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Zanim ruszy sezon robót na drogach
Ulica chemików 

w BierUniU
W ramach prac przygotowaw-

czych do naprawy nawierzchni 
ulicy Chemików w Bieruniu, o któ-
rej pisaliśmy w ostatnim numerze, 
6 marca Przedsiębiorstwo Remon-
tów Ulic i Mostów S.A. przeprowa-
dziło dodatkowe odwierty kontrolne 
warstw konstrukcyjnych drogi. 21 
marca PRUM  przekazał Powiato-
wemu Zarządowi Dróg program 
naprawczy wraz z wynikami badań 
z dodatkowych odwiertów. Wyko-
nawca  zobowiązał się do przystą-
pienia od 7 maja do robót napraw-
czych w całości na własny koszt 
z usunięciem wszystkich wad.

Powiatowy Zarząd Dróg w Bie-
runiu w międzyczasie  pozytywnie 
zaopiniował projekt tymczasowej 
organizacji ruchu dla napraw gwa-
rancyjnych. Projekt ten przewiduje 
wprowadzenie sygnalizacji wahad-
łowej w dwóch etapach.  

Ulica remizowa  
w BierUniU 

Trwa procedura przetargowa 
na wykonanie robót budowlanych 
dla zadania pn.: Przebudowa drogi 
powiatowej 5919S, ul. Remizowej 

w Bieruniu. Złożone zostały 3 ofer-
ty, z których 6 marca wybrano naj-
korzystniejszą, którą przedstawiła 
Firma Usługowo–Budowlana FIL–
BUD z Katowic. Wykonawca podjął 
się zadania za kwotę 1 523 966,00 zł. 

W ramach robót wykonana zosta-
nie przebudowa jezdni, chodnika, 
zjazdów, zatoki postojowej oraz 
elementów odwodnienia. Termin 
realizacji zadania został określony 
do końca lipca. Inwestycja sfinanso-
wana będzie wspólnie przez powiat 
i miasto Bieruń, które przeznaczy-
ło na ten cel 650 tysięcy złotych ze 
swojego budżetu.

Ulica Satelicka 
w imielinie 

Trwa także procedura prze-
targowa na wykonanie robót 
budowlanych dla zadania pn.: 
Przebudowa drogi powiatowej 
5916S, ul. Satelickiej w Imieli-
nie wraz z budową łącznika do 
drogi gminnej ul. Maratońskiej. 5 
marca upłynął termin składania 
ofert. Do przetargu przystąpiło 5 
firm. W ramach zadania wykona-
na zostanie przebudowa drogi od 
skrzyżowania z ul. Ściegiennego 
oraz budowa łącznika ul. Sateli-

ckiej do ul. Maratońskiej.  Termin 
realizacji zadania został określo-
ny do 28 września.

Powiat Bieruńsko–Lędziński ubie-
ga się o dofinansowanie tego zada-
nia ze środków rezerwy subwencji 
ogólnej Ministerstwa Infrastruk-
tury i Budownictwa. Obecnie trwa 
weryfikacja złożonych wniosków. 
Ponadto Powiat Bieruńsko–Lędziń-
ski otrzymał pomoc finansową ze 
strony miasta Imielin na to zadanie 
wysokości 1 250 000,00 zł.

Ulica oSada 
w Chełmie Śląskim

Kolejna rozpoczęta procedura 
przetargowa dotyczy wykonania 
robót budowlanych dla zadania 
pn.: Przebudowa drogi powiatowej 
5924S, ul. Osada w Chełmie Ślą-
skim z zastosowaniem „cichych 
asfaltów” – etap I. Otwarcie ofert 
dla tego postępowania odbędzie się  
29 marca. W ramach zadania wyko-
nana zostanie przebudowa drogi 
w zakresie jej konstrukcji. Termin 
realizacji zadania został określo-
ny do 27 lipca. Na realizację tego 
zadania Chełm Śląski przekazał 
powiatowi milion złotych pomocy 
finansowej.<

16 marca w siedzibie Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
odbyło się spotkanie w sprawie 
dróg serwisowych, które powstaną 
wraz z nowym śladem drogi eks-
presowej S1, która będzie przebie-
gać przez teren powiatu bieruńsko-
lędzińskiego. Inwestycja ma ruszyć 
w 2019 roku.

- Wzdłuż S1 powstawać będą drogi 
serwisowe – przypomina wicestaro-
sta Mariusz Żołna, który uczestniczył 
w marcowym spotkaniu w Katowicach 
– Zwykle budowane są w standardzie 
drogi utwardzonej. My proponujemy, 
żeby na paru odcinkach na terenie 
powiatu były to drogi asfaltowe o sze-
rokości 6-7 metrów, którymi można 
będzie poprowadzić ruch lokalny, 

drogowy transport węgla z kopalń 
do planowanych węzłów w Bieruniu 
czy Lędzinach i dodatkowo skomu-
nikować nowe tereny inwestycyjne 
naszych gmin. GDDKiA jest zainte-
resowana naszą propozycją i wyraża 
wstępną gotowość budowy asfalto-
wych odcinków dróg serwisowych, 
pod warunkiem jednak, że później 
ich bieżące utrzymanie i odśnieżanie 
przejmą gminy.

Pierwsze spotkanie w tej sprawie 
z włodarzami gmin powiatu odbyło 
się w ubiegłym roku w starostwie. 
W marcu zaprezentowane zosta-
ły stanowiska i koncepcje władz 
gmin odnośnie tego przedsięwzię-
cia. Kolejne spotkanie zaplanowane 
zostało na kwiecień.<

Toczą się rozmowy w sprawie 
dróg serwisowych wzdłuż S1

Formalnościom stało się 
zadość i  9 marca w siedzibie 
starostwa wicemarszałek 
Województwa Śląskiego 
Michał Gramatyka, starosta 
bieruńsko–lędziński Ber-
nard Bednorz i wicestarosta 
Mariusz Żołna w obecności 
członka zarządu Henryka 
Paruzela i przewodniczącej 
Rady Powiatu Anny Kubicy 
podpisali umowę na dofinan-
sowanie projektu pn. „Prze-
budowa budynku maszyny 
wyciągowej z przeznaczeniem 
na utworzenie Centrum Usług 
Społecznych Powiatu Bieruń-
sko–Lędzińskiego”. 

Ponad 6,5 mln złotych to najwięk-
szy grant w całej dotychczasowej 
historii powiatu; 5,8 miliona złotych 
pochodzić będzie ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Regionalnego, 
kolejne ponad 700 tysięcy wyłoży 
budżet państwa. 

– Po adaptacji w latach 2008–
2009 budynku byłej kopalni Piast 
przy Lędzińskiej 24 na Powiatowe 
Centrum Społeczno–Gospodarcze 
z dofinansowaniem ze środków unij-
nych dzisiaj podpisujemy umowę na 
nowe zadanie – budowę Centrum 
Usług Społecznych Powiatu Bieruń-
sko–Lędzińskiego w obiekcie, który 
kiedyś był maszyną wyciągową byłej 
kopalni Piast – przypomniał wice-
starosta Mariusz Żołna – Zrodził 

się pomysł, żeby w budynku, który 
należy do powiatu, powstał ośrodek 
przeznaczony dla osób starszych, po 
60 roku życia, mieszczący Centrum 
Dziennego Pobytu wraz z Klubem 
Seniora oraz mieszkania wspomaga-
ne i chronione. Według danych GUS 
na koniec 2015 roku takich osób na 
terenie powiatu było ponad 11 tysię-
cy.

Centrum i Klub wchodzą w skład 
kosztów kwalifikowanych, obję-
tych dofinansowaniem, mieszkania 
powstaną na własny koszt powiatu, 
który do środków unijnych dołoży 
w sumie 4,2 miliona złotych.

– Swoim projektem powiat ideal-
nie wpasował się w aktualną polity-
kę Unii Europejskiej. Z jednej strony 
konieczność przekształcania terenów 
powęglowych, z drugiej inwestowanie 
w potrzeby ludzi w wieku senioralnym 

– ocenił wicemarszałek Michał Gra-
matyka. – Jako człowiek stąd, radny 
wojewódzki wybrany m. in. w powie-
cie bieruńsko–lędzińskim, mogę tego 
typu inicjatywom tylko przyklasnąć. 
Tym bardziej, że to chyba największe 
pieniądze, jakie udało się powiatowi 
pozyskać w obecnej perspektywie 
finansowania. Jako społeczeństwo 
jesteśmy coraz… dojrzalsi. Coraz 
większy odsetek stanowią wśród nas 
ludzie w wieku senioralnym. Dlate-
go Województwo Śląskie podejmuje 
cykl inicjatyw pod wspólnym hasłem 
„Śląskie dla Seniora”. W miastach, 
gminach i powiatach organizujemy 
„Senioralia”, rozdajemy starszym 
osobom „koperty życia”. Powołali-
śmy Śląską Radę Seniorów, która 
pracuje nad aktualnymi problemami 
tej grupy społecznej. Z tego punktu 
widzenia cieszy nas, że Powiat Bie-

ruńsko–Lędziński także koncentruje 
się na potrzebach osób starszych 
między innymi przez projekty takie, 
jak Centrum Usług Społecznych.

– To jest kolejny obiekt starej 
kopalni Piast rewitalizowany przez 
powiat – przypomniał z kolei staro-
sta – To kontynuacja pewnego dzie-
ła, które rozpoczęliśmy przed paru 
laty i największa dotacja, jaką powiat 
uzyskał w czasie swojego istnienia. 
Procedury przetargowe już trwają, 
więc mam nadzieję, że za około 18 
miesięcy będziemy mogli spotkać 
się ponownie przy okazji oddania tej 
inwestycji do użytku i że będzie ona 
dobrze służyła społeczności lokalnej. 

Traktujemy ten obiekt jako początek 
ważnej sprawy i ważnego przedsię-
wzięcia zapewnienia odpowiedniej 
opieki osobom w wieku 60+. Społe-
czeństwo się starzeje, więc wycho-
dzimy tym tendencjom naprzeciw. 
Tchniemy przy okazji nowe życie 
w maszynę, której nikt nie chciał, 
a powiat ją przejął, znalazł na nią 
pomysł i źródło finansowania, by go 
zrealizować. Uroczysta oprawa, jaką 
nadaliśmy dzisiejszemu spotkaniu 
i obecność pana marszałka świad-
czą o tym, że to jest dla nas bardzo 
ważny dzień.<

Teraz pozostało już tylko wybudować 
centrum dla seniorów

| marzec 2018 r. 

Powiatowy projekt współgra z 
założeniami lokalnych programów 
rewitalizacji. Program lędziński na 
lata 2017–2020 diagnozuje duże braki 
w dostępie do usług opiekuńczych dla 
osób starszych. Charakterystyczny 
dla gminy jest niedostateczny system 
opieki nad osobami starszymi oraz 
niski poziom życia takich osób. Brak 
na terenie miasta zakładu opiekuń-
czo–leczniczego powoduje, że osoby 
obłożnie chore, opuszczające szpital 
i wymagające całodobowej opieki nie 
mają zapewnionego wsparcia. Postę-
pujące zmiany w strukturze społecz-
nej i niewielkie zaangażowanie osób 
starszych w różne formy aktywności 
społecznej, np. wolontariat, wska-
zują na potrzebę zapewnienia im 
wysokiej jakości usług opiekuńczych 
i pobudzenie ich aktywności, która 
mogłaby służyć społeczności lokal-
nej. Centrum Usług Społecznych 
odpowiada na te potrzeby.

Bardzo cieszę się z uzyskanej dotacji, dzięki 
której blask uzyska zabytkowy budynek daw-
nej maszyny wyciągowej Piast w Lędzinach, ale 
co najważniejsze – powstanie obiekt, w którym 
osoby starsze naszego powiatu będą mogły spo-
tykać się w swoim gronie, rozwijać zaintereso-
wania, korzystać z różnych form specjalistycznej 
terapii, w tym rehabilitacyjnej – podsumowała 
przewodnicząca Rady Powiatu Anna Kubica –  Nie 
waham się stwierdzić, że to najważniejsza inwestycja w dwudziestoletniej 
historii naszego powiatu, dająca duży potencjał samorządowi w obszarze 
wspierania osób starszych, w szczególności samotnych i schorowanych.

