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W poprzednim wydaniu zapowiadaliśmy obchody XV-lecia powiatu. Uroczystości przebiegły zgodnie z planem.
Ich głównym akcentem była sesja Rady Powiatu, podczas której Elżbiecie Bieńkowskiej – senator i minister rozwoju
regionalnego (w kilkadziesiąt godzin później okazało się, że już minister infrastruktury i rozwoju w randze wicepre-
miera) i Daliborowi Horakowi – burmistrzowi miasta Uničov nadano godności Honorowych Obywateli Powiatu. 

W niedzielę w kościele św. Bartłomieja Apostoła odbyła się podniosła Msza Święta w intencji mieszkańców i samo-
rządowców Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego. Koncelebrowali ją księża dziekani Janusz Kwapiszewski z Bierunia i Ja-
nusz Jarczyk z Lędzin oraz ks. Krzysztof Bąk – Honorowy Obywatel Powiatu, który wygłosił okolicznościową homilię. 

Więcej na ten temat na stronach 3-5 
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4 grudnia uroczyście przekazano
do użytku most nad Potokiem Przyr-
wa w Lędzinach. Zadanie pn.: „Od-
budowa mostu drogowego w ciągu
drogi powiatowej 5913S, ul Zam-
kowej w Lędzinach w km 0+735”
zostało zrealizowane przez Powiat
Bieruńsko-Lędziński w ramach pro-
gramu usuwania skutków powodzi
2010 roku. Jest to piąta inwestycja
mostowa w powiecie, kosztowała
ponad 1 mln 450 tys. zł. Ogółem
wydatki inwestycyjne i remontowe
na mosty wyniosły od 2011 roku
ponad 13 mln 508 tys. zł. 

Most nad Przyrwą jest jedno-
przęsłowy, o konstrukcji żelbeto-
wej. Zadanie obejmowało rozbiór-
kę istniejącego mostu, budowę
mostu drogowego, przebudowę
drogi powiatowej 5913S na dojaz-
dach, remont umocnienia Potoku
Przyrwa w rejonie mostu oraz prze-
budowę i zabezpieczenie urządzeń
obcych kolidujących z inwestycją.

Długość mostu wynosi 11,90 m
(długość całkowita wybudowane-
go obiektu, wraz ze skrzydłami od
strony dolnej wody wynosi 21,72
m). Rozpiętość w świetle przyczół-

ków wynosi 9,90 m, szerokość
całkowita: 11,10 m (w tym szero-
kość jezdni: 8,40 m i chodnik
o szerokości użytkowej 2,0 m). 

W uroczystości uczestniczyli:
przewodniczący Rady Powiatu Jó-
zef Berger, wicestarosta Henryk
Barcik, radny powiatowy Włady-
sław Trzciński, burmistrz Lędzin
Wiesław Stambrowski, dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg Do-
rota Uzarek, budowniczowie mo-
stu. Nowy, tak potrzebny mie-
szkańcom obiekt poświęcił dzie-
kan lędziński ks. Janusz Jarczyk. 

Obiekt został wyposażony
w urządzenia bezpieczeństwa ru-
chu. Jezdnia została obustronnie
ograniczona krawężnikiem kamien-
nym, zastosowano barieroporęcze.

Przebudowa mostu trwała od
początku maja do połowy listopa-
da 2013. Zadanie realizowała
firma SKANSKA Spółka Akcyjna
z Warszawy. Kierownikiem budo-
wy był Adrian Duda. Nadzór
sprawował Powiatowy Zarząd
Dróg w Bieruniu, zaś funkcję in-
spektora nadzoru inwestorskiego
pełnił Józef Piechula. JJKK

Nowy most w Lędzinach

NNoowwyy  llęęddzziińńsskkii  mmoosstt  wwiiddzziiaannyy  oodd  ddoołłuu...... ......  ii  oodd  ggóórryy  ––  ggłłaaddkkaa  nnaawwiieerrzzcchhnniiaa,,  cczzyytteellnnee  lliinniiee,,  kkrraawwęężżnniikkii..

Honorowy Obywatel Powiatu

WICEPREMIEREM! 
Premier Donald Tusk ogłosił 20 listopada zmiany

w składzie rządu. Między innymi zdecydował się na połą-
czenie ministerstwa rozwoju regionalnego i transportu. Na
jego czele – jako minister w randze wicepremiera – stanę-
ła Elżbieta Bieńkowska.

– Szefem resortu odpowiedzialnego za skok cywilizacyj-
ny w Polsce będzie Elżbieta Bieńkowska – powiedział na
konferencji prasowej premier Donald Tusk – Ta decyzja
strukturalna i personalna dojrzewała od dłuższego czasu.
Jest także wynikiem splotu okoliczności. Mówię tutaj o mi-
nisterstwie transportu. Ten splot okoliczności spowodował,
że tym bardziej byłem zdeterminowany, aby tę szansę
związaną ze środkami europejskimi dać do realizacji w je-
dne ręce.

Elżbieta Bieńkowska to doświadczony polityk i samorzą-
dowiec, wieloletni praktyk zarządzania i wdrażania progra-
mów operacyjnych współfinansowanych z funduszy pomo-
cowych i strukturalnych w ramach polityki spójności Unii Eu-
ropejskiej. Od 2007 roku jest ministrem rozwoju regionalne-
go w rządzie Donalda Tuska, senatorem RP bieżącej kaden-
cji i, a od minionego piątku, 15 listopada, oficjalnie także
Honorowym Obywatelem Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego. 

– Pani wicepremier, Honorowej Obywatelce i serdecznej
Przyjaciółce naszego powiatu – szczerze gratulujemy. Życzy-
my determinacji w działaniu, wytrwałości i sukcesów na no-
wym, tak ważnym stanowisku – powiedział starosta Bernard
Bednorz na wiadomość o awansie Pani Minister.

ZD
JĘ

C
IA

: J
AC

EK
KO

ST
KA



ppoowwiiaattbbll..ppll 3

XV-LECIE POWIATU

Jubileusze budzą wspomnienia

Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Berger i starosta Bernard
Bednorz przypomnieli historię
i dorobek samorządu powiatowe-
go, przedstawili plany na przy-
szłość. 

– Przed piętnastoma laty zaczę-
liśmy budować nowy organizm
samorządowy, wspólnotę mie-
szkańców pięciu miast i gmin:
Bierunia, Lędzin, Imielina, Boj-
szów i Chełmu Śląskiego. Dzisiej-
sza sesja odbywa się niemal dok-
ładnie w piętnastą rocznicę pier-
wszych obrad Rady Powiatu, 9
listopada 1998 r. – mówił Józef
Berger. – Twórcy reformy admini-
stracyjnej w 1998 roku zauważyli
potrzebę zapewnienia usług pub-
licznych na szerszym terytorium
niż tylko gmina. Ważnym argu-
mentem za powołaniem powia-
tów były różnorakie powiązania
istniejące we wspólnotach lokal-
nych, które funkcjonowały bez
względu na podział administra-
cyjny państwa. Powstanie samo-
rządowego powiatu i przywróce-
nie społecznościom lokalnym tra-
dycyjnych więzi – opartych na
wspólnym dziedzictwie przeszło-
ści, tradycjach, kulturze oraz go-
spodarce – zaowocowało zna-
cznym przyspieszeniem rozwoju
społeczno-gospodarczego, wielo-
ma wartościowymi inicjatywami
oraz rozwiązaniem problemów
mających wpływ na warunki życia
mieszkańców. 

– Dzięki paroletnim dyskusjom
i usilnym staraniom samorządow-
ców Bierunia, Lędzin, Bojszów,
Imielina i Chełmu Śląskiego: ra-
dnych miast i gmin, radnych do
sejmiku województwa, burmi-
strzów i wójtów na mapie admini-
stracyjnej po raz pierwszy zaist-
niał nasz powiat – początkowo
Powiat Tyski, a ostatecznie tak jak
chcieliśmy: Powiat Bieruńsko-Lę-
dziński. 

Sesja Rady Powiatu odbyła się 15 listopada w Domu Kultury Jutrzenka w Bieruniu z udziałem radnych
powiatowych obecnej i trzech poprzednich kadencji oraz szerokiego grona gości reprezentujących wła-
dze państwowe i samorządowe województwa oraz miast i gmin, instytucje, przedsiębiorstwa i spółki.
Obecni byli między innymi: poseł Marek Wójcik, Andrzej Gościniak – przewodniczący i Piotr Czarnyno-
ga – radny sejmiku województwa śląskiego i pierwszy starosta bieruńsko-lędziński, Honorowi Obywate-
le Powiatu ks. dr Krzysztof Bąk i Józef Kłyk; Elżbieta Stolorz-Krzisz – skarbnik województwa, ks. kanonik
dr Józef Przybyła, Józef Krawczyk – starosta oświęcimski, Alicja Kulka – wiceprezydent Tychów, Andrzej
Kijanka – sekretarz Mysłowic. Listy gratulacyjne z okazji jubileuszu nadesłali między innymi wojewoda
Zygmunt Łukaszczyk, eurodeputowana Małgorzata Handzlik, poseł Grzegorz Tobiszowski.

AAkkttyy  nnaaddaanniiaa  HHoonnoorroowweeggoo  OObbyywwaatteellaa  PPoowwiiaattuu  BBiieerruuńńsskkoo--LLęęddzziińńsskkiieeggoo  ooddcczzyyttaałł  ii  pprrzzeekkaazzaałł  EEllżżbbiieecciiee
BBiieeńńkkoowwsskkiieejj  ii  DDaalliibboorroowwii  HHoorráákkoowwii  JJóózzeeff  BBeerrggeerr..  OOkkoolliicczznnoośścciioowwee  mmeeddaallee  wwrręęcczzyyłł  BBeerrnnaarrdd  BBeeddnnoorrzz..
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Podczas minionego piętnasto-
lecia w powiecie wykonano sze-
reg cennych i potrzebnych inwe-
stycji materialnych. Pojawiło się
wiele ważnych, jednorazowych
i cyklicznych imprez i wydarzeń
o lokalnym lub nawet ponadlo-
kalnym zasięgu i znaczeniu.

Zbliżamy się do końca czwartej
kadencji władz samorządowych.
Poszczególne Rady i Zarządy Po-
wiatu z wielką odpowiedzialno-
ścią wypełniały swoje zadania.
W 1999 roku wydatki budżetu
powiatu wynosiły 8 mln 558 tys.
zł, z czego zaledwie 37 tys. 500 zł
stanowiły wydatki inwestycyjne.
Według planu na 30 październi-
ka bieżącego roku wydatki bud-
żetu powiatu wyniosą 59 mln 896
tys. złotych, to jest w zaokrągleniu
60 mln złotych, z czego wydatki
inwestycyjne będą stanowić 14
mln 705 tys. zł. 

Po piętnastu latach można po-
wiedzieć, że samorząd powiatowy
ma swój autentyczny, własny, bo-
gaty dorobek oraz wypracowane
cele, do których powinniśmy zdą-
żać. 

Na zakończenie Józef Berger
zacytował profesora Michała Ku-
leszę, jednego z ojców samorzą-
du terytorialnego: „Nad lokalny-
mi problemami trzeba debato-
wać, zastanawiać się, jak tworzyć
rozwiązania lub być może zmie-
niać, jak konsultować, jak wdra-
żać. Bo sensem władzy jest od-
powiedzialność za skutek, za rea-
lizację celów, za podejmowanie
decyzji dotyczących całej społe-
czności”. O czym w codziennej
działalności dla dobra wspólnego
nie można zapominać. 

– Jako długoletni pedagog
wiem, że piętnastolatek jest wcho-
dzącym w życie młodzieńcem
i wszystko jeszcze przed nim. Co
prawda czasem uważa, że jest

niekochany, niezrozumiany, ma
za mało „kasy”, ale jest młody,
odważny, dynamiczny i świat leży
u jego stóp. 

I taki jest nasz powiat! W pięt-
nastym roku swego istnienia ma
swoje problemy, jeszcze często
jest mylony z gminą, lecz jest ak-

tywny, widoczny, dobrze służy
mieszkańcom, walczy o środki fi-
nansowe, inwestuje i promuje
swój region.

Józef Berger podziękował
wszystkim, którzy swoją życzliwo-
ścią, przyjacielską radą i dobrą
wolą wspierają działania powia-
tu, pomagają w realizacji kolej-
nych przedsięwzięć; poprzedni-
kom na funkcji przewodniczące-
go Rady Powiatu: Władysławowi
Trzcińskiemu, Joachimowi Pino-
cemu, Henrykowi Barcikowi,
wszystkim byłym i obecnym ra-
dnym Powiatu Bieruńsko-Lędziń-
skiego, staroście trzech pier-
wszych kadencji Piotrowi Czarny-
nodze, Honorowym Obywatelom
Powiatu, radnym miejskim
i gminnym, burmistrzom i wój-
tom. 

– Składam serdeczne podzię-
kowania wszystkim – obecnym
i nieobecnym tutaj, wymienionym
i niewymienionym – naszym mie-
szkańcom, pracownikom powia-
tu, którzy swoją pracą, nauką,
społecznym zaangażowaniem
i wielostronnymi osiągnięciami
dobrze służą naszej powiatowej
wspólnocie, budują jej sukcesy
i dobrą opinię. Szczególne słowa
kieruję pod adresem twórców po-

wiatu, wśród nich Jana Wieczorka
z Bierunia – zakończył.

– Jubileusze mają to do siebie,
że budzą wspomnienia – mówił
starosta Bernard Bednorz. –
Chciałbym skupić się na działa-
niach powiatu w pięcioleciu, które
upłynęło od poprzedniego jubi-
leuszowego spotkania w 2008
roku. Na okresie, który w więk-
szości obejmuje kadencja obec-
nych władz powiatowych. Skróto-
wo można stwierdzić, że jest to
czas od dramatycznej w skutkach
powodzi w maju 2010 roku, od
wybudowania siedziby Starostwa
Powiatowego, do dzisiaj. 

– W wielu sprawach musieliśmy
zweryfikować nasze plany i za-
mierzenia. Lata te znaczone są
wymagającą wiele wysiłków i sta-
rań odbudową zniszczonej przez
powódź infrastruktury powiato-
wej, infrastruktury miast i gmin
naszego powiatu, zwłaszcza Bie-
runia i Bojszów. To okres usilnego
zabiegania o środki finansowe na
realizację wielu zadań z zakresu
drogownictwa, ochrony przeciw-
powodziowej (wały ochronne na

rzekach) lecz także zadań z za-
kresu infrastruktury społecznej,
edukacji. Znajduje to swój wyraz
w statystyce ilustrującej wzrost
budżetu powiatowego, w liczbie
ukończonych inwestycji: w dzie-
siątkach kilometrów zmodernizo-
wanych dróg i ulic, w liczbie zmo-
dernizowanych i wybudowanych
mostów, w oddanej w tej kadencji
do użytkowania siedzibie Powia-

towego Zarządu Dróg wraz z ma-
gazynami przeciwpowodziowymi,
zmodernizowanych szkołach, no-
wo wybudowanych parkingach
przy naszych powiatowych obiek-
tach itp. Możemy być dumni
z trzech powiatowych Orlików,
z inkubatora dla organizacji po-
zarządowych, z galerii wystawo-
wej w budynku starostwa, w której
systematycznie organizowane są
wystawy naszych powiatowych
plastyków, fotografików, ekspozy-
cje pamiątek i dokumentów zwią-
zanych z powiatem, z przeszło-
ścią naszego regionu oraz z wie-
lu innych osiągnięć. Przyjazne
warunki dla inwestorów sprawia-
ją, że przybywa nowych domów
i nowych mieszkańców w mia-
stach i gminach naszego powia-
tu. Jak wynika z „Podsumowania
Krajowego Raportu o Rozwoju
Społecznym. Polska 2012. Roz-
wój regionalny i lokalny”, na 380
powiatów w Polsce bieruńsko-lę-
dziński zajął 33 miejsce w rankin-
gu najlepszych do zamieszkania. 

Większość z nas na co dzień na
ogół nie dostrzega narastających
zmian. Dla nas to widok powsze-
dni. Ale ci, którzy rzadziej odwie-
dzają nasz powiat, podkreślają,
że trudno im poznać niektóre
miejsca. Są pod wrażeniem no-
wych inicjatyw prorozwojowych,
liczby i różnorodności i imprez
kulturalnych, sportowych, rekrea-
cyjnych. Często podkreślam, że
jest dla mnie wielką osobistą sa-
tysfakcją, że to właśnie nasz po-
wiat obecnie stawiany jest za
wzór dobrego i skutecznego za-
rządzania, a naszymi rozwiąza-
niami zainteresowanych jest co-
raz więcej innych samorządów. 

Wyniki statystyczne, liczne ran-
kingi, przyznawane nam nagrody
i wyróżnienia potwierdzają opi-

SSttaarroossttaa  oośśwwiięęcciimmsskkii  mmiiaałł  ppiięękknnee  wwyyssttąąppiieenniiee  ii  nniieeccooddzziieennnnyy
pprreezzeenntt..

HHoonnoorroowwii  OObbyywwaatteellee  ww  ttoowwaarrzzyyssttwwiiee  cczzłłoonnkkóóww  ZZaarrzząądduu  PPoowwiiaattuu::
wwiicceessttaarroossttyy  HHeennrryykkaa  BBaarrcciikkaa  ii  ŁŁuukkaasszzaa  OOddeellggii..

NNaasszz  ppoowwiiaatt  ww ppiięęttnnaassttyymm  rrookkuu  sswweeggoo  iissttnniieenniiaa  mmaa
sswwoojjee  pprroobblleemmyy,,  jjeesszzcczzee  cczzęęssttoo  jjeesstt  mmyylloonnyy  zz ggmmii--
nnąą,,  lleecczz  jjeesstt  aakkttyywwnnyy,,  wwiiddoocczznnyy,,  ddoobbrrzzee  ssłłuużżyy  mmiiee--
sszzkkaańńccoomm,,  wwaallcczzyy  oo śśrrooddkkii  ffiinnaannssoowwee,,  iinnwweessttuujjee
ii pprroommuujjee  sswwóójj  rreeggiioonn..
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nie, że nasz powiat to obecnie
najszybciej i najdynamiczniej
rozwijający się powiat ziemski nie
tylko w województwie śląskim, ale
w całej Polsce. 

Lata 2014-2015 będą okre-
sem remontów i modernizacji
dróg powiatowych, szczególnie
w Lędzinach. Mamy kompletne
dokumentacje modernizacji kilku
dróg, a kilka dokumentacji jest
w przygotowaniu, czekamy na za-
kończenie budowy kanalizacji
przez miasto. W ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego
WSL na lata 2014-2020 powiat
po raz pierwszy będzie uczestni-
czył w projektach pozakonkurso-
wych w ramach tzw. obszarów
funkcjonalnych, gdzie dobry pro-
jekt zostanie dofinansowany bez
konieczności rywalizacji konkur-
sowej, tak jak to miało miejsce do
tej pory.

Przygotowaliśmy takie propozy-
cje. Nasze kolejne projekty to bu-
dowa systemu ścieżek rowero-
wych, a w zamiarach adaptacja
budynku maszyny wyciągowej by-
łej kopalni „Piast” w Lędzinach –
na przykład na centrum nowo-
czesnych form kulturalnych. 

Na powiatach spoczywa wiele
odpowiedzialnych zadań. Rosną
oczekiwania wobec nich, a z dru-
giej strony realia, w jakich przy-
szło nam funkcjonować, nie są
łatwe. 

Dziękuję wszystkim, którzy
przyczynili się do sukcesów. Byłym
i obecnym radnym powiatowym,
mojemu poprzednikowi na stano-
wisku starosty Piotrowi Czarnyno-
dze, wszystkim pracownikom sta-
rostwa i jednostek powiatowych,
inspekcji, służb i straży.

Szczególne podziękowania ad-
resuję do wszystkich mieszkańców
powiatu, społeczników działają-
cych w najróżniejszych organiza-
cjach i stowarzyszeniach,
w ochotniczych strażach pożar-
nych lub niezrzeszonych za liczne
inicjatywy, nieocenioną pomoc,
zaangażowanie i aktywną współ-
pracę. 

Bądźmy dumni z naszego po-
wiatu, chrońmy jego dorobek,
szanujmy jego dokonania i mimo
wszystko optymistycznie patrzmy
w przyszłość!

W drugiej części sesji oficjalnie
nadane zostały tytuły „Honorowy
Obywatel Powiatu”. Otrzymali je
Elżbieta Bieńkowska i Dalibor
Horák – burmistrz miasta Uničov
(Republika Czeska, miasta par-
tnerskiego dla powiatu).

– W kwietniu 2006 r. Rada Po-
wiatu ustanowiła tytuł „Honorowy
Obywatel Powiatu Bieruńsko-Lę-

dzińskiego” oraz tryb i zasady je-
go nadawania. Tytuł, okoliczno-
ściowy medal i wpis do księgi wy-
raża nasze najwyższe uznanie dla
osoby, która nie jest mieszkańcem
powiatu, lecz poprzez swoją dzia-
łalność w szczególny sposób za-
służyła się do jego rozwoju, rato-
wania dziedzictwa kultury, popu-
laryzacji wiedzy o powiecie i jego
historii oraz przyczyniła się do
promocji powiatu w dziedzinie
życia społecznego, gospodarcze-
go, nauki i kultury. To najwyższe
wyróżnienie, jakim możemy szcze-
rym przyjaciołom naszego powia-
tu, jego honorowym ambasado-
rom podziękować za współpracę,
życzliwość i pomoc – podkreślił
Józef Berger i przypomniał, że do-
tychczas tytuł ten otrzymali: ksiądz
kardynał Stanisław Nagy, filmo-
wiec-amator Józef Kłyk, prof. Je-
rzy Buzek, ks. dr Krzysztof Bąk
i prof. Julian Gembalski. Wraz
z aktem nadania każdy z uhono-
rowanych otrzymał pamiątkowy
medal wykonany z niemal czyste-
go srebra według indywidualnego
projektu artysty plastyka Wojcie-
cha Grzywaczyka.

Sylwetkę i zasługi Elżbiety Bień-
kowskiej dla powiatu nakreślił sta-
rosta Bernard Bednorz. Przewodni-
czący odczytał i przekazał Akt Na-
dania Tytułu HOP, a starosta wrę-
czył E. Bieńkowskiej Medal HOP.

– Nie lubię słuchać o sobie.
Najważniejsze, że mam troje
dzieci to najcenniejszy dorobek –
powiedziała Elżbieta Bieńkowska.
– Powiat Bieruńsko-Lędziński to
niezwykły powiat na mapie Polski.
To wspólnota wspaniałych, pra-
cowitych ludzi, zakładów pracy,
samorządów, bardzo dobrze za-
rządzanych gmin. Dziękuję Wam
za to wyróżnienie. Jest to moje
pierwsze honorowe obywatelstwo
i jak wszystko co pierwsze jest
szczególnie ważne. Jak się dowie-
działam, jestem też pierwszą ko-
bietą, która otrzymała ten tytuł

w powiecie. Sądzę, że to nie tylko
z powodu parytetu? – dodała na
zakończenie, zbierając wiele ser-
decznych oklasków. 

Dalibora Horaka przedstawił
wicestarosta Henryk Barcik. Prze-
wodniczący odczytał i przekazał
czeskiemu przyjacielowi powiatu
Akt Nadania Tytułu HOP, a staro-
sta wręczył medal. 

– Kiedy dawno już temu przyje-
chałem do Polski, przekonałem
się, jak ważna dla Polaków jest
wolność. Pokochałem Polaków.
30 lat później poznałem ludzi
z Lędzin. Poczułem, jak mi wśród
was i z wami dobrze. Gdyby nie
ludzie tacy jak wy, nie byłoby Da-
libora Horaka takim, jakim jest.
Dziękuję za nagrodę – powiedział
wyróżniony. 

– Jubileusz powiatu jest krótki,
ale z ogromnymi sukcesami

kształtujecie swoją ziemię, swoją
przyszłość, a przy okazji buduje-
cie znakomity wizerunek wojewó-
dztwa śląskiego – podkreślił
w wystąpieniu Andrzej Gościniak. 

– 15 lat to niewiele. To nawet
nie jest pełnoletność, ale osiąg-
nięcia są imponujące – mówił ks.
kanonik dr Józef Przybyła, pod-
kreślając trafność decyzji rządu
Jerzego Buzka o powołaniu po-
wiatu.

– Wtedy powiat był naszym ma-
rzeniem. Marzenie się spełniło.
Dzisiaj Powiat Bieruńsko-Lędziński
poprawnie funkcjonuje, jest po-
trzebny, znajduje się w dobrej
kondycji, jest dobrze postrzegany
– dodał Piotr Czarnynoga.

Liczni goście, przedstawiciele
miast i gmin przekazali staroście
i przewodniczącemu Rady Powiatu
kwiaty, listy gratulacyjne, symboli-
czne upominki. Wiele kwiatów,
a przede wszystkim serdecznych
gratulacji spłynęło do nowych Ho-
norowych Obywateli Powiatu.

W części artystycznej z niezwyk-
łym, chociaż krótkim koncertem
wystąpił Marcin Wyrostek – akor-
deonista, zwycięzca konkursu
„Mam talent”, nauczyciel gry na
tym instrumencie i wykładowca
Akademii Muzycznej w Katowi-
cach.

Uroczystości jubileuszowe, które
rozpoczął czerwcowy Dzień Ot-
warty w Starostwie, wystawa do-
robku 15-lecia i festyn dla mie-
szkańców, zakończyła msza święta
w kościele św. Bartłomieja Aposto-
ła w niedzielę, 17 listopada. 

WW  ppiieerrwwsszzyy  rrzzęęddzziiee  oodd  lleewweejj::  MMaarreekk  WWóójjcciikk,,  JJooaacchhiimm  PPiinnooccyy,,
WWłłaaddyyssłłaaww  TTrrzzcciińńsskkii,,  kkss..  ddrr  KKrrzzyysszzttooff  BBąąkk..

WW  cczzęęśśccii  aarrttyyssttyycczznneejj  wwyyssttąąppiiłł  MMaarrcciinn  WWyyrroosstteekk..
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Lędziny już mogą się chwa-
lić swoim wcześniej raczej
nieznanym zabytkiem, jakim
jest stary dzwon z kościoła
św. Anny. Dzwon, który
przed Jarmarkiem Bożona-
rodzeniowym zawisł na spe-
cjalnie dla niego wzniesio-
nej konstrukcji na nowo wy-
budowanym Placu Farskim,
ostatni raz bił na kościelnej
dzwonnicy w 2003 roku. 

Od tego czasu do całkiem nie-
dawna spoczywał nieużywany
w kruchcie kościelnej. Publicznej
pamięci postanowił go przywrócić
parafianin Henryk Barcik, który
znalazł akceptację dla swojego
pomysłu u ks. proboszcza Janu-
sza Jarczyka, dziekana lędziń-
skiego i burmistrza Wiesława
Stambrowskiego. 

Z czego wynika aż takie zainte-
resowanie zabytkiem, chęć jego
ocalenia i eksponowania go?

– Dzwon ten jest jednym
z najstarszych tego typu zabyt-
ków na Górnym Śląsku, o któ-
rym do niedawna nie bardzo
nawet było wiadomo gdzie
i kiedy mógł zostać wykonany –
mówi Henryk Barcik, który zwró-
cił się o kompetentną ekspertyzę
do prof. dra. hab. Jana Sperki
z Instytutu Historii Uniwersytetu
Śląskiego.

– Zdaniem prof. Sperki dzwon
bez wątpienia pochodzi z pier-
wszej połowy XVI wieku. Został
odlany najpewniej około 1540
roku w jednej z krakowskich lu-
dwisarni – opowiada Henryk Bar-
cik. – W ekspertyzie czytamy:
„Korespondowałoby to z począt-
kiem kaplicy św. Anny wzniesio-
nej w tym właśnie czasie, w pier-
wszej połowie XVI wieku, co z ko-
lei wiązało się z rozwojem kultu
tej świętej. Zamówienie dzwonu
w Krakowie było oczywistością
w związku z przynależnością Lę-
dzin do diecezji krakowskiej
i bliskością tego dużego miasta,
w którym znajdowały się liczne
ludwisarnie”. Dzisiejszy kościół
św. Anny w Lędzinach w źródłach
pisanych został po raz pierwszy

odnotowany w 1598 roku w do-
kumentach wizytacji dekanatu
bytomskiego i pszczyńskiego,
prowadzonej na zlecenie biskupa
krakowskiego Jerzego Radziwił-
ła. W tym czasie była to drewnia-
na kaplica. Dopiero w dokumen-
cie z 1638 roku wspomniano, że
kaplica św. Anny ma dwa małe
dzwony. Kościółek został przebu-
dowany około 1720 roku, a stan
tej przebudowy w dużym stopniu
oddaje kolejny opis z 1792 roku.
Z niego dowiadujemy się, że
w wieży (dzwonnicy) stojącej

u wejścia do kościoła znajdują
się dwa dzwony, jeden większy,
drugi średni, a ponadto jest je-
szcze mały, znajdujący się w syg-
naturce nad środkową częścią
nawy. 

Dzwon jest wykonany z brązu.
Ma wysokość 70 cm, a jego śre-
dnica u dołu wynosi 87 cm. Od-
lew nie jest staranny. Dzwon jest
pęknięty. Nosi widoczne ślady
naprawy korony. Na dzwonie nie
umieszczono daty jego powsta-
nia. Określenie „tożsamości” nie
było łatwe. Prof. Sperka ustalił ją

przede wszystkim na podstawie
znajdującego się na dzwonie na-
pisu w języku łacińskim, który
brzmi: AVE MARIA GRACIA

PLENA DOMINVS 
TECVM BENEDICTA TV
(Zdrowaś Maryjo, łaski pełna,
Pan z Tobą, błogosławionaś Ty),
użytych liter, ich kroju i wielkości,
kształtu tzw. początnika i przery-
wników oraz umieszczonej poni-
żej wstęgi plakietki ze sceną
Ukrzyżowania Chrystusa. Te ce-
chy charakteryzowały poszcze-
gólne ludwisarnie, które powiela-
ły je na swoich produktach, czyli
na dzwonach lub na chrzcielni-
cach. Użyte przerywniki czy po-
czątniki historycy jednoznacznie
interpretują jako znak ludwisa-
rza, jego swoisty podpis. Począt-
nik napisu stanowi ornament
przedstawiający splecione ze so-
bą dwa rogi obfitości z dwiema
smoczymi głowami (odlew nie-
staranny), a przerywnikami wyra-
zów są w kształcie kwiatu róży, li-
lii heraldycznej (pojedynczej
i podwójnej), pojedynczego rogu
obfitości. Napis położony jest
między dwoma parami wałków,
a jego litery są rozrzucone, nie-
równej wielkości, a niektóre są
odwrócone (w słowie BENEDIC-
TA jest odwrócone N, za drugą li-
terę E wstawiono przez pomyłkę
F, litera A została zastąpiona
przez odwróconą – położoną – li-
terę K). Zestawił swoje ustalenia
z wiedzą i dokumentacją innych
zabytków na Śląsku i w Małopol-
sce i na tej podstawie wydał orze-
czenie.

Za przyzwoleniem ks. dziekana
Janusza Jarczyka, staraniem bur-
mistrza Wiesława Stambrowskie-
go i podległych mu pracowników
oraz wicestarosty Henryka Barci-
ka dzwon został starannie oczy-
szczony, zakonserwowany i ulo-
kowany w miejskiej przestrzeni
publicznej. Goszcząc na nowym,
pięknym placu znajdującym się
w otoczeniu zabytkowej lędziń-
skiej fary warto zwrócić uwagę na
tę niezwykłą pamiątkę z przeszło-
ści miasta, świadka jego wielo-
wiekowej historii i losu jego mie-
szkańców. MMRR

Zabytkowy dzwon symbolem łączności przeszłości i współczesności

Na Placu Farskim 
w Lędzinach

DDzzwwoonn  zzaawwiissłł  ww nnoowwyymm  mmiieejjssccuu  1122  ggrruuddnniiaa..  HHeennrryykk  BBaarrcciikk  bbyyłł
śśwwiiaaddkkiieemm  tteejj  ooppeerraaccjjii..  
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Sukces naszą
tradycją

Rozmowa z ROMUALDEM KUBICIELEM – dyrektorem 
Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Bieruniu

WW  ttyymm  rrookkuu  LLiicceeuumm  OOggóóllnnookk--
sszzttaałłccąąccee  oobbcchhooddzziiłłoo  6655--rroocczznniiccęę
sswwoojjeeggoo  iissttnniieenniiaa..  JJaakk  mmoożżnnaa  nnaajj--
kkrróócceejj  sscchhaarraakktteerryyzzoowwaaćć  ttęę  nnaajj--
ssttaarrsszząą  sszzkkoołłęę  ww ppoowwiieecciiee??

RROOMMUUAALLDD  KKUUBBIICCIIEELL:: Liceum
Ogólnokształcące im. Powstań-
ców Śląskich w Bieruniu Starym
jest szkołą z długoletnimi trady-
cjami. O naszym liceum najlepiej
świadczą jego wychowankowie.
Od momentu powstania szkoły jej
mury opuściło ponad pięć tysięcy
absolwentów, którzy wzbogacili
swoimi talentami lokalną społe-
czność. Są wśród nich dyplomaci,
lekarze, naukowcy, dziennikarze,
sportowcy, aktorzy... Łączy ich to,
że są ludźmi uczciwymi i rzetelny-
mi. Ważne jest dla nas wpojenie

naszym wychowankom istotnych
wartości. 

FFuunnkkccjjoonnuujjee  ooppiinniiaa,,  żżee  ssuukkcceess
jjeesstt  wwppiissaannyy  ww ttrraaddyyccjjęę  bbiieerruuńń--
sskkiieeggoo  LLOO..

– Nasi uczniowie regularnie
odnoszą sukcesy w olimpiadach
i konkursach przedmiotowych,
artystycznych i zawodach sporto-
wych. Są zdolni, ambitni i zaan-
gażowani w życie szkoły. Nieje-
dnokrotnie sami wychodzą z ini-
cjatywą działań, które następnie
realizują pod kierunkiem swoich
pedagogów. W ten sposób po-
wstało szkolne radio, telewizja,
a ostatnio – film promocyjny
o szkole, którego premiera odby-
ła się podczas obchodów nasze-
go jubileuszu. W olimpiadzie

przedmiotowej z języka rosyjskie-
go po raz kolejny mamy finalistkę
centralnych eliminacji. Kolejne
osiągnięcia nasi uczniowie od-
nieśli w dziedzinie matematyki,
zajmując poczesne miejsca
w Międzynarodowym Konkursie
„Matematyka bez granic” czy
w Regionalnym Konkursie Mate-
matycznym. Dumni jesteśmy ró-
wnież z ponadprzeciętnych na tle
województwa wyników uzyskiwa-
nych na egzaminie maturalnym.

Po raz pierwszy wydaliśmy
w formie elektronicznej rocznik li-
cealny. To tradycyjna publikacja
naszej szkoły, przygotowana zgo-
dnie z duchem naszych czasów.

CCoo  jjeesszzcczzee  ssttaannoowwii  oo ssppeeccyyffiiccee
bbiieerruuńńsskkiieeggoo  lliicceeuumm??

– Ciekawym przedsięwzięciem
jest Festiwal Wiosenny, podczas
którego nasi najbardziej utalento-
wani uczniowie prezentują przed
kolegami oraz rodzicami występy
taneczne, wokalne, aktorskie, ka-
baretowe. Towarzyszy temu wy-
stawa fotografii uczniów ze szkol-
nego fotoklubu.

W szkole działa również koło
anonimowych artystów, których
prace sprzedawane są podczas
świątecznego spotkania nauczy-
cieli z rodzicami. Odbywa się ono
w przyjaznej atmosferze, działa
kawiarenka z domowymi wypieka-
mi, a stragany wypełnia rękodzie-
ło. Dochód przeznaczamy na cele
charytatywne, ucząc naszą mło-
dzież aktywności i dobroczynności.

RRoommuuaalldd  KKuubbiicciieell  zz  ggrruuppąą  uucczzeennnniicc  ii  uucczznniióóww  ii  ppooddrręęcczznnąą  lliitteerraattuurrąą  hhiissttoorryycczznnąą  ww  rręękkaacchh..



Kolejną formą realizacji pasji
uczniów są zajęcia z robotyki. Pod
okiem szkolnego informatyka
konstruują oni i programują ro-
boty, prezentowane następnie na
licznych konkursach. Dodajmy, że
odnosimy sukcesy w rywalizacji ze
szkołami specjalizującymi się
w tej dziedzinie. 

Od lat organizujemy między-
narodowe wymiany młodzieży,
podczas których kilkudziesięcioo-
sobowe grupy uczniów doskonalą
swoje umiejętności językowe.
Wróciliśmy do tradycji szkolnych
tygodniowych wyjazdów zagrani-
cznych. Młodzież zwiedziła Anglię
i Norwegię.

Dowodem niezwykłej atmosfe-
ry panującej w szkole może być
fakt, że chętnie się do niej wraca.

Ponad połowa grona pedagogi-
cznego w naszej szkole to jej ab-
solwenci.

NNaa  cczzyymm  ppoolleeggaa  wwyyjjąąttkkoowwoośśćć
ooffeerrttyy  eedduukkaaccyyjjnneejj??

– Śmiało mogę powiedzieć, że
nie ma ona sobie równych. Są
klasy z rozszerzonym naucza-
niem: matematyki, fizyki, infor-
matyki, języka polskiego, języka
angielskiego, historii sztuki, hi-
storii, wiedzy o społeczeństwie,
geografii, biologii i chemii, oraz
przedmiotami dodatkowymi:
praktyczną matematyką, obsłu-
gą programów inżynierskich, fi-
zyką medyczną i językiem łaciń-
skim. Istotne w tej ofercie jest to,
że uczniowie będą mieli zna-
cznie więcej godzin przedmio-
tów rozszerzonych niż w innych

szkołach. Co więcej, zajęcia te
realizowane są w małych gru-
pach.

Utrzymujemy zasadę, że to ucz-
niowie decydują o tym, jakich ję-
zyków obcych i na jakim pozio-
mie chcą się uczyć. Uczymy an-
gielskiego, francuskiego, hi-
szpańskiego, niemieckiego, rosyj-
skiego oraz – jako przedmiotu
dodatkowego w wybranych kla-
sach – łaciny. Można wybrać po-
ziom początkowy, podstawowy,
zaawansowany lub według pro-
gramu rozszerzonego.

Gwarantem najwyższego po-
ziomu nauczania jest grono nau-
czycielskie, spośród którego po-
nad połowa nauczycieli posiada
kwalifikacje egzaminatora matu-
ralnego OKE. Kilkunastu nauczy-

cieli posiada kwalifikacje do
nauczania dwóch i więcej przed-
miotów. Innowacją stosowaną
przez nauczycieli jest punktowy
system oceniania, który ucznio-
wie określają jako motywujący
i sprawiedliwy.

Młodzież uczy się w doskonale
wyposażonych pracowniach, ko-
rzysta z najnowocześniejszych
pomocy naukowych. Dość po-
wiedzieć, że obecnie wszystkie
pracownie mają sprzęt multime-
dialny, całkowicie zmodernizo-
wane zostały pracownie infor-
matyczne. Śmiało mogę stwier-
dzić, że jesteśmy szkołą XXI wie-
ku.

JJaakkiiee  zzmmiiaannyy  zzaasszzłłyy  ww sszzkkoollee
ppoo  ggrruunnttoowwnnyymm  rreemmoonncciiee??

– Remont trwa od 2011 roku.
Wymieniona została cała instala-
cja elektryczna, wodna, kanaliza-
cyjna i przeciwpożarowa. Dzięki
podwieszanym sufitom korytarze
uzyskały nowoczesny wygląd. Wy-
mienione zostały posadzki, czę-
ściowo – stolarka okienna oraz
odmalowane zostały pomieszcze-
nia szkoły. 

Zmienia się również otocze-
nie budynku. Jest to bez wątpie-
nia zasługą nowo powstałego
kompleksu boisk sportowych
Orlik wraz z niespotykaną na
innych tego typu obiektach in-
frastrukturą. Tereny zielone
pełnią funkcję rekreacyjną
i edukacyjną, z uwagi na wie-
lość gatunków drzew i krzewów,
jakie w ostatnich latach zostały
posadzone. 

Powiedziałbym, że zacnej jubi-
latce zafundowano skuteczną ku-
rację odmładzającą – uzyskała
atrakcyjny wygląd, wpisujący się
w aktualne trendy.

Zainteresowanych szczegółami
oferty edukacyjnej, filmem pro-
mocyjnym oraz e-rocznikiem za-
praszam na stronę internetową
szkoły: 

http://www.lobierun.edu.pl/ 
DDzziięękkuujjęę  zzaa  rroozzmmoowwęę..

8 ppoowwiiaattbbll..ppll

Obchody Święta Szkoły odbyły się 10 i 11 grudnia. W uroczystej
akademii uczestniczyli między innymi Józef Berger, Bernard Bednorz,
Henryk Barcik, Łukasz Odelga, radni powiatowi. Gośćmi specjalnymi
byli Klemens Ścierski, prof. dr hab. Edward Długajczyk i Dawid Toma-
la, którym podczas uroczystości wręczone zostały Złote Odznaki Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Bieruniu.
Obecni byli także ksiądz kanonik dr Józef Przybyła, Krystian Grzesica,
Renata Rduch, dyrektorzy szkół, ośrodków kultury i edukacji.

Nawiązując do 65-lecia szkoły jej dyrektor Romuald Kubiciel pod-
kreślił kulturotwórczą i edukacyjno-wychowawczą rolę bieruńskiego li-
ceum w regionie oraz jej obecny poziom nauczania. W formie prezen-
tacji multimedialnej młodzież przedstawiła wczoraj i dziś swojej szko-
ły, podkreślając pozytywne zmiany jakie zaszły w niej w ostatnich la-
tach. Tradycyjnie przeprowadzone zostało ślubowanie uczniów klas
pierwszych, w pięknej i wzruszającej oprawie ceremonialnej przekaza-

ny został przedstawicielom klas młodszych sztandar szkoły, zaprezen-
towany został nowy samorządu uczniowski. Chór Czerwono-Czarni
z Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Imielinie zaprezentował
pieśni patriotyczne i śląskie. Wszyscy chórzyści, dyrygent Zofii Kostosz
i dyrektor Imielińskiego gimnazjum Anna Kubica otrzymali serdeczne
brawa z podziękowaniem za wspaniały występ chóru. 

Obchody Święta Szkoły były również okazją do zaprezentowania
pierwszego elektronicznego wydania „Rocznika Licealnego” oraz do
premierowej prezentacji filmu promującego szkołę nakręconego
w konwencji lipdub, przygotowanego przez zespół 120 uczniów pod
kierunkiem nauczycielki Agnieszki Wyderki-Dyjecińskiej. Po akade-
mii młodzież oglądała filmy o tematyce śląskiej i powstańczej.

11 grudnia po mszy świętej w kościele św. Bartłomieja Apostoła
uczniowie uczestniczyli w konkursie piosenki patriotycznej, w szkolnym
teście wiedzy o szkole, powstaniach śląskich i historii Polski. 

Do roku 2013 mury szkoły opuściło 6.025 absol-
wentów. Najliczniejszym rocznikiem był rok 2005
(251 absolwentów 7 klas). Pierwszy rocznik matu-
rzystów (1952 rok) liczył zaledwie 15 osób.

Obecnie w szkole uczy się 341 uczniów (230
dziewcząt i 111 chłopców), tworzących 12 klas
i realizujących swoje pasje w 19 międzyoddziało-
wych grupach przedmiotowych.

Szkoła podpisała akt partnerstwa z Albert
Schweizer Gymnasium z Gundelfingen. W ramach
tej współpracy. której 15-lecie będziemy obchodzić
w przyszłym roku, co roku organizowane są dwie
wymiany młodzieży. W sumie z tej formy poznania
kultury i języka naszych zachodnich sąsiadów sko-
rzystało ok 450 uczniów LO. 

Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi. 90%
absolwentów kontynuuje naukę na studiach wyż-
szych. Najczęściej wybierają studia politechniczne
i kierunki ścisłe, ale również studia prawnicze i me-
dyczne. Bardzo liczne jest grono absolwentów kie-
runków pedagogicznych, w tym nauczycieli. Całkiem
liczne (ok. 25 osób) jest grono księży. Wśród absol-
wentów LO są absolwenci wyższych szkół pożarni-
ctwa (zawodowi strażacy), zawodowi żołnierze oraz
przedstawiciele wyższej kadry dozoru górniczego. 

W 65 letniej historii szkoły było zaledwie 5 dyrek-
torów: mgr Franciszek Banot, mgr Franciszek Ka-
gan, mgr Maria Gwóźdź, mgr Józef Berger, mgr

Romuald Kubiciel, z których dwóch to absolwenci
LO w Bieruniu

Prócz niespotykanej stabilności na stanowiskach
dyrektorów, zaskakujące jest również to, że stano-
wiska dyrektorów szkoły zajmowali fizycy albo hi-
storycy: historykami byli F. Banot, J. Berger i jest
nim również aktualny dyrektor – R. Kubiciel, fizyka-
mi byli: F. Kagan i M. Gwóźdź

Obecnie zatrudnionych jest 40 nauczycieli, z któ-
rych prawie połowa to absolwenci tego LO.

Legitymując się takim wskaźnikiem „powrotów”
absolwentów do szkoły jesteśmy w stanie pisać
prawdziwe „genealogie naukowe” nauczycieli szko-
ły. Roberta Romantowskiego-Tomosza (historia,
wos, informatyka) uczył historii Romuald Kubiciel,
którego historii nauczali Józef Berger i Józef Kaleta,
tych zaś uczyła Halina Głód. Roman Romantowski
już ma wychowanków, którzy ukończyli studia histo-
ryczne. 

Nierzadko zdarza się że wszyscy członkowie ro-
dziny kończyli bieruński ogólniak, a obecnie uczy
się w nim już trzecie pokolenie. Przykładem może
być rodzina Konrada Bajury (+), który ukończył
szkołę jako absolwent nr 1.

60% obecnego grona nauczycielskiego to specja-
liści o najwyższych kwalifikacjach – nauczyciele
dyplomowani. Ponad połowa nauczycieli jest egza-
minatorami maturalnymi OKE.

CCIIEEKKAAWWOOSSTTKKII  OO SSZZKKOOLLEE
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WW  SSAALLII  EEKKSSPPOOZZYYCCYYJJNNEEJJ
Muzeum Miejskiego w Tychach
odbyło się 13 grudnia spotka-
nie z bieruńskim artystą Roma-
nem Nygą, kończące wystawę
prac jego autorstwa „Roman
Nyga. Kolor i forma w prze-
strzeni”. Wystawa została zor-
ganizowana na 75-lecie uro-
dzin i 50-lecie jego pracy twór-

czej. W trakcie spotkania arty-
sta uhonorowany został Złotą
Odznaką „Zasłużony dla Woje-
wództwa Śląskiego”. Wyróżnie-
nie to przekazali radny wojewó-
dzki Piotr Czarnynoga i prze-
wodniczący Rady Powiatu Józef
Berger. Obecni byli rodzina
i przyjaciele, ludzie kultury
i mediów, których jubilat opro-
wadził po wystawie. Towarzy-
szyło jej najnowsze wydawni-
ctwo powstałe przy wsparciu
Województwa Śląskiego. 

MMOOSSTT  MMIIĘĘDDZZYY  PPOOKKOOLLEENNIIAA--
MMII.. Niezwykłą niespodziankę
sprawili uczniowie Gimnazjum
nr 2 im. św. Walentego, przy-
gotowując wystawę fotografii
„Bieruń w XX wieku”. Prezento-
wane są na niej zdjęcia zeska-
nowane podczas „Akcji-Ska-
nuj!”. Uczniowie pod opieką
Jolanty Jaromin-Suzdalcew sta-

rali się ocalić od zapomnienia
pamiątki rodzinne pokazujące
jak w poprzednim wieku wyglą-
dał Bieruń i jego mieszkańcy.
Tę klimatyczną i pełną wspo-
mnień wystawę można było
oglądać w Domu Kultury Ju-
trzenka w Bieruniu. Organiza-
torzy nadal zapraszają wszy-
stkich, którzy odnajdą w szufla-
dzie zapomniane zdjęcia przed-
stawiające Bieruń i jego mie-

przegląd
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Aleksandra Swoboda z Chełmu
Śląskiego – Kopciowic, uczennica
III klasy Gimnazjum im. Karola
Miarki, została Młodzieżową Ślą-
zaczką Roku 2013. Finał tegoro-
cznej edycji konkursu „Po naszy-
mu, czyli po śląsku” odbył się w li-
stopadzie w Domu Muzyki i Tań-
ca w Zabrzu. 

Ola. nie wstydzi się swoich
śląskich korzeni i śląskiej godki.
Już wcześniej uczestniczyła w in-
nych konkursach gwary. Do
udziału w tym właśnie namówili
ją ukochani dziadkowie, rodzice
oraz nauczyciele, wśród nich
Beata Wesecka, która pomogła
jej przygotować się do występu.
Wcześniej Olę często można było
usłyszeć w konkursach organizo-
wanych w Chełmie Śląskim przez
koło Związku Górnośląskiego,
w Imielinie. W kwietniu zajęła
I miejsce w konkursie pod has-
łem „Ojczyzna polszczyzna”
w Mysłowicach. Tam została na-
mówiona do tego, wzięła udział
w konkursie Radia Katowice. Ma-
ma napisała jej tekst, który oka-
zał się tak dobry, że 15-letnia
Ola swą opowieścią o Cecylii
i Henryku Jaroszach – dziadkach
ze strony mamy – zadziwiła
i wzruszyła jurorów i zabrzańską
publiczność.

– Łoni som Jarosze, ale lubiom
miynso – żartowała Ola, która
zamiłowanie do „łosprawiano”,

biesiadowania i muzykowania
odziedziczyła właśnie po dziad-
kach.

– To po dziadku córka odzie-
dziczyła zdolności aktorskie. Po
występie popłakała się jak bóbr,
ale to były łzy wzruszenia… – po-
wiedziała mama laureatki. –
Nam też było do płaczu, bo jak
dziecko wygrywa to i rodzice są
dumni i wzruszeni.

– Wiedziałach, że się porycza.
– Zawsze przed wystąpieniem
cyckom rabarbarowe szkloki, ale
tym razym się niy udało: sztres był
mocniejszy – wyjaśniła Ola.

Ola oprócz śpiewania i śląskiej
godki, nauczyła się od babci jaz-
dy na motorze i gotowania. Po
dziadku odziedziczyła „wyzgier-
ność” i to, że nie usiedzi dłużej na
jednym miejscu. – Przed konkur-
sym dziadek łobiecoł mi, że jak
dojda do półfinału łon się do nie-
go zgłosi, jo byda mu kibicować. 

– Córka nie zdecydowała je-
szcze, gdzie będzie się dalej
uczyć, ale wie, że chciałaby „iść
w kierunku gwary”, podtrzymywać
ją i zachęcać innych do godanio.
Bo gwary niy ma się co wstydzić…
Stara się zachęcać swoje koleżan-
ki w szkole żeby godały, bo goda-
jom, ale czasem z jakimś oporem,
a ona godo i bydzie godać… Ola
myśli o szkole aktorskiej. Na razie
w czasie wolnym gra w tenisa i pił-
kę nożną. 

Uczestników tegorocznego fi-
nału „Po naszymu, czyli po śląs-
ku” oceniało jury w składzie: prof.
Jan Miodek, prof. Dorota Simoni-
des, ks. prof. Jerzy Szymik. Tytuł
Ślązaczki Roku 2013 zdobyła
Ewelina Sokół-Galwas z Wodzi-
sławia Śląskiego, tytuł honorowe-
go Ślązaka Roku 2013 otrzymał
prof. Karol Daniel Kadłubiec
z Zaolzia. DDSS

Młodzieżowa Ślązaczka Roku 2013

Wiedziałach, 
że sie porycza…

AAlleekkssaannddrraa  SSwwoobbooddaa..

MMłłooddzziieeżżoowwaa  ŚŚlląązzaacczzkkaa  RRookkuu  22001133  ww  ggrroonniiee  sseenniioorróóww  rrooddzziinnyy..
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szkańców do przyniesienia ich
do szkoły i do oddania ich do
skanowania na potrzeby nauki.
Wśród oglądających wystawę
wraz z córką był Krystian Grze-
sica, przewodniczący Rady Ro-
dziców Gimnazjum nr 2.

SSTTYYPPEENNDDYYŚŚCCII  PPRREEMMIIEERRAA..
Katarzyna Bula – uczennica LO
w Bieruniu, Daniel Latocha
i Paweł Pogorzelski – uczniowie
PZS w Lędzinach oraz Kinga
Świerzy – uczennica PZS w Bie-
runiu i Barbara Stasiowska
z Zespołu Szkół w Chełmie

Śląskim to stypendyści Prezesa
Rady Ministrów na rok szkolny
2013/2014 z naszego powiatu,
uzyskujący ponadprzeciętne wy-
niki w nauce.

27 listopada w Katowicach
wicewojewoda Piotr Spyra
i Śląski Kurator Oświaty Stani-
sław Fabero wręczyli uczniom
dokumenty stypendialne.

1122  UUCCZZNNIIÓÓWW  PPZZSS w Bieru-
niu oraz grupa uczniów szkoły
przyzakładowej Volkswagena
z Salzgitter i Brunszwiku weźmie
udział w XV jubileuszowej edycji
polsko-niemieckiej wymiany
młodzieży „Nauka przez spot-
kanie”, której pierwszy etap zo-
stał zaplanowany na marzec.
Dyrektor PZS w Bieruniu spot-
kała się 5 grudnia z Christop-
hem Heubnerem – wiceprezy-
dentem Międzynarodowego
Komitetu Oświęcimskiego oraz
Ines Doberanzke reprezentują-
cą Volkswagen Coaching
GmbH, odpowiedzialną za or-

ganizacyjne przygotowanie
i realizację projektów wymiany.

Podczas pierwszego etapu
dorocznej wymiany, odbywają-

przegląd
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Na wale Wisły w Czarnuchowi-
cach pod koniec listopada odbył
się pokaz specjalistycznego ciągni-
ka wraz z osprzętem do koszenia
wałów przeciwpowodziowych.
Sprzęt taki – po zamontowaniu in-
nego urządzenia specjalistycznego
(łyżki odmulającej, obkaszarki itp.)
może posłużyć także do pielęgnacji
i ochrony wałów, czyszczenia cie-
ków wodnych, obkaszania słupków
i barier itp.

Pokaz ciągnika produkowanego
przez austriacką firmę Reform
i wielozadaniowego transportera
zorganizował polski przedstawiciel
firmy. Maszyny te przystosowane
są do ciągłej pracy, o każdej porze
roku, w różnych warunkach tere-
nowych, w służbach komunalnych,
rolnictwie, leśnictwie, melioracjach
głównie do bieżącego koszenia
wałów przeciwpowodziowych.

Sprzęt taki jest kosztowny
(w zależności od „bazy” i rodzaju
dodatków może kosztować nawet

ponad milion złotych). Bernard
Bednorz, starosta bieruńsko-lę-
dziński, który wspólnie ze Śląskim
Zarządem Melioracji i Urządzeń
Wodnych zorganizował tę pre-
zentację usilnie zabiega o zakup
takiego urządzenia wraz z najpo-
trzebniejszym wyposażeniem słu-
żącym do ochrony wałów prze-

ciwpowodziowych. W pokazie
uczestniczyli strażacy (pokaz roz-
począł się przed remizą OSP
w Czarnuchowicach), członkowie
stowarzyszenia Atlantyda, praco-
wnicy ŚlZMiUW, samorządowcy
(m. in. wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Bierunia Adam
Rozmus). MMRR

SSppeeccjjaallnnaa  kkoonnssttrruukkccjjaa  ii ddooddaattkkoowwee  kkoołłaa  uummoożżlliiwwiiaajjąą  jjaazzddęę  ww nnaajj--
ttrruuddnniieejjsszzyymm,,  nnaajjbbaarrddzziieejj  ppoocchhyyłłyymm  tteerreenniiee,,  aa oosspprrzzęętt  cciiąąggnniikkaa  wwyy--
rręęcczzaa  lluuddzzii  ww cciięężżkkiieejj  pprraaccyy..

Coś więcej niż kosiarka…
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Witajcie drodzy górnicy.
W dniu Waszego święta.
Każdy Polak czci Wasz trud
I o Was pamięta.

2 grudnia w Powiatowym Zespo-
le Szkół w Lędzinach uczczono naj-
ważniejsze górnicze święto – Bar-
bórkę. Podczas akademii oddano
hołd górniczemu stanowi podzię-
kowano Zarządom KWK Ziemowit
i Kompanii Węglowej S. A. za wie-
lostronną współpracę i pomoc. 

Po wprowadzeniu sztandarów
Powiatowego Zespołu Szkół w Lę-
dzinach i KWK Ziemowit oraz od-
śpiewaniu górniczego hymnu, dy-
rektor PZS Ewa Matusik, ubrana
w mundur górniczy, powitała zgro-
madzonych w szkolnej auli. Głos
zabrali: starosta Bernard Bednorz
oraz dyrektor KWK Ziemowit Piotr
Niełacny. Odbyła się część artysty-
czna w wykonaniu uczniów. Na za-
kończenie barbórkowe życzenia
i podziękowania złożył wszystkim
gościom Jakub Gaweł z klasy 1A,
kształcący się w zawodzie technik
górnictwa podziemnego.

Barbórka w Powiatowym Zespo-
le Szkół w Lędzinach była jedną
z wielu uroczystości górniczego
święta w naszym powiecie. W jego
obchodach w KWK Ziemowit ucze-
stniczyła między innymi wicepre-
mier Elżbieta Bieńkowska. 

4 grudnia Starostwo Powiatowe
odwiedziła Orkiestra Dęta KWK
Piast pod dyrekcją Andrzeja Sapiń-
skiego. Orkiestra spotkała się
z kierownictwem powiatu, dała

krótki popis swych umiejętności
muzycznych. Muzycy złożyli i przy-
jęli barbórkowe życzenia, a w upo-
minku otrzymali albumy fotografi-
czne o powiecie. 

Powiat Bieruńsko-Lędziński na
węglu leży. Starostowie, włodarze
miast i gmin, radni – to osoby za-
wodowo lub rodzinnie powiązani

z górnictwem. Barbórkowa trady-
cja jest u nas bardzo silna i żywa.
Do tradycji tej należą barbórkowa
pobudka, przemarsze i koncerty
orkiestry dętej. A także spotkania
w cechowni, msze święte ku czci
patronki i nieodłączne karczmy
górnicze z ich wielowiekowymi ob-
rzędami. R

Barbórka

BBaarrbbóórrkkaa  ww  KKWWKK  ZZiieemmoowwiitt..
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cego się w Polsce, uczestnicy
mieszkają w Międzynarodowym
Domu Spotkań Młodzieży
w Oświęcimiu. Drugi etap jest
realizowany w Niemczech, m.
in. w Berlinie oraz Brunszwiku.
Głównym celem projektu jest
zrozumienie przez młodych lu-
dzi trudnej historii obu naro-
dów, m. in. poprzez wspólną
pracę na rzecz Państwowego
Muzeum Auschwitz-Birkenau,
spotkania z byłymi więźniami,
spotkania z władzami miast,
zwiedzanie ciekawych miejsc
w Polsce i Niemczech. BBSS

MMUUNNDDUURROOWWII  WW SSĄĄDDZZIIEE..
Wiceprezes Sądu Rejonowego
w Katowicach wyraził zgodę na
udział klasy I Liceum Ogólnok-
ształcącego z PZS w Lędzinach
w rozprawie karnej i 3 grudnia
2013 roku młodzież wraz
z opiekunami udała się na wy-

cieczkę dydaktyczną do Sądu
Rejonowego Katowice – Za-
chód. 

Uczniowie wzięli udział
w dwóch rozprawach karnych,
dotyczących oszustwa i pobicia.
Zapoznali się ze specyfiką pra-
cy sędziego oraz prokuratora,
z procedurami panującymi
w sądzie – zarówno podczas
rozprawy, jak i po jej zakończe-
niu. WWTT

XXVVII  PPOOWWIIAATTOOWWEE
MMIIKKOOŁŁAAJJKKOOWWEE  ZZAAWWOODDYY
MMOODDEELLII  SSZZYYBBOOWWCCÓÓWW
HHAALLOOWWYYCCHH  rozegrane zostały
7 grudnia w hali sportowej Po-
wiatowego Zespołu Szkół w Lę-
dzinach. Uczestniczyło w nich
60 uczniów ze szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych oraz do-
rosłych modelarzy. 

W poszczególnych katego-
riach zwyciężyli: Tomasz Jęd-
rzejczak z SP w Bojszowach,
Daniel Jędrzejczak z Gimnaz-
jum w Bojszowach, w kategorii
„open” Piotr Ryguła z modelar-
ni w Bojszowach. Modelarzem
roku 2013 został Daniel Jęd-
rzejczak z klubu modelarstwa
lotniczego LOK w Bojszowach,
któremu przypadł tytuł Mode-

przegląd
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9 grudnia nastąpił odbiór dwóch
kolejnych ważnych powiatowych
inwestycji drogowych w Lędzinach
i Imielinie. Chodzi o przebudowę
drogi powiatowej 5923S ul. Dziko-
wej w Lędzinach i Imielinie – etap II
(w km od 0+000 do 2+927) oraz
o remont drogi powiatowej 5910S
ul. Pokoju – etap III (w km od
1+080,00 do 3+341,00). Oby-
dwa zadania były realizowane
w ramach usuwania skutków po-
wodzi 2010 roku przy zastosowa-
niu „cichych asfaltów”.

Pierwsze zadanie obejmowało
frezowanie istniejącej nawierzchni
jezdni oraz rozebranie nawierzchni
zjazdów i istniejących warstw ich
podbudowy, korytowanie pod war-
stwy konstrukcyjne dla konstrukcji
jezdni oraz zjazdów, budowę kana-
lizacji deszczowej, wykonanie wpu-
stów deszczowych wraz z przykana-
likami, zabezpieczenie sieci uzbroje-
nia podziemnego, wykonanie
warstw konstrukcyjnych jezdni oraz
zjazdów, odwodnienie jezdni (kory-
ta betonowe, rowy przydrożne), na-
wierzchnię zjazdów (betonowa ko-
stka brukowa, beton asfaltowy) i na-
wierzchnię jezdni z mieszanki SMA.

Długość remontowanego odcin-
ka wynosi 2.880,18 m, a jego sze-
rokość 5,5 m. 

Remont przeprowadziła firma
SKANSKA SA.

O wiele większy był zakres re-
montu 2.261–metrowego odcinka
ulicy Pokoju w Lędzinach, o szero-
kości od 6,3 do 8.5 m. Na odcin-

ku tym zostały wykonane między
innymi chodniki i zjazdy do posesji
z kostki brukowej o powierzchni łą-
cznej 6.165 m2, dwie zatoki posto-
jowe z kostki brukowej o pow. 218
m2, wymiana studzienek ścieko-
wych, studni rewizyjnych i kanałów
z rur PVC.

Przebudowę drogi, która trwała
od początku maja 2013 do końca
października 2013 wykonało
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
DROGOPOL-ZW Sp. z o. o. 

Nadzór nad realizacją obu za-
dań sprawował Powiatowy Zarząd
Dróg w Bieruniu.

Ulice Dzikowa i Pokoju po remontach

Lepsze, wygodne,
bezpieczne

FFrraaggmmeett  uulliiccyy  PPookkoojjuu  ww  LLęęddzziinnaacchh..

NNoowwyy  cchhooddnniikk  nnaa  KKrraakkoowwsskkiieejj
Zakończyła się przebudowa chodnika zlokalizowanego w ciągu

drogi powiatowej 5907S, ul. Krakowskiej w Bieruniu. Przebudowa
trwała od lipca do połowy listopada 2013. Rozebrano istniejącą kon-
strukcję chodnika i zjazdów, wykonano nowe warstwy konstrukcyjne,
odwodnienie oraz nawierzchnię chodnika, zjazdów i zatoki postojo-
wej. 

W sumie wykonano 2570 m2 nawierzchni chodnika z szarej kostki
brukowej, 1530 m2 zjazdów, 267 metrów odwodnienia. Zadanie wy-
konała firma zajmująca się Usługami Brukarsko-Budowlanymi z Ra-
dostowic. 
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larni Roku. Zwycięzcy otrzymali
dyplomy, medale, puchary oraz
nagrody rzeczowe ufundowane
przez Powiat Bieruńsko-Lędziń-
ski. Dekoracji zawodników do-
konali: wicestarosta Henryk
Barcik, dyrektor Powiatowego
Zespołu Szkół Ewa Matusik
oraz prezes ZP LOK Franciszek
Musioł. Mikołaj w osobie Mar-
ka Łosonia wręczył wszystkim
uczestnikom zawodów paczki
ze słodyczami.

Mikołajkowe zawody były
podsumowaniem całorocznego
działalności organizacji Powia-
towej LOK, przy tej okazji zo-
stali uhonorowani najaktywniej-
si i zasłużeni: 

Piotr Ryguła (srebrna od-
znaka zasłużonego działacza
LOK), Natalia Tomala (brązo-
wa odznaka sprawnościowa
LOK), Sandra Szmist, Dawid
Karpiński, Dariusz Pudełko,
Magdalena Tam, Kamila Bor-
kowska, Małgorzata Tam,
Weronika Komandera (sre-
brne odznaki sprawności
LOK).

Ewie Matusik, Lidii Ciepły-Bu-
garze, Kołu Wolontariatu LOK
przy PZS, Kołu Żeglarskiemu
LOK przy PZS w Lędzinach, Ca-
ritas Lędziny, klubowi modelar-
skiemu LOK Lędziny, klubowi
modelarskiemu Sokolnia
w Imielinie, klubowi modelar-
stwa lotniczego LOK Bojszowy
Wręczono również podziękowa-
nia Zarządu Wojewódzkiego
LOK. FFMM

PPEEŁŁNNAA  MMIISSKKAA  DDLLAA  SSCCHHRROO--
NNIISSKKAA.. Prawie 1.600 złotych
udało się zebrać podczas trzy-
dniowej akcji „Pełna miska dla
schroniska”, zorganizowanej
w Powiatowym Zespole Szkół
w Bieruniu. Środki te będą
przekazane na rzecz schroniska
dla zwierząt w Oświęcimiu.
Dzięki zebranym pieniądzom
na pewno zwierzakom będzie
lżej przetrwać zimę. 

4-6 grudnia w szkole zorga-
nizowany został kiermasz, na
którym sprzedawano po atrak-
cyjnych cenach ręcznie robio-

przegląd
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12 listopada 2013 r. został uru-
chomiony System Informacji Prze-
strzennej Powiatu Bieruńsko-Lę-
dzińskiego (SIP) w skład którego
wchodzą: Geoportal Powiatowy,
Wirtualny Urząd, Portal Geodety
oraz Kalendarium Wydarzeń. Za-
praszamy do odwiedzania i zazna-
jomienia się z nowymi stronami,
z których możecie państwo uzyskać
wiele interesujących informacji do-
tyczących naszego powiatu, jak ró-
wnież poznać strukturę starostwa.
Dostęp do SIP można uzyskać ze
strony http://powiatbl.pl/  zakład-
ka Geoportal lub bezpośrednio
http://sip.powiatbl.pl/. System In-

formacji Przestrzennej Powiatu Bie-
ruńsko-Lędzińskiego (Geoportal)
to nowoczesne informatyczne śro-
dowisko umożliwiające współpra-
cę użytkowników z administracją
publiczną. System znacznie zwięk-
sza zakres i dostępności usług
publicznych realizowanych drogą
elektroniczną, upraszcza i
przyśpiesza realizację procedur
administracyjnych oraz zwiększa
efektywność i przejrzystość dzia-
łań urzędu. System umożliwia do-
stęp do informacji publicznej zwią-
zanej z przestrzenią geograficzną,
co przyczynia się do rozwoju spo-
łeczeństwa informacyjnego oraz

wpływa na podniesienie poziomu
e-usług. 

Główną funkcją Geoportalu
jest prezentowanie lokalizacji
obiektów istotnych z punktu wi-
dzenia podniesienia jakości życia
mieszkańców oraz turystów.
Wszystkie te dane prezentowane
są na tle kolorowej ortofotomapy
oraz warstwy adresowej umożli-
wiając użytkownikom łatwą loka-
lizację w terenie. Geoportal po-
wiatowy, poza rozbudowaną inte-
raktywną mapą, posiada również
mechanizmy przeglądania różno-
rodnych baz danych opisowych,
w tym także dostęp do wybra-
nych rejestrów i ewidencji publi-
cznych

Wirtualny urząd prezentuje inte-
raktywne plany budynków Staro-
stwa Powiatowego. Plany budyn-
ków mają postać wirtualnych
urzędów, gdzie w sposób grafi-
czny zobrazowane są rozmie-
szczenie pokoi oraz dotyczące ich
istotne informacje z punktu wi-
dzenia interesanta (np.: numer
pokoju, przynależność do wydzia-
łu/ referatu, zakres załatwianych
spraw, nazwiska pracowników, in-
ne). Wirtualny Urząd posiada
możliwość odnalezienia, dzięki
dedykowanym mechanizmom wy-
szukiwania, właściwego pokoju
do załatwienia konkretnego typu
sprawy.

Starostwo i Powiat  



ne gadżety, ciekawe drobiaz-
gi, książki i ciasta domowego
wypieku. Za sprzedaż tych
wszystkich różności wzięły się
profesjonalistki, czyli uczenni-
ce z technikum handlowego.
Dzięki zastosowaniu nowo-
czesnych technik marketingo-
wych oraz przede wszystkich
uśmiechu i siły przekonywania
towary szły jak świeże bułe-
czki. W akcję zaangażowały
się 24 wolontariuszki z techni-
kum ekonomicznego i handlo-
wego.

ZZAA  ZZAASSŁŁUUGGII.. Starosta Ber-
nard Bednorz wręczył 20 listo-
pada Medale za Zasługi dla

Obronności Kraju, nadane
przez Ministra Obrony Naro-
dowej. Medal srebrny otrzyma-
ła Renata Rduch – skarbnik po-
wiatu, medale brązowe: Hen-
ryk Barcik – wicestarosta
i Adam Pamuła – kierownik re-
feratu informatyczno-tech-
nicznego.

IIIIII  MMIIEEJJSSCCEE  DDLLAA  UUCCZZNNIIÓÓWW--
GGÓÓRRNNIIKKÓÓWW.. Mateusz Kędzior,
Andrzej Kozłowski i Rafał Wnę-
trzak – drużyna czwartoklasi-
stów Technikum Górniczego
Powiatowego Zespołu Szkół
w Bieruniu zajęła trzecie miej-
sce w VI edycji Międzyszkolne-
go Konkursu Wiedzy i
Praktycznych Umiejętności
w Zawodach Górniczych. Uro-
czystość wręczenia nagród od-
była się 30 listopada podczas
akademii barbórkowej w auli
Zespołu Szkół nr 2 w Mysłowi-
cach. 

W zmaganiach konkurso-
wych walczyło 9 drużyn ze
szkół górniczych Śląska i Mało-
polski.

przegląd
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Kalendarium wydarzeń to wielo-
tematyczny, obszerny kalendarz z
zapowiedziami wydarzeń kultural-
nych, muzycznych, sportowych.
Portal zawiera szczegółowe infor-
macje o planowanych wydarze-
niach. Pozwala na wyświetlanie,
przeszukiwanie i wizualizację na
mapie lokalizacji zarejestrowanych
w bazie danych imprez kultural-
nych, muzycznych, sportowych i
innych, tworząc swoisty lokalny sy-
stem informacji turystycznej.

Portal geodety ma charakter
specjalistyczny i skierowany jest
do przedstawicieli branż oraz osób
związanych z realizacją prac geo-
dezyjnych i budowlanych. Portal
geodety dedykowany jest w
szczególności: geodetom, archi-

tektom, planistom, rzeczoznaw-
com majątkowym, itp. W portalu
publikowane są przede wszystkim
wybrane zasoby Powiatowego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyj-
nej i Kartograficznej. Portal ten
umożliwia za pomocą apliakcji
GEO-INFO 6 i. KERG zdalną ob-
sługę Państwowego Zasobu Geo-
dezyjnego i Kartograficznego
(PZGiK), polegającą na zgłaszaniu
robót geodezyjnych przez Wyko-
nawców. Natomiast za pomocą
wbudowanego narzędzia interak-
tywnego formularza zamówień na
materiały z PODGiK umozliwia
przesłanie zapotrzebowania na
materiały z PZGiK dokonywane
przez osoby fizyczne, inwestorów i
instytucje zewnętrzne. PPRR

   bez tajemnic

Z OSTATNIEJ CHWILI:

Ekspresem 
przez Przemszę

Starosta Bernard Bednorz i burmistrz Chełmka Andrzej Saternus ma-
ją w przedświątecznym prezencie bardzo dobrą wiadomość dla kierow-
ców i przewoźników: 28 grudnia skończą się utrudnienia związane
z przejazdem przez Przemszę do Małopolski, związane z trwającą od
marca ubiegłego roku budową nowego mostu nad tą rzeką w ciągu
Drogi Wojewódzkiej 780 w Chełmku.

Nowoczesny, komfortowy most łukowy łączący powiat bieruńsko-lę-
dziński z Chełmkiem ma prawie 65,5 m długości. Został on wybudo-
wany od podstaw na miejscu wyburzonego, który znajdował się w fa-
talnym stanie technicznym. A średnio na dobę – według wyliczeń –
przejeżdżało nim 9 tys. pojazdów (20 procent to tzw. tiry), stale korzy-
sta z niego wielu mieszkańców Chełmka, Libiąża, Chrzanowa i okolic,
dojeżdżających do pracy w naszym powiecie, w Tychach i innych mia-
stach. Nowy most kolosalnie ułatwi i przyspieszy przejazd na tym od-
cinku. Wreszcie skończą się uciążliwe „wahadła” i objazdy. 

Konsultacje 
NA-PRAWDĘ

Powiat Bieruńsko-Lędziński
wraz ze Stowarzyszeniem Wspie-
rania Organizacji Pozarządowych
MOST z Katowic rozpoczął reali-
zację projektu finansowanego
przez Europejski Fundusz Społe-
czny w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki, pt.: Bie-
ruńsko-Lędzińskie konsultacje na
– prawdę.Celem głównym reali-
zowanego projektu jest zwiększe-
nie efektywności procesu konsul-
tacji społecznych wśród mieszkań-
ców powiatu bieruńsko-lędzińskie-
go przez wypracowanie i wdroże-
nie aktywnych narzędzi oraz pro-
cedur konsultacji przez zespół zło-
żony z przedstawicieli jednostek
samorządowych i organizacji po-
zarządowych powiatu. 
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Od września 2013 roku Powia-
towy Zespół Szkół w Lędzinach jest
uczestnikiem projektu Comenius
„„AA  FFuuttuurree  WWee  DDrreeaamm”” (Przyszłość
o jakiej marzymy). Pozostałymi
partnerami są szkoły z Danii, Buł-
garii, Węgier, Słowacji i Turcji.
Projekt obejmuje dwa lata szkolne
2013/ 2014 oraz 2014/2015
i jest to jeden z Wielostronnych
Partnerskich Projektów Szkół Co-
meniusa polegający na współpra-
cy ze szkołami z różnych krajów
Unii Europejskiej, mający na celu
wymianę doświadczeń i uczenie
się od siebie nawzajem. Współ-
praca polega głównie na pode-
jmowaniu zaplanowanych działań
projektowych wewnątrz każdej
placówki i prezentacji rezultatów,
a także na międzynarodowej wy-
mianie uczniów i nauczycieli pod-
czas spotkań we wszystkich szko-
łach w krajach partnerskich.

Ogólnym celem projektu „A Fu-
ture We Dream” jest obserwowa-
nie i szukanie rozwiązań dla prob-
lemów środowiskowych we włas-
nym regionie, a także rozwinięcie
wrażliwości w uczniach i całej
społeczności szkolnej na istniejące
problemy. Ponadto zdobywanie
wiedzy na temat kultury, zwycza-
jów, a także problemów środo-
wiskowych w krajach partner-
skich, z którymi Powiatowy Zespół
Szkół w Lędzinach współpracuje.
Ponieważ projekt dotyczy głównie
kwestii zagrożeń i ochrony środo-
wiska naturalnego, przez dwa lata
uczniowie, pod kierunkiem nau-

czycieli, będą badać zmiany
w środowisku naturalnym swoich
regionów, zgodnie z porami roku
i pod wpływem bezpośrednich
działań człowieka.

W szkołach uczestniczących
w projekcie powstały kluby ekolo-
gów, które mają za zadanie ob-
serwować środowisko naturalne,
lokalizować zagrożenia, monito-
rować zmiany i opracowywać cyk-
liczne raporty. W trakcie realizacji
projektu promowane jest korzysta-
nie z nowoczesnych technologii,
a także poszerzanie znajomości
języka angielskiego, który jest ję-
zykiem roboczym projektu. Wy-
miana doświadczeń odbywa się
za pośrednictwem strony interne-
towej projektu, jak również pod-
czas spotkań w krajach partner-

skich. Nauczyciele tylko przewo-
dniczą i doradzają młodzieży.
Uczniowie pracują grupowo bądź
indywidualnie i są odpowiedzialni
za całokształt procesu.

Gospodarzem pierwszego wy-
jazdowego spotkania w paździer-
niku 2013 roku było Gimnazjum
Martina Hattalu w Trstenie na Sło-
wacji. Młodzież Powiatowego Ze-
społu Szkół, podobnie jak ucznio-
wie z innych państw, przedstawiła
szereg prezentacji w języku angiel-
skim na temat ekologii, ochrony
środowiska oraz dotyczące kultury
i obyczajów swojego kraju. Orygi-
nalnym elementem prezentacji do-
tyczącej tradycji była degustacja
narodowych potraw i przysmaków.
Polskie świąteczne „makówki”,
śląski „szałot”, kabanosy i „ptasie
mleczko” cieszyły się szczególnym
zainteresowaniem degustatorów. 

Znajomości zawarte w czasie
wielu spotkań, konsultacji, wspól-
nych wycieczek i zabaw edukacyj-
nych stały się bezcennym do-
świadczeniem, zwłaszcza dla ucz-
niów. Ogromne wrażenie zrobiła
także niezwykła gościnność, ot-
wartość i życzliwość słowackich
gospodarzy. Przygotowali oni sze-
reg atrakcji turystycznych: wycie-
czkę górską do Rohacze, zwiedza-
nie miejscowych zabytków, Oraw-
skiego Zamku datującego swój
początek na XIII wiek, koncert ze-
społów folklorystycznych i spotka-

nie z burmistrzem Trsteny panem
Jozefem Dubjakiem.

Od listopada „szkolni ekolo-
dzy” Powiatowego Zespołu Szkół
w Lędzinach przeprowadzają ba-
dania czystości wód ze zbiorników
na terenie powiatu bieruńsko-lę-
dzińskiego, biorą udział w konkur-
sie na zbudowanie makiety doty-
czącej możliwości wykorzystania
hałdy przy kopalni „Ziemowit” –
„Drugie życie hałdy” oraz przygo-
towują raporty i prezentacje na te-
mat zagospodarowania terenów
przy innych kopalniach w regio-
nie. Dodatkowo, w związku ze
zbliżającymi się świętami i Nowym
Rokiem, w szkole został zorgani-
zowany „cardmaking workshops”.
Podczas zajęć młodzież wykonała
kartki świąteczne i noworoczne,
które zostaną przesłane do szkół
w Danii, Bułgarii, Turcji, na Wę-
grzech i Słowacji.

Zaangażowanie i praca wyko-
nana do tej pory przez uczestni-
ków projektu sprawiła, że nastąpi-
ła autentyczna międzynarodowa
integracja uczniów i nauczycieli
uczestniczących w projekcie.

Następny wyjazd odbędzie się
w marcu 2014 roku. Gospoda-
rzem spotkania będzie Dania. Z
kolei na początku przyszłego roku
szkolnego Powiatowy Zespół Szkół
w Lędzinach będzie gościł u siebie
uczestników projektu. 

DDaannuuttaa  PPłłuucciieeńńcczzaakk

Przyszłość o jakiej
marzymy

GGoossppooddaarrzzeemm  ppiieerrwwsszzeeggoo  wwyyjjaazzddoowweeggoo  ssppoottkkaanniiaa  ww ppaaźźddzziieerrnniikkuu  22001133  rrookkuu  bbyyłłoo  GGiimmnnaazzjjuumm  MMaarr--
ttiinnaa  HHaattttaalluu  ww TTrrsstteenniiee  nnaa  SSłłoowwaaccjjii..

CChhwwiillaa  rreellaakkssuu  ii  cczzaass  nnaa  wwssppóóllnnyy  ssppaacceerr..
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SSIIĘĘ  WWYYDDAAŁŁOO……
Skromniej niż dotychczas, niż może przy-

zwyczaiło się i spodziewało wielu odbiorców,
prezentuje się Kalendarz Powiatowy na 2014
rok. Nie wszystkim dotychczasowa najczęściej
stosowana forma i ambitna fotografika odpo-
wiadały, więc w tym roku kalendarz wydany
został w wersji plakatowej oraz tzw. trójdziel-
nej. Jedyną ilustracją jest fotografia Marka Be-
dnarza z Bierunia wykonana we wrześniu

2013 roku podczas powiatowego pleneru fo-
tograficznego zatytułowanego „Wehikuł cza-
su. Infrastruktura Powiatu Bieruńsko-Lędziń-
skiego.” Zdjęcie to przedstawia siedzibę Po-
wiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu wraz
z wojewódzkimi i powiatowymi magazynami
przeciwpowodziowymi. 

Tradycyjnie przed Barbórką ukazał się „Ka-
lendarz Górniczy Kopalni Węgla Kamiennego
Ziemowit” – jubileuszowy, XXX rocznik. Wyda-
wnictwo to jak zawsze przynosi wiele różnoro-
dnych informacji dotyczących górnictwa wę-

glowego na naszej ziemi, osiągnięć załogi,
nowości na kopalni, a jego niezaprzeczalnym
atutem są fantastyczne zdjęcia „z góry i z do-
łu” autorstwa Jacka Filipiaka. 

Zupełną nowością i zaskoczeniem jest ka-
lendarz miejski Lędzin. Zdjęcia do niego – in-
spirowane znanymi obrazami wybitnych arty-
stów polskich i zagranicznych – powstały w ra-
mach projektu realizowanego przez uczniów
Gimnazjum nr 1 w Lędzinach podczas war-
sztatów fotograficznych prowadzonych przez
Kamila Pakułę w MOK. Opiekunem grupy był
Przemysław Czerniak. Ten niesztampowy, ory-
ginalny i świeży, do tego pięknie wydany ka-
lendarz będzie ozdobą niejednego biurowego
lub domowego pomieszczenia. Gratulacje dla
modelek i modeli, dla wszystkich twórców te-
go ambitnego projektu!

A skoro już jest tak „kalendarzowo” to
wspomnijmy jeszcze o wydanym w tym roku
po raz pierwszy kalendarzu ściennym Stowa-

rzyszenia Miłośników 600-letniego Bierunia.
Zdobią go zdjęcia ilustrujące niektóre z inicja-
tyw i dokonań tego stowarzyszenia: kładkę
nad ulicą Chemików (w ciągu starobieruńskiej
grobli), statuę patrona miasta św. Walentego,
wystawę kolekcji medali papieskich z pontyfi-
katu Jana Pawła II, nad którą miłośnicy mia-
sta sprawują opiekę oraz inne. 
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AAPPEELL  SSTTAARROOSSTTYY  BBIIEERRUUŃŃSSKKOO  ––  LLĘĘDDZZIIŃŃSSKKIIEEGGOO  
DDOO  MMIIEESSZZKKAAŃŃCCÓÓWW  PPOOWWIIAATTUU

Szanowni Państwo!
Najlepszym źródłem wsparcia dla młodego człowieka jest rodzina, która za−
spokaja jego podstawowe potrzeby takie jak: poczucie bezpieczeństwa, mi−
łości i uwagi. Dzieci dorastające w prawidłowo funkcjonującej rodzinie mają
poczucie stabilizacji, szanse na zdrowy rozwój – są szczęśliwe. 
Niestety nie każde dziecko ma możliwość dorastania w prawidłowo funkcjo−
nującej rodzinie. Przyczyny patologii mogą być różne, alkoholizm, przemoc,
konflikty, a każda z tych przyczyn zaburza relacje w rodzinie, prowadzi do
niekorzystnych zmian w psychice dziecka. 
Środowisko rodzinne dla wielu dzieci jest źródłem zagrożeń. Ze względu na
niewydolność wychowawczą wielu rodziców biologicznych często zachodzi po−
trzeba umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. Jedną z form pieczy zastęp−
czej, która najbardziej sprzyja dobru dziecka jest rodzina zastępcza. 
Dlatego, w trosce o dobro dzieci, zwracam się do Państwa z gorącą prośbą
o podjęcie się trudu jakim jest zastępcze rodzicielstwo, wierząc że czyn ten
idący prosto z serca przyniesie zarówno Wam jak i dzieciom radość i speł−
nienie. 

Z poważaniem
Starosta Bieruńsko – Lędziński

Bernard Bednorz
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