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To była kadencja wielkich budżetów, wielkich inwestycji, szybkich decyzji i tempa ich realizacji.
W efektownym stylu zakończyła się czwarta kadencja władz powiatu. 23 października obradowała 
ostatnia, 52 sesja Rady Powiatu (prawdopodobnie ostatnia, ponieważ nie wykluczone, że zostanie 
zwołane jeszcze jedno, nadzwyczajne posiedzenie, w związku z pozyskaniem dodatkowych pieniędzy 
i koniecznością wprowadzenia ich do budżetu).
Wiele piszemy w tym wydaniu o osiągnięciach i zamierzeniach powiatu, ale jest się czym pochwalić. 
Mimo potknięć na krętej i wyboistej, samorządowej drodze sukcesów nam nie brakowało. 
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Koncertem finałowym
w kościele Najświętszej
Maryi Panny Uzdrowie-
nia Chorych w Bojszo-
wach Nowych, 26 paź-
dziernika, zakończył się
XV Festiwal Jesień Or-
ganowa w Powiecie
Bieruńsko-Lędzińskim. 

Łącznie, podczas ośmiu conie-
dzielnych koncertów w różnych
kościołach powiatu wystąpiło 25
solistów oraz 40-osobowy chór.
Melomani wysłuchali 60 utworów
pochodzących z różnych epok
i przeznaczonych na różne ze-
społy wykonawcze – nie tylko sa-
me organy. Była więc trąbka,
obój, wiolonczela, śpiew solowy,
zespół kameralny i chóralny,
a także formacja quasi jazzowa
na koncercie finałowym. Jak
zwykle dopisała publiczność, ko-
ścioły niezmiennie były wypełnio-
ne słuchaczami, pomimo tego że

prezentowane utwory nie zawsze
należały do „lekkich, łatwych
i przyjemnych”. Po raz kolejny
potwierdziła się zasadność orga-
nizowania tego festiwalu, który

tworzy już kulturalną tradycję po-
wiatu.  Na następny festiwal mu-
simy poczekać prawie rok. Jeżeli,
jak myślimy, impreza nadal cie-
szyć się będzie poparciem władz

samorządowych powiatu i po-
szczególnych gmin, to spotkamy
się na pierwszym koncercie XVI
Jesieni Organowej 6 września
2015 roku! RRooJJ

To już 
historia…

VVII  kkoonncceerrtt  tteeggoorroocczznneejj  1155  JJeessiieennii  OOrrggaannoowweejj  ooddbbyyłł  ssiięę
1122  ppaaźźddzziieerrnniikkaa  ww kkoośścciieellee  NNaajjśśwwiięęttsszzeeggoo  SSeerrccaa  PPaannaa  JJee--
zzuussaa  ww BBiieerruunniiuu  NNoowwyymm..  FFeessttiiwwaall  ggoośścciiłł  ttaamm  ddooppiieerroo
ddrruuggii  rraazz,,  ppoonniieewwaażż  ww śśwwiiąąttyynnii  nniiee  bbyyłłoo  ddoo  tteejj  ppoorryy  iinn--
ssttrruummeennttuu  zz pprraawwddzziiwweeggoo  zzddaarrzzeenniiaa..  OOssttaattnniioo  ffiirrmmaa  MMaarr--
kkaa  CCeeppkkii  wwyybbuuddoowwaałłaa  ttaamm  nnoowwee  mmeecchhaanniicczznnee  oorrggaannyy,,
kkttóórryycchh  ppoośśwwiięęcceenniiee  ooddbbyyłłoo  ssiięę  44 ppaaźźddzziieerrnniikkaa..  BByyłł  ttoo
wwłłaaśścciiwwiiee  ppiieerrwwsszzyy  wwiieecczzóórr  mmuuzzyycczznnyy  zz uuddzziiaałłeemm  tteeggoo  iinn--
ssttrruummeennttuu,,  nniiee  lliicczząącc  ookkoolliicczznnoośścciioowweeggoo  kkoonncceerrttuu  kkttóórryy
ooddbbyyłł  ssiięę  pprrzzyy  ookkaazzjjii  jjeeggoo  ppoośśwwiięęcceenniiaa,,  zz uuddzziiaałłeemm  pprroo--
jjeekkttaannttaa  oorrggaannóóww  JJuulliiaannaa  GGeemmbbaallsskkiieeggoo  ii EEllżżbbiieettyy  GGrroo--
ddzzkkiieejj--ŁŁooppuusszzyyńńsskkiieejj..  FFoorrmmaa  aarrcchhiitteekkttoonniicczznnaa  ii ddyyssppoozzyyccjjaa
nnoowwyycchh  2211--ggłłoossoowwyycchh  oorrggaannóóww  nnaawwiiąązzuujjee  ddoo  nnaajjlleepp--
sszzyycchh  ttrraaddyyccjjii  bbaarrookkoowwyycchh..  UUwwaaggęę  zzwwrraaccaajjąą  ddooddaattkkoowwee,,
rrzzaaddkkoo  uu nnaass  ssppoottyykkaannee  uurrzząąddzzeenniiaa  kkoolloorryyssttyycczznnee::  ttyymm--
ppaann  iimmiittuujjąąccyy  uuddeerrzzaanniiee  ww bbęębbeenn  oorraazz  ttzzww..  ccyymmbbeellsstteerrnn,,
cczzyyllii  oobbrraaccaajjąąccaa  ssiięę  kkoonnssttrruukkccjjaa  ww kksszzttaałłcciiee  ggwwiiaazzddyy  ddoo
kkttóórreejj  pprrzzyymmooccoowwaannee  ssąą  ssrreebbrrzzyyśścciiee  bbrrzzmmiiąąccee  ddzzwwoonnee--
cczzkkii..
NNaa  ttyymm  wwłłaaśśnniiee  iinnssttrruummeenncciiee  zzaaggrraałł  mmłłooddyy,,  uuttaalleennttoowwaa--
nnyy  oorrggaanniissttaa  TToommaasszz  SSoocczzeekk  ––  llaauurreeaatt  kkiillkkuu  kkoonnkkuurrssóóww
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16 listopada odbędą
się wybory do samorzą-
dów. W tym do Rady
Powiatu.

W naszym powiecie o 17 man-
datów radnego powiatowego
ubiega się 132 kandydatów z pię-
ciu list: 

– Komitet Wyborczy PSL (30
kandydatów)

– KW Prawo i Sprawiedliwość
(25 kandydatów)

– KWW Powiatowa Wspólnota
Samorządowa (29 kandydatów)

– KW Ruch Autonomii Śląska
(19 kandydatów)

– KWW Forum 5 Gmin (29
kandydatów).

W wyborach do Rady Powiatu
powiat został podzielony na
3 Okręgi Wyborcze: 

1) Bieruń (6 mandatów)
2) Lędziny (5 mandatów)

3) Imielin, Bojszowy i Chełm
Śląski (6 mandatów). 

Mandaty będą dzielone pomię-
dzy listy kandydatów proporcjonal-
nie do liczby ważnych głosów od-
danych na listy. Mandaty podzielą
komitety, które przekroczyły 5-pro-
centowy próg wyborczy. Do uzyska-
nia mandatu nie jest istotne miejsce
na liście wyborczej! Decyduje liczba
głosów oddanych na konkretnego
kandydata – jeśli tylko komitet wy-
borczy zdobędzie mandat.

Nowo wybrani radni dokonają
wyboru Zarządu Powiatu (w tym
starosty) oraz Przewodniczącego
Rady Powiatu, jego zastępcy,
przewodniczących i zastępców
przewodniczących komisji.

W tym samym dniu, 16 XI, mie-
szkańcy miast i gmin będą głoso-
wać także na swoich radnych
miejskich (gminnych), burmi-
strzów i wójtów. W przypadku
Imielina, Bojszów i Chełmu Śląs-

kiego dotychczasowy burmistrz
Jan Chwiędacz oraz wójtowie
Henryk Utrata i Stanisław Jagoda
nie mają kontrkandydatów.

Zgodnie z ordynacją wyborczą,
gdy zarejestrowany zostanie tylko
jeden kandydat na wójta czy też
burmistrza, wybory wyglądać bę-
dą nieco inaczej. Na karcie do
głosowania wyborcy zobaczą przy
nazwisku jedynego kandydata op-
cje „tak” i „nie”. Kandydat w takim
głosowaniu musi zdobyć co naj-
mniej 51 procent głosów odda-
nych przez wyborców. Jeśli się tak
nie stanie, to wójta lub burmistrza
wskaże nowo wybrana rada. Za-
tem chociaż wójtowie nie mają
kontrkandydatów, to jednak mu-
szą się poddać osądowi wyborców
i zdobyć taką liczbę głosów, która
pozwoli im ponownie zasiąść
w dotychczas zajmowanym fotelu.

Zatem wybory na burmistrzów
odbędą się tylko w Bieruniu i Lędzi-

nach. W obu miastach o funkcję tę
ubiega się po czterech kandydatów.
W Bieruniu: Bogusława Ficek, Kry-
stian Grzesica, Jan Podleśny i Ber-
nard Pustelnik, w Lędzinach: Janusz
Freitag, Andrzej Kostyra, Wiesław
Stambrowski i Krystyna Wróbel.

W przypadku kandydatów na
radnych, w okręgach, w których
zgłosił się tylko jeden kandydat,
głosowanie się nie odbędzie – za
wybranych na radnych uznaje się
zarejestrowanych kandydatów.
O mandaty radnego (gminnego)
walczy 245 osób. Najwięcej w Lę-
dzinach (70), Bieruniu (62), Cheł-
mie Śląskim (45), Imielinie (35)
i najmniej w Bojszowach (33).

Ponadto wybierać będziemy je-
dnego kandydata na radnego do
sejmiku wojewódzkiego.

Głosowanie odbędzie się w 41
obwodach głosowania. Głoso-
wać będzie można w godz. 7.00-
21.00. 

Niedziela, 16 listopada, 9.00 – 21.00

Wybory samorządowe
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KKoońńcczzyy  ssiięę  ppaannaa  kkaaddeennccjjaa,,
ppiieerrwwsszzaa  jjaakkoo  ssttaarroossttyy,,  aallee  kkoolleejj--
nnaa  ww rraaddzziiee  ppoowwiiaattuu..  JJaakkaa  oonnaa
bbyyłłaa??

W 16-letniej historii powiatu to
były pod każdym względem naj-
lepsze cztery lata dla powiatu. La-
ta trudne, po tragicznej powodzi
w 2010 roku, obfitujące w ryzyko-
wne ale także odpowiedzialne,
odważne decyzje. Były to też lata
dające niesamowite szanse rozwo-
jowe. To czas pierwszego finiszu
środków pomocowych Unii Euro-
pejskiej dla Polski (RPO WSL
2007-2013), nowe pomocowe
programy rządowe („schetynów-
ki”), Fundusz Solidarności i pomoc
z budżetu państwa dla gmin, które
ucierpiały w wyniku powodzi. 

Obejmując cztery lata temu
urząd starosty na pewno obawia-
łem się przyszłości. Tego, czy sobie
poradzę. Powiat był po wielkiej
powodzi, drogi powiatowe zostały
zdewastowane a mosty podmyte
i zniszczone. Mieszkańcy byli roz-
goryczeni, często bezradni, potrze-
bowali i oczekiwali od nas pomo-
cy. Z drugiej strony miałem duże
doświadczenie biznesowe i samo-

rządowe (byłem wcześniej dyrekto-
rem kopalni i przez osiem lat wice-
starostą) mogłem zatem tę przy-
szłość przewidywać i kształtować.
I wiedziałem jak to robić. 

Przyszło mi pracować w bardzo
dobrym zespole ludzi, ludzi

skromnych, uczciwych i z życiowy-
mi zasadami, dobrze wykształco-
nych. Moi zastępcy – wicestarosta
Henryk Barcik z Lędzin i młody
Łukasz Odelga z Bierunia –
wspierali mnie. Współpraca była
owocna, nie zawsze bezkonflikto-

wa, ale zawsze wypracowywaliś-
my rozsądny kompromis. Czy
sprostaliśmy wyzwaniom? Myślę,
że nie zawiodłem ani ich, ani ca-
łej rady, która powierzyła mi pro-
wadzenie spraw powiatu. Jako

Każdego dnia swojej pracy jako zarząd zarabialiśmy 
dla powiatu ponad 73 tysiące złotych!

Rozmowa z BERNARDEM BEDNORZEM, starostą bieruńsko-lędzińskim

Kadencja 
wykorzystanych szans

CCzzłłoonnkkoowwiiee  ZZaarrzząądduu  PPoowwiiaattuu::  ŁŁuukksszzaa  OOddeellggaa,,  ssttaarroossttaa  BBeerrnnaarrdd  BBeeddnnoorrzz  ii  wwiicceessttaarroossttaa  HHeennrryykk  BBaarrcciikk
zz  ddyypplloommeemm  ii  ssttaattuueettkkąą  KKaazziimmiieerrzzaa  WWiieellkkiieeggoo..

KKAAZZIIMMIIEERRZZ  
WWIIEELLKKII  

„Wspólnota. Pismo Samorzą-
du Terytorialnego” podliczyło wy-
datki samorządów na infrastruk-
turę techniczną w latach 2011-
2013, ogłosiło wyniki i nagrodzi-
ło najlepszych.

Ranking został opracowany
przez zespół prof. Pawła Swianie-
wicza z Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Powiat bieruńsko-lędziń-
ski w kategