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Inauguracyjna sesja Rady Powiatu 
Bieruńsko-Lędzińskiego VI kaden-
cji została zwołana na 22 listopa-
da 2018 r. Obrady otworzyła radna 
senior Helena Magiera-Molendow-
ska. Po odebraniu zaświadczeń 
o wyborze, radni złożyli ślubowanie 
i przeszli do wyboru nowego prze-
wodniczącego i wiceprzewodniczą-
cych Rady Powiatu. W tajnym głoso-
waniu funkcję Przewodniczącej 
Rady Powiatu powierzono Annie 
Kubicy, która bezpośrednio po 
wyborze powiedziała:

– Wysoka Rado, serdecznie dzię-
kuję za obdarzenie mnie zaufaniem. 
Przewodniczenie Radzie Powiatu Bie-
ruńsko-Lędzńskiego VI kadencji to 
dla mnie wielki zaszczyt, ale również 
zobowiązanie do sumiennej pracy na 
rzecz mieszkańców naszego powia-
tu. Chcę dalej skutecznie i efektyw-
nie służyć swoim zaangażowaniem 
i doświadczeniem. Zawsze podkre-
ślałam, że radny powiatowy – mimo 
że został wybrany do reprezentowa-
nia społeczności swojego miasta czy 
gminy – powinien posiadać umie-
jętność spojrzenia na powiat jako 
całość. Dlatego też bardzo zależy mi 
na obiektywnej ocenie oraz równo-
prawnym i bezstronnym traktowaniu 
wszystkich gmin naszego powiatu. 
Tylko tak będziemy mogli osiągnąć 
porozumienie w kluczowych kwe-
stiach, zapewniając jednocześnie 
dalszy rozwój powiatu, bezpieczną 
i stabilną przyszłość naszych miesz-
kańców. 

Wiceprzewodniczącymi 
Rady Powiatu zostali wybrani 
Marek Spyra i Helena Magie-
ra-Molendowska.

Następnie, także w tajnym głoso-
waniu radni wybrali nowy Zarząd 
Powiatu w składzie: Bernard 
Bednorz – Starosta Bieruńsko-
Lędziński, Agnieszka Wyder-
ka-Dyjecińska – Wicestarosta 
Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, 
Kazimierz Chajdas – Etatowy 
Członek Zarządu, Jerzy Mantaj 
– Nieetatowy Członek Zarządu.

Dokonano również wyboru 
KoMiSJi ReWiZyJneJ w oso-
bach: Konrad Mateja – przewod-
niczący, Marek Piekorz – zastęp-
ca przewodniczącego, członkowie 
Andrzej Baron, Marcin Kosma, 
Henryk Komendera.

Na kolejnej sesji 29 listopada 
radni powiatowi wybrali członków 
pozostałych komisji. 

KoMiSJA SKARg, 
WnioSKóW i PetyCJi: 

Henryk Komendera – Prze-
wodniczący, Marcin Majer – 
Wiceprzewodniczący, Zofia Dudek.

KoMiSJA SPołeCZnA, 
PRoMoCJi ZDRoWiA 
i KultuRy FiZyCZneJ:

Marcin Majer – Przewodni-
czący, Krystyna Cuber – Wice-
przewodnicząca, Helena Magie-
ra-Molendowska, Kazimierz 
Chajdas, Agnieszka Wyderka-
Dyjecińska.

KoMiSJA eDuKACJi, 
KultuRy 
i BeZPieCZeńStWA 
PuBliCZnego:

Czesław Kłyk – Przewodniczą-
cy, Zofia Dudek – Wiceprzewod-
nicząca, Marek Spyra, Jerzy 
Mantaj, Agnieszka Wyderka-
Dyjecińska, Bernard Bednorz, 
Anna Kubica.

KoMiSJA goSPoDARKi 
i BuDżetu:

Marcin Kosma – Przewodni-
czący, Andrzej Baron – Wice-
przewodniczący, łukasz odelga, 
Jerzy Mantaj, Bernard Bed-
norz, Anna Kubica, Kazimierz 
Chajdas, Konrad Mateja, 
Marek Piekorz, Marek Spyra, 
Krystyna Cuber, Czesław 
Kłyk.

Warto zaznaczyć, że rośnie 
udział pań w Radzie Powiatu. Na 17 
radnych, kobiety objęły 5 manda-
tów i przejęły eksponowane funkcje 
w Radzie i Zarządzie Powiatu. Prze-
wodniczącą Rady została ponownie 
Anna Kubica, wiceprzewodniczą-
cą Helena Magiera-Molendowska, 
Agnieszka Wyderka-Dyjecińska 
objęła funkcję wicestarosty powiatu 
bieruńsko-lędzińskiego. <ZK, MO  

nowa rada wybiera nowy zarząd
Wybory samorządowe za nami. Podczas pierwszej tury 21 października wybraliśmy składy rad miast, gmin i powia-
tu oraz delegata do sejmiku samorządowego województwa śląskiego. Burmistrzami zostali Krystian Grzesica w Bie-
runiu i Jan Chwiędacz w Imielinie. Wyłonieni zostali również dwaj wójtowie. Stanisław Jagoda w Chełmie Śląskim 
i Adam Duczmal w Bojszowach, który będzie piastował tę funkcję po raz pierwszy. Radnym sejmiku został Piotr 
Czarnynoga. Do dogrywki doszło tylko w Lędzinach, gdzie w drugiej turze zwyciężyła Krystyna Wróbel. Pozostało 
pytanie: kto pokieruje powiatem przez kolejne pięć lat?

WYNIKI WYBORÓW 
DO RADY POWIATU 

BIERUŃSKO-
LĘDZIŃSKIEGO

Zgodnie z oficjalnym komunika-
tem Państwowej Komisji Wybor-
czej najwięcej głosów oddano na 
kandydatów Komitetu Wyborcze-
go Wyborców Powiatowa Wspól-
nota Samorządowa. Drugi wynik 
uzyskało Prawo i Sprawiedliwość. 
Frekwencja w okręgu nr 1 (Bieruń) 
wyniosła 56,08%, w okręgu nr 2 
(Lędziny) 57,32%, w okręgu nr 3 
(Imielin, Bojszowy, Chełm Śląski) 
wyniosła 61,95%.

Podział mandatów pomiędzy listy 
komitetów wyborczych:
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMO-
RZĄDOWA – 7 mandatów 
KOMITET WYBORCZY PRAWO 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ – 5 mandatów 
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
POROZUMIENIE POWIATU BIERUŃ-
SKO-LĘDZIŃSKIEGO – 3 mandaty 
KOMITET WYBORCZY STOWARZY-
SZENIA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BIE-
RUŃSKIEJ „PORĄBEK” W BIERUNIU 
– 1 mandat 
KOMITET WYBORCZY ŚLĄSKIEJ PAR-
TII REGIONALNEJ – 1 mandat 

Radni nowej rady powiatu bie-
ruńsko-lędzińskiego:

OKRĘG NR 1 – BIERUŃ:
Andrzej Baron (PiS), Kazimierz Chaj-
das (PPB-L), Konrad Mateja (SMZB 
“Porąbek”), Sebastian Macioł, któ-
rego po jego rezygnacji z manda-
tu zastąpił Łukasz Odelga (PWS), 
Agnieszka Wyderka-Dyjecińska 
(PWS)

OKRĘG NR 2 – LĘDZINY:
Zofia Dudek (PiS), Krystyna Cuber 
(PiS), Jerzy Mantaj (PPB-L), Marek 
Spyra (PWS), Marcin Majer (PWS) 

OKRĘG NR 3 – IMIELIN, BOJSZO-
WY, CHEŁM ŚLĄSKI
Helena Magiera-Molendowska (PiS), 
Marek Piekorz (PiS), Marcin Kosma 
(PPB-L), Bernard Bednorz (PWS), Cze-
sław Kłyk (PWS), Anna Kubica (PWS), 
Henryk Komendera (ŚPR) 

Największą liczbę głosów w okręgu 
nr 1 zdobył Andrzej Baron – 846. 
Największą liczbę głosów w okręgu 
nr 2 zdobył Marek Spyra – 805. Naj-
większą liczbę głosów w okręgu nr 
3 zdobyła Anna Kubica – 1 150.
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Centrum Usług Społecznych, 
które powstaje w Lędzinach 
w budynku po dawnej maszy-
nie wyciągowej, zapewni 
kompleksowe i profesjonal-
ne wsparcie seniorów, osób 
niepełnosprawnych i rodzin 
w powiecie bieruńsko-lędziń-
skim.

Od maja, czyli od momentu podpi-
sania umowy z firmą budowlaną, 
postęp prac widoczny jest każdego 
dnia. Obecnie kończone jest pokry-
cie dachu, trwają roboty tynkarskie 
wewnątrz budynku, prace insta-
lacyjne branży sanitarnej i elek-
trycznej oraz prace elewacyjne. Na 
zewnątrz budynku wykonywana 

jest okładzina klinkierowa. Warto 
nadmienić, że w celu utrzymania 
ciągłości realizacji robót zainsta-
lowano mobilną ciepłownię, która 
umożliwi prace w okresie zimowym. 
W najbliższych miesiącach prowa-
dzone będą dalsze prace związa-
ne z montażem stolarki okiennej, 
instalacji kanalizacyjnej, wodnej, 
elektrycznej oraz prace tynkarskie. 

Centrum Usług Społecznych 
powstaje dzięki największemu 
w historii powiatu dofinansowaniu 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Woj. 
Śląskiego na lata 2014-2020. 

Całkowity koszt inwestycji 
wyniesie: 10 717 455,75 zł. <MS

Cus rośnie jak na drożdżach!

Powiat bieruńsko-lędziński z powodzeniem pozyskiwał 
pieniądze na drogi, a ostatnio na realizację Centrum 
Usług Społecznych, która to dotacja była największą 
z dotąd uzyskanych. Pozyskiwanie środków unijnych, 
czy rządowych w dużej mierze zależne jest od aktyw-
ności Zarządu i Rady Powiatu w tym zakresie. Zaraz 
po wyborach, władze powiatu przystąpiły do starań 
o nowe środki zewnętrzne z funduszy ministerialnych. 

12 grudnia br. do Warszawy na spotkanie z wicepremierem 
Jarosławem Gowinem, prezesem Porozumienia, udali się Anna 
Kubica – przewodnicząca Rady Powiatu, Kazimierz Chajdas – 
członek Zarządu Powiatu i prezes Porozumienia Powiatu Bieruń-
sko-Lędzińskiego oraz Marcin Kosma – przewodniczący Komi-
sji Gospodarki i Budżetu w powiecie. W roboczym spotkaniu 
uczestniczył również najbliższy współpracownik wicepremiera, 
pochodzący ze Śląska poseł Andrzej Sośnierz oraz wicepre-
zes Porozumienia Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego Bogusława 
Tuszyńska. Poświęcone ono było możliwości uzyskania środków 
na priorytetowe inwestycje powiatowe z funduszy rządowych. 
Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego zadekla-
rował daleko idące wsparcie nie tylko ze strony ministerstwa, 
którym kieruje, ale także działania wspierające starania powia-
tu w pozostałych ministerstwach. Pobyt zakończyła wymiana 
życzeń świątecznych i noworocznych oraz uzgodnienie kolejne-
go spotkania w ministerstwie. <R       

spotkanie u wicepremiera

Zd
ję

ci
a:

 Ja
n 

Kl
im

ek
, w

yk
on

aw
ca



4 powiatbl.pl | grudzień 2018 r. 

Od połowy grudnia 
można w Galerii Starostwa 
Powiatowego w Bieruniu 
oglądać wystawę prac 
uczestników 7. Pleneru 
Malarskiego „Między 
wieżami”. Dobiega 
końca rok jubileuszowy 
dwudziestolecia powiatu 
bieruńsko-lędzińskiego. W tym 
szczególnym okresie dla naszej 
powiatowej społeczności 
było oczywiste, że tradycyjny 
plener malarski, powinien 
mieć miejsce na terenie gmin 
powiatu. Komisarzem pleneru 
była Urszula Figiel-Szczepka, 
uczestnikami artyści z Bojszów, 
Bierunia, Imielina i Lędzin. 

Jego motto: „Odmienność w jednoś-
ci – jedność w odmienności” z jed-
nej strony odzwierciedla różnorod-
ność postrzegania świata przez 
biorących w nim udział twórców, 
z drugiej symbolizuje budowanie 
lokalnej wspólnoty artystycznej. 
Podobnie jak nasz powiat, na który 
składa się pięć odmiennych w cha-
rakterze gmin, ale uzupełniających 
się wzajemnie i tworzących silnie 
zintegrowaną społeczność.
W czterech plenerowych spotka-
niach uczestniczyło trzydziestu 
twórców – amatorów i profesjo-
nalistów. W trakcie trzech z nich 
starali się oni utrwalić to co najcie-

kawsze i najcenniejsze w powiecie 
bieruńsko-lędzińskim. Każda z tych 
malarskich sesji była też okazją do 
nawiązania dialogu z mieszkańca-
mi powiatu, którzy spontaniczne 
wyrażali swoje opinie na temat 
powstających malunków i grafik. 
Przechodnie mogli także przyłą-
czyć się do pleneru, gdyż przygo-
towano dla wszystkich chętnych 
różnorodne narzędzia i materiały 
plastyczne. Ostatnie spotkanie 
było przede wszystkim poświęcone 
integracji powiatowego środowiska 
artystycznego.

Plon artystyczny pleneru, to 
przetworzone siłą talentu i utrwa-
lone pędzlem i piórkiem klisze 
pamięci, prezentujące nasz powiat, 
kiedy miał dwadzieścia lat. Doce-
niając ich szczególną wartość, 
wszystkie powstałe prace zostały 
zebrane na poplenerowej wysta-
wie, aby pokazać je szerokiej pub-
liczności, a nade wszystko miesz-
kańcom powiatu, by mogli docenić 
to co piękne, a co często mijają 
w pośpiechu. Powstał także kata-
log o ciekawej formie edytorskiej, 
przypominający o twórcach i dzie-
łach, powstałych podczas siódmej 
edycji pleneru. 

Wystawę, otwartą 17 grudnia br., 
można oglądać do końca lutego 2019 
roku w godzinach pracy Starostwa 
Powiatowego w Bieruniu. Zaprasza-
my – naprawdę warto!  <ZK

a to nam zmalowali! Uczestnicy  
7. Pleneru Malarskiego 
„Między wieżami” 2018
<  Piotr Barucha – Imielin
<  Sylwia Barucha – Imielin
<  Anna Bierońska – Imielin
<  Krystyna Boroń – Bieruń
<  Renata Chrobok – Lędziny
<  Katarzyna Cyroń – Imielin
<  Urszula Figiel-Szczepka 

– Imielin
<  Edyta Grabowska – Lędziny
<  Jan Jagoda – Imielin
<  Beata Kozioł – Bieruń
<  Ryszard Kubista– Bieruń 
<  Mirosław Leszczyk – Lędziny
<  Monika Madejczyk – Imielin
<  Agnieszka Moryc – Imielin
<  Jan Nowak – Lędziny/Tychy
<  Eugeniusz Paruzel – Bieruń
<  Magdalena Piekorz  

– Bojszowy
<  Krystyna Pierchała – Bojszowy
<  Anna Radwańska – Imielin
<  Anna Maria Rusinek – Imielin 
<  Iwona Simka-Surma – Imielin
<  Anna Strzelecka-Jasiewicz 

– Bieruń
<  Ewa Szymańska-Sułkowska 

– Imielin
<  Marek Szymkowiak – Bieruń
<  Krystyna Ścierska – Bojszowy
<  Jan Śmiłowski – Lędziny
<  Jolanta Wawoczny  

– Bojszowy/Katowice
<  Agata Wojtala-Kubecka 

– Lędziny
<  Barbara Zientara-Chmiel 

– Imielin

Ulica Satelicka w Imielinie, 
jest pierwszą drogą 
powiatową, która powstała 
od podstaw. Nie była to 
droga już istniejąca, poddana 
przebudowie, nie była 
gruntownie remontowana, 
czy modernizowana. Została 
stworzona od podstaw, od 
projektu po realizację, tam 
gdzie jej dotąd nie było! 

Prace trwały od 28 maja do 18 
października br. i polegały na 
wykonaniu szeregu robót przygo-
towawczych, rozbiórkowych, ziem-
nych, budowy odwodnienia, prac 
brukarskich, wykonania konstruk-
cji i nawierzchni jezdni, zjazdów, 
chodnika, krawężników i obrzeży, 
robót wykończeniowych, ozna-
kowania poziomego i pionowego, 
przebudowy oświetlenia, wodo-
ciągu i kanału technologicznego. 
Cały ten huk roboty zrealizowano 
w niespełna pięć miesięcy, a efekt 
działań Powiatowego Zarządu Dróg 
prezentowany na fotografii jest 
imponujący. <PZD 

nowa droga,  
jak malowana!

Przebudowa drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie wraz 
z budową łącznika do drogi gminnej ul. Maratońskiej w Imielinie. 
CAŁKOWItA WARtOŚć INWEStYCJI 3 262 515,01 ZŁ w tym:
< 1 631 257,00 zł –  dofinansowanie inwestycji ze środków rezerwy sub-

wencji ogólnej
< 815 629,01 zł – środki własne Powiatu
< 815 629,00 zł – pomoc finansowa przekazana przez Gminę Imielin
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powiat  
opiniuje s-1 
Na prośbę firmy Multiconsult Zarząd Powiatu przystąpił do opiniowania 
koncepcji przebiegu budowy drogi ekspresowej S-1 od węzła Kosztowy II 
w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej. <R

na zdjęciu od lewej: Członek zarządu kazimierz Chajdas, 
starosta bernard bednorz, wicestarosta agnieszka  

wyderka-dyjecińska, dyrektor pzd arkadiusz grygierek  
analizują przedłożone warianty.
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– Wybory samorządowe już za 
nami, nowa Rada i Zarząd Powia-
tu, ale dotychczasowy starosta. 
Przed naszym powiatem kadencja 
kontynuacji, czy rewolucyjnych 
zmian?

Przede wszystkim dobrej dalszej 
kontynuacji, bo trzeba kontynuo-
wać to co dobre. To moja szósta 
kadencja z rzędu i trzecia jako 
starosta, wcześniej dwie kaden-
cje jako wicestarosta. Dziewięciu 
nowych radnych w Radzie Powiatu 
to i nowa krew, nowe spojrzenie 
i zdwojony entuzjazm. Ale mniejsze 
niestety przy tym o ok. 10% pienią-
dze w budżecie powiatu, droższa 
robocizna i generalnie na rynku 
brak ludzi do pracy, a zatem będzie 
to trudna kadencja, która będzie 
wymagała wyjątkowych zabiegów 
i dużego wysiłku intelektualne-
go, jak to wszystko zgrać i ułożyć. 
Nowa Rada Powiatu zaufała moje-
mu doświadczeniu, dla mnie będzie 
to kadencja wyjątkowo pracowita, 
bo nie mogę ich zawieść i abyśmy 
nie stracili miejsca na podium, na 
którym powiat jest co najmniej od 
czterech lat pośród najlepszych 
powiatów w kraju. Mówiłem cał-
kiem niedawno, że mamy powiat 
oparty na mocnych fundamentach, 
bogaty i prorozwojowy, a zatem 
musimy dokończyć to co zaczęli-
śmy, mówię o inwestycjach drogo-
wych i Centrum Usług Społecznych 
(CUS) w Lędzinach. Ta kadencja to 
także, mam nadzieję, największa 
w historii powiatu inwestycja jaką 
będzie budowa drogi ekspresowej 
S-1. Według harmonogramu tej wiel-
kiej inwestycji infrastrukturalnej 
w 2023 roku, czyli na koniec kaden-
cji – przecinamy wstęgi. Wszelkie 
działania inwestycyjne na drogach 
powiatowych będą podporządko-
wane pod tę właśnie inwestycję. 
Wchodzi duży rządowy program 
ekologiczny „Czyste powietrze” – to 
ogromne zobowiązanie dla samo-
rządów i szansa dla mieszkańców 
na dofinansowanie inwestycji pro-
ekologicznych w swoich domach. 
Nie możemy tego przespać. Już 
zadeklarowałem Ministrowi Śro-
dowiska otwarcie stałego biura 
dla eksperta, udzielającego pomo-
cy mieszkańcom naszego powia-
tu przy realizacji tego programu 

– więcej o nim można poczytać na 
Eko-stronie naszej gazety. Nadal 
jestem w Komitecie Monitorują-
cym RPO, gdzie są duże pieniądze 
unijne na prorozwojowe inwestycje 
– jesteśmy jako powiat projektowo 
i dokumentacyjnie przygotowani na 
wydanie co najmniej 200 milionów 
złotych. Ale za tym trzeba pocho-
dzić. 

Chcemy dalej rozwijać nasze 
szkoły, dbać o ich promocję. Nasza 
oferta edukacyjna jest bogata 
i nietypowa. Uczniowie Powiatowych 
Zespołów Szkół w Bieruniu i Lędzi-
nach podpisują umowy gwarantu-
jące im zatrudnienie i stypendia 
w przedsiębiorstwach należących 
do Polskiej Grupy Górniczej S.A. 
– kopalnie węgla, energetyce – Tau-
ron, rozmawiamy w tym samym 
temacie poprzez KSSE z Oplem oraz 
z Danone. Chcemy to rozwiązanie – 
gwarancje zatrudnienia i stypendia 
dla uczniów – rozszerzać na nowych 
partnerów, a garną się do nas, bo 
mamy bardzo wysoki poziom kształ-
cenia i zdawalności w szkołach oraz 
… bardzo dobrą młodzież. 

Będziemy kontynuować to co 
cenne w kulturze. Festiwal Jesień 
Organowa w Powiecie Bieruńsko-
Lędzińskim w przyszłym roku 
będzie obchodził swoje dwudzie-
stolecie. Bardzo istotna jest dla 
naszego powiatu dbałość o zabytki. 
Nie mamy ich zbyt wielu, tym bar-
dziej są dla nas cenne. Szczególnie 
chcielibyśmy kontynuować nasze 
starania o perłę pośród nich – koś-
ciół św. Walentego, który jest sank-
tuarium archidiecezjalnym. 

 
– Co w planach na najbliższe 
miesiące?

Tegoroczna zimowa aura sprzy-
ja, mury Centrum Usług Społecz-
nych rosną. Obecnie kończone jest 
pokrycie dachu, prowadzone są 
roboty instalacyjne, elektryczne 
i sanitarne, trwają roboty tynkar-
skie wewnątrz budynku oraz prace 
elewacyjne. Na zewnątrz budynku 
wykonywana jest okładzina klinkie-
rowa. W najbliższych miesiącach 
kontynuowane będą prace związa-
ne z montażem stolarki okiennej, 
instalacji kanalizacyjnej, elektrycz-
nej i wodnej. Przed nami jeszcze 
szereg prac wykończeniowych. 

Planujemy szereg inwestycji dro-
gowych, dokończenie przebudowy 
ul. Wygody i Kontnego w Lędzinach, 
ul. Osada w Chełmie Śląskim, prze-
szedł nasz projekt na dofinansowa-
nie przebudowy ul. Pancerniaków 
w Bojszowach. W lutym będziemy 
wiedzieli na 100% czy będą też 
pieniądze z programu rządowego. 
Generalnie jesteśmy po wyborach, 
czekamy na nowe, a obiecane pro-
gramy rządowe. Przygotowujemy 
się do budowy Mediateki w Bieruniu 
oraz placówki opiekuńczo-wycho-
wawczej w Lędzinach. 

– Wspomniał Pan starosta o 
Centrum Usług Społecznych, które 
rośnie w oczach, kiedy finał prac 
i czego mogą się spodziewać po 
nim mieszkańcy?

Zapewni ono kompleksowe i pro-
fesjonalne wsparcie seniorów, osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin 
w powiecie. Nowoczesne wnętrza 
pomieszczą centrum dziennego 
pobytu i klub seniora, uzyskają tu 
wsparcie osoby starsze i niepełno-
sprawne, będą mieszkania chro-
nione dla usamodzielniających się 
wychowanków pieczy zastępczej 
oraz hostel dla ofiar przemocy.

Czas nagli, całość chcemy 
zakończyć w połowie przyszłego 
roku. A przecież CUS to nie tyko 
budynek, musimy go wyposażyć 
i tchnąć w niego życie. Potrzebny 
jest wielopłaszczyznowy program 
jego funkcjonowania. Musimy wyjść 
z rozmaitymi usługami do senio-
rów i innych osób potrzebujących 
wsparcia. Tylko wtedy ta inwestycja 
będzie miała głęboki sens. 

CUS to również rewitalizacja sta-
rej maszyny wyciągowej kopalni 
Piast w Lędzinach, kopalni naszych 
ojców i dziadków, oddajemy im tym 
sposobem hołd, ratując ich „kopal-
nię” i przysposabiając do nowej 
funkcji. To dla mnie emocjonalne 
wyzwanie! CUS będzie architekto-
nicznie zachwycającym obiektem, 
o przestronnych wnętrzach i nade 
wszystko bardzo, bardzo gościn-
nym dla naszych seniorów. Mamy 
wiele pomysłów, nikt w okolicy cze-
goś takiego nie ma. 

– Budżet powiatu jest stabilny, ale 
ten przyszłoroczny będzie nieco 

skromniejszy, radykalnie spadną 
np. wpływy z tytułu opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska natu-
ralnego. Co to będzie oznaczać 
w praktyce?

Tak jak mówiłem na wstępie 
budżet mamy skromniejszy, między 
innymi dlatego, że drenuje nas tzw. 
janosikowe – podatek od bogactwa, 
który miał zostać zniesiony jako 
niekonstytucyjny, ale wrócił i to … 
podwyższony. Dla naszego powia-
tu to prawie cztery miliony złotych 
rocznie – 1 milion zł to wspomniany 
„janosik”, kolejne 3 miliony mniej 
w budżecie to ograniczenie wpły-
wów z opłat i kar za korzystanie 
ze środowiska naturalnego. To zna-
czące pieniądze, będziemy musieli 
tę dziurę jakoś załatać. 

Nie składamy broni, powiat 
będzie aplikować, tak jak w latach 
ubiegłych, po zewnętrzne środ-
ki finansowe – unijne i rządowe. 
Sięgniemy po dostępne szeroko 
fundusze drogowe. Na potrzeby 
obsługi CUS powalczymy o środki 
z zapowiadanego rządowego pro-
gramu wsparcia miękkiego. Będzie-
my szukać możliwości pozyskania 
środków z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego 2014-2020, co już czyniliśmy 
z powodzeniem. Jestem przekona-
ny, że budżet otwarcia, w ciągu nad-
chodzącego roku wzrośnie, dziś nie 
jestem tylko w stanie określić skali 
tego wzrostu. 

 
– Nowa ordynacja wyborcza 
wydłużyła samorządowe kadencje, 
jakie będą generalne priorytety tej 
pięciolatki?

Powiem krótko – droga ekspre-
sowa S-1 jako priorytet i zrobię 
wszystko co jest w naszej powiato-
wej gestii, aby obecna Rada Powiatu 
zostawiła po sobie tę właśnie inwe-
stycję jako zakończoną. Wspomnia-
ne inwestycje: budujący się CUS, 
jako sposób innowacyjnego podej-

ścia do seniorów i osób słabszych, 
biblioteka powiatowa – Mediateka, 
jako miejsce styku nauki, kultury 
i edukacji, placówka opiekuńczo-
wychowawcza tak bardzo potrzeb-
na dla dzieci … tych „mniej kocha-
nych”, dalej kolejne instytucje 
powiatowe np. sąd. Zaczynamy, ale 
jesteśmy naładowani dobrą energią 
i wierzymy, że się uda, zawsze się 
udawało, jesteśmy przecież w Pol-
sce liderami inwestycyjnymi – to 
zobowiązuje. Moi nowi zastępcy, 
każdy inny, mają fantastyczne, 
praktyczne i zdroworozsądkowe 
podejście do tych planów, jak dodać 
do tego ich entuzjazm, to z pewnoś-
cią wyjdzie z tego razem coś dobre-
go i nietuzinkowego.

– Przed nami Boże Narodzenie 
i Nowy Rok 2019, czego życzyć 
staroście?

Zdrowia i wytrwałości w reali-
zacji tych planów, radości z wnu-
ków, a prywatnie więcej czasu dla 
nich i dla rodziny. Dobra kondycja 
starosty to też pomyślność i stabi-
lizacja życiowa całej drużyny jaką 
są pracownicy starostwa, z który-
mi jestem już od … 16 lat. Wielu 
z nich zaczynało swoją pierwszą 
pracę w życiu właśnie ze mną jako 
szefem, czuję się za nich odpowie-
dzialny, zastanawiam się zawsze, 
czy dobrze o nich zadbałem. Im 
szczególnie życzę wytrwałości 
i wiary we własne możliwości, bo 
stać ich na wiele, o czym codzien-
nie się przekonuję. Mieszkańcom 
powiatu życzę tego co wszyscy 
z okazji świąt – powodzenia, zdro-
wia, radości i miłości, ale też aby 
zawsze byli dumni z miejsca w któ-
rym żyją i mieszkają, aby było ono 
dla nich bezpieczne, przyjazne, 
ekologicznie, czyste – szczegól-
nie w aspekcie przyszłości dla 
naszych dzieci. Aby to miejsce do 
życia, które wybrali, nasz powiat, 
było prawdziwym domem. <

powiat nasz widzę…  
prężny, nowoczesny  
i zasobny! 

z Bernardem Bednorzem, 
starostą bieruńsko-lędzińskim 

rozmawia Zdzisław Kantor
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Zaczynaliśmy dość skromnie 
– przypomnijmy, że pierwszy festi-
wal odbył się w maju i czerwcu 
dwutysięcznego roku, jeszcze pod 
nazwą „Wiosna Organowa w Powie-
cie Bieruńsko-Lędzińskim”. Ini-
cjatorami byli: ówczesny starosta 
Piotr Czarnynoga i niżej podpi-
sany, zaś o pomoc i konsultację 
programową poproszono prof. 
Juliana Gembalskiego, który jest 
opiekunem artystycznym festiwa-
lu do dzisiaj. W trakcie pierwszej 
edycji imprezy odbyło się tylko 6 
koncertów z udziałem 10 wyko-
nawców. W kolejnym roku (2001) 
festiwal odbył się już we wrześniu 
i październiku, zmieniając nazwę 
na „Jesień Organowa w Powiecie 
Bieruńsko-Lędzińskim”. Termin 
wiosenny okazał się bowiem nie-
zbyt fortunny ze względu na licz-
ne uroczystości parafialne (np. 
I Komunie Św.), koniec roku szkol-
nego, zbliżające się wakacje etc. 
Tak pozostało do dzisiaj, ale w tzw. 
międzyczasie festiwal rozrósł się 
do 8 koncertów odbywających się 
we niedzielne popołudnia wrześ-
nia i października. Mogłoby ich być 
jeszcze więcej, ale kalendarz na to 
nie pozwala – we wrześniu i paź-
dzierniku jest osiem niedziel (tylko 
w niektórych latach 9), a kościołów 
w powiecie bieruńsko-lędzińskim 
14, więc niektóre muszą być co 
jakiś czas pominięte. Nasz festi-
wal ma już taką renomę, że każdy 
chciałby mieć koncert u siebie; 
z drugiej strony każdy wykonawca 
chciałby u nas zagrać… Wiem coś 
o tym, ponieważ od 19 lat zajmu-
ję się bezpośrednimi rozmowami, 
angażowaniem solistów, zespołów 
i układaniem programu „sztanda-
rowej” imprezy muzycznej naszego 
powiatu. Jeżeli renomowani zagra-
niczni wirtuozi zabiegają o udział 
w festiwalu z rocznym (a bywa, że 

i kilkuletnim) wyprzedzeniem – to 
o czymś świadczy…

19. Jesień Organowa rozpoczęła 
się w lędzińskim kościele Chry-
stusa Króla koncertem z udzia-
łem rektora katowickiej akademii 
muzycznej prof. Władysława Szy-
mańskiego (organy) oraz wybitne-
go skrzypka Adama Musialskiego. 
Później słuchaliśmy m.in. muzyki 
dawnej w wykonaniu Anny Zawi-
szy – śpiew, Anny Wiktorii Swobo-
dy – lutnia i Jakuba Plewy – orga-
ny. Zagrał też organista katedry 
oliwskiej Roman Perucki wspólnie 
z chyba najlepszym polskim fleci-
stą Łukaszem Długoszem. W Imie-
linie znakomitymi improwizacjami 
popisał się Michał Botor – syn Hen-
ryka Jana Botora, który wielokrot-
nie był gościem Jesieni Organo-
wych. Zaśpiewał także rewelacyj-
ny, męski sekstet wokalny „Avoca-
do” prezentując program złożony 
z utworów quasi rozrywkowych. 
Niewątpliwą atrakcją były z pew-
nością obszerne fragmenty słynne-
go „Mesjasza” G. F. Haendla wyko-
nane w Chełmie Śl. przez solistów 
i Akademicki Chór Politechniki Ślą-
skiej pod dyr. Tomasza Giedwiłły. 
Jak co roku mieliśmy również gości 
z zagranicy – tym razem z Czech. 
Na organach i puzonie zagrali 
w Bojszowach Nowych pedagodzy 
praskiej Akademii Muzycznej Karel 
Hiner i Břetislav Kotrba. Natomiast 
w Bieruniu Nowym wystąpił zespół 
instrumentów dętych drewnianych 
„Quintesencja” oraz znakomity 
młody organista Daniel Strządała. 
Festiwal zakończył się w koście-
le Św. Anny w Lędzinach, gdzie 
śpiewał Zespół Kameralistów Mia-
sta Lędziny „Pro Arte et Musica” 
pod dyrekcją Marii Zuber. Zespół 
obchodzi w tym roku 20-lecie dzia-
łalności, toteż program koncertu 
był wyjątkowo atrakcyjny – zawie-

rał m.in. Mszę G-dur Schuberta, 
Te Deum Charpentiera i Alleluja 
z Mesjasza Haendla.

W sumie podczas tegorocznej 
Jesieni Organowej wystąpiło bli-
sko 100 artystów, którzy wykonali 
ponad 80 utworów z różnych epok 
– od renesansu, po współczesność.

Program był bardzo urozmaicony, 
toteż chyba każdy meloman mógł 
znaleźć dla siebie coś interesujące-
go. Koncerty, jak zwykle, spotykały 
się dużym zainteresowaniem słucha-
czy, właściwie na każdym był kom-
plet publiczności. I to jest fakt, który 
organizatorów najbardziej cieszy, 
świadczy bowiem o celowości organi-
zowania takich imprez i zasadności 
wydawania na ten cel bądź co bądź 
publicznych środków (tym bardziej, 
że wstęp na wszystkie koncerty jest 
wolny). Okazuje się, że w naszym 
kraju, a powiecie bieruńsko-lędziń-
skim w szczególności, mieszka 
spora grupa osób, którym nie wystar-
cza tylko popularna rozrywka, disco 
polo, czy łomot w rodzaju tzw. „tech-
no”; pragną obcowania ze sztuką 
przez duże „S” i muzyką przez duże 
„M”. Organizatorzy starają się im to 
zapewnić, najlepiej jak to w istnie-
jących warunkach możliwe. Można 
chyba nieskromnie powiedzieć, że 
nienajgorzej to wychodzi, skoro przez 
dziewiętnaście lat na dokładnie 150. 
koncertach były zawsze komplety 
publiczności.

Ufam, że kolejny Festiwal Jesień 
Organowa w Powiecie Bieruńsko-
Lędzińskim będzie jeszcze lepszy, 
choć ten miniony był różnorodny 
i wspaniały. Mam nadzieję, że pub-
liczność tradycyjnie dopisze pod-
czas jego dwudziestej, a więc jubi-
leuszowej edycji, na którą już teraz 
w imieniu organizatorów i swoim 
własnym serdecznie zapraszam. 

<Roman Jochymczyk

<Zdjęcia: BM Foto – Barbara Marzec

Festiwal „Jesień Organowa w powiecie bieruńsko-lędzińskim” ma 
już prawie 20 lat! Od 9 września do 28 października 2018 odbyła się 
19. edycja tej imprezy, a więc za niespełna rok mamy jubileusz!
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14 listopada Zarząd Powiatu spotkał się z uczniami 
powiatowych szkół ponadpodstawowych, którzy 
zostali stypendystami Prezesa Rady Ministrów na rok 
szkolny 2018/2019. 

W gronie wyróżnionych uczniów znaleźli się: 
<  Sonia Krzykawska 

uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców 
Śląskich w Bieruniu, 

<  Natalia Orłów 
uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Powiatowym 
Zespole Szkół w Lędzinach,

<  Przemysław Ścierski 
uczeń Technikum im. Anielina Fabery w Powiatowym 
Zespole Szkół w Lędzinach. 

<  Krzysztof Wołczyk  
uczeń Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu.

Starosta bieruńsko-lędziński – Bernard Bednorz w imieniu 
Zarządu Powiatu pogratulował nagrodzonym stypendystom 
wybitnych wyników w nauce i innych indywidualnych osiągnięć. 
W spotkaniu uczestniczyli rodzice stypendystów, dyrektorzy szkół 
powiatowych oraz naczelnik i pracownicy Wydziału Edukacji.

W tym roku szkolnym stypendystami Prezesa Rady Mini-
strów z województwa śląskiego zostało 439 uczniów. Każda 
szkoła typuje tylko jednego ucznia do stypendium Prezesa 
Rady Ministrów. Kandydat ten musi być uczniem danej szkoły 
w roku szkolnym, na który będzie przyznawane stypendium. 

Aby otrzymać stypendium, uczeń musi spełniać przynajmniej 
jeden z poniższych warunków: otrzymać promocję z wyróżnie-
niem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen 
lub wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dzie-
dzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozosta-
łych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. <R

premier wyróżnił uczniów
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 Obchody siedemdziesięciolecia 
liceum, świętowane 6 listopada, 
rozpoczęła msza święta w Sank-
tuarium św. Walentego w Bieruniu, 
którą odprawił ks. kanonik Janusz 
Kwapiszewski. Główne uroczy-
stości święta szkoły odbyły się 
w odświętnie udekorowanej hali 
sportowej. W podniosłej atmosfe-
rze, odśpiewano hymn państwowy 
i hymn szkoły. Uczczono minutą 
ciszy pamięć wszystkich zmarłych 
dyrektorów, nauczycieli, pracowni-
ków szkoły, uczniów i absolwentów. 
Obecny dyrektor szkoły Romuald 
Kubiciel przypomniał jej skompli-
kowane losy, w tym trudny czas, 
kiedy podejmowano nieudane próby 
jej likwidacji. Dzisiaj bieruńskie 
liceum należy do wiodących szkół 
regionu i może poszczycić się wie-
lotysięczną rzeszą absolwentów. 
Dotąd szkołę opuściło 6540 wycho-
wanków.

W trakcie uroczystości, absol-
wentowi szkoły, wybitnemu orto-
pedzie, prof. Krzysztofowi Fickowi 

wręczono Złotą Odznakę LO. Mgr 
Iwona Rozmus odebrała dyplom 
potwierdzający akt mianowania 
nauczycielskiego. Następnie, ucz-
niowie klas pierwszych złożyli 
tradycyjne ślubowanie na sztandar 
szkoły. W jubileuszu licznie uczest-
niczyli przedstawiciele lokalnych 
władz samorządowych – burmi-
strzowie, wójtowie, przewodni-
czący rad, radni oraz duchowni. 
Powiat reprezentowali członkowie 
Zarządu Powiatu ze starostą bie-
ruńsko-lędzińskim Bernardem Bed-
norzem na czele, przewodnicząca 
Rady Powiatu Anna Kubica wraz 
z wiceprzewodniczącymi Agniesz-
ką Wyderką-Dyjecińską i Markiem 
Spyrą.

Uroczystość zakończyła nie-
powtarzalna cześć artystyczna, 
poświęcona 100-leciu odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Całości 
dopełnił koncert pieśni patriotycz-
nej w wykonaniu Gminnej Orkiestry 
Dętej z Chełmu Śląskiego pod dyrek-
cją Michała Urbańczyka. <ZK

29 listopada w obecności 
Zarządu Powiatu i przedsta-
wicieli kopalń Piast i Ziemo-
wit uczniowie Powiatowych 
Zespołów Szkół w Bieruniu 
i Lędzinach podpisali umowy 
gwarantujące im zatrudnienie 
w przedsiębiorstwach należą-
cych do Polskiej Grupy Górni-
czej S.A. 

Ostateczne nawiązanie stosun-
ku pracy nastąpi po zakończeniu 
nauki przez uczniów wymienionych 
powiatowych szkół. Absolwenci 
zostaną zatrudnieni na zasadach 
obowiązujących w PGG S.A. w roku 
ukończenia przez nich szkoły, po 
uzyskaniu minimum jednej kwalifi-
kacji w zawodzie, a także po przed-
stawieniu pozytywnego wyniku 
badań lekarskich dopuszczających 
do pracy pod ziemią. Ponadto, PGG 
S.A. oferuje miesięczne stypen-
dia i nagrody roczne dla uczniów, 
którzy uzyskają średnią ocen na 
świadectwie min. 4, będą mieli co 
najmniej dobre zachowanie, a także 
stuprocentową frekwencję na zaję-
ciach (łącznie z usprawiedliwiony-
mi nieobecnościami).

Zaowocowało porozumienie 
o współpracy, które zawarły 7 marca 

br. w Starostwie Powiatowym w Bie-
runiu PGG S.A. i Zarząd Powiatu 
w zakresie kształcenia młodzieży 
w zawodach górniczych i innych nie-
zbędnych dla funkcjonowania gór-

nictwa, uczącej się w branżowych 
szkołach i technikach Powiatowych 
Zespołów Szkół w Bieruniu i Lędzi-
nach. Jest ono ogromną szansą na 
zatrudnienie dla uczniów, którzy 

podjęli naukę w szkołach powiatu 
bieruńsko-lędzińskiego i zdecydo-
wali się na takie rozwiązanie w tym 
roku, a także dla tych którzy już są 
z tymi szkołami związani od roku 

czy dwóch. Dyrektor Departamen-
tu Wsparcia HR PGG S.A. Andrzej 
Sączek zapewnia o woli rozwijania 
podjętej z powodzeniem współpra-
cy. <R

dziarski siedemdziesięciolatek!
Początki bieruńskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich sięgają roku 1948. Były nader skrom-
ne, powstała wtedy szkoła średnia licząca 17 uczniów, a grono pedagogiczne składało się z 8 nauczycieli i dyrek-
tora. W budynku przy ulicy Krakowskiej, w którym mieściła się siedmioletnia podstawówka, utworzono nową pla-
cówkę i razem miały one stanowić jedenastoklasową szkołę ogólnokształcącą.
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polska grupa górnicza 
gwarantem zatrudnienia!  
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„Mapy interaktywne w przestrzeni 
publicznej” to projekt finansowa-
ny ze środków Polskiego Fundu-
szu Rozwoju na lata 2017-2023. 
W ramach programu Firma New-
sMap.pl sp. z o.o. przygotowu-
je interaktywne mapy, które są 
obsługiwane za pomocą specjal-
nego urządzenia – TOTEMU, który 
pozwala na ich wieloraką eksploa-
tację. Urządzenie może funkcjono-
wać jako interaktywny przewodnik 
po zadanym terenie np. gminie, 
powiecie. Pozwala na lokalizowanie 
instytucji i obiektów użyteczności 
publicznej, placówek oświatowych, 
ośrodków zdrowia, zabytków, firm, 

czy przedsiębiorstw np. branży 
turystycznej: restauracji, pensjona-
tów, czy hoteli. Może być nośnikiem 
informacji o wydarzeniach i impre-
zach. Spełniać funkcje promocyjne 
i reklamowe. Rozwiązanie to, wyko-
rzystujące innowacyjne technologie 
informacyjno-komunikacyjne, wpi-
suje się w to co określa się mianem 
„inteligentnego miasta”, z aktyw-
nym systemem ostrzegania i loka-
lizacji. Powiat bieruńsko-lędziński, 
we współpracy z lokalnymi przed-
siębiorcami, zamierza wdrożyć 
system w przyszłym roku i umiej-
scowić pierwszy totem z interak-
tywna mapą w Bieruniu. <R

11 grudnia br. w starostwie powia-
towym w Bieruniu wicestarosta 
powiatu bieruńsko-lędzińskiego 
Agnieszka Wyderka-Dyjecińska 

spotkała się z dyrektorami szkół 
z terenu powiatu. Spotkanie było 
okazją do podsumowania mija-
jącego roku, omówienia dalszej 

współpracy, planów na przyszłość, 
a także do złożenia sobie życzeń 
świątecznych i noworocznych.

<R
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interaktywny totem

Uczniowie Powiatowego Zespołu 
Szkół w Bieruniu zostali mistrzami 
wojewódzkiego konkursu kulinar-
nego w Wodzisławiu Śląskim – VIII 
ŚLĄSKA JESIEŃ KULINARNA. Bar-
tosz Biernacki i Mateusz Twardoch 
z klasy III gastronomicznej zdoby-
li I miejsce, pokonując 15 drużyn 
z całego Śląska. Warto dodać, że 
Klaudia Król i Natalia Żołneczko 
również znalazły się w czołówce 
zajmując IV miejsce.

Zwycięska potrawa to: Śledź 
smażony w panierce z mąki i maku, 

emulsja z selera, oliwa szczypior-
kowa, jadalny mech, piklowane 
warzywa, tiul oraz puder z liofili-
zowanych malin. Dla nadania koń-
cowego efektu oraz aromatu dym 
z drzewa wiśniowego.

A tuż za podium: świeży śledź 
z bekonem i suszoną śliwką, kasza 
jaglana z burakami, marchewką 
i cebulą, surówka z fenkułu z cuki-
nią w marynacie, sos z suszonych 
śliwek.

Opiekunką wyróżnionych gastro-
nomów jest Monika Herok. <PZS

mistrzowie Śląskiej Jesieni kulinarnej 

Zd
ję

ci
a:

 P
ZS

 B
ie

ru
ń

17 i 18 listopada Dom Kultury 
„Sokolnia” w Imielinie gościł IX 
Imielin Blues Festiwal.  W części 
konkursowej imprezy zaprezen-
towały się zespoły nieprofesjo-
nalne, czyli takie, które nie mają 
podpisanego kontraktu z żadnym 
biurem impresaryjnym i wytwór-
nią płytową. Z przesłanych wcześ-
niej nagrań muzycznych jurorzy 
wybrali najciekawsze prezentacje 
i zaprosili zespoły na przesłucha-
nia. Pierwsze miejsce w IX Imielin 
Blues Festiwal zajął zespół Toten 
Blues, za nim uplasowały się Black 
Pin na drugim miejscu i Right Now 
Blues na trzecim.

W sobotni wieczór, po wręcze-
niu nagród i występach laureatów, 
można było posłuchać zespołów 
Blues Bazar i Zdrowa Woda, który 
obchodzi w tym roku jubileusz 
30-lecia działalności scenicznej. 

W niedzielę na scenie „Sokolni” 
zagrali Bogdan Rumiak Trio oraz 
amerykański gitarzysta Chaz 
DePaolo z zespołem. Tradycyjnie 

dyrektorem artystycznym festiwalu 
współorganizowanego przez powiat 
bieruńsko-lędziński był Grzegorz 
Kapołka. <ZK

Święto bluesa 
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dyrektorzy szkół w starostwie
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Analiza corocznych ocen jakości powietrza na terenie 
województwa śląskiego wykonywanych przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach potwier-
dza bardzo zły stan jakości powietrza w województwie, 
głównie ze względu na przekroczenia poziomów dopusz-
czalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego 
benzoapirenu. Największy wpływ na jakość powietrza 
atmosferycznego mają źródła powierzchniowe, obej-
mujące głównie indywidualne źródła spalania z sektora 
komunalno-bytowego oraz sektora usługowego. 

Taki stan spowodował wprowadzenie 1 września 2017 r. tzw. 
„uchwały antysmogowej” przez Sejmik Województwa Śląskiego, 
zawierającej ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w któ-
rych następuje spalanie paliw na obszarze województwa śląskiego. 
Uchwała ta dotyczy całego sektora mieszkaniowego (osoby fizycz-
ne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, itp.) oraz działalności 
gospodarczej, gdzie użytkowane są kotły typu „domowego” o mocy 
do 1 MW.

Od 1 września 2017 r. na terenie całego województwa śląskiego 
zgodnie z „uchwałą antysmogową” obowiązuje zakaz spalania: 
1.  węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzy-

staniem tego węgla,
2.  mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produko-

wanych z ich wykorzystaniem,
3.  paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu 

poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%,
4.  biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 

20%.
Na terenie całego kraju zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 

r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw zabrania 
się wprowadzania do obrotu paliw stałych:
i. od 12 września 2018 r.
1. mułów węglowych, flotokoncentratów,
2.  dowolnych mieszanin paliw obejmujących: 
 a)  węgiel kamienny, brykiety lub pelety zawierające co naj-

mniej 85% węgla kamiennego,
 b)  produkty w postaci stałej otrzymywane w procesie przerób-

ki termicznej węgla kamiennego lub węgla brunatnego prze-
znaczone do spalania,

 c)  biomasę pozyskaną z drzew i krzewów oraz biomasę roślin-
ną z rolnictwa,

 d) torf,
 e) muły węglowe, flotokoncentraty,
 f)  węgiel brunatny, z dodatkiem lub bez dodatku innych sub-

stancji, zawierającą mniej niż 85% węgla kamiennego;
3.  paliw niespełniających wymagań jakościowych określonych 

w niżej wymienionym rozporządzeniu;
4. paliw niesortowanych;
5.  paliw dla których nie wystawiono wymaganego świadectwa jako-

ści.
ii. od 1 czerwca 2020 r. - węgla brunatnego
iii.  od 1 lipca 2020 r. - węgla kamiennego w postaci mia-

łów o wymiarze ziarna 1 do 31,5 mm: miał i, miał ii, 
miał iii.

Rodzaje paliw oraz ich wymagania jakościowe określone zosta-
ły w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. 
w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. Przedsiębiorca 
wprowadzający do obrotu paliwo stałe wystawia dokument potwier-
dzający przez to paliwo spełnienie wymagań jakościowych określo-
nych w przepisach wyżej wymienionego rozporządzenia, jest to tzw. 
„świadectwo jakości”. Kopia tego świadectwa jest przekazywana 
każdemu podmiotowi, który nabywa paliwo stałe.

SanKcJe KaRne
Podstawowe sankcje dotyczą wprowadzania do obrotu paliw, 

które objęte są zakazem takiego wprowadzania. W zależności od 
wielkości przewinienia oraz działalności umyślnej lub nieumyślnej 
grzywny sięgają od 25 000 zł do 1 000 000 zł lub przedsiębiorca 
może podlegać karze pozbawienia wolności do 5 lat.

W stosunku do podmiotów spalających paliwo, m.in. w gospodar-
stwach domowych, objęte zakazem stosowania przewidziano sank-
cję określoną w art. 333 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska, a mianowicie „kto nie przestrzega ograniczeń, 
nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku wojewódz-
twa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny.”

Orzekanie w sprawie spalania paliw niedozwolonych następu-
je na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach 
o wykroczenia. 

Od 1 listopada 2018 r. strażnicy gminni mogą wystawiać mandaty 
za łamanie przepisów prawa miejscowego, jakim jest uchwała anty-
smogowa. Dotychczas manat mógł być jedynie wystawiany przez 
policję, lub grzywna mogła być orzekana przez właściwy sąd.

 
Oferta finansowa w zakresie zmniejszania wprowadzania 

szkodliwych substancji do powietrza (niska emisja) skierowana 
do osób fizycznych

I. PROgRaM „cZySte POwIetRZe”
Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia mające na celu ogra-

niczenie lub uniknięcie niskiej emisji związane z podnoszeniem 
efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych 
źródeł energii w budynkach jednorodzinnych, w szczególności:
a)  demontaż i wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe starej generacji 

nie spełniających wymagań określonych w załączniku do Rozpo-
rządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. 
w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1690) 

b)  instalacja urządzeń i instalacji spełniających wymagania tech-
niczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego: 
kotły na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elek-
trycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy 
ciepła powietrze, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub 
wody, wraz z przyłączami

c)  zastosowanie odnawialnych źródeł energii: kolektory słoneczne, 
mikroinstalacje fotowoltaiczne spełniających wymagania tech-
niczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego, 
dofinansowanie wyłącznie w formie pożyczki

d)  wykonanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych, 
w zakresie pozostałym niż określone od pkt a. do pkt c. (tj. m.in. 
docieplenie przegród zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana 
i montaż stolarki zewnętrznej, montaż i modernizacja instalacji 
wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej).

1. Forma dofinansowania
Dotacja i/lub pożyczka udzielana przez wojewódzkie fundusze 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2. Intensywność dofinansowania

 1)  Koszty mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecz-
nych mogą zostać dofinansowane do 100% wyłącznie w for-
mie pożyczki w ramach pozostałych kosztów kwalifikowa-
nych.

 2)  Intensywność dofinansowania dotacyjnego jest określona 
na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę 
w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Kwota ta jest 
określona we wniosku o dofinansowanie; zmiana kwoty mie-
sięcznego dochodu w trakcie oceny wniosku lub w trakcie 
realizacji przedsięwzięcia, nie wpływa na zmianę intensyw-
ności dofinansowania.

3.  Warunki dofinansowania
 1)  Warunki udzielania dofinansowania w formie pożyczki:
  a)  okres finansowania: pożyczka może być udzielona na 

okres nie dłuższy niż 15 lat; okres finansowania jest 
liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy 

pożyczki, do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapi-
tałowej;

  b)  oprocentowanie zmienne pożyczki wynosi nie więcej 
niż WIBOR 3M + 70 pkt bazowych i nie mniej niż 2% 
rocznie;

  c)  okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być 
stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczo-
na od daty wypłaty pierwszej transzy pożyczki, do 
daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuż-
sza niż do daty zakończenia realizacji przedsięwzię-
cia. Karencja w spłacie pożyczki wlicza się w okres 
spłaty pożyczki;

 2)  Dotacja i pożyczka mogą być wypłacane zarówno po 
zrealizowaniu etapu, jak i całości przedsięwzięcia. 
Środki mogą być przekazane po zakupie, dostawie i mon-
tażu urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych na 
rachunek bankowy wykonawcy, a jeżeli dowody księgowe 
zostały przez Beneficjenta opłacone – na jego rachunek 
bankowy.

 3)  Wnioskowanie o udzielenie dofinansowania w formie dotacji 
nie wymaga równoczesnego wnioskowania o udzielenie dofi-
nansowania w formie pożyczki. Beneficjent może ubiegać 
się wyłącznie o dofinansowanie w formie dotacji, wyłącznie 
o dofinansowanie w formie pożyczki lub dofinansowanie 
w formie dotacji i pożyczki.

Koordynatorem programu z ramienia Wojewódzkiego 
Funduszu ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej 
w Katowicach jest Pani ewa Maniecka tel. 32 603 22 52

II. PROgRaM „teRMOMODeRnIZacJa …”

W trakcie prac parlamentarnych jest projekt ustawy zmienia-
jącej m.in. ustawę o wspieraniu termomodernizacji i remontów. 
Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie szeregu rozwią-
zań, które umożliwią termomodernizację jednorodzinnych 
budynków mieszkalnych zamieszkiwanych przez 
osoby dotknięte problemem ubóstwa energetycznego 
i wymianę lub likwidację niespełniających standardów emisyj-
nych urządzeń grzewczych w postaci kotłów na paliwo stałe. 
Osoby, na rzecz których realizowane będą powyższe przedsię-
wzięcia, co do zasady nie będą ponosiły jakichkolwiek kosz-
tów z tytułu takiej wymiany. Jednakże projektowane przepisy 
dopuszczają możliwość ustalenia przez gminę zasad wniesienia 
wkładu własnego przez beneficjenta przedsięwzięcia niskoemi-
syjnego w postaci pracy wykonywanej na rzecz gminy lub innego 
wkładu w wysokości nie przekraczającej 10% szacowanej warto-
ści przedsięwzięcia niskoemisyjnego. 

Zgodnie z projektowanym aktem prawnym gmina będzie mogła 
zawrzeć umowę o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego 
wyłącznie z osobą, która łącznie spełni szereg warunków a w tym 
m. in.: (cytowane odniesienia dotyczą projektowanego aktu praw-
nego):
1)  w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc zawarcia umowy, 

średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa 
domowego, w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 
o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017. r. poz. 180 oraz 
z 2018 r. poz. 756 i 1540), nie przekracza 175% kwoty najniższej 
emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty 
w gospodarstwie wieloosobowym, 

2)  posiada środki własne oraz zasoby majątkowe, o których mowa 
w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkanio-
wych, nieprzekraczające kwoty 424 000 zł, z uwzględnieniem 
wartości budynku lub lokalu objętego termomodernizacją 

3)  faktycznie zamieszkuje w budynku lub lokalu objętym termomo-
dernizacją.

lokalnym koordynatorem programu będą poszczegól-
ne gminy powiatu.

Celem zapewnienia mieszkańcom powiatu bieruńsko-
lędzińskiego profesjonalnej obsługi przez eksperta Woje-
wódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i gospodarki 
Wodnej przy realizacji programu „Czyste Powietrze”, 
na prośbę ministra środowiska, starosta zadeklarował 
przygotowanie i oddanie do jego dyspozycji stosownego 
biura dla eksperta (prace są w toku). ZP

eko-strona wYdziaŁu Środowiska i rolniCtwa starostwa powiatowego w bieruniu 

Nie dla smogu!
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Młodzi zawodnicy UKS Unia Bieruń 
Anna Czuchra, Kinga Stokfisz, Piotr 
Liszka, Wojciech Nych wraz z trene-
rem Wojciechem Palikijem mieli oka-
zję trenować w najlepszym ośrodku 
badmintonowym w stolicy Malezji 
Kuala Lumpur. Nasi badmintoniści 
wyjechali na zaproszenie Akademii 
Badmintona Roberta Mateusiaka. 
Dla czwórki zawodników i ich trene-
ra było to jak do tej pory najważniej-
sze badmintonowe doświadczenie 
w karierze. Szkolili się pod okiem 

najlepszych malezyjskich trenerów 
i w najlepszym klubie Malezji. Odbyli 
sparingi z kadrą narodową juniorów 
Malezji i poznali malezyjską receptę 
na badmintonowy sukces, która opie-
ra się na wielkim szacunku do siebie, 
do trenera, do ciężkiej pracy, którą 
trzeba wykonać na korcie i poza nim. 

– Mieliśmy okazję trenować 
w kraju, w którym 80% społeczeń-
stwa gra w badmintona, a dyscy-
plina ta jest popularniejsza od 
piłki nożnej. Każda hala sportowa 

posiada minimum 20 kortów do gry, 
a każdy młody zawodnik chciałby 
grać jak ich idol Lee Chong Wei. 
Dla wszystkich, którzy nie mogli 
uczestniczyć w wyjeździe do Male-
zji, a także marzą o wielkich sukce-
sach, mam cztery kluczowe słowa 
malezyjskich trenerów, według któ-
rych powinni postępować: DREAM, 
DESIRE, DISCIPLINE, DETERMINA-
TION – podsumował pobyt w Male-
zji trener Wojciech Palikij. 

< Materiał i zdjęcia: UKS Unia Bieruń

Z udziałem 130 zawodników, w tym 40 dziewcząt, 
reprezentujących 13 szkół 22 i 23 listopada 2018 r. 
w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu odbyły się 
19. Szkolne Szachowe Mistrzostwa Powiatu Bieruń-
sko-Lędzińskiego. Dwudniowe rozgrywki tradycyjnie 
poprowadzili i sędziowali Andrzej Wilk i Krzysztof Wilk. 
Nagrody w cieszącym się niesłabnącą popularnością 
turnieju wręczyli starosta Bernard Bednorz i wicesta-
rosta Agnieszka Wyderka-Dyjecińska.           

Klasyfikacja indywidualna chłopców w kate-
gorii Młodziki (uczniowie Szkół Podstawo-
wych klas 1-6):
1. Przemysław Myszor (SP nr 2 Imielin).
2. Piotr Banaczyk (SP nr 2 Imielin).
3. Dawid Stania (SP nr 2 Chełm Śląski).
Klasyfikacja indywidualna dziewcząt w kate-
gorii Młodziki (uczniowie Szkół Podstawo-
wych klas 1-6):
1. Martyna Cofała (SP nr 3 Bieruń).
2. Maria Palka (SP nr 2 Chełm Śląski).
3. Malwina Pioskowik (SP nr 1 Imielin).
Klasyfikacja drużynowa – Młodziki:
1. Szkoła Podstawowa nr 2 Imielin.
2. Szkoła Podstawowa nr 2 Chełm Śląski.
3. Szkoła Podstawowa nr 1 Bieruń.
Klasyfikacja indywidualna chłopców w kate-
gorii Junior Młodszy (uczniowie Szkół Podsta-
wowych klas 7,8 oraz kl. 3 gimnazjum):
1. Sebastian Smoleń (SP nr 4 Lędziny).
2. Maksymilian Klisz (SP nr 1 Imielin).
3. Szymon Staniucha (SP nr 2 Chełm Śląski).
Klasyfikacja indywidualna dziewcząt w kate-
gorii Junior Młodszy (uczniowie Szkół Podsta-
wowych klas 7,8 oraz kl. 3 gimnazjum):

1. Dominika Górecka (SP nr 1 Imielin).
2. Maria Wanot (SP nr 1 Lędziny).
3. Paulina Wybraniec (SP nr 2 Chełm Śląski).
Klasyfikacja drużynowa – Junior Młodszy:
1. Szkoła Podstawowa nr 1 Imielin.
2. Szkoła Podstawowa nr 1 Lędziny.
3. Szkoła Podstawowa nr 2 Chełm Śląski.
Klasyfikacja w kategorii Junior Starszy (ucz-
niowie Szkół Ponadgimnzjalnych):
1. Grzegorz Niesyto (PZS Lędziny).
2. Jakub Przybyłek (LO Bieruń).
3. Wojciech Płonka (PZS Lędziny).
Wśród dziewcząt, które grały wspólnie z chłop-
cami w tej kategorii, najlepsze były:
1. Katarzyna Szczepaniak (PZS Lędziny).
2. Magdalena Tam (LO Bieruń).
3. Agnieszka Błaszczyk (LO Bieruń).

W klasyfikacji drużynowej najlepszy okazał się 
Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach, następnie Lice-
um Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Bie-
runiu. Trzecie miejsce zdobyła drużyna Powiatowego 
Zespołu Szkół w Bieruniu. <aK

8 grudnia w hali sportowej 
ORIS w Lędzinach odbyły się 
mikołajkowe zawody mode-
li szybowców halowych. 
W zawodach brała udział 
młodzież szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych, powia-
tu bieruńsko-lędzińskiego 
oraz modelarze z Grodkowa, 
Tychów, Mysłowic, Bielska 
oraz starsi modelarze w kate-
gorii „Open”. Zawody otworzył 
Jerzy Mantaj – członek Zarzą-
du Powiatu wraz z Ryszardem 
Kasprzykiem – dyrektorem ZW 
LOK. 

Łącznie wystartowało 45 zawod-
ników w czterech kategoriach. 
W kategorii szkół podstawowych-
przedszkola pierwsze miejsce zajął 
Kacper Wysogląd (SP. 13 Mysłowice), 
a kolejne Milena Richter (P. 3 Bieruń), 
Michał Richter (P. 3 Bieruń), Tymek 
Kucz (P. 1 Bieruń), Mikołaj Milcza-
nowski (P. 2 Lędziny). W kategorii 
szkół klasy 2-5 pierwsze i kolejne 
miejsca zajęli Zuzanna Trzcionkow-
ska (Grodków), Norbert Kozłowski 
(Bieruń), Dominik Wysogląd (Mysło-
wice), Maciej Kucz (Bieruń), Alicja 
Bień (Mysłowice). W kategorii szkół 
klasy 6-9, rzut z parkietu, zwycięży-
ła Julia Łubek (Bieruń), a następnych 
miejscach uplasowali się Kacper 
Urbańczyk (Bieruń), Wiktoria Hałasa 
(Grodków), Julia Gawryś (Grodków), 
Karina Sawicka (Grodków). W kate-
gorii „Open” najlepsze miejsca zajęli 
kolejno Dawid Karpiński (Imielin), 
Piotr Ryguła (Bojszowy), Tadeusz 

Sawicki (Grodków), Janusz Musik 
(Lędziny) i Tomasz Dudzik (Boj-
szowy). Tytuł Modelarza Roku 2018 
otrzymał Kacper Urbańczyk z mode-
larni Bieruń. Modelarnią roku zosta-
ła  modelarnia w Bieruniu. Zawody 
oceniali Marek Lizak – sędzia głów-
ny, Wojciech Mrozek, Artur Pieczka, 
Marek Kalinowski, ich kierownikiem 
był Janusz Musik, a nad całością 
czuwał Franciszek Musioł prezes ZP 
LOK.  Zwycięscy otrzymali pucha-
ry, medale, dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe, ufundowane m.in. przez 
powiat Bieruńsko-Lędziński. Deko-
racji zawodników dokonali starosta 
Bernard Bednorz, Jerzy Mantaj, 
Krystyna Wróbel – burmistrz miasta 
Lędziny, Ryszard Kasprzyk – dyrek-
tor ZW LOK, Andrzej Furczyk dyrek-
tor MZOZ Lędziny. Zawodnikom kibi-
cowali rodzice i opiekunowie oraz 
liczne zgromadzona publiczność. 
Jak co roku św. Mikołaj (Ryszarda 
Jura), obdarzył zawodników słody-
czami. 

W ramach wydarzenia starosta 
Bernard Bednorz, burmistrz Kry-
styna Wróbel i dyrektor Andrzej 
Furczyk zostali uhonorowani meda-
lami okolicznościowymi z okazji 
100 rocznicy odzyskania niepodle-
głości. Sylwię Komanderę, Andrzeja 
Malornego oraz Tomasza Stolarza 
odznaczono srebrnymi medalami 
za zasługi dla Ligi Obrony Kraju. 
Wyróżniono także wolontariuszy 
z klasy mundurowej Liceum Ogól-
nokształcącego w PZS w Lędzinach 
wraz z ich opiekunką Danutą Płu-
cieniczak. < ZP LOK

mikołajkowe 
szybowanie

powiatowe szachy po raz 19.

grać jak lee Chong wei
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Od 2012 roku, tradycyjnie 
w listopadzie, obchodzony 
jest w powiecie bieruńsko-
lędzińskim Dzień Pamięci 
poświęcony zmarłym stra-
żakom. W ramach ustano-
wionego z inicjatywy druha 
Stanisława Brzeskota przez 
Oddział Powiatowy Związku 
OSP RP w Powiecie Bieruń-
sko-Lędziński  dnia, odpra-
wiane są w kolejnych koś-
ciołach powiatu msze święte 
w tej intencji.

4 listopada odbyła się uroczy-
sta msza święta odprawiona tym 
razem w lędzińskim kościele św. 
Anny.  Odprawił ją księdz pro-

boszcz Janusz Jarczyk w asyście 
pochodzącego z Lędzin ks. druha 
Michała Palowskiego – Wojewódz-
kiego Kapelana Pożarnictwa. Msza 
odbyła się w asyście pocztów sztan-
darowe jednostek OSP z terenu 
powiatu oraz Oddziału Powiatowe-
go Związku OSP RP w Powiecie Bie-
ruńsko-Lędzińskim. Uczestniczyli 
starosta bieruńsko-lędziński Ber-
nard Bednorz, prezes ZP ZOSP RP, 
burmistrz Lędzin Krystyna Wróbel, 
komendant PSP w Tychach st. bryg. 
Piotr Szojda  i  jego zastępca kpt. 
Sebastian Łukowicz oraz strażacy 
z całego powiatu wraz z rodzinami. 
Po zakończeniu uroczystości stra-
żacy i ich goście stanęli do wspólnej 
fotografii. ML  

Nasz powiat nie jest zbyt zasobny 
w historyczne pamiątki, tym bardziej 
troska o te zabytki, które posiada jest 
bardzo ważna. Od 2014 roku powiat 
bieruńsko-lędziński przeznaczył na 
ten cel prawie pół miliona złotych! 
Ustalając zasady udzielania dotacji  
celowych na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budow-
lane przy obiektach wpisanych do 
rejestru zabytków wspiera konkret-
ne działania lokalnych samorządów 
i instytucji kościelnych, zmierzające 
do zahamowania destrukcji lokal-
nych zabytków oraz wyekspono-
wania ich walorów artystycznych 
i estetycznych.

Najważniejszym zabytkiem  
w powiecie jest kościół pw. św. Walen-
tego w Bieruniu, który od 2015 roku 
został wyniesiony do rangi sanktua-
rium archidiecezjalnego. Powiat od 
czterech lat wspiera działania mają-
ce na celu jego kompleksowy remont 
oraz konserwację jego cennego 
wyposażenia. W 2018 roku przekazał 
55.000,00 zł dotacji na konserwację 
techniczną i estetyczną ołtarza głów-
nego (z wyłączeniem dwóch obrazów 
olejnych go zdobiących).

Tego roku powiat udzielił również 
dotacji Gminie Bieruń w wysokości 
55.969,80 zł na wykonanie prac 

konserwatorskich przy krzyżu 
przydrożnym Męki Pańskiej przy 
ulicy Warszawskiej. Bieruń od wielu 
lat, wspierany przez powiat, przy-
wraca blask bieruńskim krzyżom, 

które będąc dziełami lokalnej sztu-
ki kamieniarskiej, są materialnym 
świadectwem zanikającej tradycji 
stawiania przydrożnych krzyży 
wotywnych. <aK, ZK

Z życia OPZ OSP RP w Powiecie Bieruńsko-Lędziński  

strażacki dzień pamięci

pół miliona na zabytki
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