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4– To szczególna olimpiada. Olimpiada samych zwycięzców 
– powiedziała Anna Kubica, przewodnicząca Rady Powia-

tu i przewodnicząca Komitetu Honorowego XVIII Powiatowych 
Igrzysk Osób Niepełnosprawnych w Lędzinach. Anna Kubica ofi-
cjalnie otworzyła olimpiadę, która w tym roku zgromadziła ponad 
400 zawodników z 29 drużyn – reprezentacji placówek oświato-
wych i rehabilitacyjno–opiekuńczych oraz stowarzyszeń na rzecz 
osób niepełnosprawnych, w tym 17 działających w powiecie i 12 
z Tychów, Mysłowic, Mikołowa, Pszczyny, Oświęcimia i Katowic. 
Anna Kubica podzieliła się swoim spostrzeżeniem, że odkąd jest 
przewodniczącą, lędzińskim igrzyskom dopisuje słońce i pogoda.    
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Rynek Pierwotny – Portal Nowych Nieru-
chomości (www.rynekpierwotny.pl) zadał 
pytanie: w którym z polskich powiatów 
mieszka się najlepiej? Na podstawie 
danych Głównego Urzędu Statystycznego 
i własnych badań opracował i opubliko-
wał 2 czerwca ranking 380 powiatów, 
w którym świetnie wypadł nasz powiat 
bieruńsko–lędziński. 

4Zajęliśmy 35 miejsce, zdobywając 80,79 pkt. 
Z województwa śląskiego lepszą pozycję zaję-
ły tylko powiaty miejskie: Jastrzębie Zdrój 
– 3 (98,38 pkt.) , Jaworzno – 5, Katowice – 12, 
Gliwice –16 oraz powiat bielski – 27. Wyprze-
dziliśmy 345 miast i powiatów z województwa 

śląskiego i całej Polski! Za nami znalazły się 
sąsiedni powiat pszczyński – 38, miasto Tychy 
– 39, powiat mikołowski – 47, Mysłowice – 98. 
Ostatni z powiatów otrzymał 12,89 pkt.

Jak napisali autorzy: „W ramach rankingów 
jakości życia zazwyczaj uwzględnia się wiele 
zróżnicowanych wskaźników. Takie indeksy 
nie zawsze mają jednak faktyczne przełożenie 
na badaną sferę. Przykładowy wskaźnik licz-
by łóżek szpitalnych na 1000 mieszkańców, 
raczej niewiele nam powie o jakości i dostęp-
ności opieki medycznej, gdyż to nie liczba 
miejsc w szpitalach jest największym proble-
mem służby zdrowia. Znacznie trudniej o dane 
dotyczące np. długości kolejek do lekarzy.
W związku z powyższym wydaje się, że ana-

lizę warunków życia można ograniczyć tylko 
do kilku podstawowych wskaźników. Ranking 
portalu RynekPierwotny.pl uwzględnia nastę-
pujące wskaźniki o różnym wpływie na koń-
cowy wynik:   
<�przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 

(2015 r.) – waga 40 %;
<�stopa bezrobocia rejestrowanego (2016 r.) 

– waga 35 %;
<�przestępstwa stwierdzone przez Policję na 

1000 mieszkańców (2016 r.) – waga 15 %;
<�liczba dzieci w wieku 3 lata – 5 lat przypada-

jących na jedno miejsce w placówce wycho-
wania przedszkolnego (2015 r.) – waga 10 %”.
Twórcy rankingu przyznają, że wyniki bada-

nia są dość zaskakujące. Nie uwzględniają 

wielu innych czynników (na przykład jakości 
powietrza, premiują te powiaty, w których jest 
niskie zatrudnienie i wysoka płaca), jednak 
charakteryzują one poziom życia i są pewną 
wskazówką dla tych, którzy zastanawiają się 
nad miejscem zakupu mieszkania lub budo-
wy domu (w końcu ranking opracował portal 
rynku nieruchomości!). Nawet na podstawie 
tych cząstkowych wskaźników widać, że nasz 
powiat nie wypada źle na tle regionu i kraju. 
Jeśli dodać nasze wcześniejsze sukcesy – na 
przykład II i następnie I nagrodę im. Kazi-
mierza Wielkiego w rankingu inwestycyjnym 
samorządów w grupie powiatów) możemy 
śmiało stwierdzić, że jesteśmy w czołówce 
powiatów w Polsce. < r

Za NamI 345 polSkIch powIatów

Jesteśmy wśród najlepszych!
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4Rada Powiatu podjęła tę uchwałę 
po zapoznaniu się ze sprawozda-
niami:  finansowym i z wykonania 
budżetu powiatu wraz z pozytywną 
opinią Regionalnej Izby Obrachunko-
wej o tym sprawozdaniu, informacją 
o stanie mienia powiatu oraz stano-
wiskiem Komisji Rewizyjnej.

Mecenas Joanna Jagoda wyjaśni-
ła, że absolutorium to akt (uchwała) 
aprobujący na podstawie sprawo-
zdania działalność finansową zarzą-
du. Udzielając absolutorium radni 
stwierdzają, że budżet był wykonany 
zgodnie z wolą Rady Powiatu, a więc 
zgodnie z uchwałą budżetową, oraz 
to że wykonanie było rzetelne, celo-
we, oszczędne itp. Podkreślenia 
związku absolutorium z oceną wyko-
nania budżetu powiatu mają istotne 
znaczenie, bowiem absolutorium 
nie wolno łączyć z jakąkolwiek inną 
oceną działalności Zarządu Powia-
tu jak tylko z tą, która jest powią-
zana bezpośrednio z wykonaniem 
budżetu powiatu. Stanowisko takie 
zajmował wielokrotnie Naczelny 
Sąd Administracyjny. Oznacza to, 
że przedmiotem oceny przez Radę 
Powiatu winno być wyłącznie wyko-
nanie budżetu przez Zarząd Powia-
tu, a nie jakiekolwiek inne sprawy. 
Absolutorium jest więc instytucją 
kontroli pracy zarządu o ograniczo-

nym przedmiotowo zakresie, która 
nie powinna być wykorzystywana 
przez radę do oceny całokształtu 
działalności zarządu. Ocena działal-
ności zarządu w pozostałym zakre-
sie, poza wykonaniem budżetu, 
może być dokonywania w innej for-
mie i na podstawie innych procedur. 
Łączenie tych procedur jest w tym 
przypadku niedopuszczalne.

Innymi słowy: głosowania nad abso-
lutorium nie można utożsamiać z gło-
sowaniem nad odwołaniem Zarządu 
Powiatu, to jest starosty, jego zastęp-
ców, nieetatowych członków zarządu. 
Jednak udzielenie Zarządowi Powiatu 
absolutorium nie zwania od odpowie-
dzialności karnej, karno–skarbowej 
lub dyscyplinarnej, jeżeli po akcie 
absolutoryjnym zostaną ujawnione 
przypadki naruszeń zasad gospodar-
ki finansowej powodujące szkodę dla 
budżetu.

Po tym wyjaśnieniu skarbnik 
powiatu Renata Rduch przedstawiła 
prezentację multimedialną z wyko-
nania budżetu powiatu za rok 2016 
oraz syntetyczną informację o stanie 
mienia powiatu za rok 2016. Z kolei 
starosta Bernard Bednorz zaprezen-
tował wykonanie budżetu powiatu 
głównie w aspekcie realizowanych 
w 2016 r. zadań inwestycyjnych 
i remontowych.

Po odczytaniu uchwał Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Katowicach, 
po wysłuchaniu pozytywnych opinii 
poszczególnych komisji stałych Rady 
Powiatu przedstawionych przez ich 
przewodniczących rozpoczęła się 
dyskusja. Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Marek Spyra zwrócił uwagę, 
że debata dotyczy ubiegłorocznego 
budżetu i absolutorium, nie zaś wielu 
zaprzeszłych spraw. – Nie usłysza-
łem na przykład ani jednej pochwały 
dla zarządu w kwestii tej, że dochody 
zrealizowane przekraczają o ponad 4 
mln zł dochody zakładane powiedział 
i złożył wniosek formalny o zakończe-
nie dyskusji w tym punkcie.

Wniosek Marka Spyry został przy-
jęty. Przewodnicząca zarządziła gloso-
wanie. Uchwała w sprawie udzielenia 
absolutorium Zarządowi Powiatu Bie-
ruńsko–Lędzińskiego z tytułu wykona-
nia budżetu powiatu za rok 2016 zosta-
ła podjęta bezwzględną większością 
głosów ustawowego składu Rady. 

Anna Kubica w imieniu rady pogra-
tulowała zarządowi absolutorium. 
Podziękowała pani skarbnik oraz 
Wydziałowi Finansowemu, naczelni-
kom, dyrektorom jednostek i pracow-
nikom za to, że każdego dnia czuwają 
nad prawidłową realizacją budżetu. 
Marek Spyra dodał do tego podzięko-
wania dla Łukasza Odelgi i Henryka  

Barcika, „którzy do listopada zeszłe-
go roku też wnieśli trochę swojego 
wkładu w wypracowanie czteromilio-
nowej nadwyżki” – stwierdził.

Podczas majowej sesji radni uchwa-
lili udzielenie z budżetu powiatu czte-
rech dotacji celowych na wykonanie 
prac konserwatorskich:

1) dwóch żyrandoli w zabytkowym 
kościele św. Walentego w Bieruniu 
(30.916,35 zł);

2) przy krzyżu przydrożnym Męki 
Pańskiej w Bieruniu przy ul. Chemi-
ków (41.443 zł);

3) przy figurach św. Antoniego 
Padewskiego i św. Jana Nepomuce-
na flankujących bramę cmentarza 
przy kościele parafialnym św. Anny 
w Lędzinach (23.540,25 zł);

4) przy kamiennym nagrobku ks. 
J.G. Schleiermachera na cmentarzu 
ewangelickim w Lędzinach Hołduno-
wie (24.100,02 zł).

Wymienione obiekty mają dużą 
wartość artystyczną i historyczną, 
stanowią cenne obiekty dziedzictwa 
kulturowego na terenie powiatu.

Przewodnicząca Rady stwierdzi-
ła, że kolejna sesja odbędzie się 
29 czerwca o godzinie 10.00.  Doty-
czyć ona będzie współpracy powiatu 
z gminami, szczególnie w kontekście 
wspólnych działań przeciwko zagro-
żeniom powodziami. <r

abSolutorIum Za 2016 rok

12:3 dla budżetu
Zdecydowaną większością głosów (12 – za, przy 3 – przeciw,  
1 – wstrzymującym się i 1 radnym nie biorącym udziału w gło-
sowaniu), obradująca w pełnym składzie Rada Powiatu udzieli-
ła 18 maja Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu powiatu za 2016 rok. 

PRZEGLĄD
autobuSy Dla ucZNIów
Trwają samorządowe konsulta-
cje z udziałem przewoźników 
i dyrektorów szkół dotyczące 
transportu zbiorowego (komu-
nikacji autobusowej) na terenie 
powiatu w kontekście dowozu 
uczniów do szkół. Na ten temat 
dyskutowali między innymi radni 
– członkowie Komisji Budże-
tu i Finansów Rady Powiatu. 
Pojawiają się nowe propozycje 
rozwiązań komunikacyjnych.
W związku z wnioskiem 
dyrektorów szkół powiato-
wych w sprawie dostosowania 
kursów autobusów do potrzeb 
uczniów dojeżdżających na 
zajęcia w wystąpiono do MZK 
Tychy o stosowne zmiany, m.in. 
o dołożenie dodatkowych kursów 
na linii 56. MZK zaproponowało 
połączenie linii 56 z 251 kursu-
jącą na trasie Wola – Bieruń Plac 
Nobla, organizowanej i opłaconej 
w całości przez gminy.

StraŻackIe ŚwIęto

Uroczystym apelem, zorganizo-
wanym w Starostwie Powiatowym 
13 maja, uczczono tegoroczny 
Dzień Strażaka i ćwierćwiecze 
powstania Państwowej Straży 
Pożarnej i KSRG. 

NIeuprawNIoNe  
wykorzystaNIe 
Na terenie powiatu ukazało się 
czasopismo pt. „SBL Nowiny”, 
którego wydawca wykorzy-
stał w winiecie tytułowej herb 
powiatu bez zgody Zarządu 
Powiatu, o której jest mowa 
w pkt. 3 Rozdziału VI załącznika 
nr 2 do uchwały Rady Powia-
tu Bieruńsko–Lędzińskiego nr 
XLVII/197/02 z dnia 28 września 
2002 r. w sprawie ustanowienia 
symboli powiatowych, zmienio-
nej uchwalą nr XIV/73/11 Rady 
Powiatu Bieruńsko–Lędzińskie-
go z dnia 17 listopada 2011 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr 
XLVII/197/02 z dnia 28 września 
2002 r. w sprawie ustanowienia 
symboli powiatowych. Umiesz-
czenie herbu powiatu w winiecie 
tytułowej pisma może sugerować, 
że jest to pismo wydawane przez 
powiat bieruńsko-lędziński, a co 
najmniej za akceptacją władz 
powiatu, co jest oczywiście nie-
prawdą. Powiat wezwał redak-
tora naczelnego czasopisma do 
zaprzestania nieuprawnionego 
wykorzystywania symboli powia-
towych.
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429 maja Zarząd Powiatu przyjął 
„Zasady ustalania wysokości dofinanso-
wania zadań ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych (PFRON) dla Osób Niepełno-
sprawnych przyznanych na realizację 
zadań zapisanych w ustawie z dnia 
27.08.1997 roku o rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych”. W załączniku do 
uchwały (nr 676/17) dokładnie określo-
no wysokości dofinansowania do:
1)  przedmiotów ortopedycznych, środ-

ków pomocniczych i sprzętu rehabi-
litacyjnego,

2) turnusów rehabilitacyjnych,
3)  likwidacji barier architektonicz-

nych,
4)  sportu, kultury, turystki i rekrea-

cji. 
Zainteresowanym polecamy zapo-

znanie się z tym dokumentem.
Za realizację uchwały odpowie-

dzialnym jest członek Zarządu 
Powiatu Henryk Paruzel.

Szczegółowe informacje na 
stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej powia-
tu (http://powiatbl.bip.net.
pl/?a=33256). <rg

dofinansowanie z pfron

4Spółka Megrez od 1.06.2012 roku 
zarządza Wojewódzkim Szpitalem 
Specjalistycznym w Tychach. Obecnie 
właścicielami spółki Megrez są: Woje-
wództwo Śląskie (50,46 % udziałów), 
Miasto Tychy (46,73 %) oraz Powiat 
Bieruńsko– Lędziński (2,81%). Wkrótce 
sytuacja radykalnie się zmieni.

W wyniku usilnych starań Prezy-
denta Tychów i Starosty Bieruńsko–
Lędzińskiego dotyczących kupna grun-
tów i udziałów województwa w spółce 

Megrez, 19 czerwca tego roku radni 
sejmiku śląskiego wyrazili zgodę na 
zbycie na rzecz Tychów udziałów 
w spółce Megrez za 8,3 mln zł. 