Chcemy, aby nasi seniorzy w Centrum Usług Społecznych znaleźli 
miejsce atrakcyjne dla siebie, gdzie w sposób w pełni satysfakcjonują-
cy i aktywny będą mogli zaspokajać własne potrzeby i aspiracje, dbać 
o zdrowie, a nade wszystko – miło spędzać czas. <



marzec 2018 r.|  

Uwaga podróżUjąCy 
aUtoBUSami!
Niższe ceny biletów okresowych 
i możliwość podróżowania na 
jednym bilecie na terenie KZK 
GOP, MZKP Tarnowskie Góry 
oraz MZK Tychy – to główne 
założenia nowej taryfy, która 
będzie obowiązywać od 1 kwiet-
nia br. Jednocześnie z oferty 
wycofane zostaną wszystkie 
bilety z limitem przejazdów, 
niektóre rodzaje biletów bez 
limitu przejazdów oraz  5-pro-
centowa promocja dla pasaże-
rów korzystających z elektro-
nicznych biletów okresowych. 
Wszystkie zmiany w taryfie 
KZK GOP zostają wprowadzane 
w związku z przyjęciem przez 
Zarząd Górnośląsko-Zagłę-
biowskiej Metropolii założeń 
zintegrowanego systemu tary-
fowo-biletowego oraz „Porozu-
mienia w sprawie ustanowienia 
zintegrowanego systemu tary-
fowo-biletowego”, które zostało 
podpisane pomiędzy GZM, KZK 
GOP, MZKP, MZK Tychy oraz 
gminą Rudziniec. Większość 
biletów okresowych od 1 kwiet-
nia będzie tańszych. Obniżki 
wahają się od ok. 4 proc. do 
ponad 20 proc. w zależności od 
rodzaju biletu.
Dodatkowo od 1 kwietnia 
zostaną zlikwidowane wszystkie 
rodzaje elektronicznych biletów 
okresowych z limitem przejaz-
dów oraz wybrane rodzaje elek-
tronicznych biletów okresowych 
bez limitu przejazdów tj.: 
- z grupy biletów imiennych 
bez limitu przejazdów wyco-
fane ze sprzedaży będą bilety: 
48-godzinne, 5-, 14-dniowe oraz 
bilet 30-dniowy upoważniający 
do przejazdu wyłącznie liniami 
autobusowymi lub wyłącznie 
tramwajowymi na terenie 
jednego miasta (gminy) oraz 
wakacyjny,
– z grupy biletów na okaziciela 
bez limitu przejazdów wycofane 
zostają bilety: 48-godzinne, 5- 
oraz 14-dniowe.
– w związku z wprowadzeniem 
bezpłatnych przejazdów dla 
dzieci i młodzieży w wieku od 
7 do 16 lat wycofany zostanie 
z oferty także szkolny.
Od 1 kwietnia wszystkie bilety 
okresowe i papierowe bilety 
jednorazowe oraz kupowane 
przez telefony komórkowe 
bilety jednorazowe staną się 
wspólną ofertą biletową orga-
nizatorów komunikacji działa-
jących w obszarze Metropolii 
i obowiązywać będą, tak jak 
dotychczas na liniach organizo-
wanych przez KZK GOP, MZKP 
Tarnowskie Góry oraz dodatko-
wo na liniach organizowanych 
przez MZK Tychy. Wyjątkiem są 
jednorazowe bilety kodowane na 
karcie ŚKUP, które obowiązują 
wyłącznie w komunikacji KZK 
GOP oraz MZKP Tarnowskie 

Co roku okresie jesienno-zimowym 
gwałtownie pogarsza się jakość ota-
czającego nas powietrza, a odpowie-
dzialność za taki stan ponoszą głównie 
mieszkańcy obszarów wiejskich i miej-
skich, najczęściej z domków jednoro-
dzinnych, którzy w ramach oszczędno-
ści spalają w swoich piecach śmieci, 
muły węglowe oraz flotokoncentraty 
(floty).

Żeby się przekonać, jaka jest skala problemu, 
w 2017 r. na prośbę Zarządu Powiatu Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach 
przeprowadził badania jakości powietrza wyko-
nane ambulansem pomiarowym. Punkt pomia-
rowy zlokalizowany był na terenie Miejskiego 
Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 
w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej.

Pomiary wykonano w okresie od 1grudnia 
2017 r. do 4 stycznia 2018 r. wspomnianym 
ambulansem, którym mierzono w sposób cią-
gły: pył zawieszony PM10 (z późniejszą anali-
tyką laboratoryjną wybranych metali ciężkich 
i benzo(a)pirenu), dwutlenek siarki, dwutlenek 
azotu, tlenek węgla i benzen. 

Pomiary wykazały, iż:
<  maksymalne stężenie pyłu PM10 w okresie 

doby wynosiło  196,1 µg/m3 i było przekro-
czone o prawie 300% w odniesieniu do normy 
dopuszczalnej wynoszącej 50 µg/m3 

<  stężenie średnie benzo-a-pirenu wynosiło 
16,75 ng/m3 i było przekroczone o prawie 1 
600% w odniesieniu do normy dopuszczalnej 
wynoszącej 1 ng/m3

<  pozostałe zmierzone stężenia substancji 
w powietrzu mieściły się w granicach norm 
dopuszczalnych jakości powietrza.
Na taki stan jakości powietrza, tj. bardzo wyso-

kie stężenia pyłu zawieszonego oraz zawartego 
w pyle benzo(a)pirenu, wpływ ma w głównej mie-
rze emisja z indywidualnego ogrzewania budyn-
ków mieszkalnych. 

Tymczasem zanieczyszczone powie-
trze ma poważny negatywny wpływ na 
stan naszego zdrowia. Najważniejszymi 
parametrami, które wpływają na szkodliwe 
oddziaływania pyłu zawieszonego na zdro-
wie jest jego stężenie, wielkość cząstek oraz 
skład chemiczny. Najbardziej niebezpiecz-
ne jest bezpośrednie narażenie na pył przez 
drogi oddechowe, które może być krótko-, 
bądź długookresowe. Krótkookresowe nara-
żenie na wysokie stężenia pyłu zawieszonego 
prowadzi głównie do podrażnienia błon śluzo-
wych górnych i dolnych dróg oddechowych, co 
może powodować zarówno chwilowe problemy 
z oddychaniem, jak i zaostrzenie objawów cho-
rób przewlekłych (np. astmy). Długookresowe 
narażenie na wysokie stężenia pyłu zawieszo-
nego zwiększa narażenie na wystąpienie scho-
rzeń układu oddechowego oraz układu krwio-
nośnego. Może również prowadzić do kumulo-
wania w organizmach substancji, dla których 
pył jest nośnikiem i dzięki niemu przedostają 
się one do krwioobiegu (np. benzo(a)piren, czy 
metale ciężkie).

Pył drobny podnosi ryzyko przede wszystkim 
chorób układu oddechowego, powodując m.in. 
świszczący oddech, ataki kaszlu i astmy, prze-
wlekłą obturacyjną chorobę płuc, a także ostre 
zapalenie oskrzeli. Pośrednio może zwiększać 
ryzyko zawału serca oraz udaru mózgu.

Nasilenie objawów zależy w dużym stopniu 
od stężenia pyłu w powietrzu, czasu ekspozycji, 
dodatkowego narażenia na czynniki pochodzenia 

środowiskowego oraz zwiększonej podatności 
osobniczej. 

Domowe kominy pozbawione są filtrów, dlate-
go produkują więcej zanieczyszczeń niż zakłady 
czy spalarnie śmieci. Dla porównania: podczas 
spalania odpadów w paleniskach domowych jest 
emitowanych ponad 700 razy więcej dioksyn niż 
podczas spalania odpadów w profesjonalnej spa-
larni. 

Odpady w warunkach domowych palone są 
w niskich temperaturach, a to powoduje wydzie-
lanie się zanieczyszczeń. W dymie z kominów 
możemy znaleźć całą tablicę Mendelejewa 
szkodliwych substancji, jakie powstają przy 
spalaniu w przydomowych instalacjach grzew-
czych. Szczególnie niebezpieczne dla 
zdrowia jest spalanie odpadów z two-
rzyw sztucznych np. typu PET, wkładów 
po wypalonych zniczach, worków folio-
wych, odpadów z gumy czy lakierowa-
nych materiałów (drewno, płyty lami-
nowane i inne). W wyniku spalania tego 
typu odpadów emitowane są rakotwór-
cze dioksyny, których toksyczny wpływ 
na zdrowie może objawić się dopiero po 
kilkudziesięciu latach np. w postaci cho-
rób nowotworowych.

Jeżeli myślisz że spalanie śmieci jest 
bezkarne i możesz truć sąsiadów, to 
zapamiętaj:

Z ustawy o odpadach jasno wynika, że pale-
nie śmieci jest możliwe tylko w spalarniach lub 
współspalarniach odpadów. 

Powołując się na artykuł 191 ustawy o odpa-
dach w brzmieniu „Kto, wbrew przepisowi 
art. 155, termicznie przekształca (spala) 
odpady poza spalarnią odpadów lub 
współspalarnią odpadów podlega karze 
aresztu albo grzywny”, która maksymalnie 
może wynieść nawet 5 tys. złotych. 

W dniu 18.12.2017 r. Sejmik Województwa Ślą-
skiego  przyjął „Program ochrony powietrza dla 
terenu województwa śląskiego mający na celu 
osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substan-
cji w powietrzu oraz pułapu stężeń ekspozycji”, 
który wszedł w życie 11 stycznia 2018 r. Program 
ten jest aktem prawa miejscowego i obowiązuje 
na terenie całego województwa śląskiego.

W Programie tym zostały określone działania 
kontrolne m.in. w zakresie: przestrzegania 
zakazu spalania odpadów w piecach 
domowych, przestrzegania zakazu spa-
lania odpadów zielonych, przestrzegania 

zakazu wypalania traw i łąk, przestrze-
gania zapisów uchwały ograniczającej 
stosowanie paliw i urządzeń grzewczych 
(tzw. uchwała antysmogowa).

Działania kontrolne przeprowadzane 
przez Gminę powinny dotyczyć:
1.  Kontrolowania przez straż miejską/gminną 

lub upoważnionych pracowników gmin, gospo-
darstw domowych w zakresie przestrzegania 
zakazu spalania odpadów w kotłach i piecach 
oraz kontrole przestrzegania zakazu spalania 
odpadów zielonych oraz kontrole przestrzega-
nia zakazu wypalania traw i łąk. Kontrole mogą 
odbywać się na podstawie upoważnienia przez 
prezydenta, wójta lub burmistrza pracowni-
ków gminnych lub straży miejskiej/gminnej 
w oparciu o art. 379 ustawy Prawo ochronz 
środowiska. Spalanie odpadów zielonych 
przyczynia się do wzrostu emisji substancji 
pyłowych oraz benzo(a)pirenu do powietrza 
dlatego szczególnie ważne jest prowadzenie 
kontroli w tym zakresie. W dużych miastach 
wskazane jest powołanie w strukturach Stra-
ży Miejskiej wyspecjalizowanej komórki zaj-
mującej się problematyką przestrzegania 
prawa ochrony środowiska, m.in.: w zakresie 
spalania odpadów (wysokość nakładanych 
mandatów za spalanie odpadów powinna być 
adekwatna do szkodliwości tego wykrocze-
nia i działać odstraszająco). We wszystkich 
gminach odbiór odpadów biodegradowal-
nych powinien być prowadzony bezpośrednio 
z posesji w celu ograniczenia procederu spa-
lania pozostałości z ogrodów.

2.  Udostępniania mieszkańcom numeru telefonu 
oraz formularza internetowego do zgłaszania 
wszelkich przypadków naruszeń dotyczą-
cych ochrony powietrza wraz z wymienieniem 
dokładnej listy zakazów, sposobów rozpozna-
nia ich naruszania (w celu ograniczenia licz-
by fałszywych alarmów) oraz minimalnych 
informacji, potrzebnych jednostce do podjęcia 
interwencji.

