej 108 w Bieru-
niu. Po wojnie chronił go Ludwik
Michalik – właściciel warsztatu
ślusarskiego, następnie Paweł
Kostyra – właściciel warsztatu
tapicerskiego. Przez ostatnich
dziesięć lat przechowywał zaś
Jan Drozdek, automechanik. 

Przed paroma laty bieruńscy
rzemieślnicy postanowili odre-
staurować swój historyczny
sztandar, mocno zniszczony
wskutek nieodpowiedniego
przechowywania w okresie wo-
jennym. – Okazało się to jednak
bardzo trudne do wykonania,
dlatego zdecydowaliśmy o ufun-
dowaniu nowego sztandaru –

powiedział Jan Drozdek. Wyhaf-
towania nowego sztandaru pod-
jęła się pracownia Danuty No-
wak z Chełmka. Drzewiec i oku-
cia wykonano w pracowni Krzy-
sztofa Gryksy. Do powstania no-
wego sztandaru swoją cegiełkę
dołożył powiat. 

Nowy sztandar poświęcił pod-
czas okolicznościowej mszy
z udziałem rzemieślników, ich
rodzin, samorządu miasta i po-
wiatu oraz tyskiego cechu świę-
tej ks. dziekan Janusz Kwapi-
szewski, proboszcz parafii św.
Bartłomieja. MR

Z Józefem cieślą – patronem ludzi pracy

Nowy sztandar bieruńskich rzemieślników

Prezentacja nowego znaku. ZDJĘCIE: ARC
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rych miejscach spowodowało
nawet dwudniowe braki w do-
stawach energii elektrycznej.
Spore straty poniosły niektóre
domostwa, placówki handlo-
we, zakłady i warsztaty. Usu-
wanie skutków nawałnicy wy-
magało wiele wysiłku, lecz
pracownicy Powiatowego Za-
rządu Dróg i zakładów komu-
nalnych w miastach i gminach
powiatu szybko usunęli
wszelkie problemy związane
z przejezdnością dróg powia-
towych, oczyścili pobocza
i chodniki. 

||ZWYCIĘŻYLI
W PLEBISCYCIE. Lę-

dzińskie Stowarzyszenie na
Rzecz Osób Niepełnospra-
wnych i Ich Rodzin – Organi-
zacją Roku 2014, Jerzy Mantaj
z Lędzin – Człowiekiem Roku
2014, a Tomasz Matysek
Sportowcem Roku 2014. Tak
orzekli uczestnicy tegoro-
cznego plebiscytu zorganizo-
wanego przez tyski tygodnik
„Echo”.

Stowarzyszenie działa od
15 lat. M.in. organizuje cotygo-
dniowe zajęcia z hydroterapii,
zajęcia z hipoterapii oraz im-
prezy o charakterze integra-
cyjnym (wycieczki, spotkania
mikołajkowe, spotkania przy
ognisku, festyny, zabawy kar-
nawałowe itp.). Współorgani-
zuje Powiatowe Igrzyska Osób
Niepełnosprawnych oraz Inte-
gracyjne Biwaki Żeglarskie.

Jerzy Mantaj jest działa-

przegląd

||Z początkiem lipca zostało
otwarte pierwsze w powiecie

arboretum – małe, naturalne
muzeum przyrody, które po-
wstało na 5-hektarowym terenie
w Bieruniu-Bijasowicach. Klom-
by i rabaty z różnymi, rzadko
spotykanymi gatunkami roślin
i krzewów oplatają ścieżki spa-
cerowe i rowerowe, przy któ-
rych ustawione są ławki i zasi-
lane energią słoneczną lampy.
Arboretum służy celom eduka-
cyjnym i rekreacyjnym, pozwala
obcować ze światem roślin przy
zaangażowaniu różnych zmys-
łów ludzkich. Utworzenie tego
ogrodu – parku sensorycznego
kosztowało ponad 1 mln 913 tys.
zł. Bieruń otrzymał na to zada-
nie dofinansowanie z Regional-
nego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego w wy-
sokości 1 mln 626 tys. zł. Po
pierwszych problemach z pie-

lęgnacją i sprzątaniem parku
powstało jedno z najpiękniej-
szych i niezwykłych miejsc
w naszym powiecie. R

Bieruńskie arboretum

Dla wypoczynku i edukacji

Arboretum tworzy siedem
ogrodów tematycznych. Są
skalniaki, wrzosowate, rośliny
zielne, róże, są ogrody traw
oraz barw i zapachów.
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Grupa laureatów tegoroczne−
go plebiscytu.
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Połamane i przewrócone
drzewa w Bieruniu.

||Historia polskiego pieniądza
na przestrzeni wieków – to

tytuł wystawy, która będzie ot-
warta we wrześniu w Galerii
Starostwa Powiatowego. Wysta-
wa jest organizowana z inicjaty-
wy kilku kolekcjonerów z po-
wiatu bieruńsko-lędzińskiego
przy znacznym wsparciu Bie-
ruńskiej Fundacji Inicjatyw Go-
spodarczych oraz Starostwa Po-
wiatowego w Bieruniu. 