– Bardzo długo trwały ustalenia 
w tej sprawie. Teraz już nie ma żad-
nych przeszkód, by podpisywać poro-
zumienie. W najbliższym czasie mają 
być gotowe dokumenty i grunt trafi 
w ręce samorządu tyskiego – powie-
dział Wojciech Saługa, marszałek 
województwa śląskiego. <

samorząd  
przejmuje szpital
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Jeszcze w tym roku powiat 
złoży dwa wnioski na 
„schetynówki”, to jest na 
realizację dwóch inwestycji 
w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych.

4Pierwszy wniosek będzie doty-
czyć przebudowy ulicy Wygody 
z zastosowaniem „cichych asfaltów” 
wraz z budową ronda na ruchliwym 
i niebezpiecznym skrzyżowaniu 
ulic: Wygody, Kontnego, Zamkowej 
i Zawiszy Czarnego w Lędzinach. 
Wykonana zostanie nowa nawierzch-
nia, kanalizacja, odwodnienie. Doku-
mentacja projektowa uwzględnia 
poszerzenie jezdni do 6 metrów, 
przebudowę zjazdów do posesji. Po 
prawej stronie ul. Wygody – do grani-
cy z Tychami – zostanie zbudowana 
ścieżka pieszo–rowerowa o szeroko-

ści 2,5 metra, wykonana z czerwo-
nego asfaltu. 26–metrowej średnicy 
rondo zostało zaprojektowane z bru-
kowej kostki granitowej. Przejścia 
dla pieszych w obrębie ronda zosta-
ną wyniesione nad poziom jezdni, 
co wpłynie na poprawę bezpieczeń-
stwa.  

– Na ukończeniu jest dokumenta-
cja techniczna tej inwestycji. Mamy 
pozwolenie na przebudowę ulicy 
Wygody i budowę ronda. Obecnie 
dopracowujemy szczegóły doku-
mentacji dotyczące przebudowy ul. 
Kontnego, która również (na odcinku 
od kościoła św. Anny do planowa-

nego ronda) będzie miała dodatko-
wy trakt pieszo–rowerowy  – mówi 
starosta Bernard Bednorz. – Cieszy 
również fakt, że podczas czerwco-
wej sesji Rady Powiatu poświęconej 
współpracy samorządów powiatu, 
miast i gmin burmistrz Lędzin Kry-
styna Wróbel zadeklarowała pomoc 
ze strony miasta.

Inwestycja ta może kosztować 
4–6 mln zł. Warunkiem ubiegania 
się o pieniądze jest zgromadzenie 
wkładu własnego w wysokości poło-
wy nakładu finansowego. Wycenę, 
walory, wniosku podbija partnerstwo 
innych podmiotów (są za to dodatko-
we punkty).

– Naszym kluczem do sukcesów 
jest to, że powiat  rok w rok otrzy-
muje wsparcie finansowe z gmin, od 
podmiotów gospodarczych, co jest 
jednym z najważniejszych elemen-
tów oceny naszych aplikacji o pienią-

dze na inwestycje – dodaje starosta 
Bernard Bednorz.

Drugi projekt planowany do wyko-
nania w 2018 r. w ramach NPPDL 
dotyczy przebudowy ul. Kosynie-
rów (odcinek 205 m), przejętej 1 
stycznia od gminy ul. Remizowej 
(367 m) i ul. Ofiar Oświęcimskich 
(287 m) w Bieruniu Nowym. Na 
ukończeniu jest dokumentacja pro-
jektowa inwestycji. Koszt realizacji 
tego zadania też oscyluje pomiędzy 
4–6 mln zł. 

Termin składania wniosków na 
„schetynówki” mija 15 września. 
Jak mówi starosta, na  sierpniowych 
sesjach powiatu, Lędzin i Bierunia 
powinny zostać podjęte ostatecz-
ne decyzje co do dofinansowania 
tych inwestycji. Maksymalna pomoc 
z NPDL może wynieść 3 mln zł. 
Powiat zabezpieczył po 1,5 mln zł na 
każdą z inwestycji. <

Planowanej budowie kolejnego ronda 
w lędzinach patronuje wiceprzewodniczący 
rady powiatu marek Spyra, który jest 
gorącym zwolennikiem kompleksowych 
rozwiązań drogowych. będzie to kolejne 
rondo, które powstanie w tym mieście 
z jego inicjatywy (wcześniejsze powstały 
na skrzyżowaniu ulic lędzińskiej i pokoju 
oraz hołdunowskiej, gwarków i murckow-
skiej). 

schetynówki dla lędzin i bierunia

uczniowie aktywni – okulary pasywne
W Liceum Ogólnokształcącym im. 
Powstańców Śląskich w Bieruniu jesz-
cze w tym roku powstanie nietypowa 
pracownia. Dzięki zastosowaniu w niej 
sprzętu multimedialnego do projek-
cji obrazów i filmów 3D oraz emisji 
dźwięku czterokanałowego uczniowie 
będą nie tylko odbiorcami nauczanych 
treści, ale staną się ich aktywnymi 
uczestnikami. Ponadto uzdolnieni ucz-
niowie –  a tych w liceum nie brakuje 
– uzyskają dodatkową szansę, gdyż 
będą mogli stać się autorami mate-
riałów dydaktycznych – dzięki kame-
rze 3D, która umożliwi zapis obrazu 
w tej technologii. Rozmawiamy o tym 
z ROMUALDeM KUBIcIeLeM, dyrekto-
rem LO w Bieruniu.

<�Skąd pomysł na taką pracownię?
Pomysł zrodził się dwa lata temu. Jestem 

pod wrażeniem możliwości przekazu obrazu 
i filmu trójwymiarowego. Każdy, kto choć raz 
miał możliwość oglądnąć w kinie film 3D wie, 
jakie wspaniałe daje to doznania i wzbudza 
emocje. Po takim seansie zadałem sobie pyta-
nie „dlaczego nie zastosować tego w szkole?”. 
Pomyślałem, że dobrze byłoby połączyć naukę 
z emocjami, a bierną obserwację w aktywne 
uczestnictwo. 
<�I tak to się zaczęło...

Pomysł zdobył uznanie, Zarząd Powiatu mu 
przyklasnął i zapewnił pieniądze. Pracownia 
będzie kosztowała ponad 100 tys. zł. 

Zaprezentowałem swój zamiar uczniom 
i nauczycielom. Na pytanie: kto zrobi wizuali-
zację tej pracowni? – co było warunkiem rea-
lizacji projektu określonym przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska – zgłosiła się 
uczennica Martyna Wierzba i stwierdziła, że 
ona spróbuje.
<�Pracownię zaprojektowała uczennica 

liceum?
Tak. Po około dwóch tygodniach przyniosła 

prawie gotowy projekt wizualizacji. Poprosiłem 
jedynie o trzy lub cztery poprawki. Mieliśmy 
pierwszy projekt, który stał się podstawą do 
ubiegania się o dofinansowanie w ramach pro-
jektu „Zielona Pracownia” ogłoszonego przez 
WFOŚGW w Katowicach. 
<�Był jeszcze inny projekt?

Tak. Ten drugi bazował w całości na projekcie 
Martyny. Modyfikacji ulegała wyłącznie wizua-
lizacja ławek i krzeseł uczniowskich. Interwen-
cja projektanta z firmy zajmującej się dostar-
czaniem tych mebli w autorski projekt Martyny 
wydała mi się uzasadniona.
<�Co się działo dalej?

Przygotowywaliśmy dokumentację i kosztory-
sy wymagane do konkursu. Niezastąpiona oka-
zała się pomoc pracowników Wydziału Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowe-

go, szczególnie naczelnik Zofii Piętas, której 
osobiście (a za jej pośrednictwem wszystkim, 
którzy przyczynili się do tego sukcesu), ser-
decznie dziękuję za doprowadzenie sprawy do 
szczęśliwego finału.
<�Jak będzie wykorzystywana pracow-

nia?
Pracownia, a właściwie multimedialne cen-

trum edukacyjne, będzie łączyło w sobie elemen-
ty nowoczesnej pracowni przedmiotowej, sali 
kinowej lub – jeśli zajdzie taka potrzeba – sali 
konferencyjnej z możliwością projekcji filmów 
i obrazów 3D i kwadrofonicznym dźwiękiem. 
<�W jakie pomoce dydaktyczne wypo-

sażona będzie pracownia?
Oprócz pięciokątnych (!) stolików uczniow-

skich i niezwykle wytrzymałych krzeseł obroto-
wych (dzięki którym sala będzie „dwukierunko-
wa”) pracownia wyposażona będzie w trzyme-
trowej szerokości ekran i podwieszany projek-
tor multimedialny z możliwością wyświetlania 
filmów w technologii 3D. Uzupełnieniem będzie 
czterokanałowy zestaw nagłaśniający i zestaw 
40 sztuk okularów pasywnych umożliwiających 
odbiór filmów i obrazów w technologii 3D. Ten 
zestaw będzie stanowił jeden moduł pracowni. 
Drugim modułem będzie tablica interaktywna 
z drugim projektorem ultrakrótkoogniskowym 
i niezależnym źródłem dźwięku (stereo) oraz 
„nieśmiertelną” szkolną tablicą suchościeralną. 
Stanowisko dowodzenia, czyli biuro nauczycie-

la, wyposażone zostanie w laptop multimedialny, 
mikroskop stereoskopowy i kamerę przenoszą-
cą obraz za pośrednictwem komputera albo na 
duży ekran 3D, albo na tablicę interaktywną. 
Integralną częścią pracowni będzie kamera 3D. 
<�Życzymy zatem powodzenia i szyb-

kiej realizacji pomysłu.
Terminy określone przez WFOŚiGW określa-

ją, że pracownia powinna być oddana do użytku 
pod koniec października 2017. <

Martyna Wierzba 
– autorka projektu wizualizacji 

i jej propozycje szkolnej pracowni 
wyposażonej w sprzęt 3D. 
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PRZEGLĄD
PoDDasze  
Do wykorzystaNIa 
Poza salą sesyjną Rady Powiatu 
oraz wykorzystywanym do tego 
celu pokojem Przewodniczą-
cej Rady Powiatu w Starostwie 
Powiatowym nie ma innych 
pomieszczeń do odbywania narad 
i spotkań. Kłopoty pogłębiają się, 
kiedy w jednym terminie należy 
odbyć posiedzenie komisji (np. 
przetargowej, kwalifikacyjnej), 
rozmowy stron, przyjąć kontro-
lerów z zewnętrznych organów 
kontrolnych, odbyć szkolenie itp. 
Zarząd Powiatu rozpatrzył więc 
możliwości adaptacji pomiesz-
czeń poddasza budynku Staro-
stwa Powiatowego w Bieruniu 
na dwa pomieszczenia biurowe 
i 12–osobową salę narad, toa-
letę i pomieszczenia zaplecza. 
Zadecydował o rozpoczęciu prac 
projektowych i  oraz  upoważnił 
naczelnika Wydziału Rozwoju, 
Funduszy Europejskich i Inwesty-
cji do wprowadzenia do budżetu 
powiatu opracowanie dokumenta-
cji projektowej adaptacji podda-
sza budynku Starostwa Powiato-
wego w Bieruniu.

PowIerzeNIe 
Zarząd Powiatu jednogłośnie 
powierzył Agacie Nowińskiej 
stanowisko  dyrektora Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Bieruniu. Dotychczasowa 
wicedyrektor będzie kierować tą 
placówką przez pięć lat, tj. od 1 
września 2017 r. do 31 sierpnia 
2022 r.

prZejaZD prZeZ  
hoDowlaNĄ
PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. – Zakład Linii Kolejowych 
w Sosnowcu zamierza wszcząć 
procedurę likwidacji przejazdu 
kolejowo–drogowego nr 179, 
zlokalizowanego w ciągu ul. 
Hodowlanej w Bieruniu, przez 
który przebiega krajowa trasa 
rowerowa nr 8 oraz odbywa się 
dojazd rolników do okolicznych 
pól. Zarząd Powiatu podtrzymu-
je dotychczasowe stanowisko 
i ponownie negatywnie odnosi 
się do likwidacji przejazdu, 
uznając, że istnieją rozwiązania 
techniczne pozwalające na pod-
jęcie takich działań przez PKP, 
by przejazd ten był całkowicie 
bezpieczny dla uczestników 
ruchu.

zaProszeNIa
Czesław Lang – dyrektor general-
ny 74 Międzynarodowego Wyścigu 
Kolarskiego Tour de Pologne, 
który odbędzie się na przełomie 
lipca – sierpnia tego roku, zapro-
sił starostę bieruńsko-lędziń-
skiego do Komitetu Honorowego 
imprezy.
Starosta został również zapro-
szony do udziału w panelu 

Sytuacja kryzysowa w szkole 
jest sytuacją niestandardo-
wą, zbiegiem okoliczności, 
zdarzeń, zachowań, które 
zakłócają naturalny tryb 
funkcjonowania szkoły. 
Dotyka ona całą społecz-
ność szkolną choć w różnym 
zakresie i wymaga reago-
wania odpowiedniego do 
potrzeb danej grupy i jej 
zaangażowania w zdarzenie. 
I na to należy być przygoto-
wanym, aby odebrać sygnały, 
zinterpretować niepokojące 
zachowania ucznia następnie 
zadziałać systemowo, ade-
kwatnie i kompetentnie.

4Z przeprowadzonej przez Powiato-
we Centrum Pomocy Rodzinie diag-
nozy sytuacji kryzysowych w szko-
łach w latach 2014–2016 na terenie 
powiatu bieruńsko–lędzińskiego 
wynika jasno, że nauczyciele i peda-
godzy szkolni coraz częściej odno-
towują przypadki szeroko pojętych 
kryzysów. Najczęściej dotyczą one 

doświadczania przemocy lub bycia 
jej świadkiem. W drugiej kolejności 
to zaburzenia psychiczne i inne cho-
roby utrudniające funkcjonowanie 
w szkole.

Wśród grona pedagogicznego roś-
nie świadomość zagrożenia sytuacją 
kryzysową, a tym samym przekona-
nie o niezbędności przygotowania się 
do niej oraz w razie jej wystąpienia 
udzielania różnych form wsparcia 
osobom, które w niej uczestniczą. 
W szkołach istnieją procedury dzia-
łania w sytuacjach kryzysowych, 
np. instrukcja postępowania prze-
ciwpożarowego czy inne, wynikają-
ce z prawa. Powinny także istnieć 
procedury, które odnoszą się do 
sytuacji kryzysowych wynikających 
z psychologicznych uwarunkowań 
np. w przypadku dokonanych prób 
samobójczych.

Dyskusji na ten temat służyła kon-
ferencja zorganizowana 5 czerwca 
w Bieruniu przez Powiatowe  Cen-
trum Pomocy Rodzinie „Systemowe 
działanie w sytuacjach kryzysowych 
w szkole”.

Konferencja, w której uczestniczy-
li specjaliści pracujący na co dzień 
z dziećmi i młodzieżą, zaowocowa-
ła nie tylko refleksją, pogłębieniem 
wiedzy merytorycznej ale także kon-
kretnymi propozycjami i ustaleniami. 
Poproszono dyrektorów szkół o powo-
łanie Szkolnych Zespołów Interwencji 
Kryzysowej, następnie we wrześniu 
tego roku zostaną zorganizowane 
warsztaty ich dla przedstawicieli. 