Sankcje karne dla jednostek samorzą-
du terytorialnego, w tym GMIN

Brak terminowej realizacji zadań określonych 
w programie ochrony powietrza oraz planach 
działań krótkoterminowych (w tym m.in. brak 
ww. kontroli w zakresie spalania odpadów) - 
organ za to odpowiedzialny podlega karze pie-
niężnej w wysokości od 10 000 zł do 500 000 
zł. Karę pieniężną, w drodze decyzji, wymierza 
wojewódzki inspektor ochrony środowiska, bio-
rąc pod uwagę ilość i wagę stwierdzonych uchy-
bień oraz naruszonych przez organ obowiązków 
(art. 315a ust. 1 pkt 3 oraz ust 2 ustawy Prawo 
ochrony środowiska). <

Palisz w piecu śmieciami  
i marnym opałem? To poczytaj

Chcąc włączyć się w walkę  z zanieczysz-
czeniem powietrza zarząd powiatu zdecy-
dował o wsparciu mieszkańców za pośred-
nictwem gmin. Powiat bieruńsko-lędziński 
udziela gminom pomocy finansowej w wyso-
kości 1 000 zł brutto do wymiany kotła zgod-
nie z wymaganiami określonymi w uchwale 
antysmogowej. Warunkiem udzielenia gmi-
nom pomocy finansowej z budżetu powiatu 
jest realizacja przez nie własnych progra-
mów ograniczenia niskiej emisji. Dopłata 
do wymiany kotła będzie więc dodatkowo 
zachętą dla gmin do uruchamiania progra-
mów ograniczania niskiej emisji. Jako pierw-
szy z takiego wsparcia skorzystał Imielin.
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– Przyszłość człowieka zależy od 
kultury! – te słowa Jana Pawła II 
zacytował starosta Bernard Bed-
norz jako motto swojego wystąpienia 
– Zgodnie z papieskim przesłaniem, 
odradzaniu się naszej lokalnej samo-
rządności towarzyszyła chęć honoro-
wania wyróżniających się twórców, 
animatorów i mecenasów kultury. 
Tak narodził się Clemens, który 
jest symbolem uznania dla dorobku 
artystycznego i dokonań kulturo-
twórczych. Jest wyrazem uznania 
dla talentu i zaangażowania laurea-
tów w ochronę naszego duchowego 
i materialnego dziedzictwa, w rozwój 
kultury i kształtowanie powiatowej 
tożsamości.

Kapituła Nagrody Starosty Bieruń-
sko–Lędzińskiego Clemens przyznała 
nagrody w trzech kategoriach. CLE-
MENSA PRO ARTE odebrała Imieliń-
ska Orkiestra Dęta, CLEMENS PRO 
CULTURA trafił do Chóru Polonia, 
a CLEMENSA PRO PUBLICO BONO 
otrzymało Stowarzyszenie Rozwo-
ju Zawodowego Śląska i Małopol-
ski. Pamiątkowe statuetki i dyplomy 
wręczyli starosta Bernard Bednorz 
i przewodnicząca Rady Powiatu Anna 
Kubica. Laudacje na cześć laureatów 
wygłosili: prof. Stanisław Dziewior 
– kierownik Katedry Instrumentów 

Dętych i Perkusji Akademii Muzycznej 
im. Karola Szymanowskiego w Kato-
wicach na cześć imielińskiej orkiestry, 
prof. Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach Jan Czempas – o 100–
letnim bieruńskim chórze, a Beata 
Tomanek, dziennikarka radiowa, 
uznana publicystka społeczna i regio-
nalna, laureatka nagród im. Juliusza 
Ligonia i Wojciecha Korfantego – o ślą-
sko–małopolskim stowarzyszeniu.

Uroczystość odbyła się tradycyj-
nie w sali widowiskowo–kinowej 
„Piast” w Lędzinach w obecności 

posłów, władz samorządowych gmin 
powiatu, przedsiębiorców i przyjaciół 
nagrodzonych. O artystyczną oprawę 
zadbali sami „muzyczni” laureaci: 
bieruński chór i imielińska orkiestra. 

Gratulacje zwycięzcom tegorocz-
nej edycji, oprócz władz powiatu zło-
żyli także burmistrzowie i wójtowie 
Bierunia, Lędzin, Imielina, Bojszów 
i Chełmu Śląskiego, dyrektor kopalni 
Piast–Ziemowi Rajmund Horst oraz 
laureat Clemensa, ceniony regionali-
sta, pisarz i działacz społeczny Aloj-
zy Lysko. <

Po Clemensa 
po czerwonym dywanie
W ubiegłym roku ścianka, a w tym roku czerwony dywan i półtorametrowe fotosy statuetek były 
elementami oprawy gali Clemensów, które podkreślały rangę tego wydarzenia, określanego bez 
wielkiej przesady mianem powiatowych Oscarów. Ale też przy całej mnogości imprez kulturalnych, 
jakie odbywają się na terenie powiatu, ta ma największy ciężar gatunkowy i zacne grono laurea-
tów. 15 marca po czerwonym dywanie do ich grona doszlusowali: Imielińska Orkiestra Dęta, Chór 
Polonia i Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego Śląska i Małopolski.

Kapituła przyznała nagrodę Imielińskiej Orkiestrze Dętej 
za całokształt działalności, szczególnie podkreślając 
wysoki poziom artystyczny zespołu. Nagroda jest wyra-
zem uznania dla dorobku muzycznego i działań integru-
jących lokalne środowisko muzyczne. Za niezwykle cenne 
kapituła uznała propagowanie zróżnicowanego reper-
tuaru, od utworów klasycznych, przez marsze górnicze, 
pieśni kościelne, po muzykę rozrywkową i filmową oraz 
stałą obecność orkiestry w życiu społeczno–kulturalnym 
powiatu bieruńsko–lędzińskiego. 

CLEMENS PRO ARTE 



Prof. Jan Czempas 
o Chórze Polonia

Małe miasto, takie jak Bieruń, to 
wspólnota osób połączonych emo-
cjami, lokalnym patriotyzmem, 
miłością do ukochanych miejsc. 
Lecz także historią Laureata. (…) 
Nie mam wątpliwości, że tegorocz-
ny Laureat Clemensa, a zarazem 
jubilat, bieruńska „Polonia”, mimo 
swojej plebejskiej genezy, zarówno 
przed wiekiem jak i dzisiaj, służy 
tej dobrej sprawie, której na imię 
Śląsk. Bo chór to także zawsze 
miejsce spotkania, do którego 
zmierzają zapraszający i zapra-
szani. To miejsce, gdzie można 
pielęgnować intymność swoich 
wspomnień. Chórzyści przycho-
dzą, by przez czas współobecno-
ści poczuć radość z wrośnięcia w 
nasze miasto, w nasze otoczenie. 
(…) Dzisiaj jest okazja, by celebro-
wać ważną datę z historii Bierunia. 
By zatknąć wiechę na gmachu stu-
letniego życia tegorocznego Laure-
ata Nagrody Clemens 2017. Ci uho-
norowani przez Kapitułę to zgrany, 
zjednoczony wspólnymi przeży-
ciami zespół. „Bo my tu mamy coś 
do zrobienia” – zapewne brzmi ich 
niewypowiadana głośno dewiza. To 
ci, którzy mogliby o sobie powie-
dzieć: realizując marzenia, wyma-
gamy od siebie więcej niż inni, a 
trwając przy swoich przekonaniach 
pomnażamy nasze wspólne dobro, 
wzbogacamy lokalną różnorod-
ność. (...) Po chórzystach jubilatki, 
bieruńskiej „Polonii”, coś jednak 
zostaje. Bo ona ciągle jeszcze coś 
nam daje. (…) Ta laudacja to niety-
powy rodzaj bukietu. Za uszanowa-
nie i pielęgnację wartości naszego 
miejsca, naszego odchodzącego 

Górnego Śląska. Za dowód Waszej 
tęsknoty za starym, które powoli 
odchodzi. Za tajemniczym górno-
śląskim etosem, który „też już się 
traci”. Żyjemy już bowiem między 
starym i nowym Śląskiem.

<<<

 
Prof. Stanisław Dziewior 
o Imielińskiej 
Orkiestrze Dętej

Orkiestry dęte są nieodłączną 
częścią krajobrazu Górnego Ślą-
ska. (…) Niegdyś muzyka płynąca 
z instrumentów dętych towarzy-
szyła ludziom na każdym etapie 
życia. Obwieszczała wesołe nowi-
ny, takie jak wesela, rozmaite uro-
czystości kościelne i państwowe, 
ale towarzyszyła również zmarłym 
w ich ostatniej drodze. (…) Dokład-
nej daty powstania orkiestry dętej 
w Imielinie nie sposób dzisiaj usta-
lić. Pierwsza pisemna wzmianka o 
zespole pochodzi z 1925 roku. W 
„Gościu Niedzielnym” z 19 lipca 
napisano m.in., iż z okazji odpustu 
„(…) …podczas obiadu wykonał p. 
Sojka ze swą wyborną orkiestrą 
koncert przed plebanią”. Prawdopo-
dobnie pierwszym kapelmistrzem 
zespołu był właśnie wspomniany 
Klemens Sojka. Już wtedy orkie-
stra była instytucją niemal rodzin-
ną – grali w niej bracia dyrygenta 
i całe rodziny Drobców, Raków 
oraz innych muzycznych familii. 
Po wojnie zespół wznowił działal-
ność, a kapelmistrzem został syn 
zmarłego w 1946 roku Klemensa 
– Józef Sojka, później zastąpiony 
przez Franciszka Wioskę. W latach 
60–tych ponownie kierownictwo 
zespołu objął Józef Sojka. Przez 

kilkanaście następnych lat dzia-
łalność orkiestry ograniczała się 
praktycznie do świątecznego gra-
nia w kościele oraz do sporadycz-
nych występów podczas różnego 
rodzaju festynów, zabaw itp. 

Radykalna zmiana nastąpiła 
w roku 1990, kiedy zespół został 
objęty patronatem Związku Gór-
nośląskiego i rozpoczęły się 
regularne próby w sali Świetlicy 
Środowiskowej w Imielinie. Kapel-
mistrz Józef Sojka wznowił też 
nauczanie gry na instrumentach 
dętych uzdolnionej muzycznie 
młodzieży. Po jego śmierci kierow-
nictwo zespołu objął Julian Gołup-
kiewicz, a po nim szefem zespołu 
został Paweł Król. 

W roku 1995, po odzyskaniu 
samorządności przez Imielin, 
orkiestra objęta została patrona-
tem miasta. Od 2000 roku ma swoją 
siedzibę w Domu Kultury „Sokol-
nia”. W lutym 2008 roku kierow-
nictwo artystyczne orkiestry objął 
syn Pawła Króla – Andrzej, który 
piastuje to stanowisko do dnia dzi-
siejszego.

<<<

Red. Beata Tomanek 
o Stowarzyszeniu Rozwoju 
Zawodowego Śląska 
i Małopolski

Stowarzyszenie Rozwoju Zawo-
dowego Śląska i Małopolski, które-
mu laudację poświęcam, pielęgnuje 
Pamięć Zbiorową naszej Wspólnoty 
Powiatowej, tej części historycznej 
Ziemi Pszczyńskiej. Przyczynia 
się działalnością wydawniczą do 
odświeżenia tej Pamięci. A dzięki 
ważnym książkom, jakie dotąd się 

ukazały, umacnia wkład kulturo-
wy Powiatu w Górnośląski Doro-
bek Kulturowy. (…) Stowarzysze-
nie Rozwoju Zawodowego Śląska 
i Małopolski dostrzegając trud 
piewców tej Ziemi – których nie 
jest wielu i których należy wspie-
rać, bo nigdzie indziej nie znajdą 
zrozumienia – sprawuje wyjątko-
wy mecenat. Mecenat niezależny, 
nasz, śląski. Mecenat nad piewca-
mi tej Ziemi – wystarczy wymienić 
ich nazwiska – to już nierzadko 
pierwsza liga, licząca się w kultu-
rze Górnego Śląska. Oto trzymam 
w rękach wzruszającą ogromem 
pracy książkę wybitnego Ślązaka 
pisarza Alojzego Lyski zatytułowa-
ną „Losy Górnoślązaków w dwu-
dziestym wieku”, która ukazała się 
staraniem Stowarzyszenia w 2013 
roku. (…) Kolejną ważną dokumen-
tacyjnie książką tego autora, stwo-
rzoną wspólnie z Henrykiem Gano-
bisem jest publikacja pt. Ożywieni 
przez miłość i pamięć” z 2015 roku 
o ofiarach wojny z terenu Nowego 
Bierunia, Bijasowic, Czarnuchowic, 
Ścierni i Jajost. (…) Do grona auto-
rów wspieranych przez mecenat 
wydawniczy Stowarzyszenia nale-
ży również ks. kanonik dr Józef 
Przybyła. Poruszające i ujmują-
ce prostotą są jego teologiczne 
rozważania o „Chrześcijańskim 
ethosie górniczym na przykładzie 
pracowników kopalni Ziemowit” 
– taki właśnie tytuł nosi naukowe 
dzieło wydane przez Stowarzysze-
nie w 2011 roku. (…) Stowarzysze-
nie Rozwoju Zawodowego Śląska i 
Małopolski wspiera również twór-
ców, którzy swoją uwagę poświęca-
ją ginącemu śląskiemu folklorowi. 
Wystarczy tu wspomnieć o dwóch 
ważnych pozycjach: „Zespół folk-

lorystyczny „Nowobierunianki”: 
1991–2011 Kalendarium monogra-
ficzne – zarys działalności” autor-
stwa Anny Marii Początek wydanej 
w 2012 roku, a także książce pub-
licysty, archiwisty i historyka dr 
Grzegorza Sztolera z Międzyrzecza 
o półwieczu działalności zespołu 
„Bojszowianie” z 2014 roku.