– Metalowe pieniądze na na-
szych ziemiach pojawiły się ok.
300 lat p.n.e. wraz z przybyłymi
z południa przez Bramę Moraw-
ską Celtami. Z początkiem na-
szej ery miejsce Celtów zajęli
Rzymianie, którzy przynieśli
własne monety – informuje Ry-
szard Piskorek, numizmatyk, au-
tor katalogu wystawy. – Z przeło-
mu X i XI wieku pochodzą pier-
wsze monety Piastów, Mieszka
I i Bolesława Chrobrego. Najbar-
dziej znanym z tego czasu jest
denar „Gneznum civitas”, które-
go jedyny okaz znajduje się
w Krakowskim Muzeum Narodo-
wym. Prawdopodobnie został wy-
bity z okazji zjazdu w Gnieźnie
w 1000 roku. W pierwszej poło-
wie XIV wieku od Polski zaczyna

napływać złota moneta. W XVII
w. Szwedzi jako pierwsi w Euro-
pie wprowadzają do obiegu bank-
noty. W Polsce papierowy pie-
niądz zaczęto wydawać decyzją
Naczelnika Powstania Kościu-
szkowskiego w 1794 r. Były to Bi-
lety Skarbowe o nominale 5, 100
i 500 zł. Po odzyskaniu niepod-
ległości, już w 1919 roku powoła-

no Bank Polski i narodową walu-
tę o nazwie lech dzielący się na
100 gr. Szybko jednak nazwę
zmieniono na złoty. 

Na wystawie będziemy mogli
obejrzeć fragmenty zbiorów
trzech osób, prezentujących
polskiego złotego z XX wieku,
także w kolekcjonerskich se-
riach numizmatycznych. R

Takie okazy są tylko na wystawach

Popatrzeć na pieniądze
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przegląd

czem lokalnych organizacji
i stowarzyszeń, m.in. byłym
wieloletnim naczelnikiem OSP
Lędziny, wiceprzewodniczą-
cym Towarzystwa Kulturalne-
go im. Anielina Fabery oraz
członkiem zarządu Klubu Se-
niora przy MKS Lędziny.

Tomasz Matysek jest piłka-
rzem Nadwiślana Góra. Po-
chodzi z Lędzin, karierę roz-
poczynał w miejscowym klu-
bie. Gratulujemy, życzymy po-
wodzenia i sukcesów! 

||BEZPIECZEŃSTWO TO
WSPÓLNA SPRAWA.

W sali sesyjnej Starostwa Po-
wiatowego odbyły się uroczy-

stości tegorocznego Święta
Policji, kończące obchody
w województwie śląskim.
W odświętnej zbiórce policjan-
tów Komendy Powiatowej Poli-
cji w Bieruniu uczestniczył
zastępca Śląskiego Komen-
danta Wojewódzkiego Policji
mł. insp. Andrzej Szymczyk.

Komendant Powiatowy Poli-
cji w Bieruniu insp. Sławomir
Sałbut przypomniał, że 24 lip-
ca 1919 roku została powoła-
na do życia Policja Państwo-
wa, do której tradycji obecni
policjanci nawiązują. Podzię-
kował swoim podwładnym za
dobrą pracę i jej wyniki. 

Minutą ciszy uczczono
zmarłych i zamordowanych
policjantów. 27 policjantów
z Komendy Powiatowej Policji
w Bieruniu otrzymało akty
mianowania na wyższe stop-
nie policyjne. Awans na wyż-
szy stopień policyjny otrzy-
mał w tym roku również pier-
wszy zastępca Komendanta
Powiatowego Policji w Bieru-
niu nadkom. Grzegorz Ko-
cjan, który akt mianowania
odebrał podczas wojewó-
dzkich obchodów Święta Poli-
cji w Żywcu. Ponadto 6. poli-

||Matury jak zwykle bardzo dob-
rze wypadły w LO w Bieruniu,

gdzie na 102 absolwentów
wszyscy przystąpili do matury.
Egzamin dojrzałości zdało 97
maturzystów, a wskaźnik zda-
walności wyniósł 95,15, co dało
bieruńskiemu LO 27 miejsce na
397 ogólniaków w województwie.
W przypadku matematyki, języ-
ka polskiego i większości języ-
ków obcych średnie wyniki matu-
ry były wyższe niż średnia woje-
wódzka i ogólnopolska).

Niewiele gorzej było w PZS
w Bieruniu, gdzie do matury
przystąpiło 124 uczniów, świade-
ctwo maturalne otrzymało 101
(wskaźnik zdawalności 81,5%).
Wymienione liczby nie ujmują
uprawnionych do egzaminu po-
prawkowego. 

Uzyskane wyniki przewyższa-
ły średnią wojewódzką i ogólno-
polską. Wyniki zdawalności eg-
zaminu maturalnego w tej szkole
były o ponad 17% wyższe niż
w polskich technikach i o ponad
13% wyższe niż w szkołach te-
chnicznych Śląska!

Słabiej wypadły wyniki matur
w liceum i technikum PZS w Lę-
dzinach. 

Mimo licznych obaw o rekruta-
cję szkolną (pamiętajmy o niżu
demograficznym, bogactwie ofert
i rosnącej konkurencji między
szkołami) nienajgorsze są wyniki
naboru gimnazjalistów do na-
szych szkół powiatowych. Naukę
w pierwszej klasie bieruńskiego
ogólniaka rozpocznie w roku
szkolnym 2015/2016 uczniów
dziewcząt i chłopców, w tym 15
będących absolwentami gimnaz-
jów spoza powiatu. Do pier-
wszych klas bieruńskiego PZS
zgłosiło się 203 uczniów; w tym
123 do technikum (w specjalno-
ściach: technik informatyk, te-
chnik organizacji reklamy, te-
chnik elektryk, technik mecha-
nik, technik ekonomista oraz
w nowo uruchomionej specjaliza-
cji technik żywienia i usług ga-
stronomicznych). Ponadto 80
uczniów podejmie naukę w zasa-
dniczej szkole zawodowej i LO
dla dorosłych. 

W PZS w Lędzinach od wrześ-
nia naukę rozpocznie 51 pier-
wszoklasistów w technikum
(elektryk, logistyk, informatyk,
technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej), 29 w li-
ceum ogólnokształcącym (klasa

policyjno-wojskowa) oraz 13
w zasadniczej szkole zawodowej
(klasa wielozawodowa).

Okres wakacyjny to jak zawsze
okres remontów i inwestycji
szkolnych. Uczniowie PZS w Lę-
dzinach od nowego roku szkolne-
go będą mogli korzystać z nowej
pracowni do nauki języka angiel-
skiego oraz pracowni instalacji
elektrycznych przystosowanej do
egzaminów dla kwalifikacji zawo-
dowej E8. Remonty w PZS w Bie-
runiu objęły pracownię matema-
tyczną (usunięcie boazerii, wy-
równanie i malowanie ścian, wy-
mianę oświetlenia) oraz praco-
wnię podstaw konstrukcji maszyn
(wyrównanie i malowanie ścian,
wyrównanie podłogi, położenie
płytek, wymiana oświetlenia,
montaż szaf przesuwnych, zakup
sprzętu multimedialnego). Ponad-
to – jak informowaliśmy –
w związku z uruchomieniem w tej
szkole nowego kierunku kształce-
nia w zawodzie technik żywienia
i usług gastronomicznych szkoła
wzbogaci się o dwie nowoczesne
pracownie z pełnym wyposaże-
niem kuchennym i gastronomi-
cznym, umożliwiającym prakty-
czną naukę zawodu. R

Przed nowym rokiem szkolnym

Radni o szkołach i uczniach
Ocenie przebiegu tegorocznych matur oraz przygotowaniom do nowego roku szkol−
nego poświęcone było sierpniowe posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeń−
stwa Publicznego Rady Powiatu. 

||Nawet podczas wakacji uczniowie klas mundu-
rowych Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzi-

nach trwali na posterunku, mając możliwość zdo-
bywania nowych doświadczeń i podnoszenia swo-
ich kwalifikacji. 2 lipca siedmioro uczniów klasy
mundurowej policyjnej – w kamizelkach i czap-
kach Młodzieżowej Służby Ruchu Drogowego –
wzięło udział w zabezpieczeniu trasy wyścigu ko-
larskiego w Imielinie. Młodzież pełniła służbę
wraz z policjantami Wydziału Ruchu Drogowego
i Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji
w Bieruniu, Bieruń oraz 42 strażakami OSP.

Dwa dni później uczniowie pomagali w zabez-
pieczaniu XXII Imielińskiego Crossu Ekologiczne-
go. W działania te zaangażowali byli: Denis Myd-
łowski, Mateusz Krupa, Anna Stolecka, Karolina
Manda, Justyna Francuz, Zuzanna Niemiec i Ma-
ciej Wajda, którzy czuwali nad prawidłowym
przebiegiem imprez, czasowo wstrzymywali ruch
uliczny i troszczyli się o bezpieczeństwo ucze-
stników imprez oraz widzów. Ich rzetelność
w wykonywaniu powierzonych zadań zyskała
uznanie w oczach zwierzchników. 

Ogólny nadzór nad zabezpieczeniem akcji spra-
wował Komendant Powiatowej Policji w Bieruniu
insp. Sławomir Sałbut, bezpośredni nadzór w te-
renie – naczelnik WRD KPP st. asp. Paweł Bujak,
odprawy patroli biorących udział w zabezpiecza-
niu przeprowadził st.asp. Sławomir Zięcina. Nad
bezpieczeństwem młodzieży czuwała koordyna-
tor klas policyjnych Iwona Mendzla. 

„Mundurówka” w akcji

Młodzież klas policyjnych z PZS w Lędzinach
podczas wakacyjnej służby w Imielinie. 

ZDJĘCIE: PZS LĘDZINY

Dla najlepszych policjantów
były awanse, wyróżnienia
i kwiaty.
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||Przez cztery wakacyjne
niedziele (19, 26 lipca,

2 i 9 sierpnia) cykliści objeżdża-
li powiat. Na wzniesieniach po-
wiatu (Golcówka w Imielinie,
Smutna Góra w Chełmie Śląs-
kim, Górka Klemensowa w Lę-
dzinach i Chełmeczki w Bieru-
niu) czynne były „punkty mel-
dunkowe”, na których zgłoszo-
nym wcześniej rowerzystom,
posiadającym specjalne karty,
wbijano pieczątki poświadcza-
jące ich obecność w wyznaczo-
nych miejscach. 

– Mimo rowerowych map naj-
trudniej było niektórym trafić na
Golcówkę i Chełmeczki. Służy-
liśmy naszym przyjaciołom
i znajomym za przewodników.
I tak objechaliśmy cała trasę
cztery razy – powiedzieli nam
Ania i Adam, sympatyczna para
z Bojszów i Imielina.

Do zabawy zgłosiło się bez
mała 300 osób. Ostatecznie
udział wzięło 229. Byli to rowe-
rzyści w różnym wieku, z róż-
nych miejscowości (najwięcej
z Bierunia – 90, następnie 34

z Bojszów, 33 z Chełmu, 30 z Lę-
dzin, 26 z Imielina, a także z Ła-
zisk, Katowic, Mysłowic, Ty-
chów, Chrzanowa).

– To był świetny pomysł. My
i tak rodzinnie, rekreacyjnie bar-
dzo często jeździmy na rowerach,
ale teraz mieliśmy dodatkowo ja-
kąś „misję”, bodziec, żeby pojeź-
dzić. A przy okazji coś nowego
zobaczyliśmy po drodze – powie-
działa pani Bożena z Lędzin. 

Podsumowanie imprezy, połą-
czone z piknikiem i konsumpcją
kiełbasek z grilla, zabawami

i konkursami, odbyło się 23 sier-
pnia w jedlińskim Grofie. Staro-
sta Bernard Bednorz wręczył
wszystkim zdobywcom Korony
Powiatu żółte plecaczki z zesta-
wami rowerowych gadżetów.
Wspomniał też o rozbudowie
ścieżek rowerowych i nadrze-
cznej trasie rowerowej po wiśla-
nych wałach, co dodatkowo
wzbogaci możliwości powiatowej
cykloturystyki. Zapowiedział też
cykliczne kontynuowanie tej im-
prezy. MR

ZDJĘCIA: BM-FOTO, MARIAN RYGLEWICZ

Korona Powiatu

Kręcili i zwiedzali 
Zakończona jesienią ubiegłego roku modernizacja 65,5 kilometrów dróg rowerowych, zbudowanie 26 punktów
postojowych (18 wiat, 8 punktów przystankowych wyposażonych w ławki, mapy, stojaki na rowery i kosze na
śmieci) natchnęła pomysłem zorganizowania powiatowej imprezy popularyzującej to duże powiatowe przedsięw−
zięcie, a przede wszystkim zachęcającej miłośników rowerów do poznania rowerowych tras, znajdujących się przy
nich zabytków i najciekawszych miejsc powiatu, do aktywnej rekreacji. Tak zrodziła się inicjatywa Korony Powiatu. 
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cjantów zostało wyróżnio-
nych nagrodą motywacyjną
przez Starostę Bieruńsko-Lę-
dzińskiego za najlepsze wy-
niki w służbie prewencyjnej.
Przewodniczący policyjnych
związków zawodowych wrę-
czył medale 25-lecia NSZZ
Policjantów, którymi odzna-
czone zostały Cztery osoby,
w tym Starosta Bieruńsko-Lę-
dziński i aspirant sztabowy
Krzysztof Zemła z KPP Bie-
ruń, zostały uhonorowane
medalami 25-lecia Niezależ-
nego Samorządnego Związku
Zawodowego Policjantów,
przyznanymi decyzją Prezy-
dium Zarządu Głównego
Związku. Bernard Bednorz
wszystkim funkcjonariuszom
i pracownikom cywilnym KPP
w Bieruniu złożył wyrazy naj-
wyższego uznania i podz-
iękowanie za rzetelną i ofiar-
ną służbę. – Służba policyjna
jest pełna napięć, stresów
i zagrożeń. Bycie policjantką
czy policjantem to trudny za-
wód. W imieniu swoim i sa-
morządu powiatowego dzię-
kuję za zaangażowanie oraz
za to, że nie bacząc na prze-
szkody i niedogodności, sku-
tecznie realizujecie postawio-
ne przed Wami zadania służ-
bowe. Dziękuję za bardzo
dobrą współpracę z naszym
samorządem, z samorządami
naszego powiatu, na które
zawsze możecie liczyć – po-
wiedział starosta. 

– Garnizon bieruński jest
jednym z mniejszych garnizo-
nów województwa śląskiego,
ale to wcale nie znaczy, że
jest tu łatwiejsza służba – po-
wiedział mł. insp. Andrzej
Szymczyk. Komendant przy-
pomniał, że „Bezpieczeństwo
to wspólna sprawa”. Podzię-
kował samorządowcom za
wsparcie, staroście za nagro-
dy dla policjantów. Wszystkim
policjantkom i policjantom
złożył okolicznościowe życze-
nia. 

||40-LECIE WKU. 5 sier-
pnia w Tychach odbyły się

obchody Święta Wojska Pol-
skiego, połączone z jubileu-
szem 40-lecia Wojskowej Ko-
mendy Uzupełnień w Tychach,
obejmującej swoim działa-
niem Tychy oraz powiaty bie-
ruńsko-lędziński, mikołowski

przegląd

||Do podstawowych zagrożeń
dla rodzin oraz ich poszcze-

gólnych członków należy prze-
moc. Aby walka z nią i świad-
czona pomoc była skuteczna,
konieczne jest podejmowanie
działań zarówno wobec osób
doświadczających jak i stosują-
cych przemoc. Ważne są przy
tym spójne i interdyscyplinarne
działania, ścisła współpraca
pomiędzy instytucjami zajmu-
jącymi się tym problemem, two-
rzenie w środowisku lokalnym
skutecznego mechanizmu prze-
ciwdziałania i rozwiązywania
kryzysów związanych z fun-
kcjonowaniem rodziny i prze-
mocą.

W bieżącym roku nasz powiat
przystąpił do konkursów ogło-
szonych przez Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej
i Śląski Urząd Wojewódzki
i otrzymał dofinansowanie na
realizację dwóch projektów
z zakresu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie: 

1. „Centrum Superwizji Ro-
dzinnej” (w ramach Programu
Osłonowego Wspieranie jedno-
stek samorządu terytorialnego
w tworzeniu systemu przeciw-
działania przemocy w rodzinie –
edycja 2015);

2. „Konsultanci szkolni”
(w ramach rządowego programu
„Bezpieczna i Przyjazna Szko-
ła” w województwie śląskim
w 2015 roku). 

Oba projekty będą realizowa-
ne przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie.

Na czym one polegają?
Celem projektu „Centrum Su-

perwizji Rodzinnej” jest wzmoc-
nienie działań wspomagających
rodziny z problemami przemo-
cy, uzależnień itp. Do funkcjonu-
jących procedur przeciwdziała-
nia przemocy zostanie włączona
superwizja rodzinna prowadzo-
na przez doświadczonych spe-
cjalistów. Ich zadaniem będzie
stymulowanie rodziny do budo-
wania mechanizmu ochronnego,
eliminowania tego co wadliwe
w funkcjonującym systemie ro-
dzinnym (redukowanie wadli-
wych nawyków i powielania
wzorców reakcji i zachowań). 

Każdą rodziną uczestniczącą
w projekcie będzie zajmował się
zespół roboczy, a jego praca
z rodziną będzie nadzorowana
przez zespół superwizyjny eks-
pertów. Rodziny będą brały
udział w warsztatach, w róż-
nych formach edukacji rodzin-
nej oraz konsultacjach. Projekt
obejmie swoim zasięgiem mak-
symalnie 20 rodzin z dziećmi,
które nawiążą kontrakt z zespo-
łem roboczym. 

Zespół superwizorów rodzin-
nych zostanie wyłoniony w dro-
dze konkursu, odbędzie specja-
listyczne szkolenia. 

Projekt „Konsultanci szkolni”
przewiduje utworzenie w szko-

łach specjalistycznej sieci kon-
sultantów ds. profilaktyki
i przeciwdziałania przemocy
rodzinnej. Zorganizowana zo-
stanie profesjonalna grupa
wsparcia złożona z przedsta-
wicieli szkół z terenu powiatu
(nauczyciele, pedagodzy lub
psychologowie szkolni). Zada-
niem grupy będzie doskonale-
nie swojej wiedzy i kompetencji
w problematyce przeciwdziała-
nia przemocy w rodzinie. Po-
zyskane kompetencje będą po-
wielane przez członków tego
zespołu w gronach pedagogi-
cznych szkół, które reprezen-
tują. Zespół konsultantów bę-
dzie ściśle współpracował z Po-
wiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie, które zapewni mu
profesjonalne szkolenie i budo-
wanie kompetencji w zakresie
przeciwdziałania przemocy ro-
dzinnej.

Celem głównym projektu jest
stworzenie w środowisku szkol-
nym skutecznego systemu prze-
ciwdziałania i rozwiązywania
kryzysów rozwojowych i życio-
wych uczniów, związanych
z przemocą w rodzinie.

Oba projekty będą reali-
zowane w okresie od sier-
pnia 2015 r. do grudnia
2015 r. Kwota dofinanso-
wania wynosi 48.000 zł dla
pierwszego z wymienio-
nych projektów oraz 13.400
zł dla drugiego. JA

Dofinansowanie dwóch projektów PCPR

Przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie

DZIEŃ OTWARTY 
W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że
21.09.2015 roku (poniedziałek) w godzinach od 8.00 do 17.00

w budynku Powiatowego Centrum Społeczno−Gospodarczego 
– w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach przy ulicy Lędzińskiej 24,

w ramach Dnia Otwartego 
mieszkańcy powiatu będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad

pracownika socjalnego, psychologa, prawnika i przedstawiciela policji.

Wszystkie zainteresowane osoby serdecznie zachęcamy do skorzystania z oferty.
Więcej informacji uzyskać można pod numerami telefonów:
32 324 08 13         32 324 08 14         32 324 08 16
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||Agaty to fenomen przyrodni-
czy. Zbudowane są z włókni-

stego chalcedonu z domieszka-
mi barwników. Kamień ten to-
warzyszył ludzkości od tysięcy
lat jako ozdoba, amulet, czy ma-
teriał na narzędzia. Agaty to
boskie minerały, pożądane
przez kobiety, poszukiwane
przez kolekcjonerów i jubile-
rów. „To najlepsi przyjaciele
człowieka, można im powie-
dzieć wszystko, one nigdy nam
nie odpyskują” – mówi Jan Rzy-
mełka, którego znakiem rozpo-
znawczym jest to, że zamiast
krawatów nosi kamienne „bolo”.

Dobiega końca zorganizowana
w Galerii Starostwa Powiatowe-
go prezentacja kamieni ze zbio-
rów Jana Rzymełki – geologa, au-
tora monografii „Dzieje pozna-
wania geologicznego Górnośląs-
kiego Zagłębia Węglowego i śląs-
kiego posła na Sejm RP. Wysta-
wę można oglądać do 4 września
w godzinach pracy starostwa.

W wernisażu, który odbył się
27 lipca, wzięli udział między
innymi radni powiatowi (z prze-
wodniczącą Rady Anną Kubicą

i starostą Bernardem Bedno-
rzem), uznani artyści w oso-
bach Stanisława Mazusia i Ro-
mana Nygi. ZK, MR

przegląd

i pszczyński. W kościele św.
Marii Magdaleny odbyła się
okolicznościowa msza święta.
Złożone zostały kwiaty przed
pomnikiem Powstańców Śląs-
kich.

Główne uroczystości, połą-
czone z wojskowym pikni-
kiem, pokazami broni i uzbro-
jenia oraz wieloma innymi
atrakcjami dla mieszkańców
miasta i regionu odbyły się na
placu pod Żyrafą. Święto
okazją do nadania awansów,
medali i odznaczeń dla woj-
skowych oraz przyjaciół woj-
ska. 

||ŻNIWA W JAJOSTACH.
25 lipca na potrzeby pro-

jektu badawczego „Rok go-
spodarski na ziemi pszczyń-
skiej” (o którym pisaliśmy

w poprzednim wydaniu) od-
była się plenerowa insceniza-
cja dawnych żniw według
scenariusza Alojzego Lyski.
Projekt realizuje Muzeum
Miejskie w Tychach, a jego
partnerem jest m.in. Powiat
Bieruńsko-Lędziński.

Na polu z żytem należącym
do Katarzyny i Adama Sap-
ków, przy temperaturze 34
stopni Celsjusza, role kosia-
rzy i ubieraczek (odbierają-
cych skoszone zboże) odegra-
li: Łucja Lysko oraz rodzina
Sapków: Róża i Paweł, Kata-
rzyna i Adam, Zyta i Ryszard.
W inscenizacji udział wzięły
również dzieci: Paulina, Ju-
styna, Beata, Paweł i Stani-
sław. 

Autorem dokumentacji fo-
tograficznej był Tomasz Li-

boska – etnolog i fotograf. 
Pomysłodawcą i koordyna-

torem projektu jest Agnieszka
Szymula z Działu Etnologii
tyskiego muzeum. Efekty pra-
cy będzie można zobaczyć
pod koniec roku na wystawie
w Muzeum Miejskim w Ty-
chach. JK-P

Prezentacja zbiorów
„posła z bolo”
Pasją Jana Rzymełki jest zbieractwo i kolekcjonerstwo polskich minerałów, szczegól−
nie śląskich wstęgowych polnych kamieni ozdobnych, zwanych agatami. Znajdował
na polach barwne agaty wielkości od groszku, przez jabłko, aż po kamienie młyńskie.
Mówi o nich zawsze z szacunkiem i uwielbieniem: „Agaty to kamienie polne, najuro−
dziwsze płody ziemi śląskiej. Przemawiają one pięknem, fascynują labiryntem krętych
linii tworzących fantastyczne rysunki i niesamowitą grę barw naturalnych”.

Agaty to boskie minerały, pożądane przez kobiety, poszukiwane
przez kolekcjonerów i jubilerów. ZDJĘCIE: ZDZISŁAW KANTOR

Agat (gr. agathos – dobry) jest ka−
mieniem równowagi – fizycznej,
emocjonalnej i intelektualnej. Har−
monizuje energie yin i yang, dzia−
ła uspokajająco, dodaje pewno−
ści siebie, poprawia koncentra−
cję uwagi i zdolności anality−
czne, co przydaje się do roz−
wiązywania problemów. Ener−
gia agatu namawia noszącego
go do śmiałego wyrażania się i po−
konania uprzedzeń. Kamień ulecza
gniew i żal, dając w to miejsce odwa−
gę do zaczynania czegoś od nowa,
usuwa napięcie po przejściach z prze−
szłości. Na poziomie duchowym agat zwięk−
sza świadomość, zachęca do cichej kontemplacji
i akceptowania wydarzeń, sprzyja rozwojowi du−
chowemu 

Agat uchodzi za symbol bogactwa i długiego,
udanego życia. Chroni noszącą go osobę przed
wszelkim złem i dodaje sił witalnych. Wpływa po−

zytywnie na wzrok i skórę, łagodzi bóle głowy i go−
rączki. Aktywizuje siły obronne organizmu. Agat
pomaga rozładować wewnętrzne napięcia i roz−
budza popęd seksualny – przeczytaliśmy w Inter−
necie. 

Żniwa po dawnemu.
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||Nasze powiatowe kontakty
z niemieckimi i czeskimi

strażakami są coraz lepsze
i przyjmują niejednokrotnie
niezwykły wyraz.

W dniach 13-16.08.2015 ro-
ku z przyjacielską wizytą
w powiecie bieruńsko-lędziń-
skim gościli Rainer Hutterer
wraz z córką oraz Matthias
Kraft – strażacy z Ochotniczej
Straży Pożarnej w bawarskim
Mitterteich. Oddzielające nas
700 kilometrów niemieccy
strażacy przebyli na moto-
rach. W ramach własnego ur-
lopu jako miejsce weekendo-
wego wyjazdu wybrali właśnie
nasz powiat, choć przecież
pięknych miejsc w Bawarii nie
brakuje. 

Rainer Hutterer jest straża-
kiem – ochotnikiem, a na co
dzień jest także kierownikiem
jednostki podobnej do naszego

Powiatowego Zarządu Dróg.
Odpowiada za utrzymanie ok.
300 kilometrów bawarskich
dróg. Dlatego z olbrzymim za-
interesowaniem odwiedził bie-
ruńską siedzibę Powiatowego
Zarządu Dróg, rozmawiał z je-
go pracownikami na temat spe-
cyfiki działania i warunków
pracy. Odwiedził również sta-
rostę i obejrzał budynek staro-
stwa.  Koordynatorem współ-
pracy z niemiecką jednostką
strażacką w ramach OSP Lę-
dziny jest wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Marek Spyra,
który pełnił rolę współgospoda-
rza i przewodnika niemieckich
gości. 
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LISTY

Sukcesy 
Bojszowian

W imieniu Zespołu Folklory-
stycznego Bojszowianie chcę
poinformować o naszych wystę-
pach i sukcesach artystycznych
w lipcu tego roku. 

4-5 lipca uczestniczyliśmy
w 48. Wojewódzkim Przeglądzie
Wiejskich Zespołów Artysty-
cznych – Brenna 2015, na którym
zaprezentowało się 55 zespołów,
(w tym: 7 zespołów regionalnych;
7 kapel; 14 zespołów śpiewa-
czych a capella oraz 27 zespołów
śpiewaczych z akompaniamen-
tem). Nasz zespół wystąpił w ka-
tegorii zespoły regionalne. Za-
prezentował 25-minutowy pro-
gram pt. „Zabawa w karczmie”,
oparty na dawnych tradycjach
i zwyczajach bojszowskich. Zdo-
był II miejsce oraz nagrodę. Po-
nadto nasza kapela Bojszowy
wystąpiła z programem opartym
na melodiach trzech polek („Sły-
chać muzyczka”, „Radość”, „Pol-
ka-Rondo”) i walczyka („Rodzin-
ny dom”). Kapela zdobyła III
miejsce i nagrodę. Regulamino-
wy czas występu był ograniczo-
ny do 10 minut. Kapela musiała
jeszcze wykonać bis dla tańczą-

cej publiczności. Myślę, że nasza
Gmina i Powiat mogą być dumne
z naszych osiągnięć w tak li-
cznym gronie wykonawców 48.
Przeglądu w Brennej.

Ponadto Bojszowianie wystą-
pili w doborowym gronie zespo-
łów polskich i zagranicznych
w największym festiwalu folklo-
rystycznym, czyli na 52. Tygo-
dniu Kultury Beskidzkiej, który
odbywał się od 25 lipca do 2 sier-
pnia br. Wzięliśmy udział w kon-
certach: 25 lipca w Istebnej, 27
lipca w Makowie Podhalańskim
oraz 28 lipca w Szczyrku. Byliś-
my jedynym zespołem z naszego
powiatu uczestniczącym w tej
imprezie, na której przedstawi-

liśmy wspomniany już 50-minu-
towy program „Zabawa w kar-
czmie”, oparty na tradycjach
wiejskich zabaw, prezentując 20
tańców i wiele pieśni. W progra-
mie tym wykorzystaliśmy krótką
wersję obrzędu z „Wesela
pszczyńskiego” – „Oczepiny”.

Dziękuję wszystkim człon-
kom zespołu Bojszowianie oraz
naszej kapeli za trud i wysiłek,
jaki włożyli w sukces naszego
zespołu, jak również władzom
naszej gminy i powiatu za pro-
mowanie zespołu i wkład w upo-
wszechnianiu naszej kultury. 

30 sierpnia nasz zespół wy-
stąpi na tegorocznych dożyn-
kach gminnych w Jedlinie. 

Za pośrednictwem informa-
tora „powiatbl.pl” serdecznie
zapraszam młodzież do współ-
pracy z naszym zespołem, by
móc powiększyć repertuar ta-
neczny i wokalny. Liczę na
młodzież! Obserwując zespoły
biorące udział w festiwalach,
przeglądach, w Tygodniu Kultu-
ry Beskidzkiej widzę, że w ich
składach jest dużo młodych
wykonawców! Marzy mi się,
aby tak samo było w naszym
zespole. 

Występować w zespole folklo-
rystycznym to nie jest żaden
„obciach”. Należy czasem wnik-
liwie spojrzeć i docenić nasze
korzenie, nasze pochodzenie –
tak, jak to robią w innych regio-
nach naszego kraju. Nie dajmy
zmarnować tego, co przez lata
tworzyli nasi przodkowie! Sza-
nujmy naszą śląską kulturę!

Dziękuję bardzo i zapraszam
do współpracy!

Próby naszego zespołu odby-
wają się w piątki (początek
o 18.30) w Gimnazjum w Bojszo-
wach przy ul. św. Jana 33a, tel.
693 439 176.

Z wyrazami szacunku
Wiktor Sporyś 

kierownik zespołu 
Bojszowianie

Bojszowanie na występie 52. Tygodnia Kultury Beskidzkiej
w Istebnej. ZDJĘCIE: ARC

Przyjechali na motorach strażacy

Z Bawarii do Bierunia 

Marek Spyra i bawarscy goście – oczywiście na pojazdach
BMW.  ZDJĘCIE: ZENON KUBICA
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POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
informuje i doradza

Z naruszeniem zbiorowych interesów konsumentów
mamy do czynienia wówczas, gdy bezprawna praktyka przedsię-
biorcy dotyka nieograniczonej liczby osób – to znaczy po-
tencjalnie każdy konsument może zostać przez nią poszkodowa-
ny. Wobec powyższego, błędnie naliczona faktura za usługę tele-
komunikacyjną bądź niejasne sformułowania w konkretnej umo-
wie – nie będzie naruszać zbiorowych interesów kon-
sumentów – są to bowiem sprawy indywidualne tj. do-
tykające konkretnej osoby.

Konsument, który podejrzewa, że dany przedsiębiorca na-
rusza zbiorowe interesy konsumentów, uprawniony jest
(na podstawie art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów) do zgłoszenia Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odpowiedniego za-
wiadomienia (skargi). Pisemna skarga, opatrzona dokładnymi da-
nymi teleadresowymi nadawcy, powinna zostać złożona (osobi-
ście, listownie, faksem, lub przez ePUAP) w siedzibie Urzędu lub
w odpowiedniej delegaturze UOKiK (Delegatura UOKiK w Katowi-
cach, ul. Kościuszki 43, 40-048 Katowice).

Istotnym jest fakt, że Prezes UOKiK nie ma obowiązku wszczy-
nania na wniosek skarżącego postępowania w każdej takiej spra-
wie. Ponadto konsument zgłaszający skargę nie będzie stroną po-
stępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsu-
mentów. Zgodnie bowiem z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 16 lute-
go 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – stroną postę-
powania będzie przedsiębiorca, wobec którego zostało wszczęte
postępowanie w sprawie stosowania praktyk naruszających
zbiorowe interesy konsumentów.

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsu-

mentów (Dz.U.2015.184 j.t.)

Chcesz wiedzieć więcej? 
Odwiedź portal 

www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl 
bądź skontaktuj się 

z biurem rzecznika konsumentów 
w Bieruniu pod nr. telefonu: 32 226-91-75.

NARUSZENIE ZBIOROWYCH
INTERESÓW KONSUMENTÓW

JAK ZGŁOSIĆ SKARGĘ 
DO UOKiK?
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||Trwa pierwszy kompleksowy
remont Izby Przyjęć w ponad

40-letniej historii budynku,
w którym funkcjonuje Wojewó-
dzki Szpital Specjalistyczny
Megrez Sp. z o.o. Oszacowana
na kilkaset tysięcy złotych mo-
dernizacja potrwa 2,5 miesiąca. 

W związku z tym z myślą
o komforcie pacjentek zgłasza-
jących się do planowych zabie-
gów oraz porodów Ginekologi-
czno-Położnicza Izba Przyjęć
przeniesiona została czasowo
do Poradni Ginekologicznej
WSS Megrez Sp. z o.o., obok Po-
radni Nocnej i Świątecznej. 

Poza tym Izba Przyjęć pracuje
w dotychczasowym miejscu,
zmieniła się tylko jej organiza-
cja pracy, by można było wyłą-
czać z bieżącej działalności ko-
lejne pomieszczenia i sukcesy-
wnie prowadzić w nich prace

modernizacyjne i przebudowy.
Zgodnie z przyjętym planem
w pierwszej kolejności prowa-
dzone będą roboty w części
wschodniej Izby, a następnie po
jej zachodniej stronie.

Inwestycja, która obejmie
nie tylko gabinety, ale także
korytarz, poczekalnię i reje-
strację oraz towarzyszącą jej
wymianę wyposażenia, ma na
celu znaczącą poprawę warun-
ków opieki i przebywania pa-
cjentów w Izbie Przyjęć szpita-
la. Obecny układ pomieszczeń,
według standardów z początku
lat 70. ubiegłego wieku jest nie-
wystarczający i niefunkcjonal-
ny, przez co pacjenci wymaga-
jący nadzoru i oczekujący na
wyniki badań muszą przeby-
wać w warunkach nie gwaran-
tujących odpowiedniego kom-
fortu i intymności.

Remont Izby Przyjęć

Pisane słowa,
malowane deski…
||Zarząd Powiatu zatwierdził założenia organizacyjne dwóch waż-

nych wydarzeń przygotowywanych jeszcze w tym roku przez
Wydział Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego. 

Będą to III Przegląd Dorobku Wydawniczego Gmin Powiatu Bie-
ruńsko-Lędzińskiego „W kręgu pisanego słowa”, którego otwarcie
zaplanowano 9 listopada o godz. 17.00 (wystawa potrwa do połowy
stycznia 2016 r.; jej komisarzem został dr Grzegorz Sztoler – archi-
wista, publicysta i regionalista z Międzyrzecza) oraz planowane na
połowę listopada warsztaty twórcze dla plastyków z cyklu „Otwarty
Horyzont”, które odbędą się w Domu Kultury Sokolnia w Imielinie.
W tym roku warsztaty zostaną poświęcone malowaniu na desce te-
chniką tempery z elementami pozłotniczymi. R

||W Starostwie Powiatowym
w Bieruniu zaplanowano na

27 sierpnia niecodzienne spot-
kanie. Stowarzyszenie „Ahawas
Tora” zwróciło się z prośbą, aby
w sali starostwa mogła odbyć
się ceremonia wręczenia nada-
nych na jego wniosek przez Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego odznak Za opiekę
nad zabytkami Joannie i Micha-
łowi Lorencom z Bierunia.

Państwo Lorencowie są pier-
wszymi w powiecie społeczny-
mi opiekunami zabytków. Od lat
zajmują się m.in. opieką nad
cmentarzem żydowskim w Bie-
runiu, są inicjatorami wielu
przedsięwzięć służących rato-
waniu zabytków żydowskiej re-
ligii i kultury i budowie popra-
wnych polsko-żydowskich rela-

cji (działają także poza granica-
mi naszego województwa a na-
wet kraju). 

Stowarzyszenie Ahawas Tora
(Miłość do Tory; Tora to pięć
pierwszych ksiąg Biblii, najważ-
niejszy tekst objawiony judaiz-
mu) skupia ortodoksyjnych Ży-
dów zamieszkałych w Polsce.
Jest jedną z trzech organizacji
w kraju, którymi członkami są
ortodoksyjni przedstawiciele
społeczności żydowskiej. Siedzi-
ba główna Stowarzyszenia mie-
ści się w Poznaniu. Oprócz dzia-
łalności religijnej zajmuje się
działaniami związanymi z za-
chowaniem dziedzictwa kultury
Żydów polskich oraz działaniami
mającymi zapobiegać wszelkim
przejawom ksenofobii, rasizmu
i antysemityzmu. R

Za opiekę nad zabytkami