Spotkanie to będzie miało na celu 
wypracowanie uniwersalnej procedu-
ry działania w sytuacjach kryzyso-
wych w szkołach czy innych placów-
kach oświatowych. Tak aby udzielana 
pomoc i wsparcie były skuteczne. 

W obradach uczestniczyli ponadto 
przewodnicząca Rady Powiatu Anna 
Kubica, starosta Bernard Bednorz 
i Henryk Paruzel – etatowy członek 
Zarządu. <magDa kołoDZIej-kwaŚNIak

kiedy wystąpi kryzys…

Radny HENRYK PARUZEL, 
członek Zarządu Powiatu: 

– Ta konferencja to była bardzo ważna i cenna ini-
cjatywa naszego PCPR. Mając na uwadze wagę 
poruszonego problemu zaproponowałem powoła-
nie w naszym powiecie własnego zespołu do spraw 
interwencji kryzysowej.

Na podstawie naszych rodzimych i zagranicznych doświadczeń chcemy 
wypracować lokalny system działania, najlepiej odpowiadający potrzebom 
naszych szkół i rodzin.

Wstępny etap prac powinien potrwać do końca sierpnia. Na wrzesień pla-
nujemy pierwsze spotkanie, na którym określona zostanie struktura organi-
zacyjna i i zasady działania zespołu. <
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współpraca powiat – gminy 
Współpraca powiatu z samo-
rządami gminnymi była 29 
czerwca głównym tematem 
sesji Rady Powiatu.

4Starosta Bernard Bednorz przed-
stawił efekty (fakty, liczby i kwoty) 
dotychczasowego wspólnego dzia-
łania i samopomocy samorządów 
powiatu oraz pięciu miast i gmin. 
Począwszy od kwestii  opłat skarbo-
wych i podatków (aby powiat i gminy 
nie obciążały się wzajemnie podat-
kami, ale także zwolnień z opłat za 
wydanie dowodu rejestracyjnego 
i prawa jazdy), sprawy administra-
cyjne, po zagadnienia komunikacji 
zbiorowej, opieki nad zabytkami, 
sportu, kultury, edukacji po inwesty-
cje drogowe. 

Do tej prezentacji  nawiązali bur-
mistrzowie Krystian Grzesica, Jan 
Chwiędacz, Krystyna Wróbel i prze-
wodniczący Rady Gminy Chełm 
Śląski Kazimierz Plewnia. Wysoko 
ocenili dotychczasową współpra-
cę, ale podkreślili potrzebę lepszej 
koordynacji wspólnych działań np. 
w zakresie komunikacji, budowy 
ścieżek rowerowych, opieki nad 
seniorami i przyszłych inwestycji 
powiatowych (np. placówka opie-
kuńczo–wychowawcza Lepszy 
Start, centrum usług społecznych 
w Lędzinach, biblioteka powiatowa 
– Mediateka w Bieruniu), ustalania 
terminów imprez i wydarzeń powia-
towych. Za celowe uznali powrót 
do zwyczaju okresowego organi-
zowania  konwentów powiatowych  
– roboczych spotkań władz powiatu, 
miast i gmin poświęconych bieżącej 

ocenie sytuacji, wymianie informa-
cji, wspólnym planom i służących 
koordynacji działań.

Za dotychczasową współpracę, 
za wszystko, co dokonało się od 
1998 roku, od powstania Powiatu 
Bieruńsko–Lędzińskiego, za suk-
cesy całej powiatowej wspólnoty 
podziękował samorządowcom Cze-
sław Kłyk, zasiadający w Radzie 
Powiatu nieprzerwanie od pierw-
szej kadencji.  

Obecny na sesji Jarosław Wesołow-
ski – dyrektor Wydziału Europejskie-
go Funduszu Społecznego w Śląskim  
w Urzędzie Marszałkowskim przed-
stawił ofertę obchodzącego w tym 
roku 60–lecie istnienia   najstarszego 
funduszu europejskiego.

Pozostałe tematy sesji dotyczyły 
działalności Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie, efektów pracy orga-

nizatora rodzinnej pieczy zastępczej, 
oceny działalności Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Lędzinach. Radni podjęli 
także uchwałę w sprawie dopuszcze-

nia zapłaty podatków stanowiących 
dochody budżetu powiatu bieruńsko–
lędzińskiego, za pomocą kart i innych 
instrumentów płatniczych. <r

Wicestarosta 
MARIUSZ ŻOŁNA: 

– Do istotnych wątków współpracy zaliczam funk-
cjonowanie komunikacji publicznej w powiecie. Byłem 
w MZK Tychy i w KZK GOP. Dążymy do zmodernizo-
wania rozkładów jazdy, m.in. po to, żeby były lepiej 
dostosowane do potrzeb młodzieży szkolnej, która 
stanowi 80 % pasażerów komunikacji autobusowej. 

Zależy nam na rozwoju strefy ekonomicznej w Lędzinach, bo to oznacza 
pracę dla ludzi, podatki dla miasta, rozwój powiatu. Pomożemy w budowie 
węzła komunikacyjnego na Olszycach.

Ponieważ chodzi nam o to, aby maksymalnie odciążać budżety powiatu 
i gmin nadal będziemy sobie pomagać w zakresie pozyskiwania środków 
zewnętrznych na budowę dróg i inne projekty inwestycyjne, społeczne.
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Na przełomie lipca i sierpnia 
będziemy świadkami wielkie-
go wydarzenia sportowego, 
jakim będzie 74 międzynaro-
dowy wyścig kolarski Tour de 
Pologne.  Na drogach naszego 
powiatu wytyczone zostały 
dwa etapy: etap 3 Jaworz-
no–Szczyrk (31 lipca) oraz 
etap 4 zawiercie – zabrze (1 
sierpnia). 

4To wielkie wydarzenie nie tylko 
dla miłośników sportów rowerowych, 
ale także wyróżnienie dla naszego 
regionu. Niestety, w związku z dwu-
krotnym przejazdem peletonu należy 
spodziewać się utrudnień w ruchu: 
zablokowanych dróg i skrzyżowań na 
trasie przejazdu. Planowane utrud-
nienia mogą się pojawić nawet godzi-
nę przez przejazdem peletonu. 

31 lipca największe utrudnienia 
pojawią się na drogach wojewódz-
kich DW 934 oraz DW 780. Przejazd 
z Bierunia w kierunku S1 najlepiej 
zrealizować przez Tychy.

1 sierpnia będą problemy z poru-
szaniem się na kierunku Chełm Ślą-
ski – Lędziny oraz na węźle Lędzińska 
z DK 44. Następnego dnia trasa wyści-
gu prowadzi głównie drogami lokalny-
mi, ale spowoduje liczne problemy 
z przejazdem do Tychów i Lędzin.

Szczegółowa informacja o prze-
biegu trasy wyścigu w wymienionych 
dniach jest dostępna na stronie orga-
nizatora (http://www.tourdepologne.
pl/pl/trasa/?id=4).

Tu informujemy  o terminie 
przejazdu i miejscach, w któ-
rych należy się spodziewać 
kolarzy.

31 lIpca (poNIeDZIałek):
<�Utrudnienia będą na drodze woje-

wódzkiej DW 934 (ulice Imielińska 
i Chełmska) a następnie DW 780 
(ul. Górnośląska), w godzinach ok. 
14.00 – 16.00. Dokładne dane nie są 
jeszcze znane. Jadącym z Imielina 
na południe (lub odwrotnie) zaleca-
my objazd przez Lędziny. 

1 SIerpNIa (wtorek):
<�15.00 droga wojewódzka 780 

i 934 (Kopciowice), tj. Górnośląska 
a następnie Chełmska do ul. Ślą-
skiej,
<�15.10 przejazd przez Chełm Śląski 

w kierunku Goławca, ulicą Odro-
dzenia, Goławiecką do Górek,
<�15.15 Jagiellońska z Pokoju i Lędziń-

ska w kierunku DK 44,
<�15.20 droga przemysłowa Fiata, 

Oświęcimska w Bieruniu w kierun-
ku Rynku,
<�15.30 przejazd przez Rynek w Bie-

runiu do Chemików, odcinek od 
Krakowskiej do Wita,
<�15:40 przejazd ulicami Złoty Łan, 

kawałkiem Trzcinowej do Bieruń-
skiej i wjazd na Tychy.
<�Utrudnienia w ruchu pojawią się na 

drogach wojewódzkich (ulice: Gór-

nośląska, Chełmska), gminnych 
(ulica: Śląska), powiatowych (ulice: 
Śląska, Odrodzenia, Goławiecka, 
Szenwalda, Jagiellońska, Pokoju, 

Lędzińska), na drogach wewnętrz-
nych (droga przy FCA) na drogach 
gminnych (Oświęcimska, Rynek, 
Krakowska), na drogach powiato-

wych (Chemików), drogach gmin-
nych (Wita, Złoty Łan), na drogach 
powiatowych (Trzcinowa, Bieruń-
ska). <Mg

prestiż i utrudnienia

Mapa z trasą przejazdu w dniu 31 lipca.

Mapa z trasą przejazdu w dniu 1 sierpnia.

PRZEGLĄD
samorządowym VII Europejskie-
go Kongresu Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw, który zaplano-
wanym na październik 2017 roku 
w Katowicach. Gratulujemy! 

teraZ polSka Dla bIeruNIa
Miasto Bieruń zostało Laureatem 
XXVII  Konkursu „Teraz Polska”. 
W tegorocznej edycji Kapituła 
nagrodziła godłem 3 gminy. Uro-
czyste wręczenie nagród odbyło 
się podczas Gali „Teraz Polska” 
29 maja w Teatrze Wielkim – Ope-
rze Narodowej w Warszawie.
Gratulujemy władzom miasta 
i jego mieszkańcom – członkom 
naszej powiatowej wspólnoty 
– tak znakomitego wyróżnienia 
i życzymy kolejnych sukcesów.

jubIleuSZe kSIęDZa 
kaNoNIka
Dwa znakomite jubileusze: 
75–lecia urodzin i 50–lecia 
kapłaństwa świętuje w tym roku 
ksiądz kanonik, dr Józef Przybyła 
– wieloletni proboszcz parafii 
Chrystusa Króla w Hołdunowie. 
Ksiądz Józef jest postacią wybitną 
w naszym powiecie: laureatem 
Nagrody Starosty Bieruńsko–
Lędzińskiego w dziedzinie Kultury 
Pro Publico Bono, znanym ze 
wspaniałych kazań i publicznych 
wystąpień, publikacji wspomnień 
poświęconych wydarzeniom 
z grudnia 1981 roku w KWK 
Ziemowit, prac naukowych i dzia-
łalności charytatywnej. 

745-lecIe ŚcIerŃ 

Tak wspaniały jubileusz obcho-
dziła najstarsza miejscowość 
Gminy Bieruń – „stolica” Powiatu, 
siedziby Rady i Starostwa. Jubile-
usz był okazją do przypomnienia 
bogatej historii miejscowości oraz 
do integracji lokalnej społeczności. 
Okolicznościowe uroczystości 
jubileuszowe zostały zorganizo-
wane 10 czerwca.  Podczas mszy 
polowej nastąpiło poświecenie 
sztandaru zespołu folklorystycz-
nego „Ściernianeczki”, który 
w częsciowo został ufundowany 
przez powiat. W trakcie uroczy-
stości odbyła się także promocja 
książki pt. „Ściernie – Ściyrnioki, 
Ściernianeczki”. 

blueS pIĄtej aleI
W Studiu Koncertowym im. 
Jerzego Haralda w Polskim Radiu 
Katowice 25 maja odbył się 
premierowy koncert płyty „5th 
Avenue Blues”, nagranej przez 

888
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4Czy z początkiem przyszłej 
dekady przejedziemy przez powiat 
odcinkiem drogi ekspresowej S1? 
Wydaje się, że jest to coraz bliższa 
perspektywa. O budowę S1 od wielu 
lat zabiegają samorządowcy nasze-
go regionu, władze powiatu i gmin. 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad ogłosiła postępo-
wanie przetargowe na opracowanie 
Koncepcji Programowej dla Budo-
wy około 40–kilometrowego odcin-
ka drogi ekspresowej S1 od węzła 
Kosztowy II w Mysłowicach do węzła 
Suchy Potok w Bielsku–Białej. 

Droga ekspresowa S1 od węzła 
Kosztowy II w Mysłowicach do 
węzła Suchy Potok w Bielsku–Białej 
ma połączyć istniejące fragmen-
ty ekspresowej trasy z Cieszyna 
do Bielska–Białej (S52) i istniejące 
odcinki S1 z Bielska–Białej w kie-
runku Zwardonia z S1 od Mysłowic 
w stronę Dąbrowy Górniczej. 

Odcinek Kosztowy – Suchy Potok 
to najdłuższy z czterech fragmentów 
trasy S1 przeznaczonych do realiza-
cji w rządowym Programie Budowy 
Dróg Krajowych na lata 2014–2023 
(z perspektywą do 2025 roku). Zosta-
nie poprowadzony nowym śladem 
między Mysłowicami a Bielskiem–
Białą. Wraz z nim mają powstać 
obwodnice Bierunia i Oświęcimia. 
Cała inwestycja ma kosztować około 
3,5 miliarda zł. Odcinek S1 z Mysło-
wic do Bielska–Białej jest planowany 
jako dwujezdniowa trasa o parame-
trach drogi ekspresowej. Jest ona 
potrzebna, ponieważ istniejąca droga 

krajowa nr 1 przez Tychy, Pszczynę, 
Goczałkowice i Czechowice–Dzie-
dzice nie wytrzymuje obecnego natę-
żenia ruchu. 

Koncepcja programowa ma okre-
ślać główne założenia do rozwiązań 
projektowych, technologii budowy 
oraz wytyczne dla projektu budow-
lanego. Termin składania ofert mija 
20 lipca 2017 roku. Termin realizacji 
całego przedmiotu zamówienia wyno-
si 21 miesięcy, z czego Wykonawca 
będzie miał czas do 11 miesięcy na 
opracowanie Koncepcji Programo-
wej oraz do 10 miesięcy na wsparcie 
Zamawiającego w trakcie postępowa-
nia o udzielenie zamówienia publicz-
nego na roboty budowlane.

Wykonawca koncepcji będzie rów-
nież wspierał GDDKiA w przetar-
gu na roboty budowlane. Ponadto, 
według informacji rzecznika kato-
wickiego oddziału GDDKiA Marka 
Prusaka, w trakcie jest procedura 
związana z odwołaniami od wyda-
nej w ubiegłym roku decyzji śro-
dowiskowej. Prawomocna decyzja 
środowiskowa m.in. ostatecznie 
określi przebieg drogi. W uwzględ-
nianym w trwającej procedurze tzw. 
„wariancie E” liczący ok 40 kilo-
metrowy  nowy odcinek S1 prawie 
w całości pobiegnie przez teren woje-
wództwa śląskiego. Do województwa 
małopolskiego ma dochodzić licząca 
około 10–kilometrowa dwujezdniowa 
obwodnica Oświęcimia. W ramach 
inwestycji zaplanowano też osob-
ną obwodnicę Bierunia o długości 4 
kilometrów. <r

Powiatowy odcinek z obwodnicą Bierunia 

przetarg na s1

4W związku ze zderzeniem dwóch 
samochodów na skrzyżowaniu ulicy 
Podmiejskiej (droga powiatowa) 
z ulicami Adamskiego w Imielinie 
oraz Fredry w Lędzinach (z drogami 
gminnymi ul.), które miało miejsce 9 
czerwca ok. 16.50 – Zarząd Powiatu, 
na wniosek mieszkańców i radnego 
Walentego Goczoła, planuje poprawić 
bezpieczeństwo ruchu drogowego 
w tym miejscu.