Oczywiście w gronie zacnych 
autorów Stowarzyszenia znaleźli 
się również amatorzy, jak choćby 
wieloletni naczelnik OSP w Mię-
dzyrzeczu Antoni Kumor, który w 
2014 roku wydał przy wsparciu 
Stowarzyszenia bogato ilustrowa-
ne kalendarium z historii straży i 
wsi. (…) Nakładem własnym auto-
ra i przy wsparciu Stowarzyszenia 
ukazała się cenna pozycja ukazu-
jąca codzienne życie i zwyczaje, a 
także historię zwykłych śląskich 
rodzin. Mowa tu o książce Marty 
Czarnynogi z 2012 roku zatytu-
łowanej: Historia mojej rodziny 
– wspomnienia. Życie codzienne, 
obyczaje i tradycje mieszkańców 
Bojszów i okolicy na tle wyda-
rzeń historycznych, społecznych i 
gospodarczych XX wieku na Gór-
nym Śląsku na przykładzie losów 
wielodzietnej rodziny Anny i Fran-
ciszka Czarnynogów. 

Również amator–historyk Rafał 
Bula posiadający już ważny doro-
bek publicystyczny – by wspo-
mnieć wydaną w 2005 roku książkę 
wpisującą się znakomicie w doku-
mentowanie tragicznych śląskich 
losów: „Unicestwieni przez wojnę 
i kłamstwo 1939–1955. Ofiary 
wojny w gminie i w parafii Chełm 
Śląski” – znalazł się w gronie zac-
nych autorów Stowarzyszenia. 
(…) W przygotowaniu są kolejne 
dzieła. <
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O laureatach

Chór „Polonia” kontynuuje tradycje Towarzystwa Śpie-
waczego „Polonia”, założonego w 1918 r. Nagroda jest 
wyrazem wdzięczności za kultywowanie śląskich 
tradycji śpiewaczych przez wiele pokoleń dyrygentów 
i chórzystów oraz wszelkie działania integrujące naszą 
lokalną społeczność. Kapituła doceniając całokształt 
działalności chóru w stuleciu jego istnienia, kultywowa-
nie tradycji patriotycznych, podkreśliła jego wpływ na 
odradzanie się ruchu śpiewaczego w powiecie bieruń-
sko–lędzińskim.

CLEMENS PRO CULTURA 

Kapituła przyznała nagrodę Stowarzyszeniu Rozwoju 
Zawodowego Śląska i Małopolski za całokształt działal-
ności wydawniczej, promowanie lokalnych autorów oraz 
wspieranie idei łączenia regionów i kultur. Mecenat Stowa-
rzyszenia wpływa znacząco na ocalenie regionalnej pamię-
ci historycznej. Nagroda jest ponadto wyrazem uznania 
dla wszelkich działań na rzecz lokalnych społeczności 
województw śląskiego i małopolskiego, a w szczególności 
przedsięwzięć kulturotwórczych oraz wspierania aktywi-
zacji zawodowej i inicjatyw proekologicznych.

CLEMENS 
PRO PUBLICO BONO

Chór „Polonia” kontynuuje tradycje Towarzystwa Śpie-
waczego „Polonia”, założonego w 1918 r. Nagroda jest 
wyrazem wdzięczności za kultywowanie śląskich 
tradycji śpiewaczych przez wiele pokoleń dyrygentów 
i chórzystów oraz wszelkie działania integrujące naszą 
lokalną społeczność. Kapituła doceniając całokształt 
działalności chóru w stuleciu jego istnienia, kultywowa-
nie tradycji patriotycznych, podkreśliła jego wpływ na 
odradzanie się ruchu śpiewaczego w powiecie bieruń-
sko–lędzińskim.

CLEMENS PRO CULTURA 
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Góry, a także taryfa odległoś-
ciowa, która obecnie dostępna 
jest również tylko w pojazdach 
KZK GOP oraz MZKP.  Szczegó-
łowy cennik na stronach: www.
kzkgop.com.pl/informacje/p-1-
zmiany-w-taryfie-kzk-gop-od-1-
kwietnia-2018-r.html
https://www.mzk.pl/zmiana-
cen-biletow-okresowych-od-1-
kwietnia-2018-r/#

szybki piT 
Trwa kampania informacyjna 
Ministerstwa Finansów, która 
wspiera podatników w rozli-
czeniu rocznej deklaracji PIT. 
Szybki PIT, organizowany już 
jedenasty raz, obejmie całą 
Polskę. Dla podatników przy-
gotowano w ramach akcji wiele 
ułatwień, które pomogą im 
złożyć roczne rozliczenie. Będą 
m.in. wydłużone godziny pracy 
i dyżury telefoniczne ekspertów, 
a także punkty rozliczeń w gale-
riach handlowych. 6-7 kwietnia 
2018 r. w najpopularniejszych 
centrach handlowych w naj-
większych miastach w Polsce 
będą czynne punkty rozliczeń 
PIT. Dzięki nim każdy podatnik 
w przerwie między zakupami 
będzie mógł wysłać swój PIT 
przez internet, takie same 
specjalne stanowiska kompu-
terowe dla osób wysyłających 
elektronicznie PIT będą działać 
w urzędach skarbowych przez 
cały okres rozliczeniowy, czyli 
do 30 kwietnia. 12, 19 i 26 kwiet-
nia w Ministerstwie Finansów 
odbędą się dyżury telefoniczne, 
w czasie których eksperci odpo-
wiedzą na pytania podatników 
dotyczące rozliczenia rocznego. 
26 i 27 kwietnia – czyli pod 
koniec okresu na składanie PIT, 
kiedy w urzędach panuje wzmo-
żony ruch, wszystkie urzędy 
skarbowe w Polsce będą praco-
wać dłużej. Kampanię będzie 
wspierać strona www.szybkipit.
pl, gdzie podatnicy znajdą 
wszystkie informacje potrzebne 
do złożenia PIT, m.in. instrukcje 
i broszury informacyjne. Dzia-
łania będą prowadzone również 
na profilu FB akcji.

logisTyCy jak zawsze 
mocni
8 marca uczniowie trzeciej 
klasy technikum logistycz-
nego Powiatowego Zespołu 
Szkół w Lędzinach w składzie:  
Krystian Gąsiorczyk, Tomasz 
Długosz, Adrian Ficek, Oliwia 
Nowak, Mateusz Maiczek 
i Wojciech Kozieł wzięli udział 
w ósmej edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Wiedzy Logistycznej 
zorganizowanej przez Wyższą 
Szkołę Biznesu w Dąbrowie 
Górniczej. W przeciągu 60 minut 
przyszli logistycy rozwiązywali 
test obejmujący treści naucza-
nia w szkołach ponadgimnazjal-
nych o profilu: technik logistyk, 

<  Zacznijmy od Clemensów, bo to temat 
na czasie i bardzo Pani bliski. 15 marca 
nagrody starosty wręczono po raz 17.

W tym roku decyzję podjęliśmy jednogłośnie, 
byliśmy zgodni. Przez  uczestnictwo w  życiu 
powiatu, a także pryzmat swoich funkcji, widzi-
my jak prężnie i ambitnie rozwija się kultura, 
a co za tym idzie trzeba i warto nagradzać ludzi 
za ich zaangażowanie i pracę. Clemensa Pro Arte 
otrzymała Imielińska Orkiestra Dęta, prowadzo-
na przez Andrzeja Króla. Repertuar orkiestry 
to wachlarz muzyczny – od klasyki, po muzykę 
rozrywkową. Nie ma tu miejsca na nudę, powta-
rzalność, jest ekspresja, ambicja, kreatywność.  
Kolejna nagroda – Clemens Pro Cultura – trafi-
ła w ręce bliskiego mi grona – chóru „Polonia”.  
Korzenie tego zespołu sięgają 1918 roku, kiedy 
to powstało Towarzystwo Śpiewacze „Polonia”; 
sto lat wcześniej zaczęto kultywować, pielęg-
nować tradycje śpiewacze naszej ziemi, miasta 
Bierunia, wiedząc, że to spaja, jest elementem 
patriotyzmu, walki o niezależność, powinnością 
dla przyszłych pokoleń, bo w śpiewie i muzyce 
przetrwają nasze obyczaje, historia. Clemens 
Pro Publico Bono – dla Stowarzyszenia Rozwoju 
Zawodowego Śląska i Małopolski, które promu-
je lokalnych twórców, wspierając porozumienie 
międzyregionalne, przedsięwzięcia kulturotwór-
cze, ekologiczne,  aktywizację zawodową.

<  Zrodził się już jednak pomysł, żeby 
zmodyfikować obecną formułę Clemen-
sów, czy to prawda, coś więcej…

Rzeczywiście rozważaliśmy całkowitą zmianę 
formuły przyznawania Nagród Starosty. Obser-
wujemy rynek kultury, jego prężność, staraliśmy 
się przez te lata, aby Clemensy trafiały do odpo-
wiedniego grona, nagradzały właściwe działania. 
Wnikliwie weryfikowaliśmy zgłoszenia, pozna-
waliśmy powiatowych twórców, to wszystko 
pozwala na wyciąganie wniosków, analizy, a co 
za tym idzie, udoskonalenie systemu nagradza-
nia, ale to jeszcze przed nami, bez pochopnych 
działań, aby honorowanie było rzetelne, nie 
budziło dyskusji.  

<  Odejdźmy na chwilę od tematu Cle-
mensów… wydaje mi się, że powiat 
ma wiele możliwości wsparcia stowa-
rzyszeń,  pasjonatów, którzy są w nich 
skupieni i ważną rolę do spełnienia 
w tym zakresie.

Oczywiście. Powiat to wiele zadań, działań, także 
wspieranie kultury. Interesujemy się twórcami 
powiatowymi, wspieramy instytucje, stowarzy-
szenia, promujemy lokalnych artystów– między 
innymi poprzez wydawnictwa, plenery, koncerty, 
czy wystawy, ale także nagrody.

<  Na razie w rozmowie koncentrujemy 
się na twórczości nieprofesjonalnej, 
amatorskiej, ale powiat wspiera i sam 
kreuje także wydarzenia profesjonalne. 
Zmierzam wprost do Jesieni Organo-

wej, sztandarowej imprezy muzycznej. 
Jesień Organowa to jest wydarzenie 
kulturalne z najwyższej półki.

Cienka jest granica między profesjonalizmem 
a amatorstwem, czasem ledwo dostrzegalna…, 
kiedy to już …sztuka? Większość działań zmie-
rza do profesjonalizmu, do udoskonalania, bo też 
i odbiorcę sztuki mamy coraz bardziej wymaga-
jącego. Wspomniana Jesień Organowa to jedno 
ze sztandarowych działań powiatu, wizytówka 
kulturalna.  Były Starosta, obecny Radny Sejmi-
ku Śląskiego – Piotr Czarnynoga, zainicjował to 
trafne i ważne przedsięwzięcie, dbając o jego 
poziom, rangę. Profesjonalne zespoły, muzycy, 
mistrzowska klasa, a wszystko ogólnodostępne 
dla mieszkańców powiatu.  Warto dodać, że Jesień 
Organowa, to także dyrektor artystyczny– Roman 
Jochemczyk,  wspaniałe prowadzenie, lekkość, 
przyswajalność wiedzy historycznej i muzycznej, 
podanej w ciekawej formie.

<  A jak ocenia Pani poziom potrzeb kul-
turalnych mieszkańców? Bo z jednej 
strony mamy nieduży powiat złożony 
z małych miejscowości, a z drugiej 
zaskakująco liczne grono ludzi muzy-
kujących, malujących, realizujących 
się w różnych formach artystycznych.

