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Ile pieniędzy powiat ma w tym 
roku na wydatki?

Samych dochodów mamy póki co 
już około 48 milionów. Dojdą jeszcze 
środki od marszałka – ponad 6,5 
mln złotych dotacji na przebudowę 
budynku starej maszyny wyciągo-
wej w Lędzinach na ogólnie mówiąc 
„Dom Seniora”. 8 lutego złożyliśmy 
również projekt na 2,5 mln dotacji 
na drogi do Ministerstwa Infrastruk-
tury.

To dużo czy mało?

Ta kwota już jest o kilka milionów 
większa niż w latach poprzednich 
(dla przykładu w 2017 roku było 
to 46,4 mln złotych), za to wydatki 
mamy znacznie większe, bo już pra-
wie 57 milionów. Do tego dojdzie jesz-
cze dotacja na dom dziennego pobytu 
seniora, o której wspomniałem. Ta 
różnica jest dosyć spora, bo trochę 
nieoczekiwanie udało się nam  zdo-
być dosyć duże środki zewnętrzne, 
prawie 3 miliony złotych z naszych 
gmin: milion złotych z Chełmu Ślą-
skiego na przebudowę ul. Osada, 1,25 
miliona złotych z Imielina na prze-
budowę ul. Satelickiej i 650 tysięcy 
z Bierunia na ul. Remizową. Myśmy 
tych pieniędzy w ubiegłym roku nie 
planowali. Gminy dostały „prezenty 
z tytułu przynależności do Metropo-
lii” i niektóre postanowiły się z powia-
tem podzielić. Planowaliśmy zdobyć 
pieniądze na drogi z programu tzw. 
schetynówek, ale tym razem się nie 
udało. Od 10 lat jako jedyny powiat 
w Polsce rokrocznie otrzymywaliśmy 
środki z tego programu. W tym roku 

zmieniono reguły gry, i okazało się, 
że jesteśmy za bogaci, jesteśmy zbyt 
zaradni, mamy najniższe bezrobocie, 
mamy dodatni przyrost naturalny, 
a zatem nie potrzebujemy pomocy. 
Ale daliśmy sobie radę. W sumie od 

gmin uzyskaliśmy niewiele mniej 
pieniędzy, niż moglibyśmy dostać ze 
schetynówek, tyle, że wydamy je nie 
na zaplanowane wcześniej zadania, 
ale za to zgodnie z zasadą pomocni-
czości na projekty do których dokła-
dają się gminy. Wyszła zatem trochę 
inna konstrukcja, niż zakładaliśmy, 
ale pieniądze realne i zadania będą 
realizowane. Już trwają postępo-
wania przetargowe. No i miłą nie-
spodzianką z początkiem roku jest 
również to, że po prawie 18 miesią-
cach zabiegów i oczekiwania powia-
towy projekt przebudowy budynku 
maszyny wyciągowej po „starym Pia-
ście” w Lędzinach został doceniony 
i zaczynamy go przebudowywać na 
nowoczesny ponadczasowy obiekt, 
jakim będzie całodzienny dom senio-
ra dla osób starszych z całego powia-
tu pod roboczą nazwą Centrum Usług 

Społecznych. Nikt czegoś takiego 
wcześniej nie wymyślił w starych 
pogórniczych obiektach, my to robi-
my.

Na to zadanie powiat zdobył aż 6,5 
miliona dofinansowania, głównie ze 

środków unijnych. To jest najwyż-
sza w historii powiatu dotacja, jaką 
udało się uzyskać na jedno zadanie 
z Unii Europejskiej. Do tego musimy 
dołożyć w ramach wkładu własnego 
prawie 4,2 miliona złotych, które już 
od półtora roku mamy w budżecie. 
To jest potężny projekt, który będzie 
realizowany przez dwa lata w cen-
trum miasta. Reasumując, wyszedł 
nam całkiem dobry rok.

Jest luty…

Dlatego to nie jest jeszcze nasze 
ostatnie zdanie. Wystąpiliśmy do 
Ministerstwa Infrastruktury z wnio-
skiem o dotację w wysokości 2,5 
miliona złotych na ulicę Satelicką 
z rezerwy celowej budżetu pań-
stwa, głównie przeznaczaną m.in.: 
na mosty, wiadukty, obwodnice. 
Naszym atutem jest to, że Sate-
licka jest elementem obwodnicy 
Imielina i to, że po raz pierwszy 
ubiegamy się o pieniądze z tego 
źródła. Zasady są proste: trzeba 
mieć pozwolenie na budowę i poło-
wę wkładu własnego. My te 50% 
już w budżecie mamy. Dlatego też 
zwoływaliśmy sesję nadzwyczajną, 
żeby dopasować środki w budżecie 
do zmienionych planów i zdążyć 
z terminem składania wniosków. 
To samo dotyczy programu OSA tj. 
budowy placów zabaw, w każdej 
gminie na każdym osiedlu, na które 
można otrzymać dotacje z Mini-
sterstwa Sportu. Termin składania 
wniosków upłynął 15 lutego. Tu też 
mieliśmy wszystko na czas na dwa 
takie place – też liczymy na te pie-
niądze. Jeżeli zdobędziemy te dwie 
dotacje to nasz budżet znowu uroś-
nie o 2,6 mln złotych. Przy czym to 

też jeszcze nie jest koniec naszych 
planów. 

Kiedy rozmawiamy o budżecie 
nie sposób pominąć faktu, że 
powstanie od  nowego roku Pań-
stwowego Gospodarstwa Wod-
nego Wody Polskie przysporzyło 
powiatowi trochę zmartwień w 
finansowym wymiarze, bo wiąże 
się z utratą 3 milionów złotych.

Od wielu, wielu lat otrzymywa-
liśmy w ramach funduszu ochrony 
środowiska pieniądze, które firmy 
korzystające ze środowiska wpłaca-
ły do budżetu państwa za szkodliwe 
korzystanie ze środowiska. Najwięk-
szym płatnikiem były obie kopalnie 
za zrzut słonych wód. W ubiegłym 
roku było to 3,1 miliona złotych, nali-
czonych za rok poprzedni. Te środki 
przekazywane są zwykle do końca 
kwietnia i w tym roku spodziewa-
my się niestety ostatniej już wpłaty 
w porównywalnej wysokości. Nato-
miast od roku 2019 tych pieniędzy 
w budżecie powiatu już nie będzie, 
bo będą one zasilały budżet Polskich 
Wód. To, co wcześniej leżało częś-
ciowo w gestii wojewody,  częścio-
wo marszałka, dziś wykonuje jedna 
instytucja.  Czy ta instytucja podzieli 
się środkami z samorządami, trudno 
powiedzieć. Mam nadzieję, że kiedyś 
tak się stanie, ale dzisiaj to Polskie 
Wody odpowiadają za utrzymanie 
wód, wały, sprawy wywłaszczenio-
we itd. i rzeczywistość jest taka, że 
w budżetach naszego samorządu na 
lata 2019, 2020 i dalszych nie zakła-
damy już żadnych dochodów z tego 
źródła. Jeśli te wpływy się pojawią, 
będzie to dobry prognostyk na lata 
przyszłe. Rzeczywistość jest też 

zanosi się na  
bardzo dobry rok

z Bernardem Bednorzem,  
starostą bieruńsko–lędzińskim rozmawia Małgorzata Jędrzejczyk

W rankingach bezrobocia, rozwoju gospodarczego, 
dochodów mieszkańców powiat od wielu lat błyszczy. 
Do tego dobre drogi powiatowe, nowoczesne 
instytucje. Nie wszystko oczywiście zależy od 
zarządzających powiatem, ale dobra ocena gości z 
zewnątrz to wartość dodana do tej oceny. Jesteśmy 
jednym z nielicznych powiatów w Polsce, któremu 
przybywa mieszkańców, coś w tym jest, w całej Polsce 
generalnie ubywa.

PRZEGLĄD
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taka, że takich powiatów jak nasz, 
z tak dużymi wpływami z opłat za 
korzystanie ze środowiska, było nie-
wiele. Myśmy nawet swego czasu 
płacili z tego tytułu tzw. „Janosiko-
we” za przekroczenie dopuszczal-
nych dochodowych wskaźników 
ministerialnych. Ale też korzystali-
śmy z tych środków. 

Na co szły te pieniądze? Na bie-
żące wydatki?

Nie, głównie na inwestycje dro-
gowe oraz wsparcie organizacji 
i osób fizycznych w działaniach 
proekologicznych. Środki fundu-

szu ochrony środowiska były kie-
rowane na budowę dróg. To był 
nasz słynny pomysł na układanie 
na drogach tzw. cichych asfaltów. 
Część pieniędzy przeznaczaliśmy 
też na dotacje dla mieszkańców 
na likwidację azbestu, ogranicze-
nie niskiej emisji czyli nowe kotły 
węglowe albo gazowe w gospodar-
stwach, pszczelarzom na lekar-
stwa dla pszczół, myśliwym na 
dokarmianie zwierzyny i zwięk-
szanie populacji zajęcy w śro-
dowisku. Lędziny kiedyś dostały 
pieniądze na sortownię odpadów 
plastikowych. Wspólnie z Gminą 
Imielin współfinansujemy gminny 
program wymiany pieców na eko-
logiczne. To drugi rok tego progra-
mu wspólnie realizowany.

Wiele dyskusji na sesjach i komi-
sjach dotyczy również moderni-
zacji szkół.

Zależy nam na wzmacnianiu 
lokalowym szkół powiatowych. 
Mamy jedną szkołę, w której do 30 
czerwca powinniśmy zakończyć 
dużą inwestycję; za 1,7 miliona 
złotych modernizujemy pracownie 
zawodowe w Powiatowym Zespole 
Szkół w Bieruniu. Szykujemy się do 
podobnego przedsięwzięcia w PZS–
ie w Lędzinach. No niestety, póki co 
do czterech przetargów nikt się nie 
zgłosił do remontów pomieszczeń, 
ogłosiliśmy zatem piąty przetarg 
i liczę, że tym razem uda się wyłonić 
wykonawcę. Nowością, jeśli chodzi 
o oświatę jest również propozycja 
prezesa Polskiej Grupy Górniczej, 
uruchomienia po raz kolejny klas 
górniczych. Oferta to projekt poro-
zumienia na wykształcenie 105 ucz-
niów od 2019 roku i w latach następ-
nych, którzy dostaną gwarancje 
zatrudnienia, a ponadto uczeń może 
liczyć na stypendium płacone przez 
kopalnię. Propozycja jest na kształ-

cenie 45 uczniów profilu mechanicz-
nego, 45 profilu elektrycznego i 15 
górników. 

W której szkole miałyby powstać 
te klasy?

To świeża sprawa, dogrywamy 
szczegóły. Musimy zrobić kampanię 
informacyjną, bo przecież niedawno 
likwidowaliśmy te kierunki. Prob-
lem polega też na tym, że możemy 
nie mieć w tej chwili w mojej ocenie 
potencjalnie tyle zainteresowanych 
dzieci na naszym terenie. Ale może 
się mylę. Nasza młodzież wie już, co 
chce w życiu robić. Przygotowujemy 

zatem dla nich kierunki kształcenia 
uniwersalnego: myślę tu o mecha-
nikach i elektrykach, które dadzą 
wiedzę do zatrudnienia nie tylko 
w górnictwie ale i w branży moto-
ryzacyjnej i każdej innej gdzie taka 
wiedza będzie przydatna. 

Sporo pracowników przyjeż-
dża natomiast do naszych kopalń 
z Małopolski. Na „Piaście” to ok. 
3000 ludzi. Chcemy naszą kampa-
nią promocyjną poprzez Facebooka, 
media itp. dotrzeć do dzieci tych 
pracowników, którzy przecież zwią-
zali swoje życie zawodowe z naszym 
powiatem. Liczę zatem, że młodzież 
będzie z małopolski, a gdzie się 
będzie uczyć? Musi mieć blisko do 
szkoły albo zapewnione warunki 
dojazdu. Naturalnym wydawałoby 
się więc, że te kierunki trzeba uru-
chomić w Bieruniu, bo młodzież 
do Bierunia dojedzie z Oświęcimia 
autobusami kursowymi i pracow-
niczymi. Ale wolne moce lokalowe 
mamy w Lędzinach i gotów byłbym 
postawić również na Lędziny, poza 
tym młodzież z Mysłowic, czy Chrza-
nowa bliżej będzie miała do Lędzin. 
Musimy się nad tym mocno zasta-
nowić z wicestarostą – to jest nowa 
oferta, której żeśmy się nie spodzie-
wali. Jest o co walczyć, bo oferta 
PGG obejmuje stypendia w czasie 
nauki, a potem pracę przynajmniej 
przez kilka lat, żeby niejako odrobić 
te zainwestowane w stypendia środ-
ki. To jest bardzo korzystna ofer-
ta, choć oczywiście nie za darmo: 
trzeba się uczyć, trzeba chcieć 
ukończyć naukę. Na marginesie: nie 
wszystkie szkoły otrzymały taką 
propozycję, to świadczy o tym, że 
mamy dobre placówki i kadrę, któ-
rej można powierzyć takie zadania. 
I przećwiczyliśmy już taki program, 
mamy w tej chwili ostatnią, czwartą 
klasę technikum o specjalności gór-
niczej, która wchodzi w tym roku na 
rynek pracy. Tu też upatruję szansę 

dla tej młodzieży i już rozmawiamy 
z kopalniami, żeby podpisane poro-
zumienie gwarantowało im pracę 
w kopalni, jeśli oczywiście zechcą 
związać się z górnictwem. Rozważa-
liśmy uruchomienie innych kierun-
ków, np. kolejowego, ale życie pisze 
własne scenariusze i nagle wpada 
nam zupełnie inna oferta. I to jest 
o tyle ciekawe, że kształcilibyśmy 
głównie elektryków, ślusarzy, a więc 
uniwersalnych fachowców, którzy 
odnajdą się w różnych miejscach 
na rynku pracy. Coraz więcej firm 
zgłasza się po naszych elektryków 
czy mechaników.

Czyli zmiana planów?

Nie, bardziej dywersyfikacja kie-
runków kształcenia i innowacyjność. 
Nie jest żadną tajemnicą, że zasta-
nawiamy się od jakiegoś czasu nad 
kształceniem w Lędzinach elektry-
ków ale przygotowanych również 
pod kątem budowy i montażu paneli 
fotowoltaicznych, produkcji i napra-
wy samochodów elektrycznych. 
Rząd mówi ostatnio o programie 
rządowym budowy samochodów  
elektrycznych, chcemy zatem wejść 
w tzw. elektromobilność. Mamy 
pierwszą Teslę w kosmosie, mamy 
zarejestrowaną pierwszą w powie-
cie elektryczną Teslę w Bojszowach. 
To są zajawki, że ten postęp już się 
dokonuje. Musimy wyprzedzać czas, 
ale są i dylematy: czy znajdzie-
my odpowiednich nauczycieli, czy 
będziemy nadążać za postępem w tej 
dziedzinie itd. Taki pomysł chodzi 
mi jednak po głowie, bo to jest przy-
szłość. Na początek wystarczyłaby 
uzupełniająco może jedna godzina 
tygodniowo. Mamy ambicje, żeby 
nasi absolwenci radzili sobie nie 
tylko na krajowym rynku, ale żeby 

byli cenionymi fachowcami także za 
granicą. A wracając do pani pytania: 
cały czas szukamy najlepszych roz-
wiązań, jeśli chodzi o kształcenie, 
obserwujemy rynek. No i poważnie 
rozważamy propozycje, jakie otrzy-
mujemy.

W naturalny sposób przeszli-
śmy od tak zwanych twardych 
inwestycji do zadań związanych 
ze sferą niematerialną, społecz-
ną: kulturą, promocją. Mamy 
w powiecie takie wydarzenia: 
Clemensy, Jesień Organową.  Co 
się będzie działo w tej sferze?

W tym roku mamy jubileusz 20–
lecia istnienia powiatu. Mamy logo 
uroczystych obchodów, jest powo-
łany komitet organizacyjny. Wydział 
Promocji już teraz pracuje nad uło-
żeniem grafiku w taki sposób, żeby 

w każdym tygodniu, w każdy week-
end coś się działo. Jedne wydarze-
nia organizujemy sami, inne z orga-
nizacjami pozarządowymi, jeszcze 
inne z gminami. Najbliższe wyda-
rzenie to są Clemensy z finałem 
15 marca na uroczystej sesji Rady 
Powiatu w Lędzinach. Potem są 
igrzyska osób niepełnosprawnych; 
było już pierwsze spotkanie, na 
którym padły nowe pomysły. Tym 
razem chcemy to wydarzenie zro-
bić w konwencji olimpiady. Oznacza 
to, że nie będzie to impreza jedno-
dniowa, jak dotąd, ale wydarzenia 
chcemy rozłożyć na kilka dni i zor-
ganizować je w różnych gminach 
od Lędzin począwszy. W organiza-
cję, mam nadzieję,  zaangażują się 
organizacje pozarządowe, to będzie 
nowość. 7–8 lipca będą z kolei Targi 
Przedsiębiorczości i Ekologii powią-
zane z 20. Dniami Imielina. Szyku-
je się wielka dwudniowa impreza 
z występem Agnieszki Chylińskiej, 
Dawida Kwiatkowskiego i Marcina 
Dańca, a zatem targi w konwencji 
rozrywkowo–handlowej. Dokłada-
my się do tych wydarzeń niebaga-
telną kwotą prawie 150 tysięcy zło-
tych. No i 31 sierpnia i pierwszego 
września kulminacyjna impreza 
obchodów 20–lecia powiatu pod sta-
rostwem. Mamy wstępnie dograny 
występ Kasi Moś. Nad szczegóło-
wym scenariuszem ciągle pracuje-
my, troszkę czasu jeszcze jest. A na 
koniec Jesień Organowa.

Trzy lata kadencji za nami, roz-
począł się ostatni rok. Jak Pan 
ocenia ten czas?

Wbrew dynamicznym czasom 
bardzo dobrze. Dużo udało się zro-
bić, jako powiat postrzegani jeste-
śmy nadal jako lider inwestycji 

wśród powiatów polskich. Nie mamy 
większych problemów finansowych, 
jesteśmy przygotowani do aplikowa-
nia o środki pomocowe w różnych 
programach.  W rankingach bez-
robocia, rozwoju gospodarczego, 
dochodów mieszkańców powiat od 
wielu lat błyszczy. Do tego dobre 
drogi powiatowe, nowoczesne insty-
tucje. Nie wszystko oczywiście zale-
ży od zarządzających powiatem, 
ale dobra ocena gości z zewnątrz to 
wartość dodana. Jesteśmy jednym 
z nielicznych powiatów w Polsce, 
któremu przybywa mieszkańców, 
coś w tym jest, w całej Polsce gene-
ralnie ubywa. Jest kolejne trochę 
czasu i mamy jeszcze plany do zre-
alizowania. Mam nadzieję, że rów-
nież w ocenie mieszkańców te lata 
nie poszły na marne.

Dziękuję za rozmowę.

W tym roku mamy jubileusz 20–lecia istnienia 
powiatu. Mamy logo uroczystych obchodów, jest 
powołany komitet organizacyjny. Wydział Promocji 
już teraz pracuje nad ułożeniem grafiku w taki 
sposób, żeby w każdym tygodniu, w każdy weekend 
coś się działo. Jedne wydarzenia organizujemy sami, 
inne z organizacjami pozarządowymi, jeszcze inne 
z gminami.

Mamy ambicje, żeby nasi absolwenci radzili sobie 
nie tylko na krajowym rynku, ale żeby byli cenionymi 
fachowcami także za granicą. A wracając do pani 
pytania: cały czas szukamy najlepszych rozwiązań, 
jeśli chodzi o kształcenie, obserwujemy rynek. No 
i poważnie rozważamy propozycje, jakie otrzymujemy.
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– Zdążyliśmy przez lata udowodnić, 
że umiemy pisać wnioski o dofi-
nansowanie inwestycji drogowych 
– mówi starosta Bernard Bednorz 
– Zmieniły się jednak kryteria 
punktacji i to w sposób dla nas nie-
korzystny.

Liczą się np. kryteria dostęp-
ności komunikacyjnej, techniczne 
(poprawa bezpieczeństwa) albo 

dochodowe. Ministerstwo Infra-
struktury pisze na stronie inter-
netowej o „spójnej, zrównoważo-
nej i przyjaznej użytkownikowi 
sieci drogowej w wymiarze lokal-
nym.”  Trudno polemizować z taką 
argumentacją, drogi w całym kraju 
powinny prezentować porówny-
walny, wysoki standard. Tylko że 
dla powiatu bieruńsko–lędzińskie-
go, gdzie ten standard w więk-
szości już jest dobry, w praktyce 
oznacza to obecnie odległe miej-

sca na listach rankingowych. Tro-
chę padamy więc ofiarą własnych 
sukcesów. 

Wynik punktacji przypieczęto-
wała jednak peryferyjność, czyli 
odległość od stolicy województwa. 
Z Bierunia czy Lędzin do Katowic 
jest ok. 20 minut drogi. Z Często-
chowy albo z Cieszyna – godzi-
na z okładem. W efekcie odległe 

powiaty dostały dofinansowanie na 
dwa projekty a inne, bliżej położo-
ne – nic. Zasadą było do tej pory, że 
samorządy, które złożyły najlep-
sze projekty, dostawały po jednym 
dofinansowaniu. W tym roku stało 
się inaczej.

Zarząd powiatu nie rozkłada jed-
nak rąk. 

– Kiedy okazało się, że nie dosta-
niemy na razie dofinansowania do 
naszych projektów, zaczęliśmy 
szukać innych źródeł wsparcia 

– mówi B. Bednorz – Remizową sfi-
nansujemy wspólnie z Bieruniem, 
a o schetynówkę na przebudowę 
Kosynierów i Ofiar Oświęcimskich 
wystartujemy po raz drugi. Znalazł 
się też  program, z którego może-
my uzyskać 50% pokrycia kosz-
tów przebudowy ulicy Satelickiej 
w Imielinie. Ze środków rezerwy 
ogólnej Ministerstwa Infrastruk-
tury mamy szansę uzyskać 50% 
dofinansowania. Na pozostałe 50% 
złożymy się wspólnie z Imielinem. 
Jak widać, dzięki dobrej współpra-
cy z władzami tych gmin nie musi-
my rezygnować z naszych planów 
inwestycyjnych, a nawet możemy je 
rozszerzać. Przykład: do puli zadań 

inwestycyjnych weszła moderniza-
cja ulicy Osada w Chełmie Śląskim, 
na którą gmina dołoży się kwotą 
miliona złotych. Sporo prawdy jest 
w powiedzeniu, że pieniądze leżą 
na ulicy, trzeba się tylko po nie 
schylić.

Inaczej sprawa ma się z Lędzi-
nami. Modernizacja ulic Wygody 
i ks. Kontnego wraz z budową 
ronda to inwestycja rzędu 11 
milionów złotych. Lędziny, póki 
co, zadeklarowały wkład własny 
wysokości 300 tysięcy złotych. 
Ponadto zasadą w ramach schety-
nówek jest kwota dofinansowania 
nie wyższa, niż 3 miliony złotych 
i nie więcej, niż 50% wartości 

zadania. W tej sytuacji zarząd 
powiatu zdecydował, że podzieli 
lędzińską inwestycję na 2 części 
i złoży dwa wnioski rok po roku. 
Odległe miejsce na liście rezer-
wowej nie daje wielkich nadziei 
na uruchomienie robót w tym 
roku, ale szanse pozostają.

– Możemy w tym roku złożyć 
nasz wniosek po raz drugi i tak 
zamierzamy zrobić – wyjaśnia 
wicestarosta Mariusz Żołna – Nie 
rezygnujemy z naszych planów 
wobec Lędzin. Ale pomysł, żeby 
zacząć remont z własnych środ-
ków (300 tysięcy z miasta i 1,8 mln 
z powiatu) jest zły, bo zamknąłby 
nam drogę do ponownego ubie-
gania się o pieniądze rządowe. 
Tego zadania nie da się rozbić, 
jak Remizowej, Ofiar Oświęcim-
skich i Kosynierów. Zaczynając 
samodzielnie skazani bylibyśmy 
na sfinansowanie przedsięwzię-
cia w całości z własnych pienię-
dzy, i musielibyśmy zrezygnować 
z wielu innych zdań, a pamiętać 
trzeba, że powiat liczy nie jedną 
a pięć gmin.

Gdy chodzi o plany inwestycji 
drogowych w powiecie, nic nie jest 
jeszcze przesądzone. Zmienia się 
jedynie kolejność i na koniec roku 
może się okazać, że pakiet inwe-
stycyjny Powiatowego Zarządu 
Dróg będzie większy, niż zakładano 
w styczniu. <

wygody, kontnego, kosynierów 
i ofiar oświęcimskich nadal w grze
To pierwszy przypadek w historii powiatu, że żaden z projektów złożonych do dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, 
tzw. schetynówek, nie uzyskał dotacji. Bez wielkiej przesady można powiedzieć, że powiatowi urzędnicy (pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg też nimi 
przecież są) wyspecjalizowali się w aplikowaniu o środki rządowe. Tym razem jednak dofinansowania nie uzyskały projekty przebudowy Remizowej, Ofiar 
Oświęcimskich i Kosynierów w Bieruniu ani Wygody i Kontnego w Lędzinach. Ten drugi został bez dofinansowania, pomimo że  był najwyżej ocenionym 
projektem złożonym przez powiat od 2011 roku. Ale to jeszcze nie koniec drogowych planów powiatu.

NasZyM ZDaNiEM
Smaczkiem sprawy lędzińskiej inwestycji jest przybycie 

na nadzwyczajną sesję Rady Powiatu grupy miejskich rad-
nych. Przyjść na sesję ma prawo każdy, nie każdy jednak 
wykrzykuje „Hańba” i komentuje głośno, że Lędzinom ode-
brano pieniądze. Gdyby jeszcze byli to zwykli mieszkańcy, 
sytuację łatwiej można by zrozumieć. Ale to byli radni, któ-
rzy o budżecie, inwestycjach, dotacjach itp. powinni mieć 
sporą wiedzę.

Rada Miasta zdecydowała, że na tak dużą inwestycję 
przeznaczy tylko 300 tysięcy złotych. Być może inaczej 
byłoby, gdyby Lędziny zdecydowały się dołożyć milion zło-
tych w ramach wkładu własnego, jak wnioskował starosta. 
Stało się jednak inaczej. A kiedy okazało się, że rządo-
wych pieniędzy w tym rozdaniu nie będzie, władze miasta, 
zamiast siąść wzorem Bierunia czy Imielina do rozmów, ślą 
pisma i wykrzykują na sesji „Hańba, hańba”, nie mówiąc 
już o inwektywach, które pojawiały się w kuluarach, bo nie 
nadają się do cytowania.

Co to znaczy, że Lędzinom zabrano pieniądze? Żeby 
zabrać, trzeba najpierw dać, a powiat póki co dofinansowa-
nia nie otrzymał. 1,8 miliona wkładu własnego przesunięto 
na zadania, które dzięki tym środkom można realizować już 
w tej chwili. Temat wkładu własnego wróci, kiedy przyjdzie 
czas na ponowne składanie wniosku o dofinansowanie na 
Kontnego i Wygody.

Pozostaje jeszcze kwestia ulicy Zamkowej. I etap robót 
powiat wykonał w 2016 roku. Teraz chciałby tę drogę dokoń-
czyć. Miasto jednak nie chce się dołożyć do ulicy Zamkowej, 
chociaż na razie można by wykorzystać 300 tysięcy złotych 
z Kontnego i Wygody. Miasto się jednak nie zgadza i pienią-
dze leżą niewykorzystane. Powiat wbrew deklaracjom o woli 
współpracy został z Zamkową sam i wypada tylko mieć 
nadzieję, że starczy mu środków na tę modernizację.

Tymczasem pani burmistrz i przewodnicząca Rady Mia-
sta ślą pisma: ich treść przytacza miejski miesięcznik, nie 
będziemy więc ich tu obszernie cytować. Może tylko po 
fragmencie dla ilustracji. „Jako radni Rady Miasta Lędziny 
w nawiązaniu do pisma Starosty Bieruńsko– Lędzińskie-
go Bernarda Bednorza nr PZD/ZIZ/0717/4/232/2018 z dnia 
19.01. 2018 r. wyrażamy stanowisko popierające współfi-
nansowanie przez Gminę Lędziny remontów i modernizacji 
powiatowej infrastruktury drogowej, jednakże stanowczo 
sprzeciwiamy się odebraniu Gminie Lędziny kwoty 1 800 
000 zł, zarezerwowanej w budżecie Powiatu na rok 2018, na 
zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych 5912S ul. Wygo-
dy i ul. Kontnego w Lędzinach.” – napisała pani przewod-
nicząca Elżbieta Ostrowska wykazując się nieznajomością 
planów powiatu.

„Przebudowę ul. Wygody i ul. Kontnego w Lędzinach można 
wykonać w takim zakresie, na jaki pozwala pozostający do 
dyspozycji Powiatu budżet – czyli uzgodniona łączna kwota 
2 100 000 zł.. Można zastosować etapowanie prac i wykonać 
samo rondo.” – doradza z kolei pani burmistrz.

Być może można działać tak, jak radzi pani burmistrz, 
kiedy realizuje się inwestycje za kilkadziesiąt czy kilkaset 
tysięcy złotych w całości z własnej kasy (najdroższa inwe-
stycja drogowa w Lędzinach pochłonie w tym roku 600 tysię-
cy złotych). Tu jednak chodzi o zadanie warte 11 milionów. 
Budżet Lędzin jest większy od budżetu powiatu. Lędziny 
jednak tak dużych zadań nie realizują, a powiat takie ambit-
ne plany ma, ale musi szukać dodatkowych pieniędzy na 
zewnątrz. I skutecznie szuka. Jest luty, a do kasy starostwa 
wpadło już dodatkowych 8 milionów, z czego sześć i pół 
miliona na budowę Centrum Usług Społecznych w Lędzi-
nach, które ma kosztować w sumie ponad 10 milionów. Tyle 
pieniędzy trafi do Lędzin w ciągu dwóch lat nie licząc środ-
ków przeznaczonych na inwestycje w Powiatowym Zespole 
Szkół.

Chyba lepiej byłoby, gdyby władze Lędzin, zamiast słać 
pisma i publikować je w gazecie zechciały wspólnie z powia-
tem zastanowić się nad sposobami wyjścia z sytuacji; 
w innych gminach  da się rozmawiać i niedługo będą widocz-
ne efekty wspólnych starań. W Lędzinach jakoś się nie da. 
W tym kontekście zastanawia też rola, jaką odegrał radny 
powiatowy Henryk Barcik, który uczestniczył w komisjach 
Rady Miasta. Mógł i powinien był zainicjować rozmowy na 
temat lędzińskiej inwestycji. Albo jednak chciał doprowadzić 
do dialogu obu samorządów, tylko okazał się nieskuteczny, 
albo mu na tym wcale nie zależało. Skutek, jaki jest, każdy 
widzi.

<

– Możemy w tym roku złożyć nasz wniosek po raz 
drugi i tak zamierzamy zrobić – wyjaśnia wicestarosta 
Mariusz Żołna – Nie rezygnujemy z naszych planów 
wobec Lędzin. Ale pomysł, żeby zacząć remont 
z własnych środków (300 tysięcy z miasta i 1,8 mln 
z powiatu) jest zły, bo zamknąłby nam drogę do 
ponownego ubiegania się o pieniądze rządowe.
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Zamoście jest drogą niepubliczną. Leży głów-
nie na gruntach należących do powiatu, ale 
drogą powiatową nie jest i – co więcej – nigdy 
nie będzie. Powód jest prosty: ulica Zamoście 
nie łączy gmin, co jest koniecznym warunkiem 
uzyskania statusu drogi powiatowej. A zatem 
i publicznej, co ma w tej sprawie – o czym dalej 
– duże znaczenie. 

Zamoście prowadzi do lasu, za którym 
leżą Katowice. Gdyby Katowice miały choć-
by w planach budowę drogi, która połączy 
się z lędzińskim traktem, byłaby szansa na 
ustanowienie tu drogi powiatowej. W 2014 
roku prezydent Katowic swoje stanowisko 
określił jednak jasno: miasto nie ma w pla-
nach budowania w tym rejonie drogi, która 
łączyłaby się przez Zamoście z Lędzinami. 
W takiej sytuacji marszałek województwa, 
który ma w sprawie nadawania statusu dro-
gom na terenie województwa głos decydują-
cy, odmówił uznania ulicy Zamoście za drogę 
powiatową. O tym, żeby była to droga woje-
wódzka lub krajowa tym bardziej nie może 
być mowy. Jedyną możliwością, by Zamoście 
wprowadzić do sieci dróg publicznych, jest 
uczynienie jej drogą gminną. Ale od czterech 
lat burmistrz Lędzin odmawia jej przyjęcia, 
chociaż zna stanowisko zarówno prezyden-
ta Katowic, jak i marszałka województwa. 

– Dlaczego od czterech lat usiłujemy poro-
zumieć się z burmistrz Lędzin w sprawie ulicy 
Zamoście?  Powodów jest wiele. – wyjaśnia 
starosta Bernard Bednorz – Na przykład taki, 
że na drodze niepublicznej jakiekolwiek inwe-
stycje muszą być uzgodnione ze wszystkimi 
właścicielami i przez nich współfinansowa-
ne. Wystarczy jedno weto prywatnego współ-
właściciela, żeby każdy pomysł upadł. Na 
dodatek nie można się ubiegać o zewnętrzne 
środki na sfinansowanie inwestycji.

Jeśli więc wziąć pod uwagę, że ulica 
Zamoście przebiega przez 3 działki powiato-
we i kilka należących do prywatnych właści-
cieli, szansa na zbudowanie tu drogi z praw-
dziwego zdarzenia równa jest praktycznie 
zeru. Z powodu obecnego statusu tej drogi nie 
ma także możliwości wydawania pozwoleń na 
budowę nowych domów, bo zgodnie z prawem 
muszą one mieć połączenie z drogą publiczną.

Powiat jako właściciel działek ma problem 
z utrzymywaniem mocno już przecież zdeze-
lowanej nawierzchni. Powiatowy Zarząd Dróg, 
jak sama nazwa wskazuje, powołany został do 
zarządzania drogami powiatowymi. Zamoście ze 
statusem drogi niepublicznej nie leży w obsza-
rze jego działalności. Jedyne, co w istniejącym 
stanie prawnym udaje się robić, to remonty 
cząstkowe od czasu do czasu. Czyli, prościej 
mówiąc, łatanie dziur. Takie doraźne działania 
są jednak możliwe tylko do czasu i obecny stan 
ulicy dowodnie to pokazuje.

Zasady poruszania się po drodze niepublicznej 
określają właściciele terenu, na którym ona bieg-
nie. Nie można więc wykluczyć, że pewnego dnia 
na którymś odcinku ulicy Zamoście stanie szlaban, 

wyłączający prywatny teren 
z publicznego użytkowania.

– Chciałbym przerwać 
tę administracyjną udrękę 
mieszkańców Zamościa, goto-
wi jesteśmy podarować miastu 
nasze działki o szacunkowej 
wartości ponad 200 tysięcy 
złotych, ale w Urzędzie Mia-
sta wyraźnie nie ma klimatu 
do rozmów – kończy starosta. 
– Szkoda, bo według naszych 
szacunków wystarczyłoby 600 
tysięcy złotych, żeby Zamo-
ście stało się ulicą z prawdzi-
wego zdarzenia. Możemy nawet podpowiedzieć, 
gdzie starać się o dofinansowanie, żeby odcią-
żyć budżet miasta.

Na razie widoków na poprawę sytuacji nie ma. 
Być może wynika to z faktu, że w tym roku miasto 

w ogóle nie ujęło Zamościa w swoich planach 
inwestycyjnych. Może w przyszłym roku klimat 
dla Zamościa będzie lepszy i uda się liczony 
już w latach problem ulicy Zamoście rozwiązać 
z korzyścią dla mieszkańców. <

może być tylko gminna, 
ale burmistrz jej nie chce
Ulica Zamoście w Lędzinach, a konkretnie jej 345 metrów od skrzyżowania 
z ulicą Zakole w stronę hamerli, to fragment miasta, który od czterech lat 
nie może się doczekać na uporządkowanie zarówno w sensie prawnym, jak 
i fizycznym.
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lędziny teraz

Rada Miasta Lędziny VII kadencji przyjęła 
budżet na 2018 r. To budżet ambitny. Są w nim 
pieniądze na budowę przedszkola, remonty 
dróg i chodników, wymianę oświetlenia uliczne-
go, program dopłaty do wymiany pieców wę-
glowych, modernizację bazy oświatowej i spor-
towej, a także na realizację innych zadań gminy. 
Jeszcze nigdy w historii budżet naszego miasta 
nie był tak duży. Bo obejmuje wydatki na łącz-
na sumę ponad 75 mln zł. Pragnę podziękować 
tym radnym, którzy poparli uchwałę budżetową 
i tym samym wzięli na siebie współodpowie-
dzialność za jego realizację. W mojej ocenie to 
dowód poważnego podejścia do obowiązków 
radnego. 

Myślę, że podczas tej kadencji wspólnie z Bur-
mistrz Miasta trafnie wyznaczyliśmy sobie priory-
tety i skutecznie je realizujemy. To co obiecaliśmy 
w naszym programie wyborczym konsekwentnie 
wykonujemy, tak jak pozwala nam sytuacja fi-
nansowa miasta. Tych 10. radnych, którzy poparli 
budżet rozumie, że nie można cały czas negować 
wszystkiego i myśleć tylko o swoim okręgu wy-

borczym. Rozumie, że trzeba współpracować, 
znajdować rozwiązania kompromisowe i dbać 
o to, żeby mieszkańcom całych Lędzin żyło się 
coraz lepiej.

Naszym zadaniem, jako radnych, jest między 
innymi dbałość o rozwój całego miasta, a nie tylko 
tych kilku ulic, które wchodzą w skład naszego 
okręgu wyborczego. Choć wybierani jesteśmy 
w okręgach jednomandatowych, to decydujemy 
o inwestycjach w całych Lędzinach. To oczywiste, 
że każdy radny chce, aby w jego okręgu wybor-
czym było zrobione jak najwięcej. Ale każdy wi-
dzi, że potrzeb jest bardzo dużo, a pieniądze są 
ograniczone. Dlatego inwestycje dzielone są na 
etapy i muszą być rozłożone w czasie. Rozumiem 
zdenerwowanie mieszkańców, którzy na widoczne 
efekty działań muszą czekać. Ale każda inwesty-
cja wymaga dokumentacji, której wykonanie jest 
czasochłonne i kosztowne, a jej rezultatów od razu 
nie widać.

Oczywiście łatwiej i wygodniej być w opozycji, 
która mówi „nie, bo nie”. Dużo prościej jest mówić 
mieszkańcom - ja chciałem zrobić dla was dużo 

więcej, ale „oni” się nie zgodzili. Można zasypy-
wać mieszkańców pomysłami. Każdy z nas ma ich 
wiele. Ale jedni potrafią współpracować i wspól-
nie je realizować, a inni umieją tylko narzekać, że 
nic nie da się zrobić. Czy nie świadczy to czasem 
o ich nieudolności? 

W tej kadencji nie ukrywamy, kto i jak głoso-
wał nad budżetem. Ta zasada będzie niebawem 
obowiązywała w całej Polsce. Każdy mieszkaniec 
będzie miał możliwość sprawdzenia jak głosował 
jego przedstawiciel w Radzie Miasta i czy nie 
jest tak, że radny opowiada mieszkańcom ile to 
dla nich inwestycji „załatwił”, a tak naprawdę nie 
popierał budżetu, dzięki któremu te inwestycje 
mogły być zrealizowane. 

Prezentujemy też mapę planowanych inwe-
stycji, których listę ustalono w drodze kompro-
misu. Każdy mieszkaniec może spytać swojego 
radnego, dlaczego nie poparł wykonania tych 
inwestycji, albo które z nich należałoby wycofać, 
aby można było zrealizować jego propozycje. Bo 
o zwiększeniu środków na inwestycje, bez zwięk-
szenia zadłużenia miasta trudno myśleć.

Z życia Rady

„Na grudniowej sesji Rada Powiatu 
Bieruńsko-Lędzińskiego, radni powia-
towi nie poparli pomysłu na przeka-
zanie gminie Lędziny działek, na któ-
rych leży fragment ul. Zamoście. Radni 
w głosowaniu odrzucili tę propozycję 
lansowaną przez starostę Bernarda 
Bednorza i wicestarostę Mariusza Żoł-
nę, wykazując jej kompletne nieprzy-
gotowanie. 

Już na wstępie dyskusji radny Hen-
ryk Barcik wyraził swoje zdziwienie 
rozbieżnościami w dokumentach. 
W piśmie do burmistrz Lędzin Zarząd 
Powiatu pisał o darowiźnie 2 działek, 
a radni powiatowi na sesję dostali do-
kumenty z których wynikało, że miały 
być darowane 3 działki. 

Wicestarosta Mariusz Żołna, wpro-
wadzał radnych w błąd mówiąc, że 
burmistrz Lędzin chciała, aby w uchwa-
le o darowiźnie były również zagwa-
rantowane środki na budowę drogi. 
Prawda jest taka, że burmistrz Kry-
styna Wróbel zadeklarowała wolę 
przejęcia drogi przez Gminę, ale po 
wcześniejszym jej wyremontowa-
niu przez Powiat, albo po złożeniu 
przez Powiat w oddzielnej uchwale 
deklaracji partycypacji w kosztach 
modernizacji drogi. To zasadnicza 
różnica. 

Nieprawdziwe były również suge-
stie starosty Bednorza i wicestarosty 
Żołny jakoby mieszkańcy ul. Zamoście 
byli pozostawieni sami sobie. Zgodnie 
z prawem jest to droga wewnętrzna, 
a jej gospodarzem, odpowiedzial-
nym za utrzymanie jest Powiat. To 
wynika wprost z Ustawy o drogach 
publicznych. 

Mocne zdziwienie słuchaczy wzbu-
dziła także żenująca wypowiedź staro-
sty Bernarda Bednorza, że jak burmistrz 

nie przyjmie darowizny do 30 września 
2018 r. to będzie inny burmistrz w Lę-
dzinach. 

Radny Kazimierz Chajdas wykazy-
wał, że na działkach, które powiat chce 
darować są ogródki mieszkańców i bu-
dynki. Zapytał więc Zarząd Powiatu, 
czy chce przekazywać budynki wraz 
z mieszkańcami tak jak Hanna Gronkie-
wicz-Waltz w Warszawie? Stwierdził 
wprost, że jest to „kukułcze jajo”, 
które ma być podrzucone radnym 
i burmistrz lędzin. 

Starosta Bernard Bednorz stwierdził, 
że to demagogia i po raz kolejny zaczął 
snuć rozważania, jakie to drogi Gmina 
Lędziny może wybudować na poda-
rowanych działkach. Starosta Bednorz 
stwierdził, że to jest darowizna do 

której nie trzeba nic dokładać, trze-
ba „tylko” wybudować drogę. I to 
słowo „tylko” rozbawiło radnych opo-
zycyjnych.

Radny Marek Spyra stwierdził, że ta 
uchwała o darowiźnie nie ma sensu, bo 
nie wyobraża sobie sytuacji, że ktoś na 
siłę wciska mu ruderę i mówi, że dostał 
willę i jeszcze każe mu się z tego cie-
szyć. Radny Spyra powiedział wprost, 
że powiat chce przekazać działkę, 
która wymaga potężnych nakładów. 
Zwrócił też uwagę na brak dialogu 
z gminą w sprawie drogi, o co zresztą 
wnioskował.

Wicestarosta Mariusz Żołna dysku-
sję, w tym podawanie cytatów z ope-
ratów szacunkowych zleconych przez 
Zarząd Powiatu, nazwał demagogią. 

Wicestarosta dość swobodnie traktu-
je akt prawa jakim jest uchwała Rady 
Powiaty, nazywając ją wielokrotnie 
„deklaracją woli”. Wicestarosta wielo-
krotnie wymieniał także jakimi to dro-
gami, w świetle prawa,  nie może być 
ul. Zamoście. Nie powiedział natomiast 
dlaczego Powiat nie może wymienić 
nakładki asfaltowej na działce, która 
do Powiatu należy? Co w świetle pra-
wa zrobić powinien.

Radny Bernard Pustelnik nie zgodził 
się z wicestarostą Żołną i przypomniał, 
że uchwały Rady Powiatu są obligato-
ryjne do wykonania przez Zarząd Po-
wiatu. Zwrócił też uwagę na fakt, że nie 
ma żadnej opinii Rady Miasta Lędziny 
o woli przyjęcia darowizny. W jego 
ocenie uchwała ma charakter poli-

tyczny i zarząd Powiatu z przyczyn 
politycznych chce komuś coś wcis-
nąć, bo do uporządkowania tej drogi 
potrzebne są miliony, których w bu-
dżecie Lędzin pewnie nie ma. 

Zdaniem radnego Pustelnika żaden 
notariusz nie będzie mógł w  tym sta-
nie prawnym przekazać gminie tych 
działek. W uzasadnieniu swoich słów 
Bernard Pustelnik odniósł się do ma-
pek, z których wynika, że zarząd Po-
wiatu chce przekazać gminie lędzi-
ny działkę, na której jest fragment 
domu pani Katarzyny B. Mało tego, 
z mapek wynika także, że Powiat chce 
przekazać gminie lędziny działki na 
których są ogródki mieszkańców. 
Jest to więc uchwała sprzeczna z inte-
resami Lędzin.

Argumenty starosty Bednorza 
i wicestarosty Żołny nie przekonały 
większości radnych i uchwała prze-
padła. A jakie były początki sprawy? 
W kwietniu 2017 r. Zarząd Powia-
tu, jako właściciel gruntu, otrzymał 
wniosek o wykonanie remontu drogi. 
zarząd Powiatu, zamiast podjąć 
starania żeby drogę naprawić za-
proponował, aby skierować temat 
do Burmistrza Miasta lędziny. 
Gmina Lędziny nie może remontu ro-
bić na powiatowych działkach. No to 
Powiat postanowił działki podarować 
Gminie. Na tych darowanych dział-
kach wartych ok. 200  000 zł Gmina 
ma uregulować kwestie własności 
i wybudować drogę. A te wydatki 
będą zapewne kilkakrotnie prze-
wyższały wartość darowizny. Skoro 
problem jest znany już od roku 
2014, to dlaczego, dopiero teraz, 
na rok przed wyborami, Powiat 
próbuje go rozwiązać i to za pie-
niądze Gminy lędziny?”

Zamiast drogę wyremontować 
Powiat chciał ją Podarować
Grudniowa sesja Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego oczami jednego z radnych powiatowych. 

Zamoście – 70 mieszkańców wystąpiło do Zarządu Powiatu o wyremontowanie tej drogi. 
Zamiast remontu Zarządu Powiatu znalazł inne rozwiązanie – podarowanie drogi miastu.

Zamoście jest drogą niepubliczną. Leży głów-
nie na gruntach należących do powiatu, ale 
drogą powiatową nie jest i – co więcej – nigdy 
nie będzie. Powód jest prosty: ulica Zamoście 
nie łączy gmin, co jest koniecznym warunkiem 
uzyskania statusu drogi powiatowej. A zatem 
i publicznej, co ma w tej sprawie – o czym dalej 

Zamoście prowadzi do lasu, za którym 
leżą Katowice. Gdyby Katowice miały choć-
by w planach budowę drogi, która połączy 
się z lędzińskim traktem, byłaby szansa na 
ustanowienie tu drogi powiatowej. W 2014 
roku prezydent Katowic swoje stanowisko 
określił jednak jasno: miasto nie ma w pla-
nach budowania w tym rejonie drogi, która 
łączyłaby się przez Zamoście z Lędzinami. 
W takiej sytuacji marszałek województwa, 
który ma w sprawie nadawania statusu dro-
gom na terenie województwa głos decydują-
cy, odmówił uznania ulicy Zamoście za drogę 
powiatową. O tym, żeby była to droga woje-
wódzka lub krajowa tym bardziej nie może 
być mowy. Jedyną możliwością, by Zamoście 
wprowadzić do sieci dróg publicznych, jest 
uczynienie jej drogą gminną. Ale od czterech 
lat burmistrz Lędzin odmawia jej przyjęcia, 
chociaż zna stanowisko zarówno prezyden-

– Dlaczego od czterech lat usiłujemy poro-
zumieć się z burmistrz Lędzin w sprawie ulicy 
Zamoście?  Powodów jest wiele. – wyjaśnia 
starosta Bernard Bednorz – Na przykład taki, 
że na drodze niepublicznej jakiekolwiek inwe-
stycje muszą być uzgodnione ze wszystkimi 
właścicielami i przez nich współfinansowa-
ne. Wystarczy jedno weto prywatnego współ-

zeru. Z powodu obecnego statusu tej drogi nie 
ma także możliwości wydawania pozwoleń na 

wyłączający prywatny teren 
z publicznego użytkowania.

lędziny teraz

Zamiast drogę wyremontować 

wIcePrzewodNIczący 
rady PowIatu marek SPyra 

(wyPowIedŹ z SeSjI NadzwyczajNej):

Każdy radny dba o interes swo-
jego okręgu, radnych lędzińskich 
jest 5 i nie wyobrażam sobie, żeby 
któryś z nich chciał zagłosować 
przeciwko interesowi Lędzin. 
Jako radny złożyłem kilkadzie-
siąt pisemnych interpelacji 
w sprawie dróg w Lędzinach 
i jestem ostatnim radnym, który 
zagłosuje przeciwko Lędzinom. 
Osobiście składałem wniosek 
o zaprojektowanie ronda na ulicy 
Wygody i kompleksowy projekt 
przebudowy tej drogi. Ale mamy 
do czynienia z sytuacją trudną. 
Nie dostaliśmy zewnętrznego dofi-
nansowania na projekt w Lędzi-
nach. Ale z innego źródła powiat 
dostał dotację na ulicę Satelicką 
w Imielinie. Bo to nie my dajemy 
4,5 mln zł, trzy czwarte tych 
środków pochodzić ma z budżetu 
państwa i gminy Imielin. Sytuacja 
jest więc trudna, szczególnie dla 
radnych z Lędzin, niewzięcie 
tych pieniędzy będzie grzechem. 
Zwracam jednak uwagę, że przez 
sześć poprzednich lat mieliśmy 
wicestarostę z Lędzin, a projekt 
na ul. Wygody zrobiony został 
dopiero w zeszłym roku, przez 6 
lat ówczesny zarząd nie podejmo-
wał tematu ulicy Wygody. Dzisiaj 
mamy już projekt, ale sytuacja 
jest taka, że kompleksowy remont 
Wygody to 11 mln zł, nawet jeśli 
my damy 1,8 mln, to niewiele 
możemy za to zrobić. Dwa miliony 
nie wystarczą nawet na porządne 
rondo. A niestety miasto Lędziny 
gotowe jest dołożyć zaledwie 300 
tyś. zł. To zdecydowanie za mało, 
by zrobić remont chociaż części 
tej drogi. Razem mamy tylko 
20%. Ruszanie teraz tak małego 
zakresu z całej inwestycji, może 
dyskwalifikować nas w staraniach 
o dofinansowanie całej drogi. Więc 
chyba lepiej poczekać do nowego 
rozdania środków zewnętrznych 
w tym roku. Poza tym wszyscy na 
tej sali jesteśmy radnymi powia-
towymi i musimy patrzeć na ten 
powiat w całości i wybierać w taki 
sposób dofinansowanie zewnętrz-
ne, żeby w tym roku wziąć całość 
na ul. Satelicką, a w przyszłym 
roku zrobić ulicę Wygody. Jeśli 
dzisiaj zagłosujemy przeciwko 
woli innych radnych, to następ-
nym razem radni z pozostałych 
gmin głosować będą przeciwko 
Lędzinom. Wtedy nigdy nic nie 
zrobimy, bo będziemy się na tej 
sali tylko obrażać i kłócić.

FO
TO

: B
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zadania inwestycyjne i remontowe w latach 2014-2017 realizowane przez powiatowy zarząd dróg w bieruniu

LęDZINy     

Nazwa zadaNia Rok 
wykoNaNia

ŁączNa waRtość 
zadań

Przebudowa drogi powiatowej, ul. Lędzińskiej wraz z budową chodnika, budową ronda na 
skrzyżowaniu ul. Pokoju i ul. Lędzińskiej w Lędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów” 2014

Zaprojektowanie i budowa świateł na przejściu dla pieszych przez ulicę Lędzińską w Lędzinach 2014
Opracowanie dokumentacji na potrzeby przebudowy drogi powiatowej, ul. Gwarków 
w Lędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów” 2014

Opracowanie dokumentacji na potrzeby przebudowy drogi powiatowej, ul. Murckowskiej 
w Lędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów” 2014

Przebudowa drogi powiatowej, ul. Goławieckiej w Lędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów” – etap II 2014
Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 5928S, ul. Zawiszy Czarnego w Lędzinach 2014
Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej, ul. Zamkowej w Lędzinach – etap I 2014
Przebudowa drogi powiatowej, ul. Kontnego w Lędzinach w zakresie obramowania jezdni 
drogi i chodnika 2014

Przebudowa drogi powiatowej, ul. Ułańskiej w Lędzinach w zakresie chodnika 2014
Przebudowa drogi powiatowej, ul. Goławieckiej w Lędzinach z zastosowaniem „cichych 
asfaltów” w km od 0+000 do 1+172 2014

Remont drogi powiatowej, ul. Jagiellońskiej w Lędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów” 
w km od 0+325 do 1+452 oraz od 1+464 do 1+784 2014

Remont obramowania jezdni drogi powiatowej, ul. Szenwalda w Lędzinach 2014
Remont obramowania ronda na skrzyżowaniu ul. Kontnego i ul. Lędzińskiej w Lędzinach 2014
Remont drogi powiatowej, ul. Zawiszy Czarnego w Lędzinach z zastosowaniem „cichych 
asfaltów” w km od 0+000 do 1+750 2014

Przebudowa drogi powiatowej, ul. Hołdunowskiej w Lędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów” 2014/2015
Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy chodnika wzdłuż drogi 
powiatowej, ul. Ułańskiej w Lędzinach 2014/2015

Przebudowa i remont ciągu dróg powiatowych, ul. Murckowskiej i ul. Gwarków 
wraz z budową ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej, ul. Hołdunowskiej i dróg 
powiatowych, ul. Murckowskiej i ul. Gwarków w Lędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów”

2015

Przebudowa drogi powiatowej, ul. Hołdunowskiej w Lędzinach z zastosowaniem „cichych 
asfaltów” w km od 0+410 do 1+835 2015

Przebudowa drogi powiatowej, ul. Murckowskiej w Lędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów” - etap II 2015
Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej, ul. Ułańskiej w Lędzinach – etap I 2015
Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy ciągu pieszo-rowerowego 
wzdłuż drogi powiatowej, ul. Goławieckiej w Lędzinach 2015

Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy wiaduktu w ciągu drogi 
powiatowej, ul. Pokoju nad torami kolejowymi w Lędzinach 2015/2016

Budowa chodnika wraz z przebudową zjazdów wzdłuż drogi powiatowej, ul. Zamkowej 
w Lędzinach 2016

Przebudowa drogi powiatowej, ul. Jagiellońskiej w Lędzinach w zakresie chodnika oraz dwóch 
zatok autobusowych 2016

Opracowanie dokumentacji na potrzeby przebudowy drogi powiatowej, ul. Wygody 
w Lędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów” 2016/2017

Opracowanie dokumentacji na potrzeby przebudowy drogi powiatowej, ul. Ziemowita 
w Lędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów” 2016/2017

Opracowanie dokumentacji na potrzeby przebudowy drogi powiatowej, ul. Oficerskiej
w Lędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów” 2016/2017

Przebudowa drogi powiatowej, ul. Goławieckiej w Lędzinach z zastosowaniem „cichych 
asfaltów” – etap III 2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy zatoki autobusowej wraz
z chodnikiem wzdłuż drogi powiatowej, ul. Lędzińskiej w Lędzinach w km od 5+513 do 5+810 2017

Opracowanie dokumentacji na potrzeby przebudowy drogi powiatowej,  ul. Ziemowita 
w Lędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów” 2017/2018

Opracowanie dokumentacji na potrzeby przebudowy drogi powiatowej, ul. Oficerskiej 
w Lędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów” 2018

16 521 633,40 zł
LęDZINy/BIeRuń

Nazwa zadaNia Rok 
wykoNaNia

ŁączNa waRtość 
zadań

Przebudowa drogi powiatowej, ul. Bogusławskiego w Bieruniu oraz dróg powiatowych, 
ul. Szenwalda i ul. Goławieckiej w Lędzinach 2017 2 097 977,75 zł

LęDZINy/ IMIeLIN

Nazwa zadaNia Rok 
wykoNaNia

ŁączNa waRtość 
zadań

Przebudowa drogi powiatowej, ul. Podmiejskiej w Imielinie z zastosowaniem „cichych 
asfaltów” wraz z budową chodnika wzdłuż drogi powiatowej, ul. Ułańskiej w Lędzinach 2016/2017 2 165 992,59 zł

BIeRuń

Nazwa zadaNia Rok 
wykoNaNia

ŁączNa waRtość 
zadań

Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 
ul. Chemików w Bieruniu w km od 1+430 do 2+720 2014

Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy ścieżki rowerowej wzdłuż 
drogi powiatowej ul. Chemików w Bieruniu 2014

Przebudowa drogi powiatowej, ul. Bijasowickiej w Bieruniu z zastosowaniem „cichych 
asfaltów” wraz z budową chodnika 2014

Przebudowa drogi powiatowej, ul. Jagiełły w Bieruniu w zakresie przebudowy chodnika 2014
Remont fragmentu chodników wzdłuż drogi powiatowej 5906S, ul. Chemików w Bieruniu 2014
Przebudowa drogi powiatowej 5906S, ul. Chemików w Bieruniu w zakresie remontu 
w km od 1+430 do 2+720 2015

Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy chodnika wzdłuż drogi 
powiatowej, ul. Bogusławskiego w Bieruniu i ul. Szenwalda w Lędzinach 2015

Przebudowa drogi powiatowej, ul. Chemików w Bieruniu w zakresie nawierzchni jezdni, 
chodnika i ciągu pieszo-rowerowego oraz budowa ścieżki rowerowej 2016

Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej, 
ul. Kosynierów w Bieruniu 2016/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej, 
ul. Ofiar Oświęcimskich w Bieruniu 2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej, 
ul. Remizowej w Bieruniu 2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy ronda na ul. Lędzińskiej 
w Bieruniu w km 0+790 w celu usprawnienia komunikacyjnego 2017

6 602 093,62 zł
IMIeLIN

Nazwa zadaNia Rok 
wykoNaNia

ŁączNa waRtość 
zadań

Przebudowa drogi powiatowej, ul. Podmiejskiej w Imielinie z zastosowaniem „cichych asfaltów”  2014/2015
Remont drogi powiatowej, ul. Nowozachęty w Imielinie z zastosowaniem „cichych asfaltów”  
– etap II w km od 1+775 do 2+632

2014

Przebudowa drogi powiatowej, ul. Zachęty w Imielinie w zakresie budowy chodnika 2015
Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej, 
ul. Podmiejskiej w Imielinie z zastosowaniem „cichych asfaltów”- część II

2015

Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej, 
ul. Satelickiej w Imielinie w km od 0+000 do 2+432 wraz z adaptacją dokumentacji 
projektowej budowy łącznika do drogi gminnej ul. Maratońskiej w Imielinie

2017

1 769 089,06 zł
BOJsZOWy

Nazwa zadaNia Rok 
wykoNaNia

ŁączNa waRtość 
zadań

Opracowanie dokumentacji na potrzeby przebudowy drogi powiatowej, ul. Gilowickiej 
w Bojszowach z zastosowaniem „cichych asfaltów” w km od 0+000 do 0+424 2014

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi powiatowej, ul. Ruchu Oporu w Bojszowach 2014
Przebudowa drogi powiatowej, ul. Trzcinowej w Bojszowach z zastosowaniem „cichych 
asfaltów” w km od 6+046 do 8+384 2014

Remont drogi powiatowej, ul. Bieruńskiej w Bojszowach z zastosowaniem „cichych asfaltów” 
w km od 8+384 do 9+045 2014

Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy dróg powiatowych, 
ul. Pancerniaków oraz ul. Dąbrowa w Bojszowach z zastosowaniem „cichych asfaltów” 2015

Remont mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej, ul. Kopalnianej w Bojszowach w km 1+318 2015
Remont mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej, ul. Gilowickiej w Bojszowach w km 0+351 2015
Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej, ul. Ruchu Oporu w Bojszowach 2015
Przebudowa drogi powiatowej, ul. Gilowickiej w Bojszowach z zastosowaniem „cichych 
asfaltów” w km od 0+000 do 0+424 2016

Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy chodnika wzdłuż drogi 
powiatowej, ul. Wolskiej w Bojszowach 2016/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zatok autobusowych wzdłuż drogi 
powiatowej, ul. Barwnej w Bojszowach 2016/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy ścieżki rowerowej wzdłuż 
drogi powiatowej, ul. Ruchu Oporu w km od 6+456 do 8+947 2017/2018

8 490 565,06 zł
ChełM ŚLąsKI 

Nazwa zadaNia Rok 
wykoNaNia

ŁączNa waRtość 
zadań

Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej, 
ul. Kolonia Leśna w Chełmie Śląskim z zastosowaniem „cichych asfaltów” 2016

Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy wiaduktu w ciągu drogi 
powiatowej, ul. Kolonii Leśnej w Chełmie Śląskim 2016/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej, 
ul. Osada w Chełmie Śląskim z zastosowaniem „cichych asfaltów” 2016/2017

111 517,95 zł

ZaDaNia iNWEstyCyJNE i REMONtOWE W LataCh 2014-2017 REaLiZOWaNE  
PRZEZ POWiatOWy ZaRZĄD DRÓG W BiERUNiU 
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– W pomocy społecznej pieniądze są 
równie ważne, jak dobre rozwiązania 
i sprawne reagowanie na wyzwania, 
które niesie życie – mówi Henryk 
Paruzel, członek zarządu powiatu. 
W ubiegłym roku udało się zreali-
zować w powiecie kilka pomysłów 
i zdobyć pieniądze, dzięki którym 
można będzie efektywniej pomagać 
tym, którzy wsparcia potrzebują. 
A takich osób z roku na rok jest 
więcej i – chociażby ze względu na 
starzenie się społeczeństwa – nadal 
będzie przybywać. 

Nowy ośrodek  
z wIelką dotacją

Na początku roku dużym sukce-
sem zakończyły się starania powia-
tu o dofinansowanie inwestycji, 
która ma wyznaczyć nowe standar-
dy pomocy i opieki nad wymagający-
mi wsparcia mieszkańcami.  Powiat 
uzyskał bowiem pod koniec stycznia 
największe w historii tego samorzą-
du dofinansowanie do swojego pro-
jektu. Chodzi o budowę Centrum 
Usług Społecznych, które powsta-
nie w Lędzinach obok budynku 
starostwa i zapewni kompleksowe 
i profesjonalne wsparcie seniorów, 
osób niepełnosprawnych i rodzin 
w powiecie bieruńsko–lędzińskim. 
Nowoczesne, loftowe wnętrza 
pomieszczą centrum dziennego 
pobytu i klub seniora, mieszkania 
chronione dla wychowanków pie-
czy zastępczej w procesie usamo-
dzielnienia, mieszkania chronione 
– wspomagane dla osób niesamo-
dzielnych ze względu na wiek, nie-
pełnosprawność oraz hostel dla 
osób doświadczających przemocy 
w rodzinie. Kwota dofinansowania 

wysokości 5,8 miliona zł z funduszy 
unijnych została dodatkowo wsparta 
środkami z budżetu państwa rzędu 
ponad 700 tysięcy zł. Do w sumie 6,5 
mln zł pozyskanych z dotacji, powiat 
ze swoich środków dołoży na reali-
zację całego przedsięwzięcia kolej-
ne 4,2 mln zł. Dzięki temu już na 
przełomie II i III kwartału tego roku 
planowane jest rozpoczęcie prac 
budowlanych przy poprzemysłowym 
budynku na terenie byłego szybu 
Piast w Lędzinach, a zakończenie 
największej kubaturowej inwestycji 
powiatu w Lędzinach planowane 
jest już rok poźniej. Obok adapta-

cji samego budynku byłej maszyny 
wyciągowej na Centrum Usług Spo-
łecznych zostanie zrewitalizowany 
przyległy do niego teren.

PIerwSzy takI  
regulamIN

Powiat bieruńsko–lędziński jest 
pierwszym w kraju, w którym od 
1 stycznia obowiązuje regulamin 
dofinansowania do zakupu wózków 
elektrycznych dla osób niepełno-
sprawnych z budżetu powiatowe-
go. Kupno wózka elektrycznego to 
spory wydatek, ale i duże ułatwienie 
w samodzielnym funkcjonowaniu 
osoby niepełnosprawnej.  W cza-
sach, kiedy w gronie ludzi starszych 
i niepełnoprawnych coraz więcej jest 

osób samotnych wózek elektryczny 
przestaje być dobrem luksusowym, 
a staje się warunkiem samodziel-
nego radzenia sobie z codziennymi 
sprawami. Dzięki wsparciu powiatu 
więcej osób będzie mogło pozwolić 
sobie na taki zakup.

– Pracowaliśmy nad tym doku-
mentem wspólnie z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie przez pół 
roku – mówi Henryk Paruzel, członek 
zarządu powiatu – Kilka samorządów 
próbowało ułożyć taki regulamin, ale 
nie poradzili sobie. Nie zniechęciło to 
nas, tylko nauczeni doświadczeniem 
innych szeroko konsultowaliśmy 

nasze pomysły z prawnikami, Izbą 
Administracji Skarbowej, Urzędem 
Wojewódzkim, PFRON–em. Projekt 
regulaminu przedstawialiśmy także 
na komisjach Rady Powiatu, mimo 
że nie przyjmowaliśmy go uchwałą 
Rady, tylko przez zarząd. Chodziło 
o wypracowanie takich rozwiązań, 
które będą najlepiej oddawały naszą 
intencję i były zgodne z prawem. 
Dlatego liczyliśmy na każdy pomysł, 
opinię i uwagę.

Efektem starań jest szansa na 
zdobycie dofinansowania na wózek 
elektryczny przez osoby, które nie 
mogą liczyć na dopłatę z PFRON ani 
z NFZ. Dzięki inicjatywie powiatu 
można uzyskać środki na pokrycie 
nawet 90% kosztów zakupu wózka. 

SzybSza Pomoc dzIecIom
 W powiecie w ciągu ostatniego 

roku został również usprawniony 
system udzielania pomocy dzie-
ciom będącym ofiarami przemocy. 
W takich przypadkach liczy się 
jak najszybsze ulokowanie dziecka 
w spokojnym, bezpiecznym schro-
nieniu. Tymczasem do niedawna 
interweniujący policjanci o wskaza-
nie takiego schronienia w pierwszej 
kolejności zwracali się do dyrekto-
ra PCPR, co wydłużało czas inter-
wencji. Starostwu we współpracy 
z policją udało się jednak uprościć 
tę procedurę. Policja otrzymała listę 
wszystkich kontaktów do instytucji 
i organizacji udzielających pomo-
cy dzieciom – ofiarom przemocy, 
dzięki czemu szybciej trafiają one 
w miejsca, gdzie znajdują schronie-
nie i odpowiednią opiekę.

SzkolNe zeSPoły  
kryzySowe

Wyzwaniem naszych czasów jest 
też przemoc w szkołach i nasilają-
ce się psychiczne problemy dzie-

ci i młodzieży. Poza wsparciem 
rodzin oferowanym przez PCPR 
czy Poradnię Pedagogiczno–Psy-
chologiczną, dodatkowym ogni-
wem są także szkolne zespoły kry-
zysowe, które działają w ponad 20 
szkołach na terenie powiatu. W ich 
skład wchodzą nauczyciele, peda-
godzy, psycholodzy, a w niektórych 
szkołach także rodzice. Zespoły 
funkcjonują na miejscu i zaczynają 

działać w chwili wystąpienia sytu-
acji kryzysowej. Żeby członkowie 
zespołów mogli podnosić swoje 
kompetencje,  powiat sfinansuje im 
szkolenie w Regionalnym Ośrodku 
Metodyczno– Edukacyjnym „Metis” 
w Katowicach, placówce samorzą-
du województwa śląskiego akredy-
towanej przez Śląskiego Kuratora 
Oświaty.

koNSolIdacja 
środowISka Pomocy 
SPołeczNej

– W ubiegłym roku po raz pierw-
szy zorganizowaliśmy uroczyste 
obchody Dnia Pracownika Socjal-
nego w powiecie – przypomina 
Henryk Paruzel – Myślę, że było 
to miłe spotkanie i pracownicy 
socjalni poczuli się dostrzeżeni 
i docenieni przez władze powiatu. 
Nie był to jednak jedyny cel, jaki 
nam przyświecał; zauważyliśmy, 
że ludzie działający w pomocy 

społecznej często nie znają się 
wzajemnie. A przecież wszyst-
kie instytucje pomocy społecznej 
działające na terenie powiatu pra-
cują w tym samym środowisku, 
z tymi samymi klientami. Dlate-
go takie ważne wydaje się, żeby 
mieli sposobność, by się poznać, 
porozmawiać ze sobą, bo te znajo-
mości, nawiązane na towarzyskim 
gruncie, mogą się okazać bardzo 
przydatne w pracy. Liczę, że takie 
spotkania, jak ubiegłoroczne będą 
się odbywały cyklicznie i skonso-
lidujemy środowisko pracowni-
ków pomocy społecznej z różnych 
instytucji z pożytkiem dla ich 
klientów.

jeSt PomySł  
na wsparcie rodzin 
zaStęPczych

– Odwiedziłem w ubiegłym roku 
Rajsko za Oświęcimiem, żeby 
zobaczyć osiedle domków dla 
rodzin zastępczych, które tam 

powstało – mówi o najnowszym 
pomyśle z zakresu pomocy spo-
łecznej Henryk Paruzel – Idea jest 
prosta: powiat buduje domy, w któ-
rych zamieszkują rodzice zastęp-
czy, przyjmujący na wychowanie 
kilkoro dzieci. Taka rodzina może 
być również tymczasowym schro-
nieniem dla dzieci doznających 
przemocy we własnej rodzinie.

Budowa domu kosztuje, ale powiat 
co roku płaci innym gminom kilka-
set tysięcy złotych na utrzymanie 
dzieci przebywających w rodzinach 
zastępczych. Teren powiat ma: 
w Lędzinach koło Centrum Usług 
Społecznych jest wystarczająco 
dużo miejsca. Sąsiedztwo CUS–u, 
PCPR–u i Poradni Pedagogicz-
no–Psychologicznej byłyby dodat-
kowymi atutami. – Przedstawiłem 
pomysł staroście i on bardzo mu 
się spodobał – przyznaje H. Paruzel 
– Mamy zielone światło, by dalej 
rozeznawać temat. No i szukać 
zewnętrznych środków dofinanso-
wania. <

pomysły na pomoc

Nowoczesne, loftowe wnętrza pomieszczą centrum 
dziennego pobytu i klub seniora, mieszkania 
chronione dla wychowanków pieczy zastępczej 
w procesie usamodzielnienia, mieszkania chronione 
– wspomagane dla osób niesamodzielnych ze względu 
na wiek, niepełnosprawność oraz hostel dla osób 
doświadczających przemocy w rodzinie. 

W czasach, kiedy w gronie ludzi starszych 
i niepełnoprawnych coraz więcej jest osób samotnych 
wózek elektryczny przestaje być dobrem luksusowym, 
a staje się warunkiem samodzielnego radzenia sobie 
z codziennymi sprawami. Dzięki wsparciu powiatu więcej 
osób będzie mogło pozwolić sobie na taki zakup.
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– Na początku roku został Pan 
pełniącym obowiązki dyrektora 
Powiatowego Zespołu szkół 
w Lędzinach. Obejmował Pan 
to stanowisko z gotową wizją 
rozwoju szkoły?

– Chyba każdy z nauczycieli miał 
swoje wizje, ja też. Niektóre udało się 
wprowadzić wcześniej, inne czekały 
na swój czas, choć nie zakładałem, 
że zostanie mi powierzone stanowi-
sko dyrektora szkoły.

– Jakie zmiany Pan już wprowa-
dził, choć zaznaczyć trzeba, że nie 
minęły jeszcze dwa miesiące Pana 
rządów w PZs–ie.

– Na pewno duża swoboda dzia-
łania dla nauczycieli, bo tego dotąd 
brakowało. Takim pierwszym waż-
nym wydarzeniem w tym roku był 
dzień otwarty. Kiedy padło hasło, 
okazało się, że jest tyle pomysłów, że 
udało się stworzyć wydarzenie bez 
precedensu. Być może ktoś to oce-
nia inaczej, ale dla mnie ważne jest, 
że młodzież, bardzo zaangażowana 
w organizację dni otwartych, była 
zdziwiona, że można tyle rzeczy od 
siebie zrobić. Krótko mówiąc, było 
dużo pomysłów, dużo osób chętnych 
do pracy, nauczyciele mogli zrealizo-
wać swoje pomysły. Być może dlate-
go wykazali takie podejście. Na efek-
ty przyjdzie poczekać, ale młodzież, 
która do nas przyszła, dowiedziała 
się dużo o szkole i to od naszych 
uczniów.

– To bardzo ważne, bo z ankiet, 
jakie starostwo przeprowadzi-
ło wśród uczniów wynika, że 
o wyborze szkoły w bardzo dużym 
stopniu decyduje opinia kolegów.

– Dlatego właśnie taki nacisk poło-
żyliśmy z nauczycielami na to, żeby 
to młodzież pokazała młodszym 
kolegom, co ciekawego jest w naszej 
szkole i opowiedziała o swoich 
wizjach przyszłości. Teraz jest czas, 
żeby pomyśleć nad wizją szkoły, nad 

tym w którą stronę skierować ofertę 
edukacyjną.

– No właśnie, co na przyszłość?

– Taki pierwszy pomysł, który już 
przedstawiliśmy w starostwie, to 
połączenie kształcenia fachowców, 
a nasi absolwenci są rozchwytywani 
na rynku pracy, z wartościami, które 
promują klasy mundurowe. Urodził 
się pomysł, żeby połączyć te dwie 
ścieżki nie zamykając drogi tym, 
którzy chcą mieć konkretny zawód, 
ale też ciągnie ich klasa munduro-
wa promująca dyscyplinę i pracę na 
rzecz społeczeństwa. Moglibyśmy 
pogodzić te ambicje tworząc klasę 
technika logistyka służb munduro-
wych. W kształceniu techników logi-
styków mamy spore sukcesy, trzeba 
tylko zmodyfikować program kształ-
cenia, żeby wpleść treści związane 
ze służbą w formacjach munduro-
wych. Poza tym chcemy utrzymać 
to, co już mamy. Nie każdy chce od 
razu zdobywać zawód, woli się uczyć 
w liceum i przygotować do studiów 
albo wybrać szkołę policealną. Tu 
musimy się skupić na podnosze-
niu jakości kształcenia, chociaż już 
teraz z roku na rok udaje się pod-
nosić poziom zdawalności egzaminu 
dojrzałości. W zeszłym roku w po 
poprawkach uzyskaliśmy 80% zda-
nych matur.

– Jak na liceum, to nie za wysoki 
odsetek.

– Jeśli porównać licea, to 80% nie 
jest zbyt wysokim wynikiem, ale 
między szkołami mundurowymi 
jesteśmy na topie, zajmujemy 2–3 
miejsce w województwie. Do lice-
ów mundurowych ciągnie młodzież, 
która przede wszystkim chce spraw-
dzić, czy mundur jest dla nich. Chce-
my ich utrzymać, ale musi też być 
odpowiedni poziom, który pozwoli 
absolwentom zdać maturę. Musimy 
również trzymać poziom kształcenia 
w technikach, dbać o bazę i kadrę 
nauczycielską. 

– To tyle na dziś?

– Powinniśmy przyglądać się 
naszej ofercie edukacyjnej, bo wiele 
się zmienia. Mam na myśli zarów-
no nową podstawę programową, jak 
i rynek pracy.  W obecnej reformie 
chodzi o to, żeby coraz lepiej dopaso-
wywać ofertę szkół do potrzeb kon-
kretnych pracodawców, więc musi-
my wyjść w teren, tak to powiem.

– Chodzi o współpracę z praco-
dawcami, uzgadniane praktyki?

– To już mieliśmy, ale teraz można 
będzie nawet delikatnie modyfi-
kować podstawy programowe pod 
potrzeby pracodawców, żeby nie 
kształcić wyłącznie fachowców uni-
wersalnych, którzy u konkretnego 
pracodawcy mogą się nie spraw-
dzić. Na razie się przyglądamy, bo 
to początki reformy i tylko w szko-
łach branżowych I stopnia. Ale 
mamy już także partnerów, z któ-
rymi współpracujemy od lat. Teraz 
możemy tę współpracę dodatkowo 
pogłębić. Kontakty z pracodawcami 
są cenne dla młodzieży, bo dzię-
ki nim mogą się dowiedzieć, jakie 
będą ich oczekiwania w przyszło-
ści, w jakim kierunku się kształcić, 
rozwijać.

– A co, jeśli chodzi o kierunki 
kształcenia?

– Nasze profile kształcenia są 
uniwersalne; elektryk czy mecha-
nik byli, są i będą potrzebni. Ale nie 
zostawiamy tego ot tak sobie, tylko 
już wprowadzamy do każdego z kie-
runków innowacje, na przykład: jeśli 
elektryk, to z elementami automaty-
ki, bo wiemy, że ona jest potrzebna, 
pracodawcy nam to mówią. Technik 
mechanik także jest potrzebny, ale 
za parę lat rynek może się nasycić, 
więc przygotowujemy innowacje, 
które poszerzą ich kompetencje. 
Mamy techników urządzeń energii 
odnawialnej. To kierunek otwarty 
kilka lat temu i będziemy patrzeć, 

jak nasi absolwenci radzą sobie na 
rynku pracy. Mamy wreszcie logi-
styków, na których zapotrzebowanie 
jest duże. Być może w przyszłości 
się to zmieni, ale na razie myślimy 
o innowacji polegającej na wprowa-
dzeniu wspomnianego już logistyka 
służb mundurowych. To jest pro-
pozycja dla tych, którzy nie myślą 
o studiach i chcą zdobyć konkretny 
zawód. A logistycy są poszukiwani 
na rynku pracy i to w całej Polsce. 
Osobno mogłaby być sama logisty-
ka i dodatkowo liceum mundurowe 
na odpowiednio wysokim poziomie. 
Zobaczymy jak do tej propozycji 
podejdzie młodzież. Mamy jeszcze 
techników informatyków i ekono-
mistów. Jeśli chodzi o tych drugich, 
moglibyśmy otworzyć się na osoby 
niepełnosprawne. W tej chwili uczy 
się u nas trzech uczniów niepełno-
sprawnych, ale nie mamy statusu 
szkoły integracyjnej. Gdyby się to 
zmieniło, kształcilibyśmy więcej 
ekonomistów, którym w pracy zawo-
dowej duża sprawność ruchowa nie 
jest potrzebna. Studia są w zasięgu 
ręki, ale można się szybko usamo-
dzielnić.

– No i są jeszcze szkoły branżowe 
I stopnia.

– Chętnie przyjmujemy każdego, 
komu jesteśmy w stanie zapewnić 
praktyki zawodowe. My uczymy 
przedmiotów ogólnych, a fachową 
wiedzę uczniowie zdobywają właś-
nie na praktykach. W efekcie klasy 
są wieloprofilowe i ten model się 
sprawdza.

– Bardziej dalekosiężne plany?

– Trudno wybiegać za daleko 
w przyszłość, bo nie wiadomo, czego 
się spodziewać. Musimy by elastycz-
ni.

– Dziękuję za rozmowę.

musimy być  
blisko rynku  
pracy

z eugeniuszem Czekajem,  
pełniącym obowiązki dyrektora  

Powiatowego Zespołu szkół w Lędzinach 
rozmawia Małgorzata Jędrzejczyk

Mgr Eugeniusz Czekaj 
– nauczyciel fizyki oraz 

oligofrenopedagog,  
w Powiatowym 
Zespole Szkół 

w Lędzinach pracuje 
od 11 lat, od ośmiu 

jest wicedyrektorem 
szkoły. W styczniu 

został pełniącym funkcję 
dyrektora PZS.

PRZEGLĄD
modelarze Na 20–lecIe

W Galerii Starostwa Powiato-
wego do końca marca można 
oglądać wystawę poświęconą 
20–leciu modelarstwa w powiecie 
bieruńsko–lędzińskim. Podziwiać 
można m.in. modele statków, 
samolotów, szybowców czy 
helikopterów. 

oPłatkowo u PSzczelarzy
W sobotni wieczór, 13 stycznia, 
członkowie Rejonowego Koła 
Pszczelarzy „Bieruń” spotkali się 
na tradycyjnym opłatku w swojej 
siedzibie na piętrze budynku byłej 
poczty w Lędzinach Górkach. 
Spotkanie rozpoczęła wspólna 
modlitwa a miejscowy proboszcz 
ks. Ryszard Breguła pomodlił 
się w intencji pszczelarzy do 
ich patrona św. Ambrożego. Po 
odśpiewaniu kilku polskich kolęd 
łamano się opłatkiem i składano 
sobie nawzajem życzenia, wznie-
siono też zwyczajowy toast lamp-
ką miodu pitnego za pomyślność 
w nowym sezonie hodowlanym.
Dalsza część spotkania opłat-
kowego miała już charakter 
biesiady towarzyskiej. Przy 
kawie, herbacie i kołoczu toczyły 
się swobodne rozmowy na różne 
pszczelarskie tematy, urozmai-
cane od czasu do czasu śpiewa-
niem kolejnych znanych kolęd. 
Korzystając z okazji prezes koła 
Tadeusz Mateja przekazał zebra-
nym aktualne informacje o przy-
gotowaniach do nowego sezonu 
hodowlanego, w tym o badaniach 
osypu zimowego. Poinformował, 
że najbliższe zebranie organi-
zacyjno–szkoleniowe członków 
RKP Bieruń odbędzie się 1 lutego 
(czwartek) o godz. 17.00. <ml

modelowaNIe wokSelowe
Wykonywanie modeli wirtualnych 
w ramach inżynierii biomedycz-
nej jest obecnie jednym z pod-
stawowych działań służących 
otrzymaniu np. dopasowanych 
implantów, protez czy innych 
obiektów współpracujących 
z ludzkim ciałem. Dlatego bardzo 
ważnymi i ciągle rozwijanym 
w ośrodkach naukowych oraz 
przemysłowych zagadnieniem 
jest doskonalenie procesu 
modelowania wirtualnego. O tym 
wszystkim uczniowie bieruń-
skiego LO realizujący nauczanie 
w profilu politechnicznym mogli 
się dowiedzieć na seminarium 
zorganizowanym w klinice 
GALEN w Bieruniu 4 stycznia. 
Spotkanie prowadził dr hab. inż. 
Marek Wyleżoł z Politechniki Ślą-
skiej, który zaprezentował nam 
możliwości systemu ClayTools 
w modelowaniu wokselowym.
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sportowe zmagania osób niepełno-
sprawnych na stałe wpisały się w 
kalendarz wydarzeń powiatu bieruń-
sko–lędzińskiego. Jak zapowiada 
starosta powiatu, w tym roku Igrzyska 
będą wyjątkowo huczne. 

– Świętujemy jubileusz 20–lecia Samorządu 
Powiatowego i 100–lecie Niepodległości. Z tych 
okazji, na mieszkańców czekać będzie wiele 
atrakcji – mówi Bernard Bednorz. W poniedzia-
łek 5. lutego w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie odbyła się narada z udziałem człon-
ków Komitetu Organizacyjnego XIX Powia-
towych Igrzysk Osób Niepełnosprawnych. 
Ustalono datę i miejsce tegorocznych Igrzysk. 
Odbędą się one 13 czerwca na Stadionie Miej-
skiego Klubu Sportowego w Lędzinach.

Z roku na rok Igrzyska cieszą się coraz więk-
szą popularnością. Tylko w poprzedniej edycji 
udział wzięło ponad 400 zawodników z 29 dru-
żyn – reprezentacji placówek oświatowych, 
rehabilitacyjno opiekuńczych oraz stowarzy-
szeń na rzecz osób niepełnosprawnych w tym 
17 działających w powiecie i 12 z Tychów, 
Mysłowic, Mikołowa, Pszczyny, Oświęcimia 
i Katowic.

Zawody odbywały się w dziewięciu konku-
rencjach: 
1)  Unoszenie głowy z pozycji leżenia przodem 

uniesienie i utrzymanie głowy.
2)  Podpór z pozycji leżenia przodem przejście 

do podporu oburącz.

3)  Przetoczenie z pozycji leżenia tyłem, wyko-
nanie obrotu do leżenia przodem.

4)  Obroty z pozycji leżenia tyłem, wykonanie 
obrotu do leżenia przodem.

5)  Pełzanie/czołganie pokonanie dystansu 
w leżeniu przodem.

6)  Pokonanie nierównego podłoża, wypukłości 
i nierówności podłoża o różnym kształcie.

7) Pchanie kulą
8) Skok w dal
9) Biegi na czas

Z pewnością warto zarezerwować sobie datę 
13 czerwca i kolejne dni w swoim kalenda-
rzu. Organizatorzy Igrzysk zapowiadają wiele 
imprez towarzyszących temu wydarzeniu. 
O szczegółach będziemy informować na bie-
żąco.

Komitet Honorowy:
< Przewodniczący – Anna Kubica
Członkowie:
<��Przewodniczący Rady Miasta Bierunia – Mar-

cin Nyga
<��Przewodniczący Rady Miasta Imielin – 

Tomasz Lamik
<��Przewodniczący Rady Miasta Lędziny – 

Elżbieta Ostrowska 
<��Przewodniczący Rady Gminy Bojszowy 

– Marek Kumor 
<��Przewodniczący Rady Gminy Chełm Śląski 

– Kazimierz Plewnia
<��Komitet Organizacyjny:
<��Przewodniczący Komitetu – Bernard Bednorz 

– Starosta 
<��Z–ca Przewodniczącego – Lidia Żurek – 

Dyrektor PCPR

Członkowie:
<��Wicestarosta – Mariusz Żołna
<��Członek Zarządu Powiatu – Henryk Paruzel
<��Członek Zarządu Powiatu – Walenty Goczoł 
<��Prezes Zarządu Gminnego Przedsiębior-

stwa Komunalnego w Bojszowach – Czesław 
Kłyk
<��Dyrektor Ośrodka Błogosławiona Karolina 

Caritas Archidiecezji Katowickiej – Szymon 
Pawlica 
<��Sędzia Główny Zawodów – Grzegorz Koło-

dziejczyk 
<��Prezes Honorowy Miejskiego Klubu Sporto-

wego „Lędziny” – Edward Urbańczyk 
<��Prezes Miejskiego Klubu Sportowego – Kazi-

mierz Rozmysłowski 
<��Z–ca Naczelnika Wydziału Kultury i Sportu 

– Zdzisław Kantor 
<��Naczelnik Wydziału Edukacji – Patrycja Roz-

mus 
<��Kierownik Referatu Informatyczno–Tech-

nicznego – Adam Pamuła
<��Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Nie-

pełnosprawnych „Radość Życia” w Bieruniu 
Andrzej Stylok
<��Prezes Lędzińskiego Stowarzyszenia Na 

Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin 
– Sławomir Piltz 
<��Prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnospraw-

nych w Chełmie Śląskim – Teresa Misterek
<��Prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom 

Niepełnosprawnym w Imielinie – Bogdan 
Mikunda

igrzyska niepełnosprawnych 
w nowej formule

powiat  
scala tereny 
wokół  
swoich szkół
Trwa regulacja stanów prawnych 
działek leżących w sąsiedztwie 
Powiatowych Zespołów Szkół 
w Lędzinach i Bieruniu. Chodzi 
m.in. o teren, na którym znajdu-
je się parking przed bieruńskim 
PZS–em oraz działki sąsiadujące 
z „Orlikiem” w Lędzinach. Rzecz 
dotyczy w sumie ośmiu działek, 
które były do niedawna własnością 
Spółki Restrukturyzacji Kopalń. 

W zamian za działki wokół szkół 
powiat oddał kopalni Piast–Ziemo-
wit tereny leżące pod zbornikami 
wód słonych, które do niego należa-
ły. Wartość transakcji oszacowana 
została na kwotę 550 tysięcy zło-
tych. 

To dopiero pierwszy etap przej-
mowania terenów, które są przed-
miotem zainteresowania powiatu. 
Teraz są one bowiem własnością 
Skarbu Państwa. W kolejnym eta-
pie przejmie je powiat. Docelowo 
na tych gruntach ma powstać infra-
struktura sportowa i rekreacyj-
na, która służyć będzie zarówno 
uczniom powiatowych szkół, jak 
i mieszkańcom powiatu. <
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Na początku stycznia w urzę-
dzie Miasta w Imielinie 
odbyła się doroczna narada 
policji, podsumowująca pracę 
Komendy Powiatowej Policji 
w Bieruniu w roku 2017. 
Głównym tematem spotkania 
było omówienie uzyskanych 
wyników, które kierowni-
ctwo bieruńskiej jednost-
ki przedstawiło zastępcy 
komendanta wojewódzkiego 
policji w Katowicach mł. 
insp. Mariuszowi Krzystynia-
kowi.

Oprócz zastępcy komendanta woje-
wódzkiego w nardzie uczestniczyli 
również: komendant powiatowy 
policji w Bieruniu insp. Sławomir 
Sałbut, pierwszy zastępca szefa 
bieruńskiego garnizonu nadkom. 
Grzegorz Kocjan, wicestarosta bie-
ruńsko–lędziński Mariusz Żołna, 
przewodnicząca Rady Powiatu 
Anna Kubica, prokurator rejonowy 
w Tychach Monika Stalmach–Ćwi-
kowska, prokurator rejonowy 
w Mysłowicach Elżbieta Tkaczew-
ska–Kuk, przedstawiciele powia-
towych władz samorządowych, 
a także kierownictwo, policjanci 
i pracownicy cywilni bieruńskiej 

komendy. Podczas multimedial-
nej prezentacji dokonano oceny 
realizacji priorytetów i mierników 
nakreślonych przez Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Katowi-
cach na 2017 rok. Zreferowane 
szefowi śląskiego garnizonu wyniki 
pracy zrealizowanej przez bieruń-
skich policjantów przez cały ubie-
gły rok zostały ocenione jako bar-
dzo dobre zarówno przez mł. insp. 
Mariusza Krzystyniaka jak i sze-
fowe obu prokuratur. Po prezenta-
cji głos zabrali zaproszeni goście, 
którzy współpracę z bieruńskimi 
stróżami prawa ocenili zadowala-

jąco. Komendant Powiatowy Policji 
w Bieruniu podziękował wszystkim 
policjantom bieruńskiej komendy 
za pracę i zaangażowanie w walkę 
z przestępczością, a przedstawi-
cielom lokalnych władz za dobrą 
współpracę i finansowe wsparcie. 
Słowa podziękowania dla wszyst-
kich bieruńskich policjantów, którzy 
pracują na tak dobre wyniki wyraził 
też szef śląskiego garnizonu.

Warto przy tej okazji wspomnieć, 
że w ciągu ostatnich trzech lat 
powiat przekazał na Fudusz Wspar-
cia Policji w sumie 304,5 tysiąca 
złotych. Kwota przeznaczona była 

dla Komendy Powiatowej Policji 
w Bieruniu i została wykorzystana 
prawie w 100%.

 W 2015 roku dofinansowanie 
ze starostwa wyniosło 46,5 tysiąca 
złotych i przeznaczone zostało na 
nagrody dla policjantów oraz zakup 
nowego samochodu. W 2016 roku 
z kasy powiatu wyasygnowano 184 
tysiące, przeznaczone na nagrody 
dla najlepszych policjantów, nowy 
samochód i modernizację komendy. 
W ubiegłym roku wsparcie wyniosło 
84 tysiące i zostało przeznaczone na 
zakup dwóch aut i nagrody dla poli-
cjantów. Ponadto w ramach przed-

sięwzięć organizowanych wspólnie 
przez starostwo i komendę powiat 
przeznaczył na wspólne działania 
w latach 2015–2017 dodatkowo ponad 
19 000 złotych, które przeznaczone 
zostały m.in. na organizację turniejów 
bezpieczeństwa ruchu drogowego dla 
dzieci i młodzieży, warsztaty doty-
czące walki z dopalaczami, kampanie 
społeczne„Jak dobrze mieć sąsiada” 
i „Bezpieczny senior w bezpiecznym 
powiecie”, programy prewencyjne 
i konferencje z udziałem policjantów 
z Holandii. 

<�w oparciu 
o informacje KPP Bieruń

dobre wyniki policji, dobra współpraca z powiatem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym 
Przestępstwem,  kolejna edycja akcji koordy-
nowanej przez Ministerstwo sprawiedliwo-
ści, w tym roku trwał od 19 do 25 lutego. 

Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar 
przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną 
pomoc. Taką pomocą były w tym roku bezpłatne porady 
prawne oraz psychologiczne udzielane w sądach, proku-
raturach, komendach policji, a także w siedzibach praw-
niczych samorządów zawodowych i organizacji pozarzą-
dowych. Porad udzielali prokuratorzy, asystenci sędziów, 
referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psy-
cholodzy, kuratorzy sądowi oraz inni specjaliści.

W związku z tygodniem pomocy pokrzywdzonym 
także w Komendzie Powiatowej Policji w Bieruniu pro-
wadzono dyżury, w ramach których policjanci udzielali 
porad osobom, które padły ofiarą przestępstwa. 

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw się już zakoń-
czył, ale Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapra-

sza wszystkich poszukujących wsparcia i pomocy do 
udziału w stałej Grupie Wsparcia skupiającej osoby, 
które czują się krzywdzone przez swoich bliskich, 
a jednocześnie chcą zmienić tę sytuację i poczuć 
się bezpiecznie, a także poznać osoby z podobnymi 
doświadczeniami.

Podczas wspólnych spotkań można: poznać siebie 
i odzyskać wiarę we własne siły i możliwości, zdo-
być wiedzę na temat swoich praw, dowiedzieć się, 
jak inni radzą sobie z trudnościami, nauczyć się roz-
poznawania i nazywania emocji, nabyć umiejętności 
otwartego i jasnego komunikowania a także uzyskać 
bezpłatną pomoc psychologiczną, poradę prawną 
i socjalną,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza 
wszystkie zainteresowane osoby do zgłaszania swojego 
udziału w spotkaniach, które będą odbywać się w każdy 
pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 15:30.

Więcej informacji można uzyskać pod nume-
rem telefonu 32–324–08–14, 32–324–08–27. <

Powiat Bieruńsko-Lędziński otrzymał  737 
160,00 zł dotacji z Ministerstwa eduka-
cji Narodowej na realizację programu „Za 
życiem”. 

Jednym z celów programu jest kompleksowe wsparcie 
rodzin poprzez utworzenie w całym kraju ośrodków 
koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych ze szcze-
gólnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania roz-
woju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności 
lub zagrożenia niepełnosprawnością.

 Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy 
Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem tę rolę 
w powiecie pełni Poradnia Psychologiczno-Pedagogicz-
na w Bieruniu oraz jej filia w Lędzinach – placówka 
nowoczesna, dobrze wyposażona we wszystkie naj-

nowszej generacji rozwiązania stymulujące proces 
rozwojowy dziecka.

Blisko 740 tys. złotych zostanie przeznaczone 
w szczególności na:
<�Koordynowanie korzystania z usług specjalistów 

dostępnych na obszarze Powiatu Bieruńsko- Lędziń-
skiego oraz wskazywanie jednostek udzielających 
specjalistycznej pomocy dzieciom.

<�Udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji 
dotyczącej problemów rozwojowych dziecka.

<�Wskazywanie form kompleksowej, specjalistycznej pomo-
cy, w szczególności, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, 
psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.
Wszelkich informacji udziela Poradnia Psy-

chologiczno–Pedagogiczna w Bieruniu, ul. Gra-
nitowa 130, tel. 32 216 36 90. <

pCpr oferuje wsparcie osobom krzywdzonym

„za życiem” w powiecie

14 lutego zarząd powiatu 
rozstrzygnął otwarty 
konkurs ofert dla organi-
zacji pozarządowych na 
realizację zadania pub-
licznego polegającego na 
wspieraniu i upowszech-
nianiu kultury fizycznej 
w 2018 roku. Przyznano 
w sumie 14 dotacji.

Uczniowski Kolarski Klub 
Sportowy Imielin Team otrzy-
mał 5 000 złotych na XIV Ogól-
nopolskie Kolarskie Kryterium 
Uliczne w Imielinie.

Yacht Club OPTY zorgani-
zuje Międzynarodowe Regaty 
Żeglarskie OPTY RACE 2018 
z dofinansowaniem powiatu 
wysokości 10 000 złotych. 

5 000 złotych otrzymał 
UKS „Silesia-Opty” z Chełmu 
Śląskiego na Międzynaro-
dowe Regaty o Puchar Wójta 
Gminy Chełm Śląski – Otwarte 
Mistrzostwa Śląska w Żeglar-
stwie.

Biuro Śląskiego Zarządu 
Wojewódzkiego LOK dostało 
14 500 złotych na organizację 
cyklicznych imprez w zakresie 
modelarstwa na terenie powia-
tu bieruńsko-lędzińskiego.

Na liście beneficjentów zna-
lazły się także: MKS Imielin, 

organizator Międzynarodo-
wego Turnieju Badmintona 
Polish Youth International 
2018 (5 000 złotych), MKS 
Imielin z cyklem turniejów 
minisiatkówki „SBL Volley 
Cup” (6000 złotych), UKS Unia 
Bieruń z dofinansowaniem do 
Międzynarodowego Turniej 
Badmintona Polish Internatio-
nal 2018 (10 000 zł),UKS Unia 
Bieruń – organizator VI Grand 
Prix Powiatu Bieruńsko-
Lędzińskiego w Badmintonie 
o Puchar Starosty SBL CUP (5 
000 zł), UKS Unia Bieruń  na 
VII Powiatową Ligę Badminto-
na Powiatu Bieruńsko-Lędziń-
skiego (6 000 zł), KS „UNIA” 
Bieruń Stary  - organizator 
turniejów szachowych dla 
mieszkańców powiatu bie-
ruńsko-lędzińskiego (1500 
zł),  turniejów skatowych dla 
mieszkańców powiatu bie-
ruńsko-lędzińskiego (5 000 
zł) oraz turniejów piłkarskich 
dla mieszkańców powiatu bie-
ruńsko-lędzińskiego (2 000) 
zł, a także Stowarzyszenie 
BIG BUDO Polska na Otwarte 
Mistrzostwa Świata Shaolin 
Kempo w Imielinie (5000 zł) 
i OSP w Świerczyńcu na IV 
Świerczyniecki Bieg Uliczny 
(3.000 zł). <

sport  
dofinansowany
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W tym roku odwiedzili nas 
wraz ze swoimi nauczycie-
lami gimnazjaliści z ośmiu  
gimnazjów z z Bojszów, 
Imielina, Chełmu Śląskiego, 
Bierunia Nowego i Bierunia 
starego oraz Lędzin, hołdu-
nowa i Goławca.

Oprócz wymienionych, zorganizo-
wanych grup odwiedzili nas rów-
nież uczniowie gimnazjów z terenu 
Tychów i Mysłowic. W sumie gości-
liśmy w szkole ponad 400 uczniów

Nasi goście mieli okazję uczest-
niczyć w pokazach i zajęciach przy-
gotowanych przez naszych ucz-
niów i nauczycieli, świadczących 
o nowoczesności naszej szkoły, 
m. in.: prezentacji Multimedialnej 
Pracowni Przyrodniczej 3D (p. prof. 

S. Dzieńkowska), minizawodach 
w robotyce na bazie klocków Lego 
(p. prof. R. Romantowski–Tomosz 
i sekcja robotyki), doświadczeniach 
z chemii, podczas której tworzyli 
lód i fajerwerki (p. prof. Ż. Szostek), 
praktycznym sprawdzaniu możli-
wości naszych pracowni fizyki (p. 
prof. W. Siodłok) i pracowni biologii 
(p. prof. A. Stachoń), poznawaniu 
tajników geometrii samodzielnie 
wykonując figury przestrzenne 
przy zastosowaniu techniki origami 
(p. prof. J. Tarajkowska), zajęciach 
praktycznych z kaligrafii rosyjskiej 
(p. prof. J. Tlałka), zajęciach języ-
kowych: z języka angielskiego (pp. 
prof. K. Antosiewicz, A. Pasierbek–
Nieckarz, J. Motyka, E. Penczek), 
z języka niemieckiego (pp. prof. 
M. Margol. A. Skórzewska) i języka 

hiszpańskiego (p. prof. H. Stolorz 
przy wsparciu absolwenta Kamila 
Stoleckiego),

Zwiedzając Gabinet Specjalnej 
Pomocy Edukacyjnej (p. prof. J. Sal-
ler), mieli również okazję przekona-
nia się w jak bardzo zaawansowany 
sposób jesteśmy przygotowaniu do 
wspierania psychologiczno—peda-
gogicznego naszych uczniów.

Chyba największą atrakcją pod-
czas tegorocznego Dnia Otwartego 
Szkoły była nowo otwarta pracow-
nia multimedialna, w której ucz-
niowie (i nauczyciele) mieli okazję 
przekonać się, że nauka w naszym 
liceum jest w każdym wymiarze na 
poziomie XXI wieku. 

Całość imprezy przygotowała 
i nad wszystkim czuwała p. prof. B. 
Wiśniowska. <�LO Bieruń

licealny dzień  
doradztwa edukacyjnego

16 stycznia  w Powiatowym 
Zespole szkół w Lędzinach 
odbył się Dzień Otwarty. 
Zaproszeni zostali gimna-
zjaliści z Lędzin, Bierunia, 
Imielina, Bojszów i Chełmu 
Śląskiego. Dla zaintereso-
wanych zaplanowano sze-
reg ciekawych występów, 
projekcji multimedialnych, 
wystaw, gier i zabaw.

Program Dnia Otwartego obejmował 
prezentację wszystkich kierunków 
kształcenia w Liceum Ogólnokształ-
cącym, Technikum i Branżowej 
Szkole I Stopnia.

Szczególny podziw wśród gości 
wzbudził występ młodzieży, przedsta-
wiający kierunki w nowoczesnej for-
mie rapu oraz nowoczesne pracownie:

Pracownia mechaniczna obróbki 
ręcznej oraz urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej

• Pracownia elektryczna
• Studio grafiki komputerowej
• Pracownia kosmetyki
•  Pracownie  ekonomiczne 

oraz logistyczne
Informatycy przygotowali wizua-

lizację w programie SolidEdge 3D 
oraz zorganizowali Turniej Lea-
gue of Legends. Odbyły się także 
warsztaty kosmetyczne, warszta-
ty robotyki, pokazy sztuk walki 
i musztry paradnej klas munduro-
wych oraz turniej sportowy.

Dużym zainteresowaniem cieszyła 
się wystawa zwierząt egzotycznych, 
hodowanych przez uczniów PZS. 

– Uśmiechy na twarzach uczniów 
świadczyły o tym, że PZS w Lędzi-
nach to szkoła przyjazna i nowo-
czesna. – podsumowuje Eugeniusz 
Czekaj, dyrektor PZS – Dziękujemy 
wszystkim, którzy odwiedzili naszą 
placówkę i zapraszamy od  wrześ-
nia do naszej szkolnej rodziny. Ser-

deczne podziękowania kierujemy 
pod adresem zaprzyjaźnionych służb 
mundurowych, które swoją obecnoś-
cią, w sposób szczególny uatrakcyj-
niły ten wyjątkowy dzień. <

to był 
wyjątkowy dzień

25 stycznia uczniowie klas 
trzecich gimnazjów uczest-
niczyli w Dniu Doradztwa  
Zawodowego  
w Powiatowym Zespole 
szkół w Bieruniu. 

Ponad 400 uczniów naszego 
powiatu, którzy za kilka mie-
sięcy będą podejmować decyzję 
o wyborze szkoły średniej, wzięło  
udział w kierunkowych zajęciach 
zawodowych.  Sztuka carvingu 
dla przyszłych żywieniowców, 
tworzenie stron internetowych 
dla tych, którzy myślą o tech-
nikum informatycznym. Chętni 
do technikum ekonomicznego  
wzięli udział w lekcji obliczania 
kadr i płac. Ogromnym zaintere-
sowaniem cieszyły się warsztaty 
kreatywności gdzie przyszli tech-
nicy organizacji reklamy tworzy-
li plakaty.  Jak co roku  bardzo 
wielu uczniów chce kształcić się 
w zawodach technika mechanika 
i technika elektryka. 

Agata Zięba, pedagog szkol-
ny PZS w Bieruniu, koordynator 
przedsięwzięcia:  Wypracowana 
w tym roku formuła uczestniczenia 
w konkretnych, wybranych przez 
siebie wcześniej zajęciach, spraw-
dziła się, wielu gimnazjalistów już 
wie czego chce, mieli więc okazję 
zweryfikować swoje wyobrażenie  
o zawodzie, w którym chcą się 
kształcić. Podczas warsztatów 
w poszczególnych pracowniach 
technicznych był czas, by porozma-
wiać z nauczycielami przedmiotów 
zawodowych, a przede wszystkim 
ze uczniami naszej szkoły.   

W roku szkolnym 2018/2019 
w bieruński  PZS w swej ofercie 
edukacyjnej proponuje 6 zawodów 
na poziomie technikum, tj. technik 
ekonomista, technik elektryk, tech-

nik informatyk, technik mechanik, 
technik organizacji reklamy oraz 
technik żywienia i usług gastro-
nomicznych. W szkole branżowej   
I stopnia, w klasie wielozawodo-
wej uczniowie mogą się kształcić 
w jednym  z kilkudziesięciu zawo-
dów, w klasie tej realizowany jest 
dualny model kształcenia,  czyli 
praktyczna nauka zawodu u pra-
codawcy natomiast przedmioty 
ogólne w szkole. W tym przypad-
ku najpopularniejszymi zawodami 
niezmiennie są, m.in.  mechanik 
samochodowy, fryzjer, kucharz, 

monter sieci i instalacji sanitar-
nych, blacharz samochodowy, 
lakiernik, piekarz czy cukiernik. 
Szkoła współpracuje z ponad setką 
lokalnych rzemieślników i od lat 
wspiera uczniów w znalezieniu 
pracodawcy. Bardzo ciekawą pro-
pozycją w szkole branżowej jest 
zawód elektromechanika, ucznio-
wie, którzy zdecydują się kształcić 
w tym zawodzie  praktyczną naukę 
zawodu odbywać będą na terenie 
szkoły, w nowoczesnych, świetnie 
wyposażonych warsztatach elek-
tryczno–mechanicznych. <

w bieruńskim  pzs–ie  
dzień doradztwa zawodowego
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Technikum w Powiatowym Zespo-
le Szkół w Bieruniu w prestiżowym 
rankingu szkół ponadgimnazjalnych  
„Perspektywy” otrzymało tytuł „Srebr-
nej Szkoły 2018”, warto podkreślić, że 
stało się to po raz drugi z rzędu.   

Tytuł  „Srebrnej Szkoły 2018” jest 
efektem bardzo wysokiej zdawalno-
ści, zarówno egzaminów dojrzałości, 
jak i egzaminów zawodowych oraz 
sukcesów w olimpiadzie ogólnopol-
skiej.  W tegorocznym zestawieniu 
bieruńskie technikum jest najwyżej 
sklasyfikowaną szkołą powiatów 
tyskiego i bieruńsko–lędzińskiego. 

Teresa Horst, dyrektor PZS w Bie-
runiu: Cieszę się że już po raz drugi 
znaleźliśmy się w gronie laureatów 
rankingu najlepszych techników 
w Polsce, tym bardziej, że znów 
jesteśmy jedyną szkołą ponadpod-
stawową naszego powiatu.

Ranking miesięcznika „Perspek-
tywy” został opublikowany po raz  
20, na pozycję szkoły technicznej 
składają się aż 4 elementy składowe 
czyli  sukcesy w olimpiadach (20% 
wagi),  wyniki  z przedmiotów obo-
wiązkowych na maturze (20%), wyni-
ki   z przedmiotów   dodatkowych na 
maturze (30%) oraz wyniki z egzami-
nów zawodowych (30%). <

pzs w bieruniu  
srebrnĄ szkoŁĄ 2018 

W dniu 4 stycznia 2018 r. Teresa 
Horst, dyrektor Powiatowego Zespo-
łu Szkół w Bieruniu otrzymała z rąk 
Anny Zalewskiej, Minister Edukacji 
Narodowej, akt powołania na członka 
Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych. 
Do tego gremium zostało zaproszo-
nych 42 dyrektorów placówek edu-
kacyjnych prowadzących kształcenie 
w zawodach. Członkowie Rady będą 
ciałem opiniodawczo–doradczym dla 
Ministra Edukacji Narodowej, będą 

proponować zmiany w kształceniu 
zawodowym, w tym w tworzeniu 
rozwiązań organizacyjno–prawnych 
oraz w prowadzeniu wstępnych kon-
sultacji w zakresie  nowych rozwią-
zań w środowisku dyrektorów szkół 
i współpracujących z nimi pracodaw-
ców. Jednym z zadań Rady będzie 
również aktywny udział jej członków 
w działaniach promujących szkolni-
ctwo zawodowe, w szczególności na 
rynku pracy. <

dyrektor pzs w bieruniu w radzie 
dyrektorów szkół zawodowych 
ministerstwa edukacji narodowej

Nauczyciele z Bierunia, 
Bojszów, Międzyrzecza, ale 
i Chełmu, Imielina i Lędzin 
spotkali się w piątek 12 
stycznia, by wspólnie kolę-
dować. 

Przy parafii św. Bartłomieja Aposto-
ła w Bieruniu Starym istnieje dusz-
pasterstwo nauczycieli. Tradycyjnie 
w okresie Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Wielkanocy organizuje ono 
spotkanie dla nauczycieli związa-
nych ze szkołami i przedszkolami 
naszego regionu (przede wszystkim 
dekanatu bieruńskiego). Czasem 
są to dni skupienia adwentowe lub 
wielkopostne, innym razem wielka-
nocne, albo – tak jak to miało miej-
sce ostatnio – kolędowe.   

Naszym gościem honorowym był 
tym razem ksiądz arcybiskup senior 
Damian Zimoń. W starobieruńskim 
kościele parafialnym zgromadziło 
się w piątkowy wieczór, 12 stycznia, 
prawie stu przedstawicieli okolicz-
nych placówek szkolnych i przed-
szkolnych. Pojawili się również 
nauczyciele emerytowani. Mszę 
świętą koncelebrowaną sprawowa-
li: abp Damian Zimoń, jego kapelan 
ks. dr Bartłomiej Kuźnik oraz ks. dr 
Damian Bednarski – duszpasterz 
nauczycieli dekanatu bieruńskiego. 
W homilii, wieloletni pasterz diece-
zji katowickiej, nawiązał do odczy-
tanego słowa Bożego przywołują-
cego historię powołania Samuela. 
I podpowiadał pedagogom, w jaki 
sposób realizować swoje powołanie 
poprzez wsłuchiwanie się w to, co 
Pan Bóg ma nam do powiedzenia 
w danym momencie historii nasze-
go życia. Ks. abp D. Zimoń zachęcił 
również zebranych do tego, by żyć 
nadzieją, by się nie zniechęcać, 
gdy przychodzą trudności i gdy nie 
widzimy natychmiastowych efek-
tów swojej pracy wychowawczej. 

Po mszy świętej uczestnicy 
spotkania udali się do gmachu 
Liceum Ogólnokształcącego im. 
Powstańców Śląskich, w które-
go progach społeczność szkolna, 

którą kieruje pan dyrektor Romu-
ald Kubiciel niezwykle ciepło przy-
jęła swoich gości. Zresztą stało 
się to już piękną tradycją naszego 
lokalnego środowiska, iż kolejne 
szkoły goszczą w swych murach 
uczestników podobnych spotkań. 
Byliśmy już przyjęci w Gimna-
zjum nr 1 im. Karola Wierzgonia 
w Bieruniu, Powiatowym Zespole 
Szkół w Bieruniu oraz w Szko-
le Podstawowej nr 1 w Bieruniu. 
Młodzież z bieruńskiego liceum, 
przygotowana przez p. Agniesz-
kę Wyderkę–Dyjecińską oraz ks. 
Kamila Kiełkowskiego, przedsta-
wiła misterium bożonarodzenio-
we. Głębokie teksty refleksji oraz 
piękny śpiew pastorałek i kolęd 
przeniosły nas w myślach aż do 
Betlejem. 

Był także czas na osobiste roz-
mowy z ks. abp. Damianem Zimo-
niem, któremu niezwykle bliskie są 
sprawy nauczycieli i problemów, 
z jakimi się zmaga szkolnictwo. 
Przy pysznych kanapkach (post-
nych, a jakże!), słodkim cieście 
i kawie przez ponad dwie godziny 
rozmawialiśmy o tym, co ważne 
i przede wszystkim cieszyliśmy się 
sobą nawzajem!

Ks. abp Damian Zimoń zwiedził 
szkołę, dłuższą chwilę zatrzymał 
się w unikalnej i supernowoczes-

nej pracowni 3 D, a także udzielił 
wywiadu uczennicy liceum.

Jako duszpasterz nauczycieli 
dekanatu bieruńskiego pragnę bar-
dzo gorąco podziękować wszystkim 
uczestnikom spotkania bożonaro-
dzeniowego. W sposób szczególny 
swe podziękowania kieruję pod 
adresem dyrekcji, nauczycieli, pra-
cowników administracji i obsługi 
oraz uczniów Liceum Ogólnokształ-
cącego w Bieruniu. I już zapraszam 
wszystkich nauczycieli, kateche-
tów, pedagogów i emerytowanych 
pracowników szkolnictwa na spot-
kanie w okresie wielkanocnym. 

<ks. Damian Bednarski

nauczycielskie 
kolędowanie

ks. dr Damian Bednarski 
– autor artykułu, 

organizator spotkania 

Od lewej:  ks. dr Bartłomiej Kuźnik, Józef Berger, Romuald Kubiciel, ks. abp Damian 
Zimoń, Agnieszka Wyderka-Dyjecińska, ks. Łukasz Skiba, ks. Kamil Kiełkowski 

Młodzież z bieruńskiego liceum, przygotowana 
przez p. Agnieszkę Wyderkę-Dyjecińską 

oraz ks. Kamila Kiełkowskiego
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Ten najważniejszy
w życiu bal...

Tegoroczny bal studniówkowy 
maturzystów Powiatowego Zespołu Szkół 

w Bieruniu miał miejsce
13 stycznia w restauracji Kuban

w Goczałkowicach-Zdroju

W sam Tłusty Czwartek licealiści z bieruńskiego Liceum Ogólnokształcącego tradycyjnie od lat bawili się w dworku Eureka 
w Czechowicach-Dziedzicach. Tegoroczna studniówka była  dwudziestą piątą dla Romualda Kubiciela jako nauczyciela i dyrektora.  

No i w tym roku minęła 30 lat od jego własnej studniówki.

10 lutego swój bal maturalny mieli z kolei uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach. Bawili się – podobnie,
 jak ich koledzy z bieruńskiego PZS-u – w goczałkowickim Kubanie.
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