Ponieważ wielu kierowców nie sto-
suje się do obowiązujących przepi-

sów podporządkowania i ogranicze-
nia prędkości w obszarze zabudowa-
nym, na wlocie południowym skrzy-
żowania – w prawidłowej odległości 
od łuku i skrzyżowania – planuje się 
posadowić próg zwalniający.

Próg powinien ograniczyć rajdowe 
ciągoty kierowców, ale umożliwi prze-
jazd autobusów, które poruszają się tą 
trasą. Starostwo Powiatowe przygotuje 
odpowiednią dokumentację. Realizacją 
zadania zajmie się Powiatowy Zarząd 
Dróg w Bieruniu. <Mg

będzie próg

4Inwestycje na drogach powiato-
wych finansowane są z budżetu pań-
stwa oraz dzięki pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej udzielonej 
przez poszczególne gminy. 

W ramach Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016–2019 powiat 
realizuje obecnie długo oczekiwa-
ne przez mieszkańców Bierunia 
i Lędzin zadanie pod nazwą „Prze-
budowa drogi powiatowej 5904S, 
ul. Bogusławskiego w Bieruniu 
oraz dróg powiatowych 5904S, ul. 
Szenwalda i 5921S, Goławieckiej 
w Lędzinach”. Po dokonanej przebu-
dowie znacznie poprawi się funkcjo-

nalność drogi oraz bezpieczeństwo 
uczestników ruchu kołowego i pie-
szego. Szczególnie jest to istotne 
dla mieszkańców wschodniej części 
Lędzin. 

W roku 2016 Powiat Bieruńsko–
Lędziński złożył wniosek na reali-
zację tego zadania w ramach Pro-
gramu rozwoju gminnej i powiato-
wej infrastruktury drogowej na lata 
2016–2019.  Umowa o dofinansowa-
nie z budżetu państwa została pod-
pisana 11 maja 2017 roku. Całkowita 
wartość zadania wynosi 2.027.634,55 
zł, z czego środki dotacji z budżetu 
państwa wynoszą 1.008.647 zł. Wkład 
własny powiatu wynosi 1.018.987,55 
zł (w tym bezpośredni wkład powia-
tu wynosi 481.075,97 zł, natomiast 
na podstawie umów o pomocy finan-
sowej i partnerstwie w realizacji 
przedsięwzięcia w Bieruń prze-

kazał powiatowi pomoc finansową 
w wysokości 201.729,45 zł, a Lędziny 
– 336.182,13 zł).

Z sześciu firm, które przystąpi-
ły do przetargu na przebudowę ulic 
Bogusławskiego w Bieruniu oraz  
Szenwalda i Goławieckiej w Lędzi-
nach wybrano najkorzystniejszą 
ofertę, którą przedstawiła Firma 
Usługowo–budowlana FIL–BUD Zbi-
gniew Ziarkowski z Katowic. Wybra-
na oferta posiadała  najniższą cenę 
– 2.003.649,55 zł.

W ramach tego wykonane zostaną 
roboty przygotowawcze, rozbiórkowe 
i ziemne, odwodnienie, roboty bru-
karskie, nawierzchnia jezdni, roboty 

wykończeniowe, perony na przystan-
kach autobusowych oznakowanie 
poziome i pionowe.

Na ul. Goławieckiej pobocze 
zostanie przebudowane na ciąg pie-
szo–rowerowy o długości 1.240 m 
(szerokość 2,5 m) oraz zjazdy zloka-
lizowane w pasie ciągu pieszo–rowe-
rowego. Ponadto wykonane zostanie 

odwodnienie (wpusty deszczowe, 
kanalizacja deszczowa).

Na ul. Szenwalda oraz ul. Bogu-
sławskiego (do przejazdu kolejowego), 
na odcinku 409 m wraz ze skrzyżo-
waniem, będzie wykonana jezdnia, 
przebudowane zostanie pobocze po 
prawej stronie na chodnik (szerokość 
2 m) o długości  656 m, przebudowane 
zostaną istniejący chodnik (szerokość 
1,30 m) o długości 96 m oraz chodnik po 
lewej stronie (szerokość 1,20 m) o dłu-
gości 465 m. Na ul. Bogusławskiego od 
przejazdu kolejowego do skrzyżowa-
nia z DK 44 na odcinku 511 m przebu-
dowane zostanie pobocze po prawej 
stronie jezdni na chodnik o szerokości 
2 m oraz przebudowany zostanie chod-
nik na odcinku 374 m po prawej stronie 
jezdni o szerokości 2 m.

Planowany termin realizacji inwe-
stycji to 31 sierpnia 2017 r.

W tym roku z pomocy finansowej 
powiatu skorzystają Bieruń, Lędziny 
i Bojszowy.

Bieruń otrzymał 700 tys. zł na 
drugi etap usprawnień komunika-
cyjnych w centrum miasta. Chodzi 
o przebudowę następujących ulic: 
ks. Jana Trochy, ks. Pawła Macie-
rzyńskiego, Wylotowej, ks. Kudery 
oraz poprawę bezpieczeństwa przy 
ul. Krakowskiej w Bieruniu. Ponadto 
środki te zostaną wykorzystane na 
wykonanie dokumentacji technicznej 
przebudowy drogi i budowy ciągu 
pieszo–rowerowego po starym śla-
dzie ul. Wylotowej. 

trwajĄ powaŻNe INweStycje Drogowe, 
SĄ prZymIarkI Do kolejNych ZaDaŃ 

samorządowy
rewanż
Dla lokalnych społeczności bardziej istotne od tego, czyja 
jest i kto zapłacił za jej przebudowę jest to, aby droga (ulica) 
była wygodna, równa i bezpieczna. Warto jednak wiedzieć, 
że większość inwestycji drogowych stanowią przedsięwzię-
cia wspólne – powiatu i gmin – realizowane w dużej mierze 
dzięki współpracy i staraniom ich władz samorządów. 

– przebudowa ulicy goławieckiej, szczególnie 
wykonanie brakującego tam chodnika, w istot-
ny sposób przyczyni się do bezpiecznego 
dojazdu dzieci z górek do szkoły na goławcu 
– mówi radny powiatowy FraNcISZek 
mateja, od lat zabiegający o tę inwestycję.

– po wielu latach, kiedy to powiat usilnie 
zabiegał o pomoc finansową miast i gmin 
na przebudowy i modernizacje dróg nad-
szedł czas, że – dzięki dobrej kondycji 
budżetowej – to powiat obecnie udziela im 
wsparcia w formie dotacji celowej na rea-
lizację zadań gminnych – mówi waleNty 
gocZoł, członek Zarządu powiatu.
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Na tym skrzyżowaniu powstanie próg zwalniający, 
który wzmocni istniejące znaki drogowe. 
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Na ul. ks. Kudery wykonana zosta-
nie nowa podbudowa drogi wraz 
z nawierzchnią, chodnik, kanaliza-
cja deszczowa, oświetlenie uliczne 
i sieć teletechniczna. Ul. ks. Trochy 
otrzyma nową podbudowę drogi wraz 
z nawierzchnią, chodnik, miejsca par-
kingowe, zatoki postojowe, kanaliza-
cję deszczową, oświetlenie uliczne, 
sieć teletechniczną i gazową. Zakres 
robót na ul. ks. Macierzyńskiego obej-
muje nową podbudowę drogi wraz 
z nawierzchnią, chodnik, opaskę 
utwardzoną, kanalizację deszczową, 
oświetlenie uliczne, sieć teletechnicz-
ną i gazową. Na ul. Wylotowej wyko-
nana zostanie nowa podbudowa drogi 
wraz z nawierzchnią, chodnik, ścież-
ka rowerowa, ciąg pieszo–rowerowy, 
kanalizacja deszczowa, oświetlenie 
uliczne, sieć teletechniczna i gazowa. 
W rejonie skrzyżowania ul. Wylotowej 
z tzw. starą drogą Wylotową powstanie 
rondo. W ramach tej inwestycji zapla-
nowano też przebudowę zieleni. Ter-
min realizacji został określony do 23 
listopada bieżącego roku. 

Tegoroczne wsparcie finansowe 
dla Lędzin wynosi 230 tys. zł.

Pieniądze te zostały wykorzysta-
ne na przebudowę ulicy Miłej wraz 
z budową oświetlenia drogowego. 
Wykonano chodnik na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Fredry do skrzyżo-
wania z ul. Ułańską, miejsca postojowe, 
sieć oświetlenia drogowego oraz ozna-
kowanie poziome i pionowe. Oficjalny 
odbiór drogi nastąpił 6 czerwca. 

Z kolei Bojszowy otrzymały od 
powiatu 300 tys. zł na przebudowę 
drogi gminnej – ulicy Bliskiej i przyle-

głej do niej drogi bocznej (ul. Chmiel-
nej) wraz z budową kanalizacji desz-
czowej i oświetlenia ulicznego. Inwe-
stycja obejmuje przebudowę jezdni, 
poboczy, zjazdów, elementów odwod-
nienia (przepusty wraz ze ściankami 
czołowymi, ściek, korytka muldowe, 
umocnienie skarp rowu), sieci wodo-
ciągowej, budowę kanalizacji desz-
czowej oraz sieci energetycznej. 

Termin realizacji zadania został 
określony do 30 października 2017 
roku.

Podane wyżej zadania nie zamykają 
listy działań związanych z moderni-
zacją dróg powiatowych i gminnych.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kato-
wicach ogłosił przetarg na przebudo-
wę drogi wojewódzkiej nr 934 od km 
19+100 do km 19+414 w Bieruniu 
(to jest od przejazdu kolejowego do 
skrzyżowania z DK–44). Zadanie to 
obejmuje swym zakresem wycinkę 
drzew, roboty rozbiórkowe,  odwod-
nienie drogi, roboty ziemne, roboty 
nawierzchniowe roboty brukarskie 
oraz oznakowanie pionowe i pozio-
me. Termin wykonania określony 
został do 31 października 2017 roku. 
Termin składania ofert upłynął 19 
czerwca. Do tego czasu wpłynęły 
oferty czterech wykonawców.

Mieszkańcy Bierunia wskazują na 
niedoróbki przebudowy ul. Chemików 
w Bieruniu (droga powiatowa). Chodzi 
zwłaszcza o odcinek w km 1+430 do 
2+720 drogi. Wykonawca tego remon-
tu udzielił 72–miesięcznej gwarancji 
na wykonane roboty, obowiązującej 
do 30 listopada 2021 roku. W ramach 
gwarancji wykonawca doraźnie usu-

wał usterki. Jednak wszczęta została 
procedura kontrolna jakości wyko-
nawstwa całej roboty. Wyniki z kontro-
li dadzą podstawę do dalszych kroków 
wyegzekwowania należytego wykona-
nia umowy – do wymiany niektórych 
elementów drogi włącznie. Inwestor 
po otrzymaniu wyników badań i pro-
gramu naprawczego podejmie decyzję 
co dalej zrobi na ul. Chemików, aby 
była równa, a jej wygląd estetyczny.

W Lędzinach zaplanowano III 
etap przebudowy ul. Goławieckiej 
(droga powiatowa) z zastosowaniem 
„cichych asfaltów”. Przebudowa 
dotyczyć będzie odcinka o długości 
1.284 km (od 1+429,70 do 2+714,00 
km drogi). Roboty obejmą przede 
wszystkim wykonanie zjazdów, zabu-
dowę krawężników i obrzeży. Będzie 
to kontynuacja wcześniej prowadzo-
nych robót. Termin wykonania okre-
ślony został do 29 września bieżące-
go roku. 

Z myślą o przyszłości powiat zlecił  
opracowanie dokumentacji projekto-
wej na przebudowę drogi powiatowej 
5916S – ul. Satelickiej w Imielinie 
(w km od 0+000 do 2+432, to jest od 
ul. Imielińskiej do ul. Ściegiennego) 
wraz z adaptacją dokumentacji pro-
jektowej budowy łącznika do drogi 
gminnej ul. Maratońskiej.

Przedmiot zamówienia został 
podzielony na dwie części. Część 
1 obejmuje wykonanie kompletnej 
dokumentacji projektowej w zakresie 
budowy ścieżki pieszo–rowerowej 
wraz z odwodnieniem i przebudową 
kolidujących sieci uzbrojenia terenu. 
Część 2 dotyczy ul. Maratońskiej.<r

Bieruń, ulica Wylotowa przed remontem. Lędziny, ulica Miła. Lędziny, ulica Miła.

Lędziny, ulica Miła.

Lędziny, ul. Bogusławskiego.

Lędziny, ul. Goławiecka.Lędziny, ul. Goławiecka.Bieruń, ul. ks. Jana Trochy.
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4Na inaugurację zagrali muzycy 
zespołu Częstochowa Pipes&Drums, 
którzy jako jedyni stanęli przed pub-
licznością dwukrotnie, prezentując 
musztrę paradną do tradycyjnych 
szkockich utworów marszowych. 
Częstochowska orkiestra koncer-
towała dotąd w Polsce, Niemczech, 
Czechach, Słowacji, Szkocji, Kana-
dzie, Belgii, Francji, Estonii, na 
Ukrainie oraz w Omanie i Emiratach 
Arabskich. Prosto z Bierunia wyru-
szyła w trasę koncertową po Fede-
racji Rosyjskiej.  Mieliśmy okazję jej 
słuchać na otwarciu ubiegłorocznych 
Powiatowych Targów Przedsiębior-
czości i Ekologii w Imielinie

Jako drudzy zaprezentowali się 
młodzi muzycy z Czech. Dechový 
Orchestr Základní Umělecké Školy 
z zaprzyjaźnionego z naszym powia-
tem Uniěova rozgrzał publiczność 
utworami muzycznymi skompono-
wanymi do filmów takich jak „Piraci 
z Karaibów”, „Żandarm z St. Tropez”, 
czy „Akademia Policyjna”. Orkiestra 
zagrała na bieruńskim rynku po raz 
ostatni pod batutą Jaroslava Volocha. 
Na cześć odchodzącego na emeryturę 
czeskiego dyrygenta zabrzmiało „Sto 
lat”, zagrane ad hoc przez Salezjań-
ską Orkiestrę „Sokoły”.

Następnie publicznością zgroma-
dzoną na rynku zawładnęli muzycy 
w policyjnych mundurach. Orkiestra 
Dęta Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Katowicach wykonała perfekcyjną 
musztrę paradną m. in. w takt mar-
sza z filmowej „Akademii Policyj-
nej” i „Marsza dla NATO”. W myśl 
porzekadła „za mundurem panny 
sznurem”, występ policjantów zro-
bił szczególne wrażenie na paniach. 
– Jacy przystojni! Jacy śliczni! – sły-
szeliśmy z wielu damskich ust. 

„My Way” – utwór spopularyzowa-
ny przez Franka Sinatrę, wykonany 
przez Orkiestrę Dętą Zespołu Szkół 
Zawodowych Towarzystwa Salezjań-
skiego w Oświęcimiu – rozrzewnił 
najtwardszych słuchaczy.  Orkiestra 
kierowana przez ks. Zenona Lataw-
ca koncertowała  we Włoszech, na 
Litwie, Węgrzech i Ukrainie. Uświet-
niła swoją grą uroczystość pożeg-
nania Ojca Świętego Franciszka na 
lotnisku w Balicach po Światowych 
Dniach Młodzieży.

Duże wrażenie na słuchaczach 
wywarła młodzież grająca w Orkie-
strze „Silenzio”. Melodiami biesiadny-
mi i wiązanką hitów lat sześćdziesią-
tych, siedemdziesiątych i osiemdzie-
siątych rozgrzała publiczność.  Warto 
nadmienić, że młodzi muzycy z Woli 
parę dni wcześniej zdobyli pierwsze 

miejsce na 45 Ogólnopolskim Festi-
walu Młodzieżowych Orkiestr Dętych 
w Inowrocławiu.

Porywający koncert z udziałem 
solistów Opery Śląskiej w Bytomiu 
przygotowała Imielińska Orkiestra 
Dęta. Leokadia Duży – sopran i Piotr 
Rachocki – tenor zaprezentowali 
znane i lubiane arie operetkowe.  Na 
bis z duetem artystów i orkiestrą 
zaśpiewał starosta Bernard Bednorz.

Jako przedostatni wystąpili muzy-
cy Orkiestry Dętej KWK Piast. „Marsz 
Radetzkiego”, „Most na rzece Kwai” 
i „Hej sokoły”, wykonane pod batutą 
dyrektora artystycznego przeglądu 
Andrzeja Sapińskiego, spotkały się 
z aplauzem publiczności. 

Muzycznym podsumowaniem prze-
glądu był występ Gminnej Orkiestry 
Dętej z Chełmu Śląskiego – laureata 
Nagrody Starosty Bieruńsko–Lędziń-
skiego w dziedzinie Kultury Clemens 
Pro Cultura. Współczesne utwory (m. 
in. Maryli Rodowicz) w wykonaniu 
orkiestrowym były idealnym podsumo-
waniem niedzielnego muzykowania. 

Dyrygenci wszystkich zespołów 
odebrali z rąk przewodniczącej i wice-
przewodniczącej Rady Powiatu Anny 
Kubicy i Agnieszki Wyderki–Dyjeciń-
skiej oraz starosty Bernarda Bednorza 
pamiątkowe dyplomy i statuetki. 

Uzupełnieniem, muzycznej bie-
siady na odświętnie przystrojonym 
bieruńskim rynku, była specjalna 
strefa zabaw dla dzieci. Ekopracow-
nia muzyczna, kolorowanka XXL 
i karuzela cieszyły się niesłabnącym 
zainteresowaniem najmłodszych. 
Rodzicom oferta dla dzieci również 
bardzo przypadła do gustu, gdyż 
mogli spokojnie oddać się słuchaniu 
muzyki i skorzystać z bogatej ofer-
ty gastronomicznej przygotowanej 
przez lokalne firmy. <zk

siła (orkiestr) była z nami!
Bieruń dawno tego nie widział, rynek wypełniony był po brzegi, a wszystko za sprawą VII Przeglądu 
Orkiestr Dętych w Powiecie Bieruńsko–Lędzińskim.  Osiem znakomitych orkiestr bawiło różnorodną 
muzyką, poczynając od utworów klasycznych, przez utwory znane z operetek, po współczesną muzykę 
popularną. 
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4Posiedzenie prowadził przewodniczący komisji radny Fran-
ciszek Mateja. Wzięli w nim udział radni powiatowi, samorzą-
dowcy z gmin, przedstawiciele jednostek i instytucji odpowie-
dzialnych za bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, grupa miesz-
kańców – głównie z Chełmu Śląskiego i Bierunia. Zabrakło tych, 
na których obecność najbardziej liczono: śląskich parlamenta-
rzystów i polityków, od których w istocie zależy kwota pienię-
dzy na ochronę przeciwpowodziową naszego powiatu. A są to 
środki ogromne, bowiem żeby zrealizować wszystkie potrzeb-
ne zadania potrzeba 200–300 mln zł. Dlatego w wypowiedziach 
mieszkańców bezustannie przewijał się motyw zaniechania, 
a co najmniej nienależytego potraktowania tego tematu przez 
naszych przedstawicieli w Sejmie, Senacie i w rządzie (chociaż 
tutaj akurat Śląsk ma niewiele do powiedzenia). Wypowiadają-
cy się podkreślali brak istotnego powodzenia w ochronie prze-
ciwpowodziowej. Podkreślali konieczność silnego, wspólnego 
działania, mocnego lobbowania i zdecydowanych działań, żeby 
odsunąć zagrożenie powodziowe w naszym powiecie, żeby nie 
powtarzały się podtopienia ani tym bardziej katastrofalne powo-
dzie, które miały   miejsce w 1997 i 2010 roku. Osobny temat sta-
nowi odprowadzanie wód z terenów, na których nie ma rzek ani 
cieków wodnych – w jakim stopniu i w jakim zakresie górnictwo 
powinno włączyć się do działań zabezpieczających i inwestycyj-
nych, bo jest ono zaliczane do współwinnych istniejącego stale 
zagrożenia. Na terenie powiatu są obszary, które uległy obniże-
niu nawet o 10 metrów! 22 przepompownie wody należące do 
PGG KWK Piast – Ziemowit nie ratują w pełni sytuacji.

Starosta Bernard Bednorz w obszernej prezentacji przedsta-
wił stan prawny, zakresy i koszty wykonanych i planowanych 
robót, a przede wszystkim – chronologicznie, od zaistnienia 
powiatu bieruńsko–lędzińskiego – kopie uchwał, apeli, pism 
i innych dokumentów adresowanych do władz centralnych 
i wojewódzkich z prośbą o zrozumienie sytuacji i zdecydo-
wane działania, a przede wszystkim o przekazanie odpowied-
nim instytucjom odpowiedzialnym za stan wałów i urządzeń 
hydrotechnicznych, za gospodarkę wodną na naszym tere-
nie odpowiednich kwot pieniędzy na niezbędne inwestycje. 
Z dokumentacji wynika jasno, że władze powiatu nie lekcewa-
żą problemu i nie poniechały rozmaitych działań.

– Przez 10 lat odbudowano Warszawę, a wy przez 7 lat nie 
potraficie wybudować wałów! – krzyknął jeden z mieszkań-
ców. – To do jakich drzwi mamy jeszcze pukać, żeby doprosić 
się poważnego traktowania i odpowiednich pieniędzy? – dopy-
tywała najaktywniejsza uczestniczka spotkania, zwracając się 
do przedstawicieli zaproszonych instytucji. – W Małopolsce 
potrafili sobie z tym poradzić, mają wyższe i lepiej zadbane 
wały, sprawne urządzenia. 

4DOKOńczeNIe NA STR. 14

ochrona 
przeciwpowodziowa 
– pieniądze decydują 
o wszystkim, 
a tych jest o wiele 
za mało  
W wysokiej temperaturze (dosłow-
nie i w przenośni) obradowa-
ła 28 czerwca na wyjazdowym 
posiedzeniu  Komisja Gospodar-
ki i Rozwoju Rady Powiatu Bie-
ruńsko–Lędzińskiego. Tematem 
był stan zabezpieczenia powiatu 
przed powodzią oraz stan robót 
inwestycyjnych urządzeń prze-
ciwpowodziowych. 
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4W  październikowym wydaniu infor-
mowaliśmy o tym, że wśród wybra-
nych do dofinansowania z Regional-
nego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014–2020 
znalazł się m.in. projekt pod nazwą 
„Zwiększenie zdolności instytucjonal-
nej i skuteczności administracji pub-
licznej poprzez rozbudowę i moder-
nizację referencyjnych baz danych 
powiatowych rejestrów publicznych”, 
w którym jednym z partnerów jest 
nasz powiat. Całkowita wartość pro-
jektu wynosi 38 973 843,75 zł, z czego 
dofinansowanie projektu ze środków 
unijnych wynosi 32 402 702,01 zł. 
Wartość  projektu w naszym powiecie 
wyniesie  4 123 748 zł, z czego dofi-
nansowanie wynosi 3 430 027,06 zł.
<�Na jakim etapie jest realizacja 

projektu?
Umowa o dofinansowanie nasze-

go projektu została podpisana 
20.01.2017. Obecnie jesteśmy na 
etapie przygotowania dokumentacji 
przetargowych dotyczących wybo-
ru Inżyniera Kontraktu, wyboru 
firmy, która wykona zdjęcia lotni-
cze, skaning laserowy, opracuje na 
ich podstawie ortofotomapę i mapę 
ukształtowania terenu oraz wyko-
nawcy, który zeskanuje dokumenty 
zgromadzone w Państwowym Zaso-
bie Geodezyjnym i Kartograficznym,  
Wydziale Architektury i Budowni-
ctwa, a także Wydziale Środowiska 
i Rolnictwa Starostwa Powiatowego. 
Myślę, że w czerwcu zostaną ogło-
szone przetargi dla tych trzech zadań 
i po wyłonieniu najkorzystniejszych 
ofert prace ruszą pełną parą. 
<�czego dotyczą te zamówienia?

Priorytetem jest wyłonienie Inży-
niera Kontraktu, który będzie pełnił 
rolę nadzorczą nad realizacją pro-
jektu i powstałych w jego wyniku 

produktów. Następne zadanie, które 
będzie realizowane w tym roku, doty-
czy ortofotomapy, czyli mapy utwo-
rzonej na podstawie zdjęć lotniczych 
naszego powiatu. Zdjęcia będą wyko-
nywane jesienią, a związane jest to 
ze specyfiką prac oraz  warunkami 
pogodowo–przyrodniczymi sprzyja-
jącymi wykonywaniu zdjęć. Przy oka-
zji zdjęć wykonany zostanie także 
skaning laserowy. Dzięki tej technice 
pozyskania danych wysokościowych 
utworzony zostanie numeryczny 
model terenu, to znaczy mapa obra-
zująca ukształtowanie terenu. Zosta-
ną również wdrożone e–usługi do 
podglądu i prezentacji map. 
<�Trzecie zadanie to skanowanie 

dokumentów.
Tak. Chodzi o przetworzenie doku-

mentów z postaci papierowej, ana-
logowej do postaci cyfrowej przez 
ich zeskanowanie i zapisanie obra-
zu w postaci pliku komputerowego. 
W wyniku tych prac zostanie prze-

tworzonych ok. 820 tys. dokumen-
tów, które zgromadzone są zarówno 
w Powiatowym Ośrodku Dokumenta-
cji Geodezyjnej i Kartograficznej, jak 
i w Wydziale Budownictwa i Architek-
tury oraz Wydziale Środowiska i Rol-
nictwa. Przetworzenie ich do postaci 
cyfrowej umożliwi ich udostępnianie 
w postaci dokumentów elektronicz-
nych oraz łatwe i szybkie wyszuki-
wanie. Nie trzeba będzie przeglądać 
tomów dokumentów, teczek,  wszyst-
ko dostępne będzie przez specjalne 
oprogramowanie, łatwe i przystępne 
w obsłudze dla pracowników staro-
stwa oraz klientów. 
<�Jakie korzyści płyną z realizacji 

projektu?
Wymienione wyżej zadania to 

tylko część projektu, w którego skład 
wchodzą jeszcze m.in. modernizacja 
Ewidencji Gruntów i Budynków całe-
go powiatu, modernizacja baz danych 
Powiatowego Zasobu Geodezyjne-
go i Kartograficznego, rozbudowa  

systemu informacji przestrzennej 
i zasilenie go o nowe warstwy i dane 
tematyczne, uruchomienie geopor-
talu na urządzenia mobilne, zakup 
sprzętu komputerowego. Zwiększy to 
bez wątpienia  wiarygodność, aktual-
ność, kompletność, spójność, a prze-
de wszystkim dostępność informacji 
zawartych w  rejestrach publicznych 
prowadzonych w starostwie oraz 
skróci czas udostępniania danych.
<�Jednym z założeń jest skrócenie 

czasu obsługi interesantów. 
W jaki sposób?
Stawiamy na rozwój cyfrowej admi-

nistracji. Po wdrożeniu e–usług, które 
przewidziane są w projekcie,  będzie 
można załatwić wiele spraw sprawnie 
i szybko. Warunkiem będzie dostęp 
do Internetu. Będzie można wypełnić 
i złożyć  niektóre wnioski, opłacić je, 
wydrukować dokumenty czy uzyskać 
dostęp on–line do map i innych doku-
mentów  zgromadzonych w Staro-
stwie Powiatowym bez wychodzenia 
z domu, 24 godziny na dobę, przez 7 
dni w tygodniu. W olbrzymim stopniu 
skróci to czas załatwienia sprawy, 
bez osobistego stawiennictwa w urzę-
dzie. Na zmianach tych skorzystają 
inwestorzy, geodeci, projektanci oraz 
osoby fizyczne.
<�Na kiedy jest zaplanowane zakoń-

czenie projektu? 
Zakończenie projektu zgodnie 

z harmonogramem przedstawio-
nym we wniosku planowane jest na  
koniec 2018 roku, jednak ze wzglę-
du na opóźnienia związane z rozpa-
trzeniem wniosku o dofinansowanie, 
które miały wpływ na to, iż podpisa-
nie umowy nastąpiło w późniejszym 
terminie,  wystąpiliśmy do Urzędu 
Marszałkowskiego o przedłużenie 
terminu realizacji projektu do końca 
2019. <jb

roZwój cyFrowej aDmINIStracjI ulŻy INweStorom, geoDetom I projektaNtom 

mapy na życzenie 
– łatwo i szybko

roZmowa Z geoDetĄ powIatowym agatĄ baNaSZcZuk – bĄk 

Metalowe skrzynie na papierowe mapy wkrótce zastąpią 
komputery i zbiory cyfrowe. Na zmianach tych skorzy-

stają inwestorzy, geodeci, projektanci oraz osoby fizyczne 
– zapewnia Agata Banaszczuk – Bąk
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Grzegorz Kapołka Trio (Grzegorz 
Kapołka – gitara, Dariusz Ziółek 
– gitara basowa, Ireneusz Głyk 
– perkusja, gościnnie wystąpił 
Maciej Lipina – gitara i wokal), 
której wydanie wsparł m.in.  
Powiat Bieruńsko–Lędziński. 
W wydarzeniu uczestniczyli 
Anna Kubica – przewodnicząca 
Rady Powiatu i Bernard Bednorz 
– starosta bieruńsko–lędziński, 
którzy „najlepszemu w Powie-
cie, to znaczy najlepszemu na 
Świecie, gitarzyście bluesowemu 
Grzegorzowi Kapołce, Obywa-
telowi i Przyjacielowi Powiatu” 
przekazali okolicznościowy 
grawer wraz z serdecznymi gra-
tulacjami z okazji wydania autor-
skiego albumu oraz życzeniami 
kolejnych sukcesów artystycz-
nych i twórczego spełnienia”. 
Na płycie imielińskiego artysty, 
laureata Nagrody Starosty Bieruń-
sko–Lędzińskiego w Dziedzinie 
Kultury Clemens Pro Arte 2015 
i jego przyjaciół znajduje się 10 
znakomitych utworów.
Autorką okładkowego obrazu 
i projektu graficznego okładki jest 
Anna Bierońska z Imielina. 

SemINarIum SZtuk walkI 

35 mieszkańców naszego powiatu 
z grupy Big Budo Polska uczest-
niczyło w seminarium Daleko-
wschodnich Sztuk Walki, zorgani-
zowanym 27 maja w niemieckim 
Düsseldorfie.
Podczas seminarium  82 Wielkich 
Mistrzów z 16 państw prezento-
wało swoje umiejętności na 10 
matach. Grupa Big Budo Polska 
została nagrodzona pucharem, 
który z rąk prezydenta MAA 
Bernda Hohle odebrał prezes 
stowarzyszenia Wiesław Bigos. 
Ponadto nasz mistrz otrzymał 
z rąk prezydenta MAA nagrody 
i wyróżnienia za wielki wkład 
w rozwój sztuk walki na świecie. 
Warto podkreślić, że całkowity 
dochód z seminarium został 
przeznaczony na poczet potrze-
bujących dzieci w Afryce.
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4„W ostatnią niedzielę wybrałem się do lasu w Bojszo-
wach w poszukiwaniu sondy meteorologicznej, która 
tam spadła. Tymczasem na brzegu rowu znalazłem 
prawdopodobnie jamę z małym wilczkiem, który się 
w niej schował. (…) teraz wpadło mi do głowy, żeby 
może kogoś o tym poinformować, ponieważ dużo 
ludzi tam biega, mogą mieć nieprzyjemne spotkanie 
z matką wilczątka. Sam wilczek był bardzo spokojny 
i po prostu wszedł do jamy jak mnie zobaczył. Był 
koloru czarno–szarego” – poinformował kobiórskich 
leśników jeden z miłośników przyrody, który bardzo 
dokładnie wskazał lokalizację miejsca zdarzenia.

Pracownicy starostwa zajmują się różnymi prob-
lemami mieszkańców, sprawami dziejącymi się na 

terenie powiatu. Dopilnowali również tego zgłosze-
nia. Leśniczy Jerzy Kasprzyk sprawdził dokładnie 
teren i stwierdził jednoznacznie, że we wskazanej 
lokalizacji znajdują się czynne nory zamieszkane 
nie przez wilki, lecz przez jenoty. 

Jenot przywędrował do Polski prawdopodob-
nie z terenów Litwy, Białorusi i Ukrainy. Obecnie 
występuje na terenie praktycznie całego kraju, 
a liczebność jenotów wzrasta.

Nie są znane przypadki ataków jenota na czło-
wieka. Zwierzęta te polują najczęściej w nocy, ich 
pożywienie stanowią drobne gryzonie, jaja, ślimaki, 
a nawet rośliny i nasiona (np. kukurydzy). Jenot rzad-
ko sam kopie nory, najczęściej wykorzystuje nory 

borsuka lub lisa. Nie jest gatunkiem chronionym, nie 
stanowi zagrożenia dla człowieka. Zgodnie z prawem 
można na niego polować cały rok, ze względu na to, 
że jest gatunkiem obcym, inwazyjnym.

Zatem nie ma się czego bać, ale należy zachować 
ostrożność i raczej nie podchodzić do jenota. <

to nie był wilczek…
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4Zawodnicy i ich opiekunowie oraz 
część 200–osobowej grupy wolonta-
riuszy ze szkół ponadpodstawowych 
powiatu weszła na stadion Miejskie-
go Klubu Sportowego w barwnym 
korowodzie, w asyście gimnastyczek 
z Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Energia” z Imielina, Zespołu Para-
dowo–Tanecznego „Azaria” z Piekar 
Śląskich, Orkiestry Dętej KWK Zie-
mowit, grupy klaunów i szczudlarzy. 
Na czele tej grupy kroczyli prezesi – 
przedstawiciele czterech działających 
w powiecie stowarzyszeń osób niepeł-
nosprawnych: Teresa Misterek, Tere-
sa Długajczyk, Sławomir Piltz i Bogdan 
Mikunda z Chełmu Śląskiego, Bieru-
nia, Lędzin i Imielina. Po odśpiewaniu 
hymnu państwowego flaga państwowa 
została wciągnięta na maszt, a Marcin 
Skipioł – uczeń II klasy Gimnazjum 
w Ośrodku Rehabilitacyjno–Eduka-
cyjno– Wychowawczym w Lędzinach 
zapalił olimpijski znicz

Zawodników, opiekunów, organiza-
torów igrzysk i gości powitał staro-
sta Bernard Bednorz. W uroczystym 
otwarciu igrzysk uczestniczyli między 
innymi posłowie Ewa Kołodziej, Marek 
Wójcik, radny wojewódzki Piotr Czar-
nynoga, samorządowcy – włodarze 
miast i gmin powiatu, duchowieństwo. 
Specjalnego błogosławieństwa udzielił 
ks. Leon Pawełczyk z Imielina. Staro-
sta odczytał również listy gratulacyjne 
od minister Elżbiety Rafalskiej, woje-
wody śląskiego Jarosława Wieczorka 
oraz dyrektor Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej Bożeny Borowiec.

Zawody sportowe oraz towarzyszą-
ca im część artystyczna trwała trzy 

godziny. W kilkunastu konkurencjach 
sportowych uczestniczyli mali i duzi 
– od przedszkolaka do seniora. Nie 
liczył się wynik – ważny był udział, 
chęć sprawdzenia się, radość z poko-
nania swoich słabości.

– Nie pierwszy raz jestem gościem 
tych igrzysk, ale zawsze jestem pod 
dużym wrażeniem – mówił poseł 
Marek Wójcik, który przyjechał ze 
swoją mała córeczką. – Podziwiam 
zaangażowanie uczestników i ich 
opiekunów, wolontariuszy, organizato-
rów. To, że igrzyska –  wielkie sporto-
we i integracyjne przedsięwzięcie  – są 
przez tyle lat kontynuowane. 

– Słowa uznania dla władz powiatu, 
że organizują tak wspaniałą imprezę 
– powiedziała posłanka Ewa Koło-
dziej. – Budujące jest, że tak wiele 
osób się angażuje, że jest tyle mło-
dzieży – wolontariuszy, którzy poma-
gają w przeprowadzeniu konkurencji 
sportowych, w sprawnej obsłudze 
imprezy. 

Na murawie stadionu wystąpiły 
dziewczynki i nastolatki z zespołów. 
Animatorzy zadbali o dobrą zaba-
wę uczestników, a kibice – głównie 
młodzież ze szkół powiatu – o żywy 
doping i gorącą atmosferę zabawy. 
Pierwsze miejsce w konkursie na 
najżywiej kibicującą szkołę pierw-
sze miejsce wywalczyło Gimnazjum 
nr 2 w Lędzinach, kolejne Zespół 
Szkół w Lędzinach i Gimnazjum 
w Bojszowach, a dwa wyróżnienia 
zdobyli kibice z SP nr 3 i SP nr 1 
w Lędzinach. 

Uroczystość zakończyło rozdanie 
dyplomów, medali i pucharów. <

dzielni w swoim wysiłku
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4Chodzi o projekt pod nazwą „Ucznio-
wie PZS Bieruń na drodze do sukcesu 
w karierze zawodowej”, który realizo-
wany będzie w ramach programu Era-
smus+.

Przewidziano po dwa wyjazdy 
uczennic i uczniów technikum informa-
tycznego, gastronomicznego, mecha-
nicznego i elektrycznego (w sumie 58 
osób) do Włoch i do Niemiec. W kwiet-
niu roku szkolnego 2017/2018 10 infor-
matyków i 7 gastronomów wyjedzie do 
Włoch, a 6 elektryków i 6 mechaników 
do Niemiec. W marcu roku szkolnego 
2018/2019 9 informatyków i 8 gastro-
nomów wyjedzie do Włoch, a 6 elek-
tryków i 6 mechaników do Niemiec. 
Będą to uczennice i uczniowie z klas 
trzecich kształcący się w zawodach 
techników informatyków, elektryków, 
żywienia i usług gastronomicznych 
oraz z drugiej klasy przyszli technicy 
– mechanicy, którzy jeszcze nie odby-
wali praktyki zawodowej. W ramach 
praktyk ujętych w szkolnym programie 
nauczania w 2018 i w 2019 roku wyja-
dą na 4–tygodniowe staże zawodowe 
do zakładów posiadających bogate 
doświadczenie dydaktyczne, zaplecze 
techniczne i kadrę. 

Wyjazdy stwarzają młodzieży szan-
sę zdobycia nowych doświadczeń 
zawodowych i przeniesienia ich na 
grunt polski. Pozwalają przełamać 
barierę językową zarówno w sytua-
cjach codziennych, jak i zawodowych, 
uczą samodzielności i odpowiedzial-
ności, radzenia sobie w nowych, cza-
sem stresujących ze względu na język 
sytuacjach. Poznanie nowoczesnych 
technik, sprzętu oraz organizacji 
pracy owocuje mocniejszą pozycją na 
rynku pracy. Poznając inną kulturę 
pracy, uczą się zaradności, przedsię-
biorczości i umiejętności podejmo-
wania odważnych decyzji rynkowych. 
Po powrocie z wyjazdu uczniowie 
otrzymują dokumenty potwierdzające 
odbycie stażu (m. in. Europass Mobil-
ność, certyfikaty od pracodawcy i firmy 
partnerskiej, zaświadczenie odbycia 
kursów z języka włoskiego i niemie-
ckiego). Dzięki tym doświadczeniom 
i uzyskanym dokumentom rosną ich 
szanse na rynku pracy.

Podczas planowanych w 2018 i 2019 
roku zagranicznych praktyk mechani-
cy zdobędą wiedzę praktyczną doty-
czącą obsługi obrabiarek sterowanych 
numerycznie, co będzie bardzo cen-

nym doświadczeniem w kontekście 
potrzeb rynku pracy w regionie. Elek-
trycy poznają nowe trendy i techno-
logie stosowane w budowie instalacji 
elektrycznych wszelkiego rodzaju 
obiektach technicznych. Informatycy 
zdobędą doświadczenie w tworzeniu 
i zarządzaniu sieciami komputerowy-
mi, bazami danych, obsłudze i instalo-
waniu nowoczesnych urządzeń infor-
matycznych, z którymi wcześniej nie 
mieli do czynienia, czy projektowaniu 
w jednym z języków programowania. 
Przyszli kucharze zdobędą teoretyczną 
i praktyczną wiedzę dotyczącą kuchni 
włoskiej i śródziemnomorskiej, nie-
zbędnej w codziennej pracy w restau-
racji. W Rimini poznają i przyswoją 
sobie technologie stosowane w gastro-

nomii kraju, który posiada jedną z naj-
lepszych kuchni na świecie. 

Dzisiejszy wymagający i dynamicz-
ny rynek pracy poszukuje przede 
wszystkim osób gotowych na podno-
szenie kwalifikacji, a nawet zmianę 
zawodu. Mobilność uczniów z pewnoś-
cią przyczyni się do zwiększenia ich 
elastyczności jako przyszłych uczest-
ników rynku pracy UE.

Przed wyjazdem nastolatki – podob-
nie jak ich poprzednicy – będą uczest-
niczyć w zajęciach z pedagogiem i psy-
chologiem, którzy pomogą im się odna-
leźć w nowym środowisku i w nowych 
sytuacjach. Będą też mogli przygoto-
wać się językowo,  poznają obyczaje 
i kulturę Włoch i Niemiec. Informatycy 
i gastronomicy będą uczyć się języka 

włoskiego na poziomie komunikatyw-
nym, a mechanicy i elektrycy dosko-
nalić język niemiecki, co może być 
atutem w poszukiwaniu zatrudnienia 
w firmach współpracujących z krajami 
takimi jak Włochy i Niemcy (wszyscy 
uczą się w szkole języka angielskie-
go).

Dla wielu dziewczyn i chłopców 
będzie to pierwszy w życiu tak długi 
pobyt w obcym kraju, który pozwoli 
poznać jego kulturę, obyczaje, historię, 
mieszkańców jak również rówieśni-
ków z innych państw uczestniczących 
w programie Erasmus+, co przyczy-
ni się do dojrzałego funkcjonowania 
w warunkach Unii.

Projekt będzie realizowany przy 
współpracy z firmami pośredniczą-
cymi: Sistema Turismo oraz Vitalis 
GmbH, które od lat zajmują się orga-
nizacją praktyk zagranicznych we 
Włoszech i w Niemczech. Firmy te zor-
ganizują odpowiednie miejsca praktyk, 
w których młodzież będzie wykonywać 
zadania zgodne z porozumieniem i pro-
gramem nauczania. Zapewnią również 
zakwaterowanie, wyżywienie, bilety 
miesięczne na transport lokalny itd.

Takie wyjazdy to bezcenny dodatek, 
który bieruński PZS oferuje swoim 
uczniom. To bonus, który zachęca to do 
podjęcia nauki w szkole (rodzice tych 
uczniów nawet nie marzyli o takich 
warunkach nauki, o darmowych zagra-
nicznych praktykach, stażach, zwie-
dzaniu innych krajów). Wszechstronne 
doświadczenia są dobrą przepustką do 
przyszłej kariery zawodowej i życio-
wej.�<małgorZata maZIarZ

150 tyS. euro Na ZagraNIcZNe praktykI I StaŻe

z erasmusem 
do włoch i niemiec
Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu co roku zdobywa nowe środki na krajowe i zagraniczne 
szkolenie, wyjazdy i praktyki uczniów. Dzięki temu młodzież poszerza swoją wiedzę i kwali-
fikacje, zdobywa cenne doświadczenia, ale także poznaje świat i nawiązuje międzynarodo-
we kontakty. Ostatnio na ten cel do szkolnej kasy naszej powiatowej szkoły wpadło kolejnych 
149.536 euro – chwali się sukcesem PZS wicestarosta Mariusz Żołna.

PZS w Bieruniu ma duży dorobek i doświadczenie 
w realizacji różnych projektów unijnych. W latach 2011–
2016 pozyskał ze środków Unii Europejskiej 295.176 
euro (ok. 1.245.642 zł) na realizację czterech projektów  
(Leonardo da Vinci, Erasmus +), dzięki którym w latach 
2012–2016 wyjechało na miesięczne praktyki do Niemiec 
i Włoch 116 uczniów technikum.

W ramach projektu Erasmus+ w kwietniu 2015 i 2016 
roku uczniowie  kształcący się w technikum na ekonomi-
stów i mechaników odbyli zagraniczne praktyki zawodowe 
w ośrodku Vitalis GmbH w Niemczech, a uczniowie klasy 
trzeciej  kierunku technik informatyk  w kwietniu 2016 
i w marcu 2017 roku za pośrednictwem firmy Sistema Turis-
mo s.r.l.  odbyli praktykę w firmie Bookstones we Włoszech. 

W latach 2013–2014 w ramach  POKL „Nowoczesne 
kształcenie zawodowe w PZS w Bieruniu” szkoła pozyskała 
547.853,51 zł na organizowanie certyfikowanych kursów 
zawodowych oraz staży zawodowych dla techników.