Ośrodki kultury działające na terenie powiatu 
mają bogaty wachlarz działań kulturalnych, ofertę 
skierowaną do różnych grup wiekowych, różnych 
potrzeb. Można rozwijać umiejętności, zaintereso-
wania, edukować się, a także odpocząć, bo sztuka 
to czasem rozrywka, relaks.   Ostatnio zamówili-
śmy w naszym ośrodku 43 bilety do opery krakow-
skiej na „Cyganerię” Pucciniego i wyprzedaliśmy je 
w jeden dzień. Przed nami w  Bieruniu Dni Teatru, 
a zapowiada się komediowo, wesoło. Zagra znana 
„Epidemia”,  zarażająca coraz to nowymi pomysła-
mi, „Teatr dla Dorosłych”, a także tym razem „Bab-
ski Kabaret”, 15 kwietnia,  z Emilią Krakowską, 
Lidią Stanisławską i Barbarą Wrzesińską. Będą 
żarty, skecze, piosenki.  Jeśli chcecie zobaczyć 
panie w akcji, to bilety za niewielką kwotę 20 zł 
są dostępne w naszych placówkach. Każde mia-

sto prężnie i aktywnie działa; podglądamy swo-
ich sąsiadów, mają świetne pomysły, przy okazji, 
pozdrawiam wszystkich dyrektorów, pracowników 
z instytucji kultury, bibliotek  w naszym powiecie.

<  Powiat stoi też orkiestrami. Przy kopal-
niach powstawały orkiestry górnicze, 
ale to już melodia przeszłości, dzisiej-
sze orkiestry to profesjonalne zespoły, 
czego przykładem był występ imie-
lińskich laureatów tegorocznych Cle-
mensów. Oni potrafią zagrać repertuar 
orkiestr górniczych, ale mają również 
całą masę innych propozycji.

Orkiestry to mój ulubiony świat po malarstwie, to 
doskonałe brzmienie, energia. Proszę posłuchać 
nagrodzonej Imielińskiej Orkiestry, jaki repertu-
ar, pomysły, profesjonalizm w dbałości o odbior-
cę. Z sentymentem myślę także o czasach, kiedy 
przy każdej kopalni wybrzmiewała orkiestra. 
Dbajmy o nie, pielęgnujmy tradycje śląskich 
orkiestr  dętych. Warto wspomnieć tutaj powia-
towy Przegląd Orkiestr Dętych! Dobra inicjatywa, 
mam nadzieję, że przetrwa.  

<  Czy ludziom potrzebna jest kultura? 
Pytam nie tylko radną i szefową komisji 
kultury Rady Powiatu, ale i dyrektora 
ośrodka kultury, który jest laureatem 
nagrody Clemensa, więc liczę na dobre 
uzasadnienie odpowiedzi na to reto-
ryczne, wydawać by się mogło, pytanie.

W obecnych czasach ciągłej pracy, pędu, mamy 
coraz mniej chwil dla siebie, na rozrywkę, odpo-
czynek, relaks, więc cenimy go, dobierając właś-
ciwe formy zagospodarowania tej przestrzeni. 
Klient rynku kultury to osoba wymagająca, ocze-
kująca właściwego poziomu. Ważna jest promo-
cja, reklama, aby program instytucji docierał do 
jak największej liczby ludzi, ale także krytycyzm, 
analiza – rozmowy z uczestnikami projektów, 
wydarzeń, ich spostrzeżenia, oceny, są dla nas 
istotnym kierunkiem działań.  

<  Komisja, której Pani przewodniczy, zaj-
muje się również edukacją. Jak ocenia  
Pani politykę oświatową powiatu?

Każda z placówek prowadzona jest z dbałością 
o poziom, realizację zainteresowań.  Liceum Ogól-
nokształcące ma bardzo dobrą renomę, Powia-
towe Zespoły Szkół oferują szeroką gamę nauki 
zawodów. Uważam, że działania powiatu zmierza-
ją w dobrą stronę. Zresztą, jeśli chodzi o PZS–y, 
procentuje dziś konsekwencja w budowaniu szkół 
dających o konkretny, solidny fach. W Polsce obec-
nie zaczęto doceniać wartość szkół zawodowych, 
my już mieliśmy takie szkoły od lat z dobrym 
wyposażeniem, kadrą, tradycjami. To wyszło m.in. 
przy okazji podpisania umowy z Polską Grupą 
Górniczą na kształcenie elektryków i mechaników 
ze specjalnością górniczą. Szkoły powiatu były 
przygotowane  na przyjęcie takiej oferty!

<  Dziękuję za rozmowę

W kulturze i edukacji  
liczy się jakość
Z Zofią Łabuś, przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego 

oraz członkiem Komisji Społecznej, Promocji Zdrowia i Kultury Fizycznej Rady Powiatu 
rozmawia Małgorzata Jędrzejczyk
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technik spedytor. Nasi logistycy 
znaleźli się w grupie ponad 
350 najlepszych uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych z 71 szkół 
z całej Polski, którzy głowili 
się nad pytaniami dotyczący-
mi frontów przeładunkowych, 
prawidłowego oznakowania 
materiałów niebezpiecznych, 
systemów transportowych i logi-
styki zwrotnej oraz rozwiązywa-
li zadania, w których wykazy-
wali się znajomością wyliczania 
podatku dochodowego, nalicza-
nia podatku Vat oraz ustalania 
przepustowości powierzchni 
magazynowej i podatności 
transportowej. Najlepszym  
w gronie naszych reprezen-
tantów okazał się Krystian 
Gąsiorczyk, który pokonał  300  
uczestników. Na drugim miejscu 
uplasował się Adrian Ficek, a na 
trzecim Mateusz Maiczek. JP

Śląskie gminy i powiaTy 
w StaroStwie
16 marca w Starostwie Powia-
towym w Bieruniu odbyło się 
posiedzenie Zarządu Śląskiego 
Związku Gmin i Powiatów. 
W jego trakcie przedyskutowano 
wiele tematów, m.in. problemy 
związane z zanieczyszczeniem 
powietrza w Polsce, a szczegól-
nie w woj. śląskim w kontekście 
rządowego programu #Polska-
BezSmogu 2018-2027 i tego, 
że wśród beneficjentów tego 
pilotażowego przedsięwzięcia 
nie znalazło się wiele miast woj. 
śląskiego.  Członkowie Zarządu 
wskazali na pilną potrzebę uru-
chomienia - drugiego z zapowia-
danych przez Rząd - programu, 
który będzie adresowany do 
miast powyżej 100 tys. miesz-
kańców. 
W trakcie posiedzenia członko-
wie Zarządu Związku wyra-
zili również obawy związane 
z organizacją zbliżających 
się wyborów samorządowych 
w kontekście zmian prawnych, 
które nastąpiły  w ostatnim cza-
sie w Kodeksie wyborczym.
Kolejnymi tematami posiedzenia 
były: nowy system informatycz-
ny do rejestracji pojazdów oraz 
sytuacja w ochronie zdrowia.

plany zaTrUdnienia 
kopalni
Wg danych na 9 marca stan 
zatrudnienia w KWK Piast-Zie-
mowit wynosi: 3952 osób – Ruch 
Piast oraz 3680 osób – Ruch 
Ziemowit. W sumie w KWK 
Piast-Ziemowit liczba zatrudnio-
nych na ten dzień wynosiła 7632 
pracowników. Natomiast plano-
wany stan zatrudnienia w KWK 
Piast-Ziemowit w roku 2020 wg 
danych na dzień 9.03.2018 r. 
będzie wynosił: 7192 – planowa-
ny stan zatrudnienia na dzień 
31.12.2020 r., 7202 – planowane 
średnie roczne zatrudnienie 
w roku 2020.

Misterium Męki Pańskiej to 
widowisko teatralne o bardzo 
bogatej tradycji, powstałe na 
gruncie dramatu liturgicz-
nego w Europie już w XII 
wieku. Inscenizacją Miste-
riów zajmowały się przede 
wszystkim miejskie organiza-
cje cechowe, a także specjalne 
bractwa (np. słynne Bractwo 
Męki Pańskiej, działające od 
1380 w Paryżu). 

Misteria zanikły w okresie reforma-
cji, a odrodziły się w XX wieku. Naj-
bardziej znane widowiska pasyjne 
obecnie odbywają się w Sewilli 
w Hiszpanii oraz w Poznaniu, War-
szawie i Kalwarii Zebrzydowskiej.

W powiecie bieruńsko–lędziń-
skim, Chełm Śląski, później Bieruń 
dołączyły jako pierwsze do nielicz-
nych miejscowości, w których od 
kilku lat odbywają się plenerowe 
misteria Męki Pańskiej.

W Bieruniu Starym inicjatorami 
Misterium Męki Pańskiej w 2015 
roku byli nauczyciele z Liceum 
Ogólnokształcącego im. Powstań-
ców Śląskich w Bieruniu: ks. Michał 
Makowski oraz Agnieszka Wyder-

ka–Dyjecińska. Dzięki wsparciu 
Dyrekcji i grona pedagogicznego 
LO w Bieruniu, to liturgiczne wido-
wisko wpisało się na stałe w kalen-
darium Bierunia i powiatu. Obecnie 
A.Wyderka–Dyjecińska kontynuuje 
tradycje pasyjne wraz z ks. Kami-
lem Kiełkowskim.

„Jest to ogromne przedsięwzię-
cie – jak mówi organizatorka –  naj-
pierw powstaje scenariusz przed-
stawienia. Główny wątek oparty 
jest na męce Pańskiej, czyli ostat-
nich dniach życia Jezusa Chry-
stusa. Jednak rokrocznie prze-
myślenia i narracja są odmienne. 
W ubiegłym roku inspiracją do 
powstania scenariusza była Pieta 
– słynna rzeźba przedstawiająca 
konającego Jezusa w ramionach 
swej Matki. W tym roku ks. Kamil 
Kiełkowski w swoim autorskim 
scenariuszu zwrócił uwagę na 
przeżycia Marii Magdaleny, two-
rząc tym samym zupełnie inną 
perspektywę.

W 2018r. w Misterium Męki Pań-
skiej i Drodze Krzyżowej ulicami 
Bierunia wzięło udział blisko 100 
mieszkańców powiatu bieruńsko–
lędzińskiego, którzy od stycznia 

pracowali nad powstaniem tego 
widowiska: 56 aktorów i członków 
Dekoratorni z LO w Bieruniu, wielu 
wolontariuszy z Parafii św. Bartło-
mieja w Bieruniu, pracownicy Bie-
ruńskiego Ośrodka Kultury, Straż 
Miejska oraz osoby prywatne i spon-
sorzy. Należy tu również wspomnieć 
dobrą współpracę z Miastem Bieruń 
i Powiatem Bieruńsko–Lędzińskim, 
które co roku wspierają tę inicjaty-
wę i działania.

Scenariusz czwartej już Pasji 
kieruje wzrok wszystkich na postać 
Marii Magdaleny. Jest ona swoi-
stym głosem narracji, ale i również 
pierwszym, najbardziej wiarygod-
nym świadkiem zmartwychwstania. 
Maria Magdalena patrzy na Jezusa 

Chrystusa oczami wiary, dzięki 
światłu łaski, jakiego dostąpiła. 

23 marca 2018 roku bieruńska 
Pasja zgromadziła rekordową 
liczbę wiernych, którzy nagrodzili 
wszystkich uczestników widowi-
ska gromkimi owacjami i lawiną 
gratulacji. Każdy aktor, osoba 
odpowiedzialna za dekorację, tech-
nicy, budowniczy scen czy opieku-
nowie to, tylko i aż, wolontariusze, 
którzy włożyli całe swoje serce, 
aby Misterium Męki Pańskiej było 
dla wszystkich zgromadzonych 
widzów czymś, co pozostanie na 
długo w pamięci, a refleksja nad 
nim niezwykłym wprowadzeniem 
do Wielkiego Tygodnia oraz Wiel-
kanocy. <

I znów najlepsi…
Jak co roku uczniowie LO w Bieru-
niu wzięli udział w Wojewódzkim 
Konkursie Językowym MISHMASH. 
W tym roku konkurs ten pod nazwą 
NASHMISHMASH został zorgani-
zowany przez Zespół Szkół Nr 1 w 
Tychach. 23 marca w sześciogodzin-
nym finale uczestniczyli uczniowie 
z całego Śląska.  I znów licealiści z 
Bierunia pokazali klasę. 

Wyróżnienia w kategorii teatr 
otrzymały: przedstawienie w języ-
ku rosyjskim „Cariewna Ldinka” 
przygotowane przez panią Joannę 
Tlałkę w składzie: Wiktoria Kowa-

lik, Karolina Figiel, Joanna Sta-
chura, Weronika Stula, Dominika 
Żak, Łukasz Bożek, Kamil Kościan, 
Bartłomiej Młoczek oraz przedsta-
wienie w języku angielskim „Fami-
ly – in – Law Skits” przygotowane 
przez panie Katarzynę Antosie-
wicz, Joannę Motykę, Agnieszkę 
Pasierbek – Nieckarz, Elżbietę Pen-
czek w składzie: Sonia Krzykaw-
ska, Bartłomiej Blacha, Aleksandra 
Drewniak, Martyna Żołneczko.

W kategorii „Muzyka” wyróżnie-
nie otrzymała Julia Brzuszkiewicz  
za piosenkę w języku rosyjskim 

„Chcesz” przygotowana przez panią 
Joannę Tlałkę. 

I miejsce w kategorii muzyka 
przypadło Julii Parszewskiej za pio-
senkę w języku niemieckim „Einmal 
am Tag” przygotowaną przez panią 
Monikę Margol. Zespół instrumen-
talno–wokalny w składzie: Julia 
Parszewska, Weronika Szwedo, 
Przemysław Kupczyk, Sandra Mega, 
Paulina Pluta, Anna Kasperek, Anna 
Kula, Paweł Soblik, Karolina Zbylut 
śpiewający piosenkę w języku angiel-
skim „We are the world”, przygotowa-
ny przez panią Agnieszkę Wyderkę 

– Dyjecińską zdobył nagrodę główną 
i tytuł „Najlepszy Wykonawca”.  

Najwyższy tytuł oraz „Grand 
Prix” konkursu również należało do 
LO w Bieruniu, otrzymała je Weroni-
ka Szwedo w piosence hiszpańskiej 
„Hijo de la Luna” przygotowana 
przez panią Hannę Stolorz. 

monika marGol

Refleksyjnie przed Wielkanocą – o największym 
Misterium Męki Pańskiej w powiecie

Agnieszka Wyderka–Dyjecińska: Trasa plenero-
wego Misterium w Bieruniu jest zawsze odmienna. 
W tym roku zgromadzeni rozpoczęli swe przeży-
cia w Kościele św. Bartłomieja. Później na Rynku 
Jezus stanął przed Piłatem, oskarżony przez 
faryzeuszy i dostojników żydowskich, rzymscy 
żołnierze powiedli Go drogą krzyżową na bieruń-
ską Golgotę, którą symbolicznie był średniowiecz-
ny Kopiec. Wszystkiemu towarzyszyła liryczna 
muzyka, będąca swoistym dopełnieniem emocji” 
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41 samorządowCów 
rokU
Pismo Samorządu Teryto-
rialnego „Wspólnota” co roku 
docenia osoby, które szczegól-
nie zasłużyły się dla rozwoju 
idei samorządności lokalnej, 
przyznając im tytuł Samorzą-
dowiec Roku 2017. W tym roku 
podczas Zgromadzenia Ogólne-
go Związku Miast Polskich to 
wyróżnienie otrzymali wszyscy 
prezydenci, burmistrzowie 
oraz wójtowie gmin tworzą-
cych Górnośląski Związek 
Metropolitalny za umiejętność 
współdziałania. Wszystkim 41 
samorządowcom tworzącym 
GZM, a zwłaszcza włodarzom 
pięciu gmin powiatu redakcja 
składa gratulacje.

doTaCje 
rozliczone
Zarząd powiatu przyjął roz-
liczenia dotacji udzielonych 
w 2017 roku przez gminy 
stowarzyszeniom wspierają-
cym osoby niepełnosprawne. 
Lędziny przekazały na wspie-
ranie niepełnosprawnych 
mieszkańców miasta przez 
Lędzińskie Stowarzyszenie Na 
Rzecz Osób Niepełnospraw-
nych i Ich Rodzin 10 tysięcy 
złotych. Bieruń wsparł stowa-
rzyszenie „Radość życia” 40 
tysiącami, a Bojszowy, których 
mieszkańcy również korzystają 
z rehabilitacji społecznej ofero-
wanej przez to stowarzyszenie 
-  dodatkowymi 8 tysiącami 
złotych.
Stowarzyszenie Na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych i Ich 
Rodzin w Chełmie Śląskim 
otrzymało w ubiegłym roku od 
swojej gminy dotację wysokości 
30 tysięcy złotych a Stowa-
rzyszenie Pomocy Dzieciom 
Niepełnosprawnym w Imielinie 
aż 60 tysięcy od imielińskich 
władz. Jak się okazało, wszyst-
kie dotacje zostały w pełni 
wykorzystane i prawidłowo 
rozliczone.

konkUrS
na dyrekTora 
Trwa konkurs na dyrektora 
Powiatowego Zespołu Szkół 
w Lędzinach. Po rezygnacji 
poprzedniego dyrektora jego 
obowiązki pełni Eugeniusz 
Czekaj. Do 23 marca starostwo 
przyjmowało oferty kandydatów 
na to stanowisko. 

15 TysiĘCy 
na książki 
Powiatowy Zespół Szkół 
w Lędzinach otrzymał dota-
cję z Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, w ramach Naro-
dowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa, na zakup nowości 
czytelniczych. Całkowita kwota 
przyznanej dotacji wynosi 15 
000 zł.

Tegoroczni laureaci nagrody Cle-
mensa gościli na antenie radia Kato-
wice. Audycji z ich udziałem można 
było wysłuchać w niedzielne dopo-
łudnie 11 marca br. (o godz.11.15). 
Mowa o zasłużonej dla Górnego Ślą-
ska audycji “Czy to prawda, że...” 
prowadzonej już od dekady przez 
red. Beatę Tomanek i red. Bogdana 
Widerę. W radiowej rozgłośni gości-
li tegoroczni Clemensowi laureaci: 
Imielińska Orkiestra Dęta, z dyry-
gentem Andrzejem Królem i Aloj-
zym Lipą, najstarszym członkiem 
orkiestry; chór Polonia – tu opowia-
dała o nim Zofia Łabuś, dyrektorka 
Bieruńskiego Ośrodka Kultury oraz 
Stowarzyszenie Rozwoju Zawodo-
wego Śląska i Małopolski – repre-
zentował je starosta Bernard Bed-
norz. Towarzyszył im zaprzyjaź-

niony z zespołem redakcyjnym dr 
Grzegorz Sztoler z Międzyrzecza, 
pisarz i historyk, który do studia 
przywiózł własnego Clemensa Pro 
Arte otrzymanego w zeszłym roku. 

Niedzielna audycja dobrze zapre-
zentowała ideę naszego “powiatowe-
go Oskara”, przybliżyła jego historię 
słuchaczom z całego województwa. 
Była to więc doskonała chwila do pro-
mocji dorobku naszego małego, ale 
prężnego powiatu, o którym – nieste-
ty – wciąż mało jest głośno. A kultura 
– zarówno ta muzyczna, jak i chó-
ralna, nie mówiąc o literackiej czy 
filmowej – może nas promować, być 
naszym wyróżnikiem (pamiętajmy 
o tym!). Oś programu stanowiło pyta-
nie o liczbę Klemensów w powiecie 
bieruńsko–lędzińskim – było to żar-
tobliwe nawiązanie do nagrody Cle-

mensa. Słuchacze mogli usłyszeć 
zarówno o “królewskiej”, prowadzo-
nej już którąś dekadę imielińskiej 
orkiestrze dętej, a także o stuletnim, 
pełnym werwy bieruńskim chórze, 
a także o dobrym mecenacie tworzo-
nym przez Stowarzyszenie  Rozwoju 

Zawodowego Śląska i Małopolski. 
Audycji można odsłuchać na stronie 
internetowej radia Katowice. Dodaj-
my jeszcze, że właśnie red. Beata 
Tomanek była laudatorką stowarzy-
szenia nagrodzonego Clemensem 
Pro Publico Bono. G. Sztoler

Clemensy na fali

Sport, sztuka, pasja… to zaledwie kilka słów jakimi 
można opisać modelarstwo. Rok Jubileuszowy 20–lecia 
Powiatu Bieruńsko–Lędzińskiego zbiega się z 20–leciem 
modelarstwa w powiecie, które rozwija się przez te 
wszystkie lata dzięki Lidze Obrony Kraju. Sport, któremu 
poświęcona została ostatnia wystawa w Galerii Starostwa 
Powiatowego w Bieruniu jest małym podsumowaniem 
dorobku dzieci, młodzieży i dorosłych.

5 marca w budynku starostwa bieruńsko–lędzińskie-
go miała miejsce uroczystość uświetniająca obchody 
20–lecia modelarstwa. Pierwsza część uroczystości 
odbyła się w sali sesyjnej z udziałem przedstawicie-
li władz samorządowych poszczególnych gmin oraz 

powiatu, a także działaczy, wśród których znalazł się 
Wojciech Boroński – prezes Śląskiej Wojewódzkiej 
Organizacji LOK.

Doceniając wieloletnie wsparcie powiatu bieruńsko–
lędzińskiego, prezes Śląskiej Wojewódzkiej Organizacji 
LOK Wojciech Boroński i Franciszek Musioł – prezes 
Powiatowego Zarządu LOK, na ręce Zarządu Powiatu 
przekazali Odznakę Honorową LOK wraz z podzięko-
waniami oraz uhonorowali odznaczeniami m.in. staro-
stę Bernarda Bednorza, wicestarostę Mariusza Żołnę 
i przewodniczącą Rady Annę Kubicę. Wyróżnieni zosta-
li również członkowie LOK z terenu powiatu bieruńsko–
lędzińskiego. <

Uczniowie 
PZS w Bieruniu 
w badaniu 
PISA 2018
Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu 
znalazł się wśród 15 szkół średnich 
w Polsce, wylosowanych do badania 
w 7 edycji PISA czyli Programu Mię-
dzynarodowej Oceny Umiejętności 
Uczniów (Programme for Interna-
tional Student Assessment). 

Troje pierwszoklasistów z bieruń-
skiego PZS–u, 7 marca przystąpiło do 
rozwiązywania trzyczęściowego testu 
komputerowego, w którym sprawdza-
ne były umiejętności w zakresie rozu-
mienia i interpretacji tekstu, mate-
matyki, nauk przyrodniczych oraz 
umiejętności ekonomicznych. Celem 
badania jest uzyskanie porównywal-
nych danych o umiejętnościach ucz-
niów, którzy ukończyli 15. rok życia, 
a w konsekwencji ma służyć popra-
wie jakości nauczania i organizacji 
systemów edukacyjnych na świe-
cie. W każdej kolejnej edycji, jedna 
z części ma charakter modułu wio-
dącego, w tegorocznej edycji takim 
modułem było rozumienie i interpre-
tacja tekstu. 

W tym roku do badania przy-
stąpi ponad 500 tysięcy uczniów 
z 80 krajów świata, w tym 8000 
z Polski. Badanie PISA jest realizo-
wane co 3 lata przez Organizację 
Współpracy Gospodarczej i Roz-
woju ( Organisation for Economic 
Co–operation and Development) 
 i biorą w nim udział uczniowie, któ-
rzy w roku poprzedzającym badanie 
ukończyli 15. rok życia. Jest całko-
wicie anonimowe i wyniki nie są 
łączone z nazwiskami uczniów, są 
opracowywane jedynie w postaci 
zbiorczych zestawień na poziomie 
międzynarodowym oraz ogólnokra-
jowym. W Polsce badanie PISA od 
2000 roku, czyli od początku, pro-
wadził Instytutu Filozofii i Socjologii 
PAN, 5 lat temu Ministerstwo Eduka-
cji Narodowej przekazało prowadze-
nie kolejnych edycji badania PISA 
Instytutowi Badań Edukacyjnych. <

Sport, sztuka, pasja 
od 20 lat

odznaczenia nadane przez 
zarząd główny ligi obrony krajU 
w warSzawie dla powiatU 
bierUŃsko–lĘdziŃskiego

Starostwo Powiatowe powiatu Bieruńsko 
– Lędzińskiego – MEDAL ZASŁUGI DLA LIGI 
OBRONY KRAJU

Odznaki honorowe za wybitne zasługi 
dla obronności kraju
<  Bernard Bednorz, starosta Powiatu B–L
<  Marek Bania, były wicestarosta

Złote medale za zasługi dla Ligi Obrony Kraju
<  Adam Duczmal, dyrektor BOSIR Bieruń
<  Franciszek Musioł, prezes ZP LOK powiatu B–L 

Srebrne medale za zasługi 
dla Ligi Obrony Kraju
<  Mariusz Żołna, wicestarosta powiatu B–L 

<  Anna Kubica, przewodnicząca rady powiatu B–L
<  Krystian Grzesica, burmistrz Bierunia
<  Sebastian Macioł, wiceburmistrzBierunia
<  Krystyna Wróbel, burmistrz Lędzin
<  Jan Chwiędacz, burmistrz Imielina
<  Stanisław Jagoda, wójt Chełmu Śląskiego
<  Henryk Utrata, wójt Bojszów
<  Zdzisław Kantor, zastępca naczelnika Wydz. Kul-

tury i Sportu starostwa 
<  Marek Lizak, skarbnik ZP LOK
<  Janusz Musik, członek ZP LOK
<  Jerzy Uzdrzychowski, członek ZP LOK
<  Danuta Płucieńczak, wiceprezes ZP LOK
<  Andrzej Malorny, wiceprezes ZP LOK
<  Anna Milczanowska, sekretarz ZP LOK
<  Adam Czamberg, członek ZP LOK

Brązowe medale za zasługi dla LOK
<  Wojciech Mrozek, prezes LOK Bieruń
<  Marek Kalinowski, wiceprezes Lok Bieruń
<  Mirosław Leszczyk, dziennikarz piszący dużo 

o LOK przez 20 lat
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Nowy sprzęt w pracowniach zawodowych 
i lepsza jakość nauczania 

w obecnym roku szkolnym kilka pracowni zawodowych w powiatowych zespołach szkół w Bieruniu 
i lędzinach wzbogaci się w specjalistyczny sprzęt, który przyczyni się do odzwierciedlenia w tychże 
pracowniach naturalnych warunków pracy. 
Doposażenie pracowni jest realizowane w ramach projektu „Kariera i Kompetencje – zwiększenie 
dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o sieć K2 
w subregionie centralnym województwa śląskiego” , w którym uczestniczy powiat Bieruńsko–lę-
dziński. 
celem dofi nansowania pracowni zawodowych w ramach ww. projektu jest przede wszystkim lepsze 
dopasowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, a także ułatwianie uczniom 
przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia 
i szkolenia zawodowego i ich jakości. 
wyposażenie pracowni będzie w pełni zgodne z kierunkami kształcenia, które zostały objęte wspar-
ciem w ramach projektu (m. in. technik mechanik, technik elektryk i technik informatyk), a także ze 
szczegółowym katalogiem wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodów opracowanym 
przez Ministerstwo edukacji Narodowej. jednocześnie doposażanie pracowni szkolnych jest dokony-
wane przede wszystkim na podstawie zapotrzebowania szkół, a także w odniesieniu do posiadanego 
przez nie dotychczasowego wyposażenia. 
pracownie zawodowe zostaną zaopatrzone w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, służące pod-
niesieniu jakości i atrakcyjności kształcenia, i tak odpowiednio:
< w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu będą to:
 – w ramach doposażenia warsztatu obróbki mechanicznej: m.in. stół ślusarski, szlifi erka,
 –  w ramach doposażenia warsztatu obróbki ręcznej: m. in. stół ślusarski, ekran projekcyjny, 

projektor multimedialny, 
 –  w ramach doposażenia warsztatu spawalniczo–kuźniczego: m. in. stoły z blatem stalowym 

i imadłem kowalskim, spawarki elektryczne, szlifi erka, kowadło, stanowisko do spawania 
metoda otuloną (zestaw kurtyn spawalniczych), wanna hartownicza,

 –  w ramach doposażenia pracowni elektrycznej: m. in. stół montażowy (elektryczny), ekrany 
projekcyjne, projektory multimedialne, zestawy komputerowe, 

< w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach będą to: 
 –  w ramach doposażenia pracowni informatycznej: m. in. zestawy komputerowe, ruter z mo-

demem, ruter DSL z WiFi, projektory multimedialne, dyski twarde serwerowe, stanowiska 
do konfi guracji lokalnych sieci komputerowych, oprogramowanie wspomagające projek-
towanie Corel Draw, 

 –  w ramach doposażenia pracowni mechanicznej:  m.in. spawarka elektryczna, zaginarka do 
rur i profi li, zestaw narzędzi ślusarskich,  lutownice oporowe, stanowisko do naprawy 
i konserwacji maszyn,

 –  w ramach doposażenia pracowni elektrycznej: m. in. miniaturowe sterowniki programowal-
ne, styczniki, przekaźniki czasowe,  kostki instalacyjne, puszki rozdzielcze, urządzenia 
pomiarowe, diagnostyczne: mierniki rezystancji uziemienia, modele do badania instalacji 
alarmowej, modele do badania źródeł światła.  

ponadto zakupione wyposażenie obejmuje również krzesła uczniowskie, biurka nauczycielskie i tablice 
szkolne. 

 Wartość wyposażenia pracowni i warsztatów: 
447 032,47 zł, 

w tym: 
218 786,77 zł – środki z Europejskiego Funduszu Społecznego  i budżetu państwa

228 245,70 zł – środki własne Powiatu

Uczniowie PZS-ów o pracę nie muszą się martwić. 
Teraz będą mieć także stypendia i nagrody

zawód elektryka lub mechanika, 200 zło-
tych stypendium miesięcznie, 1000 złotych 
nagrody za wyniki w nauce na koniec każ-
dego roku szkolnego, gwarancja zatrud-
nienia po ukończeniu kształcenia i możli-
wość – na równie atrakcyjnych warunkach 
– kontynuacji nauki na politechnice Śląskiej. 
taką ofertą dla absolwentów gimnazjów 
już od września dysponować będą powia-
towe zespoły szkół w Bieruniu i lędzi-
nach. to efekt porozumienia, jakie 7 marca 
w starostwie powiatowym podpisali: jerzy 
janczewski, wiceprezes zarządu ds. pracow-
niczych polskiej Grupy Górniczej, starosta 
Bernard Bednorz i wicestarosta Mariusz 
Żołna. w podpisaniu uczestniczyli dyrek-

torzy powiatowych zespołów szkół: teresa 
Horst i eugeniusz czekaj.

powiat otrzymał propozycję podpisania 
porozumienia z polską Grupą Górniczą, które 
zakłada możliwość kształcenia młodzieży  
zarówno w szkołach branżowych i stopnia, 
jak i w technikach powiatowych zespołów 
szkół w Bieruniu i lędzinach. powiat otrzymał 
taką propozycję, bo – jak powiedział wicepre-
zes janczewski – nasze szkoły są przygotowa-
ne do kształcenia dobrze wykwalifikowanych 
kadr i niedobrze byłoby, gdyby taki potencjał 
został zmarnowany. – Dziękuję władzom 
powiatu za życzliwe podejście do naszej pro-
pozycji i chęć współpracy – dodał. Nie bez 
znaczenia jest także fakt, że na terenie powia-
tu znajdują się dwie największe kopalnie pol-

skiej Grupy Górniczej: piast i ziemowit, które 
mają plany wydobywcze na najbliższe 20, 30 
lat. to są miejsca pracy w naszym powiecie 
– podkreślił starosta.

– chcemy kształcić młodzież w róż-
nych kierunkach, które zagwarantują im 
dobre wykształcenie i dobrze płatną pracę. 
– mówił podczas spotkania wicestarosta 
Mariusz Żołna – Mamy doświadczenie, 
mamy kadrę, mamy bazę, która pozwala 
kształcić nawet po 1000 dzieci w każdej 
z naszych szkół na bardzo wysokim pozio-
mie. jesteśmy przygotowani do realizacji 
porozumienia.

– jako polska Grupa Górnicza gwarantu-
jemy całą gamę możliwości kształcenia prak-
tycznego młodych ludzi, którzy podejmują 
naukę w klasach górniczych – mówił wice-
prezes janczewski – Mamy przygotowane 
pole szkoleniowe w podziemnym ośrodku 
szkolenia zawodowego na kopalni wujek, 
mamy sztolnie ćwiczebne i kadrę instruk-
torów z przygotowaniem pedagogicznym 
na kopalniach. Dbamy o wyposażenie tych 
ośrodków, żeby młodzi ludzie kształcili się 
w na najbardziej nowoczesnych urządze-
niach.

– oferta polskiej Grupy Górniczej jest 
precyzyjnie sformułowana, ale my, promu-
jąc te kierunki, mówimy również o naszej 
ofercie – zaznaczył starosta – zwróciliśmy 
się do zarządu pGG o możliwość otwarcia 
przynajmniej dwóch klas każdej specjal-
ności. Żyjemy w dobie elektromobilności 
i chcemy wprowadzić trochę innowacji 
w naszych kierunkach kształcenia po to, 
żeby nasz uczeń był za cztery lata pracow-
nikiem uniwersalnym. on będzie musiał 
umieć na przykład naprawić samochód 
z napędem elektrycznym. w powiecie 
bieruńsko–lędzińskim praktycznie nie 
ma bezrobocia, dlatego naszą ofertę kie-
rujemy również do sąsiadów, na przykład 
z Małopolski. Nasi absolwenci już znajdują 
zatrudnienie po ukończeniu szkoły. teraz 
mamy w ofercie dodatkowo stypendia 
i nagrody za wyniki w nauce, pracę na 
kopalni i poza branżą górniczą.

Żeby zdobyć nagrodę za wyniki w nauce 
trzeba mieć średnią ocen na świadectwie 
min. 4,0, co najmniej dobre zachowanie, 
a także stuprocentową frekwencję na zaję-
ciach (łącznie z usprawiedliwionymi nie-
obecnościami). uczniowie, którzy w trakcie 
nauki będą otrzymywali stypendium, będą 
zobowiązani do przepracowania w spółce 
minimum 3 lat po ukończeniu nauki. ponad-
to uczniowie technikum planujący dalszą 
naukę na studiach stacjonarnych na kierun-
kach górniczych otrzymają przedłużenie 
gwarancji zatrudnienia w pGG do momentu 
ukończenia studiów w terminie zgodnym 
z harmonogramem kształcenia.

– Nawiązaliśmy współpracę z politechni-
ką Śląską w zakresie kształcenia inżynierów 
– zdradził j. janczewski – Dla nich także 
mamy stypendia. uzgodniliśmy ponadto 
z władzami uczelni, że studenci jeden dzień 
w tygodniu spędzać będą na konkretnej 
kopalni. Dzięki temu, przechodząc sukce-
sywnie przez wszystkie działy od wentylacji, 
poprzez wydobycie po roboty przygoto-
wawcze poznają jej specyfikę i kadrę. stu-
denci będą mogli też odbywać 3–miesięcz-
ne praktyki w okresie wakacyjnym, za które 
dostaną wynagrodzenie. warunkiem jest 
jednak, żeby praca magisterska dotyczyła 

rozwiązania wybranego problemu danej 
kopalni.

podjęcie nauki w szkole branżowej lub 
technikum na podstawie porozumiemia 
z pGG nie zamyka więc ambitnym drogi dal-
szego kształcenia.  <

– Oferta Polskiej Grupy Górniczej jest 
precyzyjnie sformułowana, ale my, 
promując te kierunki, mówimy rów-
nież o naszej ofercie – zaznaczył sta-
rosta – Zwróciliśmy się do zarządu PGG 
o możliwość otwarcia przynajmniej 
dwóch klas każdej specjalności. Żyjemy 
w dobie elektromobilności i chcemy 
wprowadzić trochę innowacji w tych 
naszych kierunkach kształcenia po to, 
żeby nasz uczeń był za cztery lata pra-
cownikiem uniwersalnym.

– Chcemy kształcić młodzież w różnych 
kierunkach, które zagwarantują im 
dobre wykształcenie i dobrze płatną 
pracę, taką, która pozwoli im się roz-
wijać w przyszłości. – mówił podczas 
spotkania wicestarosta Mariusz Żołna 
– Mamy doświadczenie, mamy kadrę, 
mamy bazę, która pozwala kształcić 
nawet po 1000 dzieci w każdej z naszych 
szkół na bardzo wysokim poziomie.

oD reDakcji
Oddajemy w Państwa ręce kolejny dodatek edukacyjny, prezentujący ofertę szkół po-
wiatowych. Nadchodzi czas wyboru, chcemy więc tym wydawnictwem zwrócić uwagę 
gimnazjalistów na szkoły Powiatu Bieruńsko–Lędzińskiego. Każda jest inna, ma własną 
ofertę i charakter, ale łączy je poczucie odpowiedzialności za uczniów i ambicja wypo-
sażenia ich w wiedzę i umiejętności, które pozwolą odnieść sukces na rynku pracy lub 
zdobywać dalszą wiedzę w wybranych przez siebie szkołach i uczelniach.  Szczegóły 
znajdziecie, drodzy Czytelnicy, w rozmowie z wicestarostą Mariuszem Żołną, który od-
powiada w powiecie za edukację, w materiałach przygotowanych przez szkoły, i w po-
zostałych informacjach zawartych w dodatku. Warto też odwiedzić szkoły powiatowe 
podczas dni otwartych i osobiście się przekonać, co mają do zaoferowania.

DNI OTWARTE W SZKOŁACH POWIATOWYCH:
< 18 maja Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu 
< 23 maja od godziny 15.00 – wiosenny piknik dla uczniów i rodziców
< 26 maja Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach
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<  Na co będą mogli liczyć uczniowie, 
którzy we wrześniu przyjdą do 
powiatowych szkół?

– robimy wiele, żeby nasze szkoły mogły 
skutecznie zawalczyć o ucznia. Nie jest to 
łatwe ani szybkie, bo do niedawna prio-
rytetem działalności powiatu były drogi 
i na tym głównie koncentrowała się jego 
aktywność i finansowe wysiłki. Niewąt-
pliwie sprzyjającym jest fakt, że istnieje 
sporo zewnętrznych źródeł finansowania 
inwestycji drogowych. w efekcie drogi 
w naszym powiecie są w niezłym stanie; 
ponad połowa jest wyremontowanych, 
o dalszych modernizacjach powinniśmy 
myśleć, ale uważam, że ciężar inwesto-
wania należy przenieść na szkoły. tu jest 
mniej możliwych źródeł finansowania, co 
oznacza, że bardziej musimy angażować 
własne środki, których – trzeba przyznać 
– nigdy nie ma zbyt wiele. czy nam się to 
jednak podoba, czy nie, musimy walczyć 
o ucznia. w przyszłym roku będzie łatwiej 
w tym sensie, że do szkół ponadpodsta-
wowych trafią dwa roczniki: pierwszych 
absolwentów 8–letnich podstawówek 
i ostatniego rocznika gimnazjów. to jed-
nak też przyniesie wyzwania i musimy im 
podołać.
<  Co więc robi powiat?
– po czterech nieudanych próbach 
rozstrzygnięcia przetargu na budowę 
pracowni eko–lab w lędzinach udało 
się wyłonić wykonawcę, który dokona 
remontu pomieszczeń dla tej pracowni; 
potem je wyposażymy, żeby młodzież 
mogła korzystać z nich w nowym roku 
szkolnym. Firma już weszła na plac budo-
wy. roboty prowadzimy wewnątrz, nie 
jesteśmy więc uzależnieni od aury. od 
roku trwa też budowa warsztatów w pzs–
ie w Bieruniu. w trakcie robót napotkali-
śmy problemy z posadzką, których się nie 
spodziewaliśmy i to trochę wstrzymało 
roboty, ale prace nadal trwają i chcemy 
do końca kwietnia tę inwestycję ukończyć 
pod względem budowlanym, a następnie 
wyposażyć w meble, komputery, maszyny 
i urządzenia, żeby wszystko 1 września 
było gotowe na przyjęcie uczniów. o tym 
będziemy jeszcze mówić nie raz i poka-
zywać końcowy efekt, ale na pewno to 
przedsięwzięcie będzie mieć znaczący 
wpływ na atrakcyjność i nowoczesność 
szkoły, która będzie kształcić mechaników, 
spawaczy, elektryków, czyli w tych naj-
bardziej poszukiwanych zawodach. jeśli 
chodzi o pzs–y, powiat ma i dalsze plany, 
ale teraz rozmawiamy o perspektywie do 
września.
<  Trudno w tej rozmowie nie wspo-

mnieć o podpisanym ostatnio poro-
zumieniu z Polską Grupą Górniczą 
na kształcenie kadr na potrzeby 
kopalń.

– udało się uzgodnić i zawrzeć w umo-
wie z zarządem pGG, że od nowego roku 
szkolnego będziemy szkolić 60 mecha-
ników oraz 60 elektryków o specjalności 
górnictwo i geologia. chcemy kształcić 
tych uczniów w taki sposób, żeby mogli 
funkcjonować zarówno w górnictwie, jak 
i poza branżą. Barometr zawodów, czyli 
coroczne badanie przeprowadzane na 
zlecenie Ministerstwa rodziny, pracy i poli-
tyki społecznej pokazuje, że mechanicy 

i elektrycy są wyżej notowani na rynku 
pracy niż górnicy. a my chcemy kształcić 
uniwersalnych fachowców.
<  Cały czas nasza rozmowa kręci się 

wokół Powiatowych Zespołów Szkół. 
A liceum?

– w liceum ogólnokształcącym w tym 
roku szkolnym oddaliśmy do użytku pra-
cownię 3D z dofinansowaniem wojewódz-
kiego Funduszu ochrony Środowiska. 
Filmy 3D, mikroskop pozwalający oglądać 
preparaty w trójwymiarze, drukarka 3D to 
jest – nomen omen – nowy wymiar edu-
kacji. Do dyrektora romualda kubiciela 
przyjeżdżają teraz przedstawiciele szkół 
z różnych stron kraju, żeby zobaczyć naszą 
pracownię, bo sami myślą o podobnym 
rozwiązaniu.
<  Infrastruktura to jednak nie wszyst-

ko. Potrzebna jest dobra kadra, 
która umie rozbudzić w młodzieży 
potrzebę doskonalenia się.

– o doborze kadry nauczycielskiej decy-
duje dyrektor. on dobiera sobie grono 
nauczycieli, wyznacza ramy ich działania, 
daje możliwości rozwoju i rozlicza z efek-
tów. zarząd powiatu pełni tu jedynie rolę 
pomocniczą, wspierającą. Moim zdaniem 
mamy dobrych dyrektorów. pani dyrektor 
teresa Horst jest doradcą ministra eduka-
cji, a jej szkoła kolejny raz zdobyła miano 
srebrnego technikum w prestiżowym 
rankingu perspektyw jako druga w woje-
wództwie po Śląskich technicznych zakła-
dach Naukowych. lo, którym kieruje 
dyrektor kubiciel – jak pokazują wyniki 
matur i losy absolwentów – dobrze moty-
wuje i przygotowuje młodzież do wybra-
nych studiów oraz zapewnia gruntowne 
wykształcenie ogólne. pzs w lędzinach 
z kolei powinien mieć niedługo nowego 
dyrektora, trwa konkurs na to stanowi-
sko, czekamy na mądrą wizję rozwoju tej 
szkoły. oczywiście nie oznacza to, że lepiej 
już być nie może. zawsze może być lepiej 
i tego oczekujemy od dyrektorów szkół. 
oni z kolei mogą liczyć na potencjał i kre-
atywność swoich nauczycieli. 
<  Na kogo liczy powiat przy naborze 

do szkół?
– Demografia nie pozostawia złudzeń, liczba 
absolwentów szkół podstawowych na tere-
nie powiatu generalnie maleje, więc naszą 
ofertę edukacyjną kierujemy również do 
młodzieży z tychów, oświęcimia i Mysłowic. 
jak już powiedziałem, wyzwaniem będzie 
rok szkolny w 2019/2020, kiedy do szkół 
ponadgimnazjalnych trafią absolwenci gim-
nazjów i pierwsi absolwenci 8–letnich pod-
stawówek. szacujemy, że do naszych szkół 
może przyjść nawet o ok. 500 dzieci więcej. 
Będziemy musieli zmierzyć się z tą jednora-
zową kumulacją, ale na razie koncentrujemy 
się na obecnym naborze.
<  Jak powiat dociera do swoich poten-

cjalnych uczniów?
– praktycznie od roku prowadzimy nie-
ustającą kampanię promocyjną, zarówno 
w mediach elektronicznych, głównie na 
Facebooku (polecam funpage „szkoła 
z przyszłości”), jak i w formie wydawnictw 
tradycyjnych, papierowych. Dużą pracę 
wykonują też szkoły, prowadząc własne 
strony internetowe i konta na Facebooku. 
organizowane są dni otwarte szkół, trze-
ba przyznać bardzo pomysłowe i atrak-

cyjne, za co należą się wyrazy uznania dla 
nauczycieli i uczniów. współpracujemy 
wreszcie z dyrektorami szkół podsta-
wowych na terenie powiatu. Dwa razy 
w roku organizujemy konferencje z udzia-
łem dyrektorów podstawówek z naszego 
powiatu, naszych szkół oraz poradni psy-
chologiczno–pedagogicznej poświęcone 
tematyce, którą zasugerują środowiska 
szkolne. No i sporo zrobiliśmy, żeby jak 
najlepiej dopasować rozkłady jazdy auto-
busów do potrzeb uczniów i nadal będzie-
my go modyfikować w miarę potrzeb. 
Najważniejsze są jednak: dobry poziom 
i warunki nauczania oraz przyjazna atmo-
sfera w szkole. przeprowadziliśmy wśród 
młodzieży ankietę, w której pytaliśmy 
również o to, kto ma wpływ na decyzję 
o wyborze szkoły. Bardzo duże znaczenie 
ma opinia starszych kolegów i koleżanek.
<  A rodzice?
– rodzice, dziadkowie, dalsza rodzina 
także mają wiele do powiedzenia w tej 
sprawie. Dla nich oprócz oferty i poziomu 
kształcenia liczy się np. funkcja wycho-
wawcza i bezpieczeństwo, kwestie, na 
które i my kładziemy duży nacisk.
<  Na pewno w mniejszych miejscowoś-

ciach o bezpieczeństwo łatwiej. Tu 
anonimowość jest mniejsza i trud-
niej zgubić się w tłumie. Ale też sły-
chać, że młodzież chce do większych 
miast, bo tam można pójść do kina, 
kawiarni, galerii, itd.

– w tygodniu, kiedy trwa nauka, to raczej 
nie powinna być najważniejsza sprawa, to 
po pierwsze. a po drugie, kiedy mówiłem 
o atmosferze w szkole, miałem na myśli 
także dodatkową ofertę naszych szkół. 
tu naprawdę dużo się dzieje; w ogólnia-
ku uczniowie budują zdalnie sterowane 
roboty z klocków lego. Dziś są wicemi-
strzami europy i już zabiegają o dofinan-
sowanie wyjazdu na turniej do stanów 
zjednoczonych. z kolei słuchaczki police-

alnego technikum usług kosmetycznych 
powiatowego zespołu szkół w lędzinach 
od 5 marca odbywały dwutygodniowe 
zagraniczne praktyki zawodowe w lon-
dynie, zdobywając nowe doświadczenia 
oraz doskonaląc posiadane już umie-
jętności. uczniowie pzs–u z Bierunia, 
natomiast, przygotują się właśnie do 
wyjazdu na praktyki zagraniczne we wło-
szech i w Niemczech w ramach projektu 
erasMus+. Będą poznawać język włoski 
i doskonalić niemiecki. w kursie języka 
włoskiego bierze udział 17 uczniów: 10 
informatyków i 7 gastronomów, a języka 
niemieckiego 12 uczniów: 6 elektryków 
i 6 mechaników. to tylko pojedyncze przy-
kłady, młodzież z naszych szkół jeździ po 
wielu krajach europy, zdobywając wiedzę, 
doświadczenie, nowych przyjaciół i umie-

jętności językowe. a my ich w tym wspie-
ramy. w tym roku szkolnym kolejny raz 
mamy zajęcia z native speakerami języka 
angielskiego, z którymi można rozmawiać 
tylko po angielsku. przykładów jest wiele. 
a najlepsze jest to, że dzięki dyrekcjom 
szkół i kadrze nauczycielskiej pomysły 
uczniów mają spore szanse spełnienia. 
<  Jednym zdaniem na koniec: jaka jest 

oświatowa strategia powiatu?
– chcemy mieć szkoły, które kształcą na 
wysokim poziomie zarówno tych ucz-
niów, którzy wybrali ogólniak z myślą 
o studiach, jak i uczniów techników lub 
szkół branżowych, którzy zdobędą u nas 
atrakcyjny zawód i nie stracą szansy na 
kontynuowanie nauki w szkołach wyż-
szych, jeśli w którymś momencie się na to 
zdecydują. <

o różnych wymiarach edukacji w powiecie
z wicestarostą Mariuszem Żołną rozmawia Małgorzata jędrzejczyk


