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LĘDZINY |  Kolejne Powiatowe Igrzyska Osób Niepełnosprawnych za nami

sport, zabawa i grillowanie
4Przy fantastycznej pogodzie (jak zauwa-

żyła Anna Kubica – zawsze pięknej, 
odkąd jest przewodniczącą Rady Powiatu) 
8 czerwca odbyły się XVII Powiatowe Igrzy-
ska Osób Niepełnosprawnych. W tym roku 
uczestniczyło w nich ponad 450 zawodników 
z 29 reprezentacji placówek oświatowych, 
przedszkoli i szkół z klasami integracyjnymi, 
placówek rehabilitacyjno-opiekuńczych oraz 
stowarzyszeń na rzecz osób niepełnospraw-
nych, ośrodków opieki (w tym 16 działających 
w powiecie, ponadto z Tychów, Mysłowic, 
Oświęcimia, Pszczyny, Katowic). Zgłoszeń udzia-
łu jest znacznie więcej, niż wynoszą możliwości 
organizacyjne i pojemność stadionu Miejskiego 
Klubu Sportowego w Lędzinach, na terenie 
którego odbywają się igrzyska. Wielu zawod-
ników startowało w igrzyskach po raz „n-ty”. 
Stali bywalcy witali się pięknie i bezpośrednio 
z oficjalnymi gośćmi, organizatorami, z koleżan-
kami i kolegami. Wszyscy się zmienili w ciągu 
tylu lat, ale serdeczność i uśmiech oraz radość 
wspólnego spotkania i miłych wspomnień 
pozostały te same.

4WIęcej – str. 6-7
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PRZEGLĄD
W PLANAcH jUŻ jesIeŃ…
Trwają przygotowania do kolejnej, 
już XVII Jesieni Organowej. W tym 
roku w ramach Festiwalu Muzyki 
Organowej w naszym powiecie 
zaplanowano osiem koncertów. 
Uroczysta inauguracja festiwalu 
nastąpi w 4 września w kościele 
w Bojszowach Nowych, a jego 
zakończenie 23 października 
w kościele św. Barbary w Bieruniu 
Nowym. Nowością będzie koncert 
w kościele ewangelickim pw. 
Świętej Trójcy, zorganizowany 
z okazji 35- lecia tej świątyni. 
Podczas koncertów poza polskimi 
wykonawcami wystąpią także 
artyści z Niemiec i Czech. Szcze-
góły dotyczące festiwalu podamy 
w następnym wydaniu.

NAGrODA DLA seNAtOrA
Senator Czesław Ryszka otrzy-
mał Nagrodę Społeczną imienia 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
za publicystykę i twórczość lite-
racką inspirowaną nauczaniem 
Prymasa Tysiąclecia. Uroczystość 
jej wręczenia odbyła się 31 maja 
w Pałacu Króla Jana III Sobieskie-
go w Wilanowie. 
Laudację poświęconą senatorowi 
Ryszce wygłosił przewodniczą-
cy kapituły, profesor Jan Żaryn 
– również senator., który podkre-
ślił wielki dorobek publicystycz-
ny, popularyzatorski i polityczny 
nagrodzonego.
Nagroda przyznawana jest co 
roku dwóm osobom. Drugą lau-
reatką została Krystyna Szejer 
– wieloletnia współpracowniczka 
prymasa.
Naszemu Senatorowi serdecznie 
gratulujemy!

eDUKAcjA  
NA POtrZeBY jUtrA
Edukacja na potrzeby jutra 
- jakość kształcenia i wychowa-
nia dzieci, młodzieży i dorosłych 
w powiecie bieruńsko-lędzińskim 
w świetle nowelizacji Ustawy 
o systemie oświaty”, która odbyła 
się 13 czerwca w Lędzinach 
z udziałem minister edukacji 
narodowej Anny Zalewskiej, 
zapoczątkowała cykl rocznych 
spotkań na temat edukacji dla 
przyszłości oświaty lokalnej
Organizatorem konferencji było 
Stowarzyszenie Mieszkańców 
Miasta Lędziny Pod Klimontem, 
którego prezesem jest Janusz 
Freitag. Honorowy patronat nad 
tym wydarzeniem objęli sena-
tor Czesław Ryszka i poseł Boże-
na Borys-Szopa. W konferencji 
uczestniczyli także poseł Jerzy 
Polaczek, wojewoda śląski Jaro-
sław Wieczorek, śląska kurator 
oświaty Urszula Bauer, burmistrz 
Lędzin Krystyna Wróbel, prze-
wodnicząca Rady Miasta Elżbieta 
Ostrowska, starosta Bernard 
Bednorz, przewodnicząca Rady 
Powiatu Anna Kubica, radni 

Starania starosty bieruńsko-lędzińskiego 
i burmistrza Bierunia o usprawnienie 
ruchu i przebudowę newralgicznego skrzy-
żowania Drogi Krajowej nr 934 z Drogą 
Krajową nr 44 w Bieruniu Nowym oraz są 
coraz bliższe zmaterializowania.

4Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach 
w końcu maja ogłosił przetarg nieograniczony na 
przebudowę 314-metrowego odcinka DW 934 od 
przejazdu kolejowego (ulica Wawelska) do ul. War-
szawskiej. Zadanie to obejmuje przebudowę odcin-
ka jezdni drogi wojewódzkiej nr 934, która zostanie 

poszerzona (od 7,50 m do 10 m). Jezdnia będzie 
oddzielona od chodników za pomocą nowych kra-
wężników. Szerokość remontowanego chodnika 
wyniesie 2 - 2,50 m. Przebudowane i lepiej ozna-
czone zostaną przejścia dla pieszych.

W ramach przebudowy zostanie dokonana korek-
ta geometrii skrzyżowania z ul. Remizową i Piastow-
ską, co zdecydowanie usprawni i przede wszystkim 
uczyni bardziej bezpiecznym ruch drogowo-pieszy 
w tym miejscu. Szerokość skrzyżowania wyniesie 8 
m. W miejscu istniejącego przystanku autobusowe-
go zaprojektowano miejsce zatrzymania dla autobu-
sów o szerokości 3 m i długości 52 m. Dla poprawy 

odwodnienia odcinka drogi wojewódzkiej zaprojek-
towano wpusty uliczne na odcinku od przejazdu 
kolejowego do skrzyżowania z ul. Remizową.

Planowany termin zakończenia całości tego 
zadania to 31 października 2016 roku. Przebu-
dowa z pewnością będzie się wiązać z zamknię-
ciem drogi i czasowymi utrudnieniami dla ruchu, 
o czym poinformujemy po rozstrzygnięciu przetar-
gu i poznaniu nowych szczegółów.

Co ważne – przebudowa opisanego odcinka DW 
934 nie wyklucza powstania w przyszłości tunelu 
pod torami kolejowymi i nie wstrzymuje prac pro-
jektowych związanych z jego budową. r

wawelska przed przebudową

2 lipca zorganizowany zosta-
nie „Flis na Przemszy”. 
Ideą imprezy jest ukazanie 
walorów przyrodniczych, 
kulturowych, gospodarczych 
i turystycznych tej rzeki, 
nawiązanie do tradycji żeglugi 
śródlądowej i pokazanie, że 
Przemszą można pływać kaja-
kami, łodziami… 

4Flis jest organizowany z okazji 85. 
rocznicy wodowania na Przemszy 
statku „Katowice”, poświęcony pamię-
ci Andrzeja Sapoka i wszystkich, 
którzy pływali po Przemszy i Górnej 
Wiśle. Do lat pięćdziesiątych ubiegłe-
go wieku po obu tych rzekach (któ-
rych poziom wód był zdecydowanie 
wyższy) pływały galary, odbywał się 
transport węgla z kopalń w Mysłowi-
cach, Lędzinach, Jaworznie. W okre-
sie międzywojennym i krótko potem 
Przemsza była żeglownym kanałem 
o bardzo regularnych brzegach. 

Waldemar Rudyk, dyrektor MOKiR 
w Chełmku, w jednej z publikacji przy-
wołał szczegóły opisane przez Janusza 
Fanfarę w pracy „Przemsza - dwórka 
Królowej”. „Kopalnia Piast w Lędzinach 
zaczęła w czerwcu 1926 roku spławiać 
węgiel Przemszą. Do grudnia tegoż 
roku wywieziono około 11 tysięcy ton 
węgla (…). Lędzińska kopalnia woziła 
węgiel do portu pięcioma samochoda-
mi ciężarowymi typu WAG z przycze-

pami o jednorazowej ładowności 13,5 
tony każdy. Trasa dowozu o długości 
15,5 km prowadziła przez Hołdunów, 
Imielin, Chełm i Kopciowice. Było to 
wszystko bardzo uciążliwe. Postano-
wiono więc wybudować kolejkę linową 
do transportu węgla. Budowę ukończo-
no w 1936 roku”. Kolejka linowa funk-
cjonowała do 1951 r.

Wielu pamięta jeszcze plany wielkie-
go rzecznego portu węglowego w Bieru-
niu Bijasowicach – w latach siedemdzie-
siątych ubiegłego roku podjęto pierwsze 
kroki w kierunku  jego budowy. 

Inicjatorami flisu są Monika i Jacek 
Paris z Mysłowic, Klaster Górnej 
Wisły, ogólnopolski program POLSKA 
3.0, MOKSiR Chełmek i grupa „Kajaki 
na Skawie”, z którymi współpracu-
ją samorządy Mysłowic, Sosnowca, 
Jaworzna, Chełmka oraz różne orga-
nizacje, którym bliskie jest przesła-
nie i hasło „Rzeki mają łączyć, a nie 
dzielić”.

Zainteresowanych zapraszamy. 
Powiat Bieruńsko-Lędziński jest jed-
nym z patronów tego przedsięwzię-
cia.

flis na Przemszy

rAMOWY PrOGrAM:
�9.00 Uroczyste otwarcie impre-

zy w Trójkącie Trzech Cesarzy 
(Sosnowiec/Mysłowice)
�10.00 Rozpoczęcie flisu
�15.30 – 16.00 Wodowanie 

w miejscowości Bobrek koło 
kapliczki w międzywalu (3,5 km 
rzeki Wisły)
�16.30 Msza św. przy kapliczce, 

później ognisko z poczęstunkiem 
przy Domu Ludowym w Bobrku.

4�4�4

Trzynastoma głosami „za” 
przy trzech głosach przeciw 
i jednym wstrzymującym się 
Rada Powiatu 19 maja udzie-
liła absolutorium Zarządowi 
Powiatu Bieruńsko-Lędziń-
skiego z tytułu wykonania 
budżetu powiatu za rok 2015. 

4Chwilę wcześniej – po wysłuchaniu 
sprawozdań, opinii komisji stałych 
Rady Powiatu, Komisji Rewizyjnej 
i Regionalnej Izby Obrachunkowe 
oraz  dyskusji na ich temat – radni 

czternastoma głosami „za” przy 
dwóch przeciw i jednym wstrzymu-
jącym się przyjęli uchwałę w spra-
wie rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budże-
tu powiatu bieruńsko-lędzińskiego za 
rok 2015.

Nie oszczędzając Zarządowi Powia-
tu wytknięcia pewnych uchybień 
w bieżącym działaniu, radni general-
nie pozytywnie ocenili jego działania 
i realizację ubiegłorocznego budżetu. 
W dyskusji radny Mariusz Żołna zwró-

cił np. uwagę na politykę oświatową 
w powiecie. Zauważył, że zmiany idą 
w dobrym kierunku, a szkoły nie opie-
rają się już na górnictwie. Systema-
tycznie poprawia się standard dróg. 
Radni wysoko ocenili też zakończone 
powodzeniem wysiłki Zarządu o pozy-
skanie tzw. środków zewnętrznych 
na realizację zadań inwestycyjnych 
powiatu.

W obradach komisji i w sesji abso-
lutoryjnej jeszcze jako szeregowy 
radny uczestniczył Bernard Bednorz. 
Dopiero 25 maja Sąd Rejonowy Kato-

wice - Wschód uchylił zaskarżone 
przez obrońcę Bernarda Bednorza 
postanowienie prokuratura Proku-
ratury Okręgowej w Katowicach z 4 
kwietnia o zastosowaniu wobec sta-
rosty bieruńsko-lędzińskiego środka 
zapobiegawczego w postaci zawie-
szenia w czynnościach służbowych, 
co Bernardowi Bednorzowi pozwoli-
ło 27 wrócić do pracy. Od tego dnia 
starosta Bernard Bednorz ponownie 
wypełnia swe obowiązki, kieruje pra-
cami Zarządu Powiatu i Starostwa 
Powiatowego. r

absolutorium dla zarządu
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4Jej gośćmi byli między innymi sena-
tor Czesław Ryszka, posłanka Ewa 
Kołodziej, radny wojewódzki Piotr 
Czarnynoga, władze samorządowe 
powiatu, jego miast i gmin, naukowcy, 
specjaliści, przedsiębiorcy, którym 
bliska jest problematyka ekologicz-
nego rozwoju naszego regionu. 

Oczywiście, specjalnymi gośćmi 
byli uczniowie PZS w Lędzinach 
kształcący się w zawodzie technik 
urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej oraz uczniowie innych 
szkół.  Na obecność młodzieży zwró-

cił uwagę między innymi Józef Nete-
rowicz - radca Ambasady Szwecji 
w Polsce, zajmujący się promocją 
kontaktów gospodarczych, od 1975 
r. mieszkający i pracujący w Szwecji 
w przemyśle energetycznym i ochro-
ny środowiska - który podkreślił, że 
mentalność w zakresie wykorzysty-
wania odtwarzalnych źródeł energii 
należy kształtować od najmłodszych 
lat. Jego wystąpienie o efektywnym 
wykorzystywaniu przez Szwedów 
odpadów oraz o korzyściach płyną-
cych z takich działań wzbudziło duże 
zainteresowanie. Starosta Bernard 

Bednorz przedstawił osiągnięcia 
powiatu w zakresie działań 

proekologicznych. Mówił 
także o kolejnych pla-

nach dotyczących 
tej ważnej tema-

tyki.
“Innowacyj-

ne i praktycz-
ne projekty 
z  zakresu 
w y t w a r z a -
nia energii 
elektrycznej 
z OZE oraz 

sposoby je j 
wykorzystania - 

samochody elek-

tryczne” były z kolei przedmiotem 
wystąpienia Stanisława Gawrona 
z katowickiego KOMEL-u (samocho-
dy elektryczne można było dokładnie 
obejrzeć przed budynkiem szkoły). 
Obszarem szczególnego zaintereso-
wania Instytutu KOMEL jest proble-
matyka maszyn elektrycznych małej 
i dużej mocy (projektowanie, wytwa-
rzanie, badania, diagnostyka) oraz 
przemysłowe napędy elektryczne, 

a w ostatnich latach: napędy i sil-
niki energooszczędne, w tym silniki 
z magnesami trwałymi, stosowane 
w pojazdach kołowych, szynowych,  
drogowych oraz urządzeniach lata-
jących. W skład instytutu wchodzi 
pion badawczo-rozwojowy, którego 
integralną częścią jest Laboratorium 
Maszyn Elektrycznych, prowadzą-
ce badania maszyn elektrycznych 
wirujących do mocy około 200 kW. 

W strukturach instytutu znajduje 
się także Zakład Wdrożeniowy, zaj-
mujący się wykonywaniem modeli 
i prototypów maszyn projektowa-
nych w Instytucie oraz małoseryjną 
produkcją prądnic, silników specjal-
nych z magnesami trwałymi, zespo-
łów elektromaszynowych oraz elek-
tronarzędzi.

Instytut dysponuje aktualnie róż-
nymi pojazdami z napędem elek-
trycznym. Są to: samochód osobowy 
Fiat Panda, samochody dostawcze: 
Fiat Fiorino i Peugeot Partner, pojazd 
elektryczny marki Re-Volt, motolotnia 
elektryczna oraz pojazdy typu quad 
(sportowe i odśnieżające), których 
napędy były zaprojektowane i wyko-
nane w naszym Instytucie. Pojazdy 
te służą celom badawczym, a także 
wykorzystywane są w bieżącej dzia-
łalności Instytutu.

PZS w Lędzinach współpracuje 
także z Parkiem Naukowo-Techno-
logicznym Euro-Centrum w Katowi-
cach. Stanisław Grygierczyk - koor-
dynator ds. naukowych i środowi-
skowych parku przedstawił temat 
„Pasywny budynek biurowo - labora-
toryjny w PNT Euro - Centrum, zasto-
sowane technologie, doświadczenia 
użytkownika”.

Szereg istotnych zagadnień eko-
logicznych przedstawili pan Krzysz-
tof Zaręba - prezes Izby Gospodar-
czej Ekorozwój oraz Janusz Flasza 
- wykładowca Politechniki Często-
chowskiej, nauczyciel przedmiotów 
zawodowych energii odnawialnej 
w PZS w Lędzinach.

Wszystkie wystąpienia wzbudzi-
ły duże zainteresowanie i pokazały 
obszar wiedzy i doświadczeń związa-
nych z OZE, które już są wykorzysty-
wane w Polsce i w Europie. W prze-
rwie konferencji i po jej zakończeniu 
goście żywo dyskutowali o stanie 
obecnym i przyszłości OZE, zgadza-
jąc się co do tego, że jest to olbrzy-
mi obszar wiedzy, który wymaga 
dalszych badań i ich praktycznego 
wykorzystania.

Przed młodym pokoleniem stoi 
zadanie niezwykłe: rozwój, zgłębia-
nie wiedzy, wymiana europejskich 
i światowych doświadczeń w celu 
ochrony Ziemi i mądrego wykorzy-
stywania OZE. Zainteresowanie tą 
tematyką wśród młodzieży obecnej 
na konferencji napawa optymizmem, 
że czeka nas dobra przyszłość. 

lędziNY |  Nasza przyszłość to ochrona planety, energetyka odnawialna i ekologiczny rozwój

Postęp i miejsca pracy 
Nieczęsto się zdarza, żeby szkoła ponadgimnazjalna organizowała poważną konferencję naukową, 
skupiającą ekspertów, polityków, samorządowców. Ta sztuka udaje się jednak Powiatowemu Zespołowi 
Szkół w Lędzinach. 3 czerwca w auli PZS-u  odbyła się Ogólnopolska III Konferencja Ekologiczna pod 
hasłem „Ekorozwój w Polsce i w Europie”, której organizatorem była szkoła, a współorganizatorami 
Powiat Bieruńsko-Lędziński i Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej. 

Bednorz przedstawił osiągnięcia 
powiatu w zakresie działań 

proekologicznych. Mówił 
także o kolejnych pla-

nach dotyczących 
tej ważnej tema-

tyki.
“Innowacyj-

ne i praktycz-
ne projekty 
z  zakresu 
w y t w a r z a -
nia energii 
elektrycznej 
z OZE oraz 

sposoby je j 
wykorzystania - 

samochody elek-
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Samochody elektryczne już wkrótce zawojują drogi. Warto poznać ich budowę.

Józef Neterowicz. 
Ekspert ds. ochrony środowiska i energii odnawialnej.
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PRZEGLĄD
powiatowi, burmistrz Bierunia 
Krystian Grzesica, wójt Bojszów 
Henryk Utrata, lędzińscy radni, 
dyrektorzy placówek oświaty 
i kultury powiatu bieruńsko 
– lędzińskiego, nauczyciele 
i mieszkańcy miasta. Minister 
w swoim wystąpieniu ogromny 
nacisk położyła na konieczność 
zrewolucjonizowania szkolnictwa 
zawodowego, tak aby szkoły 
kształciły rzeczywistych specja-
listów i fachowców potrzebnych 
w firmach. To pozwoli w przy-
szłości uniknąć bezrobocia wśród 
absolwentów szkół, a firmom 
pomoże rozwiązać problem braku 
wykwalifikowanych pracowników.
Konferencja powiązana była ze 
świętem Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Lędzinach. W ramach 
obchodów zaprezentowane 
zostały nowatorskie działania 
oraz osiągnięcia szkoły. Ucznio-
wie przygotowali bogaty program 
artystyczny, z którym wystąpili 
przed uczestnikami konferencji.

NA OrLIKAcH 

Na obiektach naszego powiatu 
11 czerwca rozegrano wojewódz-
ki finał Śląskiej Ligi Orlików 
o Puchar Marszałka Wojewódz-
twa Śląskiego w Piłce Nożnej 
Dziewcząt i Chłopców.  Jego 
inauguracja odbyła przy LO 
w Bieruniu. Na licealnym boisku 
jak zwykle grały dziewczęta 
z gimnazjów.
Turniej drużyn szkół podstawo-
wych miał miejsce na obiektach 
przy Gimnazjum w Bojszowach 
i na boisku BOSiR w Bieruniu 
Nowym, turniej gimnazjów przy 
Powiatowym Zespole Szkół w Bie-
runiu Nowym, a turniej szkół 
ponadgimnazjalnych na orliku 
przy Powiatowym Zespole Szkół 
w Lędzinach.
Jak poinformował przedstawi-
ciel Szkolnego Związku Spor-
towego Mieczysław Mielcarek, 
w poszczególnych kategoriach 
zwyciężyli: wśród uczniów 
szkół podstawowych dziewczę-
ta z SP nr 1 w Gliwicach oraz 
chłopcy z SP 36 w Katowicach, 
wśród gimnazjalistów tryumfo-
wały dziewczyny z Gimnazjum 
w Milówce oraz chłopcy z Gim-
nazjum nr 29 w Zabrzu. W kate-
gorii szkół ponadgimnazjalnych 
zwyciężyli uczniowie z Tech-
nikum Transportowego nr 4 
z Sosnowca. Turniej rozgrywany 
o Puchar Marszałka Wojewódz-
twa Śląskiego otworzył Paweł 
Rassek, zastępca dyrektora 

4Na jednej z Rady Powiatu Zarząd przedstawił 
sprawozdanie z realizacji Programu współpracy 
powiatu bieruńsko-lędzińskiego z organizacjami 
pozarządowymi.

W 2015 r. miała ona miejsce we wszystkich okre-
ślonych w programie obszarach, tj.:

- działalność kulturalna,
- sport i kultura fizyczna,
- wspieranie osób niepełnosprawnych,
- bezpieczeństwo publiczne,
- przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja 

lokalnego rynku pracy.
Łączna wartość finansowa zadań realizowanych 

w ramach tej współpracy wyniosła w ubiegłym 
roku 2.519.796,64 zł.

Najwięcej pochłonęły wydatki na wspieranie 
osób niepełnosprawnych (2.245.556,92 zł – głównie 
na dotacje powiatu dla organizacji i stowarzyszeń 
osób niepełnosprawnych plus 34.458,22 zł na orga-
nizację XVI Powiatowych Igrzysk Osób Niepełno-
sprawnych). Z tych pieniędzy finansowano przy-

kładowo: rehabilitację osób niepełnosprawnych 
m.in. poprzez hydroterapię, prowadzenie świetlicy 
terapeutycznej, rehabilitację leczniczą, hipotera-
pię, integrację osób niepełnosprawnych, dowóz 
na zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne, imprezy 
sportowo-rekreacyjne, część kosztów działalności 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lędzinach. 

Następnie najwięcej środków wykorzystano na 
działalność kulturalną (165.874,26 zł), sport i kul-
turę fizyczną (49.470,00 zł) oraz bezpieczeństwo 
publiczne (24.437,24 zł). 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 
w zakresie bezpieczeństwa publicznego realizowa-
na była głównie z Oddziałem Powiatowym Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP Powiatu Bie-
ruńsko-Lędzińskiego, którego siedziba mieści się 
w Powiatowym Centrum Społeczno-Gospodarczym 
w Lędzinach. Oddział ten zorganizował w 2015 r. 
szereg przedsięwzięć, w które włączał się Zarząd 
Powiatu. Były to między innymi zadania obej-
mujące współudział w organizacji: Powiatowego 

Święta Strażaka, IX Powiatowych Zawodów Spor-
towo-Pożarniczych, Turnieju Wiedzy Pożarniczo-
Ekologicznej, Dnia Szkoleniowego Młodzieżowych 
Drużyn Przeciwpożarowych, strażackiego wieczo-
ru wigilijnego, w wydaniu wydaniu powiatowego 
kalendarza strażackiego.

Jeśli chodzi o współdziałanie w zakresie prze-
ciwdziałania bezrobociu i na rzecz aktywizacji 
lokalnego rynku pracy, powiat użyczał do 30 czerw-
ca 2015 r. pomieszczenia biurowe zlokalizowane 
w Powiatowym Centrum Społeczno-Gospodarczym 
w Lędzinach przy ulicy Lędzińskiej 24 Okręgowej 
Izbie Przemysłowo-Handlowej w Tychach w celu 
prowadzenia Biura Projektu pn.: „Usługi doradcze 
w zakresie kształcenia formalnego i pozaformal-
nego osób dorosłych z terenu powiatu bieruńsko-
lędzińskiego”, dofinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Z pomieszczeń biurowych 
dla obsługi osób bezrobotnych z terenu powiatu - 
na podstawie umowy użyczenia – korzysta Powia-
towy Urząd Pracy w Tychach. 

współpraca z pozarządowymi

W poprzednim wydaniu 
obszernie pisaliśmy o wyjaz-
dowym posiedzeniu dwóch 
komisji Rady Powiatu w Woje-
wódzkim Szpitalu Specjali-
stycznym Megrez w Tychach, 
o funkcjonowaniu i planach 
rozwoju tej placówki. 

4Kolejnym krokiem ku poprawie 
warunków leczenia pacjentów w tym 
szpitalu jest oddanie do użytku po 
gruntownym remoncie Oddziału Oku-
listyki, co uroczyście nastąpiło 20 
czerwca. 

- Na naszym  oddziale od lat leczy 
się niepełnosprawnych chorych, któ-
rzy wymagają zaopatrzenia chirur-
gicznego, szczególnie w zakresie ope-
racji usunięcia zaćmy z wszczepem 
sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej 
– mówi dr n. med. Jacek Szyndzielorz, 
kierownik Oddziału Okulistycznego 
WSS Megrez . – Dzięki wykonanym 
pracom remontowym  znacząco wzrósł 
komfort leczenia dla pacjentów.

Zakres remontu obejmował 8 sal 
chorych, ogólnodostępną łazienkę 
i brudownik Oddziału. Z sześciu sal 
2-osobowych i dwóch 4-osobowych 
utworzone zostały cztery  sale 2-oso-
bowe i trzy 4-osobowe. Każda sala 
4-osobowa ma po remoncie własną 
łazienkę z prysznicem, a w salach 2-
osobowych jest jedna wspólna łazien-
ka dla 2 pokojów z osobnymi wejścia-
mi z każdego pokoju.  W związku 
z budową węzłów sanitarnych dla 
pacjentów zmodernizowane zostały  
także wejścia do części sal chorych, 
instalacje wodno-kanalizacyjne i elek-
tryczne. Wcześniej oprócz wspólnej 
łazienki dla wszystkich pacjentów 
węzeł sanitarny z umywalką, toaletą 
i prysznicem miała tylko jedna sala.

Dotychczasowa wspólna łazien-
ka dla pacjentów oddziału jest teraz 
przestronną łazienką dla osób nie-

pełnosprawnych. Gruntowny remont 
przeszedł także brudownik. Przy 
okazji prac odświeżony został rów-
nież korytarz oddziału.

Inicjatorem przedsięwzięcia była 
Fundacja Pomocy Osobom Niepeł-
nosprawnym w Stróżach. Wykonane 
roboty sfinansowała firma Banimex 
Będzin Sp. z o.o.

Pomoc Fundacji w poprawie warun-
ków leczenia na okulistyce stworzyła 
możliwości do przyjmowania pacjen-
tów Fundacji Pomocy Osobom Niepeł-
nosprawnym skierowanym do szpitala 
oraz zapewnienia im kompleksowych 
świadczeń zdrowotnych w zakresie 
prowadzonej działalności leczniczej 
i świadczeń opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych, 
które objęte są umową o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej z Naro-
dowym Funduszem Zdrowia – poin-
formowała Małgorzata Jędrzejczyk, 
rzecznik prasowy szpitala. 

Okulistyka po remoncie

CHIRURGIA PRZEDNIEGO ODCINKA OKA

  Pomoc doraźna oraz leczenie chirurgiczne chorych po 
urazach narządu wzroku w wyniku wypadków, m.in. 
leczenie stanów z obecnością wewnątrzgałkowych ciał 
obcych;

  Operacje laserem oraz chirurgiczne leczenie chorych 
na jaskrę;

  Zabiegi usunięcia zmian w zakresie przydatków oka, 
jak gradówka i zmiany powiek wymagające chirurgicz-
nego zaopatrzenia;

  Nowoczesna chirurgia zaćmy z wszczepem najwyższej 
klasy soczewek wewnątrzgałkowych, zabiegi operacyj-
ne w każdej (także najbardziej skomplikowanej) posta-
ci choroby;

  Operacje wszczepów wtórnych w oczach bezsoczew-
kowych z fiksacją przeztwardówkową oraz operacje 
rekonstrukcji przedniego odcinka oka po poważnych 
urazach narządu wzroku;

  Zabiegi operacyjne usunięcia skrzydlika.

CHIRURGIA TYLNEGO ODCINKA OKA

  Operacje witrektomii u chorych z odwarstwieniami 
siatkówki, krwotokami wewnątrzgałkowymi, zaawan-
sowanymi postaciami retinopatii cukrzycowej oraz 
nasiatkówkowymi błonami do usunięcia;

  Operacje witrektomii u chorych z ciężkimi postaciami 
zapalenia wnętrza gałki ocznej, także w przypadkach 
urazów oczu;

  Chirurgia w zakresie zaopatrywania urazów po wypad-
kach w pracy;

  Leczenie chirurgiczne odwarstwień siatkówki metoda-
mi ab externo (plomby twardówkowe, opasania gałki 
ocznej);

  Leczenie zachowawcze schorzeń narządu wzroku 
wymagające przebywania w warunkach szpitalnych;

  Diagnostyka i leczenie zachowawcze w pełnym zakre-
sie potrzeb chorych ze schorzeniami narządu wzro-
ku.

W rAMAcH DZIAŁALNOŚcI LecZNIcZej ODDZIAŁ OKULIstYcZNY Wss MeGreZ 
PrOWADZI NAstęPUjĄce sPecjALIZAcje:
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Remont obejmował między innymi modernizację łazienek.
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PRZEGLĄD
Wydziału Gospodarki, Turystyki 
i Sportu Urzędu Marszałkow-
skiego w obecności wiceministra 
sprawiedliwości Michała Wójcika 
i starosty Bernarda Bednorza.

POLIcjANcI I UcZNIOWIe

1 czerwca doszło do nieco-
dziennego meczu piłki nożnej 
pomiędzy drużynami Komendy 
Powiatowej Policji w Bieruniu 
i Powiatowego Zespołu Szkół 
w Lędzinach. Spotkanie miało 
charakter zabawy, której inspi-
racją były założenia programu 
“Profilaktyka a Ty”. Inicjatywę 
rozegrania meczu z młodzieżą 
podjęli bieruńscy stróże prawa. 
Data i godzina spotkania nie były 
przypadkowe. 1 czerwca na 12.00 
dnia wypadł tegoroczny „Zryw 
wolnych serc” - finał programu 
Komendy Głównej Policji, reali-
zowany w całym kraju. Głównym 
założeniem tej inicjatywy jest 
profilaktyka uzależnień, a corocz-
ny gest wybijania rytmu serca, 
wykonany przez ludzi z różnych 
środowisk, w tym samym czasie 
w całym kraju, symbolizuje serca 
wolne od uzależnień, przemocy 
i obojętności na drugiego czło-
wieka.
Spotkanie rozpoczęło się w desz-
czu, ale szybko przez chmury 
przebiło się słońce. Na boisku 
natomiast obydwu drużynom 
towarzyszyło zmienne szczęście. 
Ostatecznie mecz zakończył się 
remisem 7:7. Konsekwencją były 
rzuty karne, w których skutecz-
niejsi byli policjanci, pokonując 
uczniów 4:3. Gratulujemy zwy-
cięzcom oraz drużynie prze-
granej. W sportowej rywalizacji 
zwycięstwo odnieśli mundurowi, 
jednak zgodnie z ideą spotkania, 
wygranymi byli wszyscy wolni od 
uzależnień, przemocy, nienawi-
ści i obojętności wobec drugiego 
człowieka.
Mecz trwał 2 x 30 minut z 15-
minutową przerwą. Należy zazna-
czyć, że drużyny wykazały się 
niezwykłą kondycją.
Przed meczem komendant KPP 
Bieruń Sławomir Sałbut oraz 
dyrektor PZS Lędziny Ewa Matu-
sik życzyli zawodnikom dobrej 
zabawy, wygranej oraz nade 
wszystko bezpiecznej gry.
W skład drużyny KPP Bieruń 
weszli: asp. Daniel Laszczak, 
asp. Daniel Kamieński, sierż. 
Artur Kozakiewicz, sierż. Paweł 
Babiarz, sierż. sztab. Marek 
Korbel, sierż. sztab. Ryszard 
Kucz, st. post. Sebastian Feldek, 
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stArOstA BIerUŃsKO-LęDZIŃsKI 
ZAPrAsZA NA VI KONcert 
ŚWIętOjAŃsKI „MUZYKA POLsKA”
Koncert odbędzie się 26 czerwca o godzinie 18:00 w koś-
ciele pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Bojszowach. 
W programie między innym utwory: Fryderyka Chopina, 
Wojciecha Kilara, Grażyny Bacewicz, Mieczysława Kar-
łowicza, Witolda Lutosławskiego.

WSTĘP WOLNY!

Koncert jest organizowany w ramach projektu „Aktywne 
Wspieranie przez Skuteczne Działanie”. Powiat bieruń-
sko-lędziński od 1 stycznia tego roku przystąpił do jego 
realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Łączna wartość projektu to 1 689 971,00 zł, z czego dofi-
nansowanie z Funduszu Europejskiego wynosi 1 436 
475,35 zł. Beneficjentem projektu jest powiat, a partne-
rami projektu są gminy Imielin i Bieruń. Realizatorem 
jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodki 
pomocy społecznej w obu wymienionych miastach. 

Projekt między innymi obejmuje wsparcie edukacyjne, 
mające na celu wzrost poziomu wykształcenia, dosto-
sowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do 
potrzeb rynku pracy oraz społeczne, które przywróci lub 
wzmocni kompetencje społeczne, zaradność, samodziel-
ność i aktywność społeczną, aktywną integrację uczest-
ników projektu i ich otoczenia (koncerty, zajęcia sporto-
we, wycieczki). r

4Bieruń obchodzi w tym roku 25-
lecie odrodzonej samorządności. 
W ramach obchodów tej rocznicy 
zorganizowano szereg imprez kultu-
ralnych oraz konkursów dla dzieci 
i młodzieży. Jednym z nich był „Plener 
fotograficzny po Bieruniu” pod patro-
natem Burmistrza Miasta Bierunia. 
Tematyką konkursu było piękno kra-
jobrazu miasta i jego okolic. I miejsce 
zdobyła w nim uczennica bieruń-
skiego LO oraz członkini Bieruń-
skiego Fotoklubu Pozytyw Agnieszka 
Błażków, która Agnieszka Błażków 
jest również uczestniczką projektu 
„Portret pokoleń”, organizowanego 
w ramach projektu „Równać Szanse 
2016” – Ogólnopolskiego Konkursu 
Grantów Polsko-Amerykańskiej Fun-
dacji Wolności. Pomysłodawcą i pro-
wadzącym zajęcia fotograficzne jest 
Agnieszka Wyderka-Dyjecińska. 

Z kolei Bartek Lubecki – uczeń 
klasy III technikum elektrycznego  
Powiatowego Zespołu Szkół w Bie-
runiu zdobył I miejsce za reportaż 
w konkursie multimedialnym i filmo-
wym pod hasłem „Wywiad z dwudzie-
stopięciolatkiem”.  Reportaż Bartka 
pod tytułem „25 Róży w Bieruniu” 
opowiada o tym, jak się zmienił  Bie-
ruń w ostatnich latach i jest osobistą 

relacją 25-letniej mieszkanki miasta, 
opowiadaniem o ciekawych miej-
scach, wspomnieniem z dzieciństwa. 
5 czerwca na bieruńskim rynku Bar-
tek odebrał jeszcze jedną nagrodę - 
jego fotografia „Bieruń z lotu ptaka” 
zdobyła wyróżnienie na wspomnia-
nym poplenerowym konkursie foto-
graficznym. 

Fotografi cy udowadniają:

Bieruń jest… ciekawy

Agnieszka Wyderka 
Dyjecińska i jej podopieczna 

Agnieszka Błażków.

Zdjęcie zbiorowe laureatów pleneru i jego organizatorów. 

Bieruń z lotu ptaka. 
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sport, wspólna zabawa 
i grillowanie

4Głównym organizatorem igrzysk 
jest Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w ścisłej współpracy ze 
Starostwem Powiatowym, Caritas 
Archidiecezji Katowickiej -  Ośrod-
kiem Błogosławiona Karolina oraz 
czterema lokalnymi stowarzysze-
niami działającymi na rzecz nie-
pełnosprawnych i ich rodzin. Flagę 
państwową nieśli Alojzy Piekorz 
- członek Stowarzyszenia Na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych „Radość 
Życia” w Bieruniu, Piotr Goj - pre-
zes Lędzińskiego Stowarzyszenia Na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich 
Rodzin, Teresa Misterek - prezes Sto-
warzyszenia Na Rzecz Osób Niepeł-
nosprawnych I Ich Rodzin w Chełmie 
Śląskim, Bogdan Mikunda – prezes 
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom 
Niepełnosprawnym w Imielinie.

Wszystkich przybyłych (m.in. ks. 
dra Krzysztofa Bąka – dyrektora Cari-
tas Archidiecezji Katowickiej, radne-
go wojewódzkiego Piotra Czarnynogę, 
samorządowców i duchownych, pra-
cowników jednostek zajmujących się 
pomocą niepełnosprawnym) powitał 
starosta bieruńsko-lędziński Bernard 
Bednorz.

Orkiestra odegrała hymn pol-
ski, który odśpiewał Dariusz Gniza 
– mieszkaniec Bojszów. Anna Kubica, 
przewodnicząca Komitetu Honorowe-
go, ogłosiła oficjalnie otwarcie igrzysk. 
Olimpijski znicz zapalił Daniel Torba 
- 31-letni uczestnik Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Mysłowicach. 
Goście wypuścili gołębie, w niebo 
poszybowały balony. Po chwili roz-
poczęła się część sportowa, których 
sędzią głównym był Grzegorz Koło-
dziejczyk. Poszczególne konkurencje 
sportowe poprowadzili wychowawcy 
i instruktorzy. Podczas imprezy dzia-

łało ok. 200 wolontariuszy — ucz-
niów szkół z terenu powiatu, którzy 
po przeszkoleniu pomagali zawodni-
kom i sędziom w przeprowadzeniu 
konkurencji sportowych, w ceremonii 
dekoracji itp.

Zawodnikom kibicowała młodzież 
szkolna z terenu powiatu. Nagrodę za 
najlepszy doping otrzymali ucznio-
wie z Gimnazjum nr 2 w Lędzinach. 
Wyróżnione zostały: Szkoła Podsta-
wowa nr 1 w Bieruniu, Szkoła Podsta-
wowa nr 1 w Lędzinach, Gimnazjum 
w Bojszowach, Zespół Szkół w Lędzi-
nach. Szczególne emocje wzbudziły 
konkurencje biegowe oraz sztafeta 
integracyjna.

W przerwie odbyły się wystę-
py i zabawy. Dla wszystkich został 
przygotowany poczęstunek (napoje, 
ciasta, kiełbaski z grilla).

Igrzyska zakończyła uroczysta 
dekoracja medalami, wręczenie 
pucharów i dyplomów. Oficjalnie 
igrzysk zamknął starosta Bernard 
Bednorz, który zaprosił wszystkich 
za rok.

Powiatowe Igrzyska Osób Niepeł-
nosprawnych to jedna z najstarszych 
cyklicznych powiatowych imprez oraz 
jedna z nielicznych tej rangi i skali 
w naszym regionie, służąca integracji 
różnych środowisk. Zainicjowane przez 
lokalny samorząd i duchowieństwo, od 
początku wzbudzały duże zaintere-
sowanie i poparcie ludzi dobrej woli, 
sponsorów, pracowników opieki spo-
łecznej, dzieci i młodzieży szkolnej. Co 
roku setki osób – rodziców, opiekunów, 
młodzieży - gorąco kibicuje zmaga-
jącym się z własnymi ułomnościami, 
ale pełnym hartu ducha i radości życia 
zawodnikom, przeżywającym chwile 
sportowych uniesień. Mr

ZDjęcIA: MIrOsŁAW LesZcZYK, MArIAN rYGLeWIcZ

Jak co roku igrzyska odbyły się według 
wzorca olimpijskiego ceremoniału, 
wzbogaconego o akcenty festynu i zaba-
wy. Rozpoczęły po godzinie 9.00 uroczy-
stą defiladą. Na jej czele maszerowała 
Orkiestra dęta KWK Ziemowit, zespół 
mażoretek „Nemezis” z Hecznarowic, 
grupa cheerleaderek z Gimnazjum im. 
Powstańców Śląskich w Imielinie.
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sport, wspólna zabawa 
i grillowanie

stArOstA BerNArD BeDNOrZ 
PODcZAs cereMONII OtWArcIA POWIeDZIAŁ MIęDZY INNYMI: 
- W naszym powiecie mieszka co najmniej kilkaset osób z  różnymi rodza-
jami niepełnosprawności, w różnym wieku – od malucha do seniora. Zależy 
nam na tym, aby wszyscy byli pełnoprawnymi uczestnikami życia publicz-
nego. Temu służą między innymi nasze igrzyska. Aktywizacja społeczna, 
zawodowa, wsparcie rehabilitacyjne, likwidacja barier architektonicznych 
– to tylko niektóre z obszarów, na których się skupiamy. Nie zaniedbuje-
my jednak innych sfer i potrzeb waszego środowiska – powiedział Bernard 
Bednorz.

- Niepełnosprawność nie musi kojarzyć się z izolacją, bezradnością 
i samotnością. Impreza taka jak ta jest bardzo dobrym sposobem na nawią-
zywanie kontaktów dzięki wspólnym pasjom; na rehabilitację ruchową 
i społeczną, przełamywanie lęków. A wszystko to w przyjaznej atmosferze 
prawdziwej rywalizacji sportowej, będącej uosobieniem idei olimpijskiej.

Wiem, że medale, dyplomy i nagrody dają wam ogromną radość, ale 
już sama wasza obecność tutaj i udział w igrzyskach jest czymś godnym 
podziwu. Jesteśmy zbudowani waszym zapałem, niesamowitą determina-
cją i energią, której mogłoby wam pozazdrościć wielu wyczynowych spor-
towców.

Igrzyska organizowane w minionych latach dowiodły tego, że każde 
takie spotkanie, każda taka impreza, to szczególne chwile i niezapomniane 
wzruszenia – dla was, zawodników, ale także dla waszych rodziców, opie-
kunów oraz dla nas - kibiców i organizatorów.

Chciałbym, aby ta XVII olimpiada była naszym wspólnym świętem rado-
ści, a dodatkowo cenną lekcją wychowawczą, uczącą nas pokonywania 
własnych słabości i szacunku do innych. Bo chociaż stosunek do osób 
niepełnosprawnych zmienia się na lepsze, to wciąż jest dużo do zrobienia 
w tej dziedzinie.

Dlatego mocno ściskamy za was kciuki. Zasługujecie na ogromny szacu-
nek, wsparcie od całego społeczeństwa na boisku i poza nim, w codzien-
nym życiu.

Serdecznie i gorąco pozdrawiam wszystkie zawodniczki i zawodników, 
waszych rodziców i opiekunów oraz wolontariuszy i kibiców. Wszystkich, 
którzy zaangażowali się w to przedsięwzięcie - największe w powiecie 
i w najbliższym rejonie, promujące integrację i sportową aktywność nie-
pełnosprawnych. Dziękuję członkom stowarzyszeń i pracownikom róż-
nych instytucji – współorganizatorom imprezy, służących na co dzień radą 
i pomocą waszemu środowisku.

Życzę hartu ducha, wytrwałości i uśmiechu na co dzień!
Oby każdy kolejny dzień był dla Was inspiracją i motywacją do dalszych 

działań i realizacji wspólnych celów. Wszyscy mamy takie samo prawo do 
realizacji swoich marzeń. Pomagajmy je spełniać. 
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st. sierż. Łukasz Pachacz, sierż. 
Rafał Drzyżdżyk.
W barwach PZS-u wystąpili: 
Denuszek Sebastian, Tereda 
Kacper, Kuczmierczyk Szymon, 
Bielusiak Kacper, Lysko Dawid, 
Wolak Arkadiusz, Dworznik 
Dawid, Kasperczyk Robert, Sitko 
Dawid, Łopatka Szymon, Kwo-
lik Sebastian, Kowalski Kamil, 
Wróbel Dawid, Haba Bartosz, 
Kołodziej Grzegorz.
Sędzią meczu był absolwent PZS 
w Lędzinach - trener piłki nożnej 
Bartłomiej Kozłowski. 

sZKOŁY NA POWAŻNIe 
I WesOŁO 

W naszych powiatowych szko-
łach ponadgimnazjalnych odbyły 
się tradycyjne Dni Otwarte, na 
które zaproszono tegorocznych 
absolwentów gimnazjów, przed-
stawiając im możliwości kształce-
nia i warunki nauki, prezentując 
im korzyści płynące z dalszej 
edukacji w konkretnej placówce. 
Uczniowie i nauczyciele starali 
się to zrobić w jak najbardziej 
niebanalny sposób. Na przykład 
w  LO w Bieruniu uczniowie 
w kostiumach ze Starożytności 
zachęcali do nauki historii.

sZeKsPIrIADA 

W Lędzinach odbyła się dziewią-
ta już „Szekspiriada” - konkurs 
języka angielskiego o randze 
regionalnej, organizowany przez 
Urząd Miasta i Firmę Angmen. 
Reprezentantki LO w Bieruniu 
zdominowały konkurencję, zdo-
były poklask publiczności oraz 
oczarowały komisję konkursową. 
Drugie miejsce zajęła Aleksan-
dra Swoboda (na zdjęciu), która 
przedstawiała fragmenty powieści  
R. L. Stevensona „Dr. Jekyll and 
Mr. Hyde”. Dorota Chłapek swoją 
opowieścią o „Trzech mężczy-
znach w łodzi” wywalczyła 
trzecie miejsce. 

PRZEGLĄD

4Natura i architektura były tematem 
kolejnego, VI Powiatowego Pleneru 
Malarskiego z cyklu Między wieżami. 
Tym razem 23 malarzy – plastyków 
niezawodowych pracowało twórczo 
w dniach 9-11 czerwca w malow-

niczych plenerach Żywca i okolic, 
Starego Zamku i innych zabytków 
tego historycznego miasta, prowa-
dziło twórcze dyskusje, wymieniało 
doświadczenia i oceniało swoje prace. 
Na koniec odbyła się mała wystawa 

prezentująca wykonane (lub przynaj-
mniej rozpoczęte) prace i instalacje. 

Plenerowi towarzyszył wykład  
Pawła Szeibela i Joanny Zdzienickiej 
- pracowników Akademii Sztuk Pięk-
nych z Katowic - na temat „Wykorzy-

stywania roślin w sztuce współczes-
nej”. 

Komisarzem pleneru była Urszula 
Figiel-Szczepka. 

Uczestników pleneru odwiedził 
starosta Bernard Bednorz. 

Natura i architektura
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4„Ikona nie jest zwykłym obrazem 
religijnym. Malowanie ikon było czyn-
nością świętą. Ikona, która powstawała 
w klasztorach Starej Rusi, malowana 
przez uprzywilejowanych mnichów, 
była emanacją bóstwa, które prowadzi-
ło rękę twórcy. Zrodzona w modlitwie, 
wymagała przed przystąpieniem do 
pracy specjalnych postów, powstawała 
w postawie klęczącej autora. Ikony mają 
za zadanie pogłębiać życie duchowe, 
wprowadzać do modlitwy. Anonimowy 
autor ikony miał pomóc podążać we 
właściwym kierunku. Modlitwa przed 
ikoną związana jest z określonym rytu-
ałem: przy zapalonych świecach wierni 
kłaniają się przed ikonami, całują je. 
Ikona pełni ważną rolę w kulcie koś-
ciołów wschodnich, jest ona przedsta-
wieniem świętego, jego uosobieniem 
i reprezentacją. Zapewnia łączność ze 
świętym, pośredniczy w modlitwie”.

Tych parę zdań (za Wikipedią) 
wprowadza w mistykę tego rodzaju 
obrazu sakralnego. Objaśnia jego nie-
zwykłość oraz znaczenie, kult i zain-
teresowanie tym rodzajem artystycz-
nej, ale przede wszystkim duchowej 
twórczości, z którą wielu artystów 
pragnie się zmierzyć.

W listopadzie ubiegłego roku 
w Domu Kultury Sokolnia w Imieli-
nie odbyły się warsztaty dla plasty-
ków powiatu bieruńsko-lędzińskiego 
z cyklu „Otwarty horyzont”, poświę-
cone malowaniu na desce techniką 
tempery z elementami pozłotniczy-
mi, czyli ikonopisaniu. 

Dwudniowe spotkanie warsztatowe 
w tej trudnej materii poprowadziła 
doświadczona ikonopisarka Sylwia 
Nowak. Uczestnicy warsztatów mieli 
możliwość zapoznania się z teoretycz-

ną stroną pisania ikon,  zgłębiali ich 
symbolikę, zasady kompozycji i rysun-
ku, rodzaje drewnianych podobrazi 
oraz tradycyjne składniki i sposoby 
sporządzania farb temperowych.

Podbudowani teorią, artyści przy-
stąpili do praktycznego wykonywa-
nia ikon, malowania i nakładania tzw. 
szlagmetalu, czyli elementów pozłot-
nicznych. Malarskie deski zapełnili 
mandylionami i wizerunkami Jezusa 
Chrystusa Pantokratora i Maryi. 

Plon ubiegłorocznych warsztatów 
można obejrzeć na wystawie otwar-
tej 13 czerwca w Galerii Starostwa 
Powiatowego, prezentującej powstałe 

(lub przynajmniej zaczęte) wówczas 
prace.  Efekt jest różnorodny. Pomimo 
sztywnych reguł ikonopisania, każdą 
z prac cechuje indywidualne i bardzo 
osobiste podejście do tematu. 

Wystawę zatytułowaną „Na desce 
pisane”, którą oficjalnie otworzył sta-

rosta Bernard Bednorz, można oglą-
dać do lipca tego roku w godzinach 
urzędowania starostwa.  

Wystawie przygotowanej przez 
Wydziały Kultury i Sportu oraz Pro-
mocji towarzyszy okolicznościowy 
informator. r

Na desce pisane

W warsztatach wzięli udział: Krystyna Boroń (Bieruń), Krystyna Ścierska, 
Krystyna Pierchała, Grażyna stol (Bojszowy), Aleksander Kiszka (chełm Śląski), 
Urszula Figiel-szczepka, Iwona simka-surma, sylwia Barucha, Piotr Barucha, 
Gabriela Bierońska, jan jagoda, Magdalena Kryczek, Agnieszka Moryc (Imielin) 
oraz józef Mandla i Patrycja sikora (Lędziny).  Większość z nich mówiła, że 
podejmuje tego rodzaju próbę po raz pierwszy i stanowi ona dla nich swoiste 
wyzwanie twórcze. 
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Autorzy ikon, gospodarze i goście wernisażu.

Aerozol, pędzel  to tylko środki wyrazu, liczy się dzieło końcowe, jego wymowa, emocje.
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4Strażacy zawodowi i ochotnicy - 
druhowie z jednostek OSP - zostali 
odznaczeni. Punktem kulminacyjnym 
apelu było poświęcenie i oficjalne 
wprowadzenie do podziału bojowego 
KM PSP Tychy nowego samochodu 
bojowego na podwoziu Scania P 410 
4x4 GCBARt. 

Jest to ciężki samochód ratowniczo-
gaśniczy z  uterenowionym napędem, 
z 6-osobową kabiną, przygotowany do 
ograniczania stref skażeń, tworzenia 
kurtyn wodnych na poziomie terenu 
(zbiornik wody ma pojemność 5 tys.
litrów), z ciężkim zestawem narzędzi 
hydraulicznych, ze sprzętem ochrony 
osobistej strażaków oraz do ratowni-
ctwa medycznego.

Całkowita wartość samochodu 
wynosi 1 mln 33 tys. zł. Koszty jego 
zakupu w wysokości 50 tys. zł pokrył 
powiat bieruńsko-lędziński. Pozostałe 
środki pochodzą od miasta Tychy, KM 
PSP oraz WFOŚiGW w Katowicach. 

- W tym roku przypada 25 rocznica  
uchwalenia przez Sejm Rzeczpospoli-
tej Polskiej X Kadencji dwóch ustaw: 
o ochronie przeciwpożarowej i o Pań-
stwowej Straży Pożarnej, wprowa-
dzających nową organizację ochrony 
przeciwpożarowej w naszym pań-
stwie. Zostały one przyjęte 24 sierpnia 
1991 roku – wspomniał w okolicznoś-
ciowym wystąpieniu Komendant PSP 
w Tychach starszy brygadier Kazi-
mierz Utrata. 

Powodem, dla którego przypomi-
nam tamten czas jest fakt, że oprócz 
utworzenia Państwowej Straży Pożar-
nej, Ochotnicze Straże Pożarne stały 
się od tego momentu samorządowymi 
ochotniczymi jednostkami ratowni-
czymi,  co z perspektywy tych 25 lat 

należy ocenić jako jedną z ważniej-
szych strategicznych decyzji tamtej 
reformy – mówił K. Utrata.   

25 lat temu, kiedy doszło do 
„rozwodu” dotychczas „wspólnego 
małżeństwa”, jakim były utrzymy-
wane z budżetu państwa, zawodo-
we  i ochotnicze straże pożarne, 
wydawało się, że będzie to decyzja 
nietrafna. Dzisiaj widzimy, że jest 
odwrotnie.  Ten „rozwód” nas jesz-
cze bardziej „scementował”, o czym 
świadczy nie tylko dzisiejszy nasz 
wspólny apel, ale przede wszystkim 
dziesiątki tysięcy przeprowadzo-
nych w tym czasie akcji ratowni-
czych, szkoleń, ćwiczeń, zawodów 
czy wspólnie finansowanych zaku-
pów sprzętu.  

Reformując wtedy ochronę przeciw-
pożarową wiedzieliśmy, że przed nami 
trudny okres przebudowy systemu. 
Jednak dzięki takiemu układowi orga-
nizacyjnemu możemy po 25. latach 
podołać temu wszystkiemu, co usta-
wodawca nałożył na strażaków zawo-
dowych i ochotniczych. Przypomnę: 
najpierw w 1991 roku była to: walka 
z pożarami, ratownictwo techniczne 
i chemiczne, a w latach następnych 
dołożone ratownictwo ekologiczne 
i medyczne. 

Jest jeszcze inny powód, dla którego 
przypominam tamtą datę. Wtedy usta-
wowo doczekaliśmy się ustanowienia 
4 maja - dnia w którym przypada 
święto św. Floriana - Dniem Strażaka.   

W ubiegłym roku strażacy na tere-
nie Miasta Tychy i powiatu bieruńsko-
lędzińskiego podejmowali działania 
ratowniczo-gaśnicze prawie 3000 
razy. To rekordowa, nie notowana do 
tej pory, liczba akcji ratowniczych.  

Dzisiaj dla zapewnienia bezpieczeń-
stwa mieszkańcom Tychów i powiatu 
bieruńsko-lędzińskiego oprócz sprzę-
tu i strażaków całodobowo pełniących 
służbę w naszej komendzie, w 10 jed-
nostkach OSP mamy do dyspozycji 21 
samochodów ratowniczo-gaśniczych. 
9 jednostek OSP posiada na samocho-
dach sprzęt do ratownictwa technicz-
nego i medycznego, 3 jednostki dys-
ponują pompami dużej wydajności, 5 
jednostek posiada sprzęt pływający 
do prowadzenia działań ratowniczych 
na wodzie, a przede wszystkim mamy 
prawie  250. członków czynnych OSP 
gotowych nas wspomagać tym sprzę-
tem.  

Za chwilę oprócz wręczenia odzna-
czeń i awansów zakończymy etap 
wprowadzania do podziału bojowego 
naszej Komendy, nowego, ciężkiego 
samochodu ratowniczo – gaśnicze-
go. W marcu w OSP Bojszowy Nowe 
wprowadziliśmy do podziału bojowe-
go nowy średni samochód ratowniczo-
gaśniczy.  

Te samochody, jak i wiele innego 
sprzętu zakupionego w roku ubiegłym, 
to efekt wspólnych działań jednostek 
samorządowych, budżetu państwa, 
a w tym szczególnie obecnych na tym 
apelu Naszych Gości.  

Dzisiaj za tą pomoc, chciałbym 
Wam, Szanowni Goście, w imieniu nas 
strażaków serdecznie podziękować.  

To wszystko jest możliwe tylko dla-
tego, że przez minionych 25 lat wśród 
naszych samorządów lokalnych była 
i jest świadomość, że bezpieczeń-
stwo musimy budować razem. Takie 
działanie wielokrotnie się sprawdzi-
ło i opłaciło – zakończył Kazimierz 
Utrata. 

WYKAZ ODZNAcZONYcH
NA APeLU Z OKAZjI DNIA strAŻAKA
I. Złotą Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” odzna-
czony został:  
 aspirant sztabowy Mariusz Szafron z KM PSP Tychy.  

II. Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczony został:
 druh Adam Dudziak z OSP Czarnuchowice.  

III. Brązowym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczeni zostali: 
 starszy aspirant Jarosław DURKALEC z KM PSP Tychy,
 młodszy ogniomistrz Szymon GNIEWKOWSKI z KM PSP Tychy,
 druh Marek HANF z OSP Świerczyniec,
 młodszy ogniomistrz Arkadiusz KRÓL z KM PSP Tychy,
 druh Mateusz MURAWSKI z OSP Świerczyniec,
 druhna Róża TOMALA z OSP Świerczyniec,
 druh Sławomir WALICZEK z OSP Czarnuchowice.  

IV. Odznaką „Strażak Wzorowy”  wyróżnieni zostali: 
 druh Mariusz BULISZAK z OSP Bieruń Nowy,
 druh Tomasz DUŻY z OSP Świerczyniec,
 druh Krzysztof PUSTELNIK  z OSP Bieruń Nowy, 
 starszy strażak Tomasz Tomala z KM PSP Tychy i OSP Świerczyniec, 
 druh Roland UZAREK z OSP Bieruń Nowy.  

V. Medalem „Za Zasługi dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu 
Bieruńsko-Lędzińskiego” odznaczeni zostali:
 druh Bronisław Czuwaj z OSP Międzyrzecze,
 druh Czesław Jasiński z OSP Bojszowy Nowe,
 druh Jerzy Lenard z OSP Bieruń Nowy,
 druh Jan Linek z OSP Czarnuchowice, 
 druh Marek Spyra z OSP Lędziny
 druh Franciszek Zawisz z OSP Czarnuchowice.

WYKAZ AWANSOWANYCH FUNKCJONARIUSZY 
Z KM PSP TYCHY DO WYŻSZEGO STOPNIA 
SŁUŻBOWEGO

I. DO STARSZEGO ASPIRANTA: 
 aspiranci Jarosław DURKALEC i Tomasz WARDĘGA.
II. DO ASPIRANTA: 
 młodszy aspirant Bartłomiej CAPUTA.  
III. DO STARSZEGO OGNIOMISTRZA: 
 ogniomistrz Radosław KOKOT.  
IV. DO OGNIOMISTRZA: 
 młodszy ogniomistrz Dominik SZTOLER.  
V. DO MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA starsi sekcyjni: 
 Szymon GNIEWKOWSKI �Dawid KUŹNIK �Michał SIWY.  
VI. DO STARSZEGO SEKCYJNEGO sekcyjni: 
�Karol KAMIŃSKI �Grzegorz KUREK �Łukasz WALTER.  
VII. DO STARSZEGO STRAŻAKA strażacy: 
�Marcin KIECZKA �Piotr LARYSZ �Wojciech OCZKO �Łukasz OKOŃSKI,  
�Paweł PĘCZEK �Michał PYRLIK �Tomasz TOMALA.

WYKAZ FUNKCJONARIUSZY Z KM PSP TYCHY 
AWANSOWANYCH DO WYŻSZEGO STOPNIA SŁUŻBOWEGO 
NA APELU W KW PSP KATOWICE W DNIU 18 MAJA 2016 R.

I. DO BRYGADIERA: 
�młodszy brygadier Szczepan KOMOROWSKI.  
II. DO MŁODSZEGO BRYGADIERA:  
�starszy kapitan Sylwester WITOS.  
III. DO KAPITANA młodsi kapitanowie:
�Dariusz JAROSZ �Tomasz KOSTYRA �Adrian KOWALSKI.     

I. ODZNACZENI ZŁOTYM MEDALEM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:
�starszy ogniomistrz Tadeusz MACHALICA �Ewa RZEPISKO 
�starszy ogniomistrz Paweł URBAŃCZYK.
  
II. ODZNACZONY SREBRNYM MEDALEM ZA DŁUGOLETNIĄ 
SŁUŻBĘ:   
�aspirant sztabowy Piotr KIES.
  
III. ODZNACZONA BRĄZOWYM MEDALEM ZA DŁUGOLETNIĄ 
SŁUŻBĘ:   
 �starszy ogniomistrz Agnieszka TARASIEWICZ.

Powiatowy apel z okazji Dnia strażaka

Bezpieczeństwo musimy 
budować razem

Z okazji 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojszowach 
wszystkim Druhnom i Druhom składamy wyrazy najwyższego 
szacunku i uznania oraz szczere podziękowania za służbę, 
poświęcenie, gotowość niesienia potrzebującym pomocy,
ratunku i wsparcia.
Życzymy wiele satysfakcji z wykonywanych obowiązków 
zawodowych i społecznych oraz wszelkiej pomyślności osobistej.
Niech Święty Florian pomaga Wam w wypełnianiu strażackich 
zadań, czuwa nad Waszym bezpieczeństwem i otacza 
wszechstronną opieką.

Zarząd i Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

Bojszowy, 19 czerwca 2016 rok

Przed Starostwem Powiatowym w Bieruniu 14 maja odbyły się uroczyste obchody Dnia Strażaka. 
Wzięli w nich udział funkcjonariusze KM PSP w Tychach, druhowie jednostek OSP powiatu bieruń-
sko-lędzińskiego, komendanci KPP Bieruń, KMP Tychy, straży miejskich z Tychów i Lędzin, samo-
rządowcy - przedstawiciele władz powiatu, jego miast i gmin. Uczestniczyli między innymi radny 
wojewódzki Piotr Czarnynoga i zastępca KW PSP w Katowicach st. bryg. Jeremi Szczygłowski.

czymi,  co z perspektywy tych 25 lat 



Majątek 
w małżeństwie 
– co jest wspólne, 
a co nie? 

Wraz z zawarciem związku małżeńskiego 
powstaje szereg praw i obowiązków dla każde-
go z małżonków. Oprócz przyrzeczeń składa-
nych sobie przez obie strony, podjęcie takiego 
kroku rodzi konsekwencje i powiązania mająt-
kowe. Warto mieć świadomość, który ze skład-
ników majątkowych jest wspólny, a który wcho-
dzi w skład majątku osobistego małżonka.

4W Polsce z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje 
wspólność majątkowa (zwana także ustawową). Wspól-
ność ta obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w cza-
sie jej trwania przez jednego lub oboje małżonków. Taki 
ustrój majątkowy zaczyna obowiązywać automatycz-
nie, chyba, że wolą obu stron, zostanie modyfikowany 
poprzez zawarcie intercyzy. Na ustawowy ustrój mająt-
kowy składa się majątek wspólny małżonków oraz dwa 
majątki osobiste każdego z nich. 

Majątek wspólny małżonków tworzą w szczególności: 
pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej dzia-
łalności zarobkowej każdego z nich; dochody pochodzące 
z majątku wspólnego oraz z majątku osobistego każdego 
z małżonków; środki zgromadzone na rachunku otwar-
tego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego 
z małżonków oraz kwoty składek zewidencjonowanych na 
subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych. Nie da się ukryć, że tak określone w Kodeksie 
Rodzinnym i Opiekuńczym składniki majątku wspólnego 
przysparzają w praktyce wielu problemów, zwłaszcza gdy 
chodzi o jego podział i rozgraniczenie tego, co należy do 
obojga, a co tylko do jednego z małżonków. Dodatkowo 
warto zaznaczyć, że do dokonania pewnych czynności, 
których przedmiotem są składniki należące do majątku 
wspólnego, potrzebna jest zgoda drugiego małżonka. Przy-
kładowo są to czynności prowadzące do zbycia, obciąże-
nia czy odpłatnego nabycia nieruchomości, budynku lub 
lokalu, a także gospodarstwa rolnego i przedsiębiorstwa. 
Udzielenia zgody wymaga także darowizna z majątku 
wspólnego (z wyjątkiem drobnych darowizn). W przypad-
ku braku zgody lub jej potwierdzenia po dokonaniu tej 
czynności, jest ona automatycznie nieważna. 

Jeżeli chodzi o majątek osobisty każdego z małżonków 
na jego całość składają się: przedmioty majątkowe naby-
te przed powstaniem wspólności ustawowej; przedmioty 
majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub daro-
wiznę, chyba, że spadkodawca lub darczyńca postano-
wił inaczej; prawa majątkowe wynikające ze wspólności 
łącznej podlegającej odrębnym przepisom; przedmioty 
majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych 
potrzeb jednego z małżonków; prawa niezbywalne, które 
mogą przysługiwać tylko jednej osobie; przedmioty uzy-
skane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub 
wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczy-
nienia za doznaną krzywdę (nie dotyczy to jednak renty 
należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu cał-
kowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarob-
kowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub 
zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość); wie-
rzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytu-
łu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków; 
przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za 
osobiste osiągnięcia jednego z małżonków; prawa autor-
skie i prawa pokrewne, prawo własności przemysłowej 
oraz inne prawa twórcy; przedmioty majątkowe naby-
te w zamian za składniki majątku osobistego, chyba, że 
przepis szczególny stanowi inaczej. 

Świadomość, które części majątku są zaliczane do 
majątku wspólnego, a które do osobistego, pozwoli 
zapewne na uniknięcie wielu nieporozumień, które mogą 
pojawić się w każdym związku małżeńskim, ułatwiając 
tym samym zainteresowanym dojście do porozumienia.

Dziedziczenie  
długów

W ostatnim kwartale ubiegłego roku (18 paź-
dziernika 2015 r.) weszła w życie nowelizacja 
prawa spadkowego w zakresie dziedziczenia 
długów, która w sposób istotny zmienia spo-
sób ponoszenia odpowiedzialności za nie przez 
osoby dziedziczące. Nowe przepisy mają zasto-
sowanie do wszystkich spadków, które zostały 
otwarte od momentu wejścia w życie noweli-
zacji (czyli od 18.10.2015 r.) lub później. Trzeba 
pamiętać, że spadek otwiera się z chwilą śmier-
ci spadkodawcy. 

4Nierzadkie są sytuacje, w których spadkodawca pozo-
stawia po sobie majątek, który jest zadłużony. Obciąże-
nie takie powoduje najczęściej przejście długów z osoby 
zmarłego na osoby po nim dziedziczące, czyli najczęś-
ciej na dzieci i współmałżonka. Przed omawianą zmianą 
przepisów, zasadą było, że w momencie przyjmowania 
spadku, spadkobiercy nabywali go wprost (tzw. proste 
przyjęcie spadku). W praktyce oznaczało to, że jeżeli 
spadkobierca w określonym terminie (w polskim pra-
wie spadkowym jest to 6 miesięcy) nie podjął żadnych 
czynności w tym zakresie i nie złożył odpowiedniego 
oświadczenia, dziedziczył spadek po zmarłym w sposób 
nieograniczony. Oznaczało to, że oprócz ewentualnego 
majątku, dostawał także długi zmarłego. Co gorsza, nie-
ograniczenie to polegało na tym, że po przyjęciu takiego 
spadku, dziedziczący odpowiadał za zobowiązania spad-
kowe całym swoim posiadanym majątkiem. 

Podstawą zmiany uprzednio obowiązujących prze-
pisów było fakt, że niedopuszczalną była sytuacja, 
w której spadkobierca tracił na przyjęciu spadku. 
Było to społecznie oceniane jako bardzo niesprawied-
liwe. Z tego powodu, nowe przepisy zapewniają więk-
szą ochronę dłużników i pozwalają na przyjmowanie 
spadku z tzw. dobrodziejstwem inwentarza. Zgodnie 
z aktualnymi przepisami, w sytuacji, w której spad-
kobierca w okresie 6 miesięcy od momentu zasięgnię-
cia wiedzy dotyczącej posiadanego przez niego tytułu 
do dziedziczenia, nie podejmie odpowiednich kroków 
bądź nie złoży oświadczenia w przewidzianej przez 
przepisy formie, odziedziczy spadek właśnie z dobro-
dziejstwem inwentarza. Oznacza to, że nabędzie spa-
dek wraz z ograniczeniem jego odpowiedzialności 
za długi spadkowe wyłącznie do wysokości wartości 
ustalonego w inwentarzu, stanu czynnego spadku 
(czyli tak naprawdę do wartości tego, co w spadku 
otrzymał). 

Wprowadzenie tych przepisów stworzyło jednakże 
dodatkowy obowiązek, który polega na sporządzaniu 
spisu majątku spadkodawcy. Spis taki, to nic innego 
jak zestawienie wszystkich aktywów i pasywów spad-
kodawcy. Warto wspomnieć, że dotychczas do tworze-
nia takiej listy uprawniony był komornik, na podstawie 
uprzednio złożonego wniosku w sądzie, by spis taki 
utworzyć. Aktualnie, Kodeks cywilny pozwala także 
na tworzenie prywatnego wykazu inwentarza. Upraw-
nionymi do jego stworzenia są kolejno, spadkobierca, 
zapisobierca windykacyjny lub wykonawca testamen-
tu. Wykaz stworzony na ustalonym formularzu, składa 
się w sądzie bądź u notariusza. Warto wspomnieć, że 
karą za nierzetelne czy oszukańcze zapisy w wykazie, 
jest odebranie możliwości powoływania się na ograni-
czoną odpowiedzialność za długi spadkowe. Wykaz ten 
pozwala wierzycielowi na ochronę i zabezpieczenie 
przysługujących mu praw.

Taki kształt przepisów dotyczących dziedziczenia 
na pewno w większym stopniu chroni spadkobierców, 
zapewniając im ochronę przed sytuacją, w której przyj-
mując spadek z długami zmarłego, musieliby ponosić 
z tego tytułu ciężary z majątku własnego.

ALeKsANDrA LANKIeWIcZ

10 powiatbl.pl |czerwiec 2016 r. 

powiatbl.pl

DWUMIESIĘCZNIK BEZPŁATNY
Wydawca: Powiat Bieruńsko-Lędziński,

ul. św. Kingi 1, 43-155 Bieruń, tel. 32  22-69-100; e-mail: starosta@powiatbl.pl
Redakcja: ul. św. Kingi 1, 43-155 Bieruń. pok.114.
Tel. 32 22-69-138, e-mail: promocja@powiatbl.pl

Rada Redakcyjna: Zenon Kubica, Zofia Łabuś, Zofia Piętas, 
Marian Ryglewicz (red. nacz.), Marek Spyra, Agnieszka Wyderka-Dyjecińska

Druk: POLSKA PRESS – drukarnia w Sosnowcu, ul. Baczyńskiego 25A 
Projekt i skład: Jarosław Kaczor

Nakład: 15.000 egz. ISSN 2084 - 5812 
=Bieruń=Lędziny=Imielin=Bojszowy=Chełm Śląski=

Więcej o powiecie znajdziesz w Internecie!
=www.powiatbl.pl=

=www.pcpr.powiatbl.pl=www.pzd.powiatbl.pl=www.lobierun.edu.pl=
=www.pzsbierun.pl=www.pzsledziny.org=

POWIATOWY RZECZNIK 
KONSUMENTÓW

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź portal:

 www.uokik.gov.pl 
bądź skontaktuj się z biurem rzecznika konsumentów 

w Bieruniu pod nr telefonu: 32 226-91-75.

Manipulacja informacjami prze-
kazywanymi konsumentom oraz 
myląca forma graficzna wezwań do 
zapłaty – to efekt pism wysyłanych 
przez Kancelarię Spraw Sądowych 
i Windykacyjnych w imieniu Pol-
skiego Centrum Telemedycznego. 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów apeluje do konsu-
mentów, aby skorzystali z bezpłat-
nej pomocy prawnej, zanim podej-
mą jakiekolwiek działania 
4Do Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów docierają sygnały, że 
konsumenci otrzymują od Kancelarii 
Spraw Sądowych i Windykacyjnych 
pisma zatytułowane NAKAZY ZAPŁATY 
w trybie wezwania do zapłaty. Są one 
wysyłane w imieniu Polskiego Centrum 
Telemedycznego (PCT) i mogą wprowa-
dzać w błąd. Zastrzeżenia urzędu wzbu-
dza treść oraz forma graficzna wezwań 
do zapłaty, która może sugerować 
oficjalne pismo z sądu. Celem takiego 
działania może być nakłonienie konsu-
mentów do zapłaty. Do wezwania dołą-
czony jest również druk mogący wpro-
wadzać konsumentów w błąd o nazwie: 
WYKAZ własności dłużnika do celów 
windykacyjnych z informacją o treści: 
DŁUŻNIKU w przypadku nie opłacenia 
zadłużenia w terminie bardzo prosimy 
o wypełnienia poniższego formularza 
oraz odesłanie go na adres Polskiego 
Centrum Telemedycznego sp. z o.o.

W związku z tym w piśmie z dnia 
13.06.2016 r.  prezes UOKiK apeluje:
1.  Konsumencie, jeśli otrzymałeś pismo 

od firmy windykacyjnej, zachowaj 
szczególną ostrożność. Sprawdź, czy 
wezwanie do zapłaty jest zasadne. Jeśli 
masz wątpliwość, skorzystaj z bezpłat-
nej pomocy prawnej.

2.  Nakaz zapłaty może wydać wyłącznie 
sąd na podstawie przeprowadzonego 
postępowania i wysłać go dłużniko-

wi. Sądowy nakaz zapłaty powinien 
zawierać datę jego wydania, okrągłe 
pieczęcie sądu, podpisy oraz poucze-
nie o przysługujących środkach 
zaskarżenia (sprzeciwie/zarzutach). 
Następnie, orzeczenie sądu wysyła-
ne jest za zwrotnym potwierdzeniem 
odbioru przez pocztę. Wykonującym 
tego typu orzeczenia sądu jest tylko 
i wyłącznie komornik sądowy. Pisma 
komornika kierowane do dłużnika 
opatrzone są również pieczęciami 
i podpisami, zawierają sygnaturę akt 
komorniczych oraz wysyłane są lista-
mi poleconymi za zwrotnym potwier-
dzeniem odbioru.

3.  Zajęcie przedmiotów majątkowych 
dłużnika możliwe jest dopiero po prze-
prowadzeniu postępowania sądowego, 
uzyskaniu prawomocnego wyroku opa-
trzonego klauzulą wykonalności oraz 
wszczęciu postępowania egzekucyjne-
go przed komornikiem. Firma windyka-
cyjna nie może samodzielnie rozpocząć 
takich działań. 

4.  Firmy windykacyjne nie mogą wzywać 
do opłacenia kosztów postępowania 
sądowego oraz egzekucyjnego. Nie jest 
dozwolone także powoływanie się na 
konkretne kwoty, ponieważ ich wyso-
kość ustala sąd lub komornik. Dozwo-
lone jest jednak ostrzeżenie o możli-
wości poniesienia takich kosztów bez 
odnoszenia się do kwot.

5.  Windykatorzy nie mogą wysyłać pism 
mających na celu zastraszenie konsu-
mentów, wywołanie w nich uczucia lęku 
oraz wywarcie presji psychicznej - jest 
to niezgodne z prawem.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsu-

mentów wystąpił do Polskiego Centrum 
Telemedycznego z wnioskiem o zajęcie 
stanowiska w sprawie wysyłanych do 
konsumentów wezwań do zapłaty. Do tej 
pory nie wpłynęła odpowiedź od przed-
siębiorcy. 

     KONSUMENCIE, UWAŻAJ!
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�Ogłoszony niedawno Raport 
Światowej Organizacji WHO 
o jakości powietrza w miastach 
europejskich okazał się miaż-
dżący dla Polski. 33 z 50 naj-
bardziej zanieczyszczonych 
miast Unii Europejskiej leży 
w naszym kraju. Niechlubne 
pierwsze miejsce zajął Żywiec, 
a tuż za nim uplasowała się 
Pszczyna. Na liście są także 
Katowice, Tychy, Bielsko Biała 
– to w naszej najbliższej oko-
licy. Czy mając takie sąsiedz-
two możemy spać spokojnie 
i twierdzić, że mieszkamy 
w ekologicznym powiecie? 
A przecież jakość powietrza 
to tylko jeden z parametrów 
oceny stanu środowiska natu-
ralnego i jego ochrony. 
ZOFIA PIĘTAS, naczelnik Wydzia-

łu Środowiska i Rolnictwa Starostwa 
Powiatowego:

- Na pewno nie jesteśmy liderem 
w zakresie stanu środowiska, ale 
w statystykach  województwa i kraju 
zajmujemy całkiem przyzwoite miej-
sca. Co oczywiście nie oznacza, że nie 
mamy problemów do rozwiązania. 

W uchwalonym przez Radę Powia-
tu Bieruńsko-Lędzińskiego progra-
mie ochrony środowiska do roku 
2013 z uwzględnieniem perspektywy 
do roku 2018, na podstawie diagno-
zy stanu środowiska przedstawione 
zostały najważniejsze i najpilniejsze 
do rozwiązania problemy środowisko-
we w naszym powiecie. Jako zadania 
priorytetowe  wyartykułowano właśnie 
ochronę powietrza atmosferycznego 
(występują przekroczenia w powietrzu 
dopuszczalnych poziomów pyłu zawie-
szonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(

)pirenu), gospodarkę wodno-ściekowa 
(niewystarczający stopień skanali-
zowania gmin oraz zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego), dalej hałas 
(duża liczba mieszkańców narażona 
na ponadnormatywny poziom hała-
su). Program ten jest ogólnodostępny, 
wymienione są w nim zadania do roku 
2018 oraz podmioty odpowiedzialne za 
ich realizację. 
�Jaka jest w tym rola Wydziału 

Środowiska i Rolnictwa Staro-
stwa Powiatowego w Bieruniu? 
Jest strażnikiem, kontrolerem, 
inicjatorem działań?
- Jako wydział przede wszystkim rea-

lizujemy zadania wynikające z ustaw 
z zakresu szeroko rozumianej ochrony 
środowiska – zadania będące w właści-
wości starosty. Zajmujemy się przede 
wszystkim reglamentacją działalności 
gospodarczej w zakresie ochrony śro-
dowiska. Reglamentacja ta, to wszelkie 
ograniczenia działalności gospodarczej 
nakładane na przedsiębiorców, m.in.: 
koncesje na wydobywanie kopaliny 
pospolitej, zezwolenia na gospodaro-
wanie odpadami, pozwolenia na wpro-
wadzanie pyłów i gazów do powietrza, 
pozwolenia na pobór wody oraz wpro-
wadzanie ścieków do środowiska natu-
ralnego, zezwolenia na usuwanie drzew 
z nieruchomości będącej własnością 
gmin itp. Ograniczenia te wprowadzono 
ze względu na ważny interes publicz-
ny, jakim jest ochrona zdrowia i życia, 
ochrona środowiska i bezpieczeństwo.

Podmioty gospodarcze które korzy-
stają ze środowiska (np. pobierają 
wodę powierzchniową lub podziemną, 
wprowadzają ścieki (w tym również 
wody opadowe i roztopowe) do wód lub 
do ziemi, wprowadzają pyły i gazy do 
powietrza atmosferycznego, wytwa-

rzają, zbierają, przetwarzają (odzy-
skują, unieszkodliwiają), transportują 
odpady itp. zgodnie z prawem muszą 
posiadać uregulowany stan formalno-
prawny w tym zakresie, czyli udzie-
lone m.in. przez starostę pozwolenia, 
zezwolenia, koncesje w formie decyzji.  
Decyzje te wydawane są na wniosek 
zainteresowanego. W przypadku ich 
braku podmiot podlega odpowiedzial-
ności karnej.

Jako wydział realizujemy też inne 
zadania służące ochronie środowiska 
naturalnego polegające na wsparciu 
finansowym działań w zakresie m. in.:
-  ochrony różnorodności biologicz-

nej, mam tu na uwadze wspieranie 
pszczelarstwa oraz łowiectwa na 
terenie powiatu poprzez zakup środ-
ków leczniczych dla pszczół, karmy 
dla zwierzyny wolno żyjącej, zakup 
zajęcy celem wsiedlenia ich w środo-
wisko naturalne;

-  minimalizowania szkodliwości mate-
riałów (płyty azbestowo-cemento-
we) zawierających azbest poprzez 
dofinansowanie zadań związanych 
z demontażem, transportem i unie-
szkodliwianiem materiałów zawiera-
jących azbest z nieruchomości zloka-
lizowanych na terenie powiatu;

-  edukacji ekologicznej poprzez zakup 
materiałów, nagród w różnych kon-
kursach o tematyce ekologicznej 
organizowanych przez szkoły powia-
towe z naszego terenu.
Udzielanie decyzji z zakresu sze-

roko rozumianej ochrony środowiska 
wymaga szerokiej wiedzy i  kreatyw-
ności. Mam nadzieję że praca naszego 
wydziału (przede wszystkim w zakre-
sie reglamentacji działalności gospo-
darczej) wpływa na lepszą jakość życia 
mieszkańców naszego powiatu.  

ekologiczny powiat 

W dniach 2-3 lipca na czas Targów 
Przedsiębiorczości i Dni Imielina 

(oraz w dniach poprzedzających) parking 
przy ul. Gen. Hallera  będzie zamknięty!

Miejsca parkingowe dostępne będą wokół 
ośrodka zdrowia przy ul. P. Skargi, 

w okolicach RAMPY i przy ul. Gen. Hallera. 

ZA NIEDOGODNOŚCI PRZEPRASZAMY!

ZNACZENIE WYRAZÓW
Poziomo: 5. Powiatowa maskotka. 8. Chroń 
aby żyć. 9. Cukierki na patykach. 10. U nas 
należy do najniższych w Polsce. 11. Obok fol-
deru, najczęstsza pamiątka targowa. 12. Skała 
wapienna. 14. Złoty jest najwyższym wyróżnie-
niem. 15. Wyraz sukcesu. 16. Przeczenie. 19. 
Inaczej przedsiębiorstwo lub renoma. 22. Z tyłu 
na obrazie. 23. Nuta. 24. Towot. 26. Jego pasją 
jest świat ożywiony. 28. Dawna opłata celna. 
29. Tuz. 30. Kwitną w maju. 31. Ten numer 
towarzyszy tegorocznej edycji targowej. 36. 
Nuta. 37. Zaimek. 38. Edukacja. 39. Guma do 
żucia. 42. Łuki twarzowe. 47. Coś z mebli. 49. 
Targowa “stolica” powiatu. 50. Basen portowy. 
51. Marka pojazdu. 52. Papuga. 54. Odmiana 
agatu. 55. Zawsze towarzyszy naszym targom.

Pionowo: 1. Można się jej nauczyć, ale 
najlepsza jest wrodzona. 2. Zamiast pukać, 
kołatać do drzwi. 3. Pieczywo z bakaliami. 4. 
Plazma krwi. 5. Kumpel. 6. Kwiat ogrodowy. 7. 
Mrugają z popielnika. 13. Rożny lub karny. 16. 
Prysznic. 17. Na środowisku zna się najlepiej. 
18. Nagroda telewizyjna w USA. 20. Masyw na 
Saharze. 21. Coś za coś. 24. Drobina żaru. 25. 
Miłośnik. 27. Im bogatsza i ciekawsza, tym 
lepiej. 32. Dodaje wystawcom prestiżu. 33. Na 
targach, jedno z wielu. 34. Imię arabskie. 35. 
Cwaniak z lasu. 40. Imielińska specjalność. 41. 
Stan w hipnozie. 43. Kolor w kartach. 44. Sie-
dzi w kinie. 45. Góry w Europie. 46. Cecha. 48. 
Zdarzenie. 53. Symbol radu. 
Litery z pól dodatkowo ponumerowanych 
od 1 do 23 dadzą rozwiązanie krzyżówki.

Pięć osób, które do 29 lipca nadeślą pocztą tradycyjną lub dostarczą 
do Starostwa Powiatowego (pok. 114) kupon z poprawnym rozwiązaniem 
KRZYŻÓWKI TARGOWEJ (rozwiązanie można także nadsyłać pocztą elek-
troniczną, z podaniem imienia, nazwiska i adresu pod adresem: promocja@
powiatbl.pl) otrzyma zestaw upominków – gadżetów powiatowych.
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Zapraszamy!
2-3 lipca

Szanowni Państwo! 
Serdecznie zapraszam na XI Powiatowe Targi Przedsiębior-

czości i Ekologii. W tym roku odbędą się one w nietypowym 
miejscu, w nietypowym terminie, w jeszcze ściślejszej niż 
dotychczas współpracy samorządów powiatu i miasta Imielin.

Z uwagi na rozwój przedsiębiorstwa CMC Metale Plus  
Sp. z o.o. (któremu szczerze gratulujemy postępu i osiągnięć), 
nie mogliśmy zorganizować targów wewnątrz w pełni zago-
spodarowanej hali magazynowej. Jednak kierownictwo spółki 
– nasz stały partner przy organizacji targów – z życzliwością 
udostępniło nam należący do przedsiębiorstwa parking, na 
którym ustawiona zostanie w pełni profesjonalna hala pre-
zentacyjna. Powierzchnia ekspozycji będzie mniejsza, lecz na 
pewno nie mniej ciekawa i urozmaicona.

Swój udział w targach zapowiedziało kilkudziesięciu wystaw-
ców z terenu powiatu, z pogranicza wschodniej części Gór-
nego Śląska, Zagłębia i Małopolski. Ich spis i targowe propo-
zycje znajdą Państwo w kolejnym targowym katalogu, który 
stał się poniekąd przewodnikiem po najlepszych i najbardziej 
aktywnych firmach.  Jak zawsze zobaczymy nowe wyroby dla 
domu, ogrodu, zapoznamy się z produktami dla zdrowia, urody 
i wypoczynku, z nowymi produktami finansowymi, z ofertą firm 
motoryzacyjnych, ubezpieczeniowych, finansowych.  Przeko-
namy się, na ile oferta naszych lokalnych firm staje się coraz 
bardziej konkurencyjna, wyróżnia się jakością i innowacyjnoś-
cią, Być może odkryjemy nowe, nieznane nam dotąd „perełki”. 
Tak, jak to bywało w poprzednich edycjach targowych. Mało kto 
parę lat temu słyszał o „bieruńskich całuskach”, o gazowych 
płytach ceramicznych, jeszcze mniej wiedziało, że w Chełmie 
Śląskim produkuje się doskonałe sportowe łodzie żaglowe. Jak 
zawsze najlepsze produkty, technologie, najciekawiej zaaran-
żowane stoiska nagrodzimy statuetkami Złotego Liścia i dyplo-
mami. Promowane będą wyroby i rozwiązania proekologicz-
ne, sprzyjające  oszczędzaniu energii, ochronie środowiska 
i naszych – klientów – portfeli. 

Wystawcom życzę owocnego targowania, Gościom i Zwie-
dzającym – wielu ciekawych wrażeń i jak najbardziej udanych 
zakupów, a wszystkim – satysfakcji i radości udziału w naszym 
powiatowym święcie Merkurego oraz święcie miasta – gospo-
darza imprezy.  

Bliska współpraca z władzami Imielina, decyzja o połączeniu 
Targów i Dni Imielina wpłynęła na to, że bogatszy jest program 
występów artystycznych, zabaw i rozrywek dla dzieci. 

Gorąco zapraszam wszystkich Mieszkańców Imielina 
i Powiatu Bieruńsko–Lędzińskiego na Targi Przedsiębiorczości 
i Ekologii oraz na Dni Imielina! 

Pierwszy lipcowy weekend tego roku zapowiada się napraw-
dę atrakcyjnie.

Bernard Bednorz
Starosta 