W latach 2011–2016 w partnerstwie z niemiecką 
przyzakładową szkołą Volkswagena bieruński PZS otrzy-
mał z Fundacji Polsko–Niemieckiej Wymiany Młodzieży 
154.638,20 zł na organizację międzynarodowej wymiany, 
w której w tym okresie uczestniczyło 48 uczniów. Głów-
nym założeniem projektu „Nauka poprzez spotkanie” jest 
podnoszenie kompetencji językowych, kulturowych, 
historycznych. Pomoce dydaktyczne uzyskane przez 
szkołę w ramach funduszy unijnych w latach 2011–2016 
stanowią wartość: 137.460,24 zł. 

Od września 2012 do grudnia 2014 roku szkoła uczest-
niczyła w systemowym projekcie  „Mam zawód – mam 
pracę w regionie”. Skorzystało z niego  prawie 100 ucz-
niów, którzy brali udział w zajęciach z doradztwa zawodo-
wego, zajęciach dodatkowych, różnego rodzaju kursach, 
w tym kursach certyfikowanych, zdobywając dodatkowe 
kwalifikacje, praktykach i stażach oraz wizytach studyj-
nych w zakładach pracy. <
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Zajęcia kulinarne. Na razie w PZS w Bieruniu, 
a wkrótce może także w Rimini.

PRZEGLĄD
Wyjazd naszych zawodników i ich 
opiekunów został dofinansowany 
przez Powiat Bieruńsko–Lędziń-
ski, który pokrył część kosztów 
przejazdu autokarem do Düs-
seldorfu i z powrotem. Dla wielu 
naszych młodych zawodników był 
wielkim przeżyciem i wyróż-
nieniem, a dla powiatu – formą 
promocji na międzynarodowej 
arenie sportowej. 

bIeruŃSkIe oSkary 
Dla lIcealIStek

W 2017 roku Bieruń tętni obcho-
dami jubileuszu 630–lecia miasta. 
Z tej okazji zorganizowano szereg 
konkursów filmowych, artystycz-
nych czy literackich dla uczniów 
wszystkich szkół. 8 czerwca 
w bieruńskiej Jutrzence miało 
miejsce podsumowanie półrocz-
nej pracy i uroczyste rozdanie 
nagród. W konkursie filmowym pt. 
„Wywiad ze znanym mieszkańcem 
Bierunia” najwyższe noty uzy-
skały licealistki z bieruńskiego 
ogólniaka: Paulina Pluta i Natalia 
Czarnynoga (I miejsce) oraz Mag-
dalena Chodur (II miejsce).
Opiekunem merytorycznym 
dziewcząt jest Agnieszka Wyder-
ka–Dyjecińska.

40 lat yc opty

10 i 11 czerwca dziećkowicki 
zalew był areną zmagań żeglarzy 
startujących w Międzynarodo-
wych Regatach OPTY Race 2017, 
Mistrzostwach Śląska w klasie 
omega standard oraz Pucharze 
Polski Południowej Katamaranów. 
Regatom towarzyszyły obcho-
dy 40–lecia YC OPTY. Do rąk 
gości i klubowiczów trafił album 
poświęcony minionemu czterdzie-
stoleciu klubu jachtowego z Cheł-
mu Śląskiego, który powstał przy 
wsparciu finansowym powiatu.
W uroczystościach uczestniczyli 
przewodnicząca Rady Powiatu 
Anna Kubica i starosta bieruń-
sko–lędziński Bernard Bednorz, 
który objął obchody 40-lecia klubu 
patronatem honorowym. 
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zarząd Powiatu zdecydował 
o wsparciu mieszkańców (za 
pośrednictwem gmin) w walce 
ze smogiem, z zanieczysz-
czaniem powietrza. Powiat 
bieruńsko–lędziński będzie 
udzielał gminom pomocy 
finansowej w wysokości 1.000 
zł brutto do wymiany kotła na 
kocioł spełniający wymagania 
określone w uchwale anty-
smogowej, przyjętej przez sej-
mik województwa śląskiego.

4Warunkiem udzielenia gmi-
nie pomocy finansowej z budżetu 
powiatu jest realizacja programu 
ograniczenia niskiej emisji. Obecnie 
program taki wypełnia Bieruń, nato-
miast Imielin przygotowuje się do 
realizacji programu i jeszcze w 2017 
roku zamierza wymienić 40 kotłów. 
Zarząd Powiatu serdecznie zaprasza 
pozostałe gminy powiatu do wdroże-
nia programów ograniczenia niskiej 
emisji przy udziale środków finanso-
wych z budżetu powiatu!

Wdrożenie programów ogranicze-
nia niskiej emisji w każdej gminie 
województwa, w tym również w gmi-
nach naszego powiatu, jest bardzo 
ważne. Oceny jakości powietrza 
na terenie województwa śląskie-
go wykonywane przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska 

w Katowicach wskazują na bardzo 
zły stan jakości powietrza ze wzglę-
du na przekroczenia poziomów 
dopuszczalnych pyłu zawieszonego: 
PM10, PM2,5 oraz benzo(α)pirenu. 
Według analiz Światowej Organizacji 
Zdrowia nawet niewielka (0,5 µg/m3) 
redukcja stężenia drobnego pyłu 
PM2,5 w województwie śląskim spra-
wi, że życie każdego statystycznego 
mieszkańca naszego regionu ulegnie 
przedłużeniu o prawie 11 miesięcy. 
Natomiast redukcja stężenia pyłu 
PM2,5 do poziomu zalecanego przez 
WHO (10 µg/m3) pozwoliłaby wydłu-
żyć życie nawet o 5,5 lat. 

7 kwietnia 2017 sejmik śląski prze-
głosował uchwałę antysmogową dla 
całego województwa śląskiego. Nowe 
przepisy mają obowiązywać od 1 
września 2017 roku. Od 1 wrześ-
nia 2017 roku obowiązywać 
będzie zakaz używania paliw, 
których stosowanie powoduje 
wysoką emisję trujących sub-
stancji do atmosfery (m.in. pył 
zawieszony PM10, PM2,5), czyli 
węgla brunatnego, mułów i flo-
tokoncentratów oraz wilgotne-
go drewna. 

Sama uchwała nie zakazuje 
spalania węgla czy drewna, ma 
spowodować natomiast stoso-
wanie odpowiednich jakościo-
wo paliw stałych w odpowied-

nich urządzeniach grzewczych 
takich jak kocioł, kominek 
i piec. 

Uchwała dotyczy całego sektora 
mieszkaniowego (osoby fizyczne, 
wspólnoty mieszkaniowe, spółdziel-
nie, itp.) oraz działalności gospodar-
czej, gdzie użytkowane są kotły typu 
„domowego” o mocy do 1 MW. 

Pożądanym sposobem ogrzewania 
budynków w naszym województwie 
jest ciepło systemowe (centralne 
ogrzewanie) oraz ogrzewanie gazo-
we.  

Możliwe jest także ogrzewanie 
paliwami stałymi (węgiel, drewno), 
ale wyłącznie przy zastosowaniu kot-
łów klasy 5 pod względem granicz-
nych wartości emisji zanieczyszczeń 
normy PN–EN 303–5:2012.

Stare kotły emitują nawet do 10 
razy więcej zanieczyszczeń niż nowe, 
zatem ich wymiana pozwoli ograni-
czyć niską emisję w regionie.

Uchwała założyła następujące daty 
graniczne wymiany starych kotłów 
na kotły klasy 5, w zależności od ich 
wieku. I tak: 
  do 1 stycznia 2022 r. wymiana kot-

łów najstarszych, tj. powyżej 10 lat 
od daty produkcji lub bez tabliczki 
znamionowej,

  do 1 stycznia 2024 r. wymiana kot-
łów w przedziale od 5 do 10 lat od 
daty produkcji,

  do 1 stycznia 2026 r. wymiana kot-
łów poniżej 5 lat od daty produkcji,

  do 1 stycznia 2028 r. wymiana kot-
łów klasy 3 i 4.
Wszystkie instalacje grzewcze na 

paliwa stałe (węgiel, drewno) mon-
towane w nowo budowanych obiek-
tach budowlanych powinny spełniać 
wymagania pod względem standardu 
emisyjnego zgodnego z 5 klasą kotła, 
w terminie do 1 września 2018 roku.

Sankcje stosowane w przypadku 
naruszenia postanowień uchwały anty-
smogowej określone zostały w art. 334 
ustawy Prawo ochrony środowiska, 
który stanowi, że „Kto nie przestrze-
ga ograniczeń, nakazów lub zakazów, 
określonych w uchwale sejmiku woje-
wództwa przyjętej na podstawie art. 96, 
podlega karze grzywny”. Zgodnie z art. 
24 kodeksu wykroczeń grzywna wynosi 
od 20 zł do 5.000 zł. Organami upraw-
nionymi do nakładania mandatów na 
podstawie art. 334 Prawa ochrony śro-
dowiska są policja oraz Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Środowiska. <zP

Opracowano na podstawie uchwa-
ły Nr V/36/1/2017 Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 
2017 r. w sprawie wprowadzenia na 
obszarze województwa śląskiego 
ograniczeń w zakresie eksploatacji 
instalacji, w których następuje spa-
lanie paliw.

program ograNIcZeNIa NISkIej emISjI. wSparcIe Dla mIeSZkaŃców

po tysiącu do kotła

Od początku 2017 roku 
obowiązują przepisy, 
zgodnie z którymi właściciel 
nieruchomości może na 
swojej działce bez zezwolenia 
wyciąć drzewo, bez względu 
na jego obwód, jeśli nie jest 
to związane z działalnością 
gospodarczą. Przepisy te 
– które spowodowały masową 
wycinkę drzew – wzbudziły 
społeczne protesty. Widok 
wycinanych, powalonych 
drzew i hasło „Polska 
w trocinach” przemówił 
w końcu do decydentów. 

Prezydent Andrzej Duda 29 maja 
podpisał nowelę ustawy o ochronie 
przyrody, która zaostrza obowiązują-
ce od początku roku liberalne prawo 
dotyczące wycinki drzew na 
prywatnych gruntach. Nowela 
weszła w życie z dniem 17 czerwca 
2017 roku. 

Zgodnie z nowelizacją właściciel 
działki nie musi już zgłaszać wycinki 
drzewa do gminy, jeśli obwód pnia na 
wysokości 5 cm nie będzie przekra-
czał: 
<  80 cm – w przypadku topoli, 

wierzb, klonu jesionolistnego oraz 
klonu srebrzystego; 

<  65 cm – w przypadku kasztanow-
ca zwyczajnego, robinii akacjowej 
oraz platanu klonolistnego; 

<  50 cm – w przypadku pozostałych 
gatunków drzew.
Jeżeli drzewa będą miały większy 

obwód, planowaną wycinkę trzeba 
zgłosić w gminie. Po dokonaniu takie-
go zgłoszenia, urzędnik w ciągu 21 
dni musi przeprowadzić oględziny 
drzewa, które ma zostać usunięte. 
Następnie wójt, burmistrz lub pre-
zydent miasta (w skrócie nazywa-
ny organem) ma 14 dni na wydanie 
ewentualnego zakazu. Jeśli nie zgło-
si zastrzeżeń (tzw. milcząca zgoda) 
wówczas można dokonać wycinki.

Zgodnie z prawem wójt, burmistrz 
lub prezydent miasta może nie zgo-
dzić się na wycinkę m.in.:
<  na nieruchomości wpisanej do 

rejestru zabytków,
<  na terenie przeznaczonym w miej-

scowym planie zagospodarowania 
przestrzennego na zieleń lub chro-
nionym innymi zapisami miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego,

<  bądź jeśli drzewo nosi znamiona 
drzewa pomnikowego.
Nowelizacja zakłada ponadto, że 

jeśli przed upływem pięciu lat od 

dokonania oględzin przez organ, 
właściciel wystąpi o pozwolenie na 
budowę związaną z prowadzeniem 
działalności gospodarczej i będzie 
ona realizowana na części nierucho-
mości, gdzie rosły usunięte drzewa, 
będzie musiał uiścić opłatę za wycin-
kę tych drzew.

Zgodnie z ustawą, minister śro-
dowiska ma miesiąc od czasu wej-
ścia noweli w życie na przygoto-
wanie rozporządzenia dotyczącego 
opłat za wycięcie drzew. Do czasu 
ich ustalenia obowiązują stawki 
maksymalne, czyli 500 zł za każdy 
centymetr obwodu wyciętego drze-
wa.

Kary pieniężne za uszko-
dzenie, zniszczenie drzewa 
oraz za usunięcie drzewa bez 
zezwolenia 

Wójt, burmistrz albo prezydent 
miasta wymierza administracyjną 
karę pieniężną za:
1.  Usunięcie drzewa bez wymagane-

go zezwolenia,
2.  Usunięcie drzewa bez zgody posia-

dacza nieruchomości,
3. Zniszczenie drzewa,

4.  Uszkodzenie drzewa spowodowa-
ne wykonywaniem prac w obrębie 
korony drzewa,

5.  Usunięcie drzewa pomimo sprze-
ciwu organu do złożonego zgłosze-
nia,

6.  Usunięcie drzewa bez dokona-
nia zgłoszenia lub przed upły-
wem terminu przewidzianego do 
wniesienia przez organ sprzeci-
wu. 
Administracyjną karę pieniężną, 

o której mowa powyżej w:
<  w pkt. 1–3, 5 i 6, ustala się w wyso-

kości dwukrotnej opłaty za usu-
nięcie drzewa, a w przypadku, 
w którym usunięcie drzewa jest 
zwolnione z obowiązku uiszcze-
nia opłaty, administracyjną karę 
pieniężną ustala się w wysokości 
takiej opłaty, która byłaby pono-
szona gdyby takiego zwolnienia 
nie było.

<  pkt. 4, ustala się w wysokości opła-
ty za usunięcie drzewa, pomnożo-
nej przez 0,6.
Kara jest nakładana na posiadacza 

(w tym właściciela) nieruchomości 
albo właściciela urządzeń (np. właś-
ciciele linii przesyłowych), albo na 
inny podmiot, jeżeli działał bez zgody 
posiadacza nieruchomości. <zP

Opracowano na podstawie ustawy 
z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie usta-
wy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 
r. Poz. 1074)

wycINka DrZew Na prywatNych gruNtach

trudniej i drożej

ekologia
= Życie
4Po 30 latach od kryzysu energe-
tycznego Szwecja całkowicie unieza-
leżniła się od importu gazu i węgla. 
Dzięki innowacyjnej gospodarce, 
postawieniu na energię odnawialną, 
wykorzystaniu surowców odpado-
wych, sama stała się eksporterem 
prądu. Czy szwedzkie doświadcze-
nia mogą pomóc nam, żebyśmy za 
30 lat byli uniezależnieni od dostaw 
paliw energetycznych, zwłaszcza, 
że kończą się zasoby tradycyjnych 
źródeł energii? Tak, ale potrzebna 
jest wola polityczna, solidny rachu-
nek ekonomiczny i determinacja 
Polaków. Do tego należy przygoto-
wać młodzież, która już wkrótce 
powinna taką politykę realizować, 
kreować nowe inicjatywy, rozwijać 

innowacyjną, nowoczesną i proeko-
logiczną gospodarkę. Taką młodzież 
kształcimy w innych powiatowych 
szkołach.

Temat ten był jednym z wątków 
zorganizowanej 20 czerwca w bie-
ruńskim LO Powiatowej Konferencji 
Ekologicznej „Ekologia = Życie”. 
Uczestnicy – głównie młodzież 
i samorządowcy – obejrzeli film 
„Jak oni to robią – cud energetycz-
ny Szwecji”, wysłuchali wystąpień 
na temat doświadczenia Elektro-
wni Łaziska w ograniczaniu zanie-
czyszczenia środowiska naturalne-
go (Klemens Ścierski), gospodarki 
leśnej (Zdzisław Spendel), przepi-
sów dotyczących prawno–karnych 
konsekwencji  niszczenia przyro-
dy i zanieczyszczania środowiska 
naturalnego (Jan Słoninka) oraz 
wykorzystania do produkcji energii 
siły Słońca, biomasy i atomu. Kwe-
stia „Smog a nasze płuca oczami 
lekarza pulmonologa” była tematem 
prezentacji Heleny Magiery–Molen-
dowskiej, radnej naszego powiatu. 
„Czy ekologicznie musi oznaczać 
drogo – Eko–nomia vs eko–logia” na 
ten temat mówił dr hab. Jan Czem-
pas, prof. Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach. <r

Helena 
Magiera-Molendowska 

mówiła o wpływie smogu 
na nasze zdrowie.
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Z PRAC ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP

sprawność i wyszkolenie
18 drużyn z ośmiu jednostek OSP naszego powiatu (około 250 strażaków) uczestniczyło w X Powiato-
wych Zawodach Sportowo–Pożarniczych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Bieruń-
sko–Lędzińskiego. 

4Zawody zostały zorganizowane 24 czerw-
ca na boisku Stali w Chełmie Śląskim przez 
Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych  Powiatu Bieruńsko Lędzińskiego, 
Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej 
w Tychach, przy dużym wsparciu Starostwa 
Powiatowego w Bieruniu.

Jak zawsze celem organizowanych co dwa 
lata zawodów była ocena wyszkolenia pożaro-
wego poszczególnych jednostek. Podwyższanie 
umiejętności praktycznych oraz popularyzacja 

wśród młodzieży i społeczeństwa zagadnień  
bezpieczeństwa i ochrony przeciw pożarowej 
jest ciągłym  zadaniem  społeczności straża-
ckiej. Ćwiczenia  i rywalizacja sportowa pozwa-
lają podnieść poziom wyszkolenia i sprawność 
fizyczną naszych strażaków. Wyszkolenie, które 
jest potrzebne dzisiaj do obsługi nowoczesnego 
sprzętu ratownictwa, zdobywa się właśnie przez 
różnego rodzaju ćwiczenia, szkolenia, zawody. 
Dlatego zawody te były kolejnym krokiem w zdo-
bywaniu umiejętności ratowniczych przez stra-

żaków – tych już wyszkolonych oraz młodych, 
którzy się do tej służby przygotowują.

Zawody  rozpoczęły się o godz. 10.00 a zakoń-
czyły o godz. 15.00. Poszczególne konkurencje 
rozegrano w czterech grupach wiekowych: Grupa 
A – seniorzy; Grupa C – kobiety; Grupa A1 – chłop-
cy 12–15 lat; Grupa C1 – dziewczęta 12–15 lat.

W poszczególnych grupach pierwsze miejsca 
zajęły reprezentacje jednostek OSP: Bojszowy 
Nowe, Bojszowy, Lędziny i ponownie Lędziny.
Powiatowe  Zawody Sportowo Pożarnicze  przy-

sporzyły wszystkim uczestnikom wiele emocji, 
a duch strażackiego zacięcia   tworzył wspania-
łą sportową atmosferę. 

Zarząd Oddziału Powiatowego wyraża podzię-
kowanie Radzie Powiatu, Radnym, Zarządowi 
Powiatu za wsparcie tego przedsięwzięcia. Stra-
żacy zapewniają, że przeznaczone na ten cel 
środki zaowocują i strażaków nigdy nie zabraknie, 
by nieść pomoc w każdym nieszczęściu czy kata-
klizmie – stwierdził Stanisław Brzeskot, sekretarz 
Zarządu Powiatowego ZOSP. <
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ochrona przeciwpowodziowa – pieniądze decydują 
o wszystkim, a tych jest o wiele za mało  

4DOKOńczeNIe ze STR. 9
– Nie dysponujemy pieniędzmi na 

budowę wałów. Nie jest to zadanie 
samorządu powiatowego. O przy-
znaniu środków decydują rząd i par-
lament – to one opracowują budżet 
i dzielą środki. Robimy wszystko, aby 
uratować powiat. Tylko nasze oddol-
ne,  wspólne działania mogą przynieść 
oczekiwany efekt i wpłynąć na wolę 
polityczną rządzących – powiedział 

Bernard Bednorz.  Dodał, że z punk-
tu widzenia samorządów szczególnie 
dokuczliwym problemem jest skom-
plikowany podział odpowiedzialności 
za utrzymanie wód i wałów. Starosta 
wiąże duże nadzieje z zapowiadanymi 
zmianami w polskim prawie wodnym, 
z ustanowieniem jednego gospodarza 
wód, wałów, urządzeń wodnych.

Na razie będzie się robić to, co 
można i na co wystarcza pieniędzy.

– W imieniu swoim i mieszkań-
ców Chełmu Małego dziękuję Panu 
Staroście, że zainteresował się 
sprawą wału przeciwpowodzio-
wego – powiedział po spotkaniu 
Józef Smyrek. Chełm Śląski  jest tą 
gminą w naszym powiecie, która po 
powodzi w 2010 roku podjęła bar-
dzo energiczne działania dotyczące 
ochrony przeciwpowodziowej Cheł-
mu Małego. Po decyzji wójta Stani-

sława Jagody i Rady Gminy w 2012 
roku zaczęliśmy tworzyć koncepcję 
ochrony, zleciliśmy opracowanie 
projektu, podjęliśmy starania, aby 
gmina mogła stać się inwestorem 
budowy wału – poinformował prze-
wodniczący Rady Gminy Kazimierz 
Plewnia.  

Posiedzenie odbyło się w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Chełmie Śląskim. 
Trwało ponad 3,5 godziny. <Mr

CO STANOWI PRAWO
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
Art. 4. 1. Organami właściwymi w spra-
wach gospodarowania wodami są:
1)  minister właściwy do spraw gospo-

darki wodnej;
2)  Prezes Krajowego Zarządu Gospo-

darki Wodnej – jako centralny organ 
administracji rządowej, nadzorowany 
przez ministra właściwego do spraw 
gospodarki wodnej;

3)  dyrektor regionalnego zarządu 
gospodarki wodnej – jako organ 
administracji rządowej niezespolo-
nej, podlegający Prezesowi Krajowego 
Zarządu Gospodarki Wodnej;

4) wojewoda;
5)  organy jednostek samorządu tery-

torialnego.

Art. 88a. 1. Ochrona przed powodzią jest 
zadaniem organów administracji rzą-
dowej i samorządowej.
2.  Użytkownicy wód współpracują z orga-

nami administracji rządowej i samo-
rządowej w ochronie przed powodzią, 
w zakresie określonym w przepisach 
ustawy oraz w odrębnych przepisach. 
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4Kolejnym gościem w Galerii Sta-
rostwa Powiatowego będzie fotograf 
Marek Bednarz z Bierunia (rocznik 
1975), którego pasją są zdjęcia kra-
jobrazów i przyrody.  Marek Bednarz 
współpracuje z Wydziałem Promocji 
Starostwa Powiatowego. Jest autorem 
fotografii do powiatowych wydaw-
nictw i kalendarzy, swoje zdjęcia 
zamieszcza także na łamach infor-
matora „powiatbl.pl”. 

Otrzymał kilka wyróżnień w kon-
kursach fotograficznych. Najwięk-
szym osiągnięciem było wyróżnienie 

w VIII Międzynarodowym Festiwalu 
Fotografii Przyrodniczej Sztuka Natu-
ry – Toruń 2015. Jego zdjęcia ukazały 
się w okolicznościowym wydawni-
ctwie „Album Małopolska”. Prezento-
wał zdjęcia na 10 wystawach pokon-
kursowych. Jego zdjęcia ukazały się 
drukiem między innymi w „National 
Geographic Polska”, „Poznaj Świat”, 
„Digital Camera Polska” i w dwumie-
sięczniku ASF International Fine Art 
Photography.

Wystawa fotografii Marka Bednarza 
będzie otwarta od 10 lipca. <Mr

doświadczanie 
naturyMajowe obrady Rady Powiatu 

poprzedziło uroczyste prze-
kazanie kluczyków do nowe-
go samochodu służbowego 
Komendy Powiatowej Policji 
w Bieruniu – hybrydowej 
toyoty auris kombi z radio-
telefonem, zakupionej dzięki 
dofinansowaniu z Powiatu 
Bieruńsko–Lędzińskiego.

4Samorząd powiatowy wydatnie 
wspiera funkcjonowanie lokalnej poli-
cji. Nie licząc wspomnianej toyoty, 
na zakup której przekazał 35 tys. zł, 
w bieżącej kadencji, od początku 2016 
roku, przeznaczył dla KPP w Bieruniu 
247 tys. 400 zł!

Pieniądze te zostały przeznaczone na 
modernizację budynku komendy polega-
jącej na adaptacji pomieszczenia byłej 
siłowni na archiwum, przy jednoczesnej 
przebudowie budynku zaplecza tech-
nicznego na obiekt siłowni oraz na zakup 
i montaż zamka szyfrowego z czytni-
kiem kluczy, ograniczającego dostęp 
do pomieszczeń jednego z wydziałów. 
Na ten cel powiat przekazał 140 tys. zł. 
Wcześniej 82 tys. 500 zł powiat przeka-
zał na zakup dwóch innych samochodów 
policyjnych, a dodatkowo środki na sfi-
nansowanie nagród za wzorową służbę 
dla funkcjonariuszy oraz na zorganizo-
wanie powiatowych turniejów dla dzieci 
i młodzieży, których celem była szeroko 
rozumiana profilaktyka i poprawa bez-
pieczeństwa.

Najnowszym przykładem dzia-
łań profilaktyczno–promocyjnych 
jest powiatowy konkurs plastyczny 
dla uczniów szkół gimnazjalnych na 
plakat pt. „Bezpieczny Senior w Bez-
piecznym Powiecie”.

Przy okazji przekazywania klu-
czyków do samochodu, laureatce 
tego konkursu (Angelice Natkańskiej 
z Lędzin) i dwom jego wyróżnionym 
uczestniczkom (Paulinie Januszew-
skiej i Patrycji Trombali z Bierunia) 
wręczone zostały nagrody ufundowa-
ne przez powiat. Powiat sfinansował 
druk ulotek i naklejek z przestrogami 
dla seniorów, wykorzystujących nagro-
dzone rysunki gimnazjalistek.

Niedawno Zarząd Powiatu rozpa-
trzył wniosek Komendanta Powiatowe-
go Policji o pomoc w ramach Funduszu 
Wsparcia Policji i przekazanie w 2017 
roku środków na remont i moderniza-
cję sali odpraw (planowany koszt to 
154 tys. zł) oraz na dofinansowanie 
zakupu kolejnego samochodu osobo-
wego – oznakowanego. Zarząd wstęp-
nie zadeklarował pomoc w wysokości 
57 tys. zł w roku bieżącym i 100 tys. zł 
w roku przyszłym. <r

pomagamy naszej policji
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Przekazanie kluczyków Komendantowi bieruńskiej policji.

Hybrydowy auris już w służbie.

Laureatki konkursu z opiekunami.
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4Renoma (wszystkich) Orlików w naszym powiecie 
sprawiła, że kolejny raz nasz powiat był organizatorem 
Wojewódzkiego Finału Śląskiej Ligii Orlików w piłce 
nożnej dziewcząt i chłopców o Puchar Marszałka Woje-
wództwa Śląskiego.

Finał VII edycji odbył się 8 czerwca. Po uroczystym 
otwarciu imprezy na Orliku przy bieruńskim ogólniaku, 
rozpoczęły się rozgrywki. Turniej szkół podstawowych 

rozegrany został na obiektach  przy Gimnazjum w Imie-
linie oraz BOSiR w Bieruniu Nowym; turniej gimnazjów na 
Orlikach przy LO w Bieruniu i przy Gimnazjum w Bojszo-
wach, a turniej szkół ponadgimnazjalnych na Orlikach przy 
Powiatowych Zespołach Szkół w Bieruniu i Lędzinach.

Ta udana impreza odbyła się pod egidą Marszałka 
Województwa Śląskiego, władz naszego powiatu oraz 
Zarządu Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego.

Sportowe Orliki dobrze się 
już „zagnieździły” w naszym 
powiecie. Trzy funkcjonujące 
przy naszych szkołach powia-
towych (LO i PzS w Bieruniu, 
PzS w Lędzinach) obiekty 
z powodzeniem służą młodzieży, 
dzieciom i dorosłym. Najważ-
niejszy problem związany z  ich 
funkcjonowaniem to finanso-
wanie. O to zapytaliśmy KARO-
LINĘ GŁÓWczYK z Powiatowe-
go zespołu Szkół w Bieruniu

<�Jaki jest roczny koszt funkcjono-
wania Orlika i kto go pokrywa?
– Wynosi on około 61 tys. zł.  Funk-

cjonowanie Orlika jest finansowane ze 
środków Powiatu Bieruńsko–Lędziń-
skiego (54.300 zł) oraz Fundacji Roz-
woju Kultury Fizycznej (w bieżącym 
roku jest to kwota 6.582 zł).

W skład tych kosztów wchodzą: 
wynagrodzenia trzech animatorów 
oraz gospodarza obiektu, opłaty za 
prąd, wodę, wywóz odpadów komu-
nalnych, przeglądy obiektu, jego 
ubezpieczenie obiektu, zakup sprzę-
tu sportowego i środków czystości… 
Z funkcjonowaniem obiektu wiąże się  
również utrzymanie jego nawierzch-
ni poprzez wykonywanie comie-
sięcznych zabiegów pielęgnacyjnych, 
między innymi mechaniczne szczot-
kowanie nawierzchni, mechaniczne 
usuwanie liści, uzupełniania granula-
tu. Zabiegi te wykonuje nieodpłatnie 
Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu.

<�W jaki sposób będą wykorzysta-
ne środki otrzymane z Fundacji 
Rozwoju Kultury Fizycznej?
– Środki zewnętrzne otrzymane na 

podstawie umowy o przyznanie dofi-
nansowania zawartej z z Fundacją 
Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach 
projektu „Lokalny Animator Sportu” 
zostaną przeznaczone na finansowa-
nie części wynagrodzeń dwóch lokal-
nych animatorów sportu (dokładnie 
na 414 godzin ich pracy, czyli około 
18,5 % ogólnej liczby godzin funk-
cjonowania obiektu w skali roku), 
których Fundacja zakwalifikowa-
ła w swoim programie na podsta-
wie wcześniej składnych wniosków 
rekrutacyjnych. <r

orliki mają się dobrze

Na Orliku przy Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu. 
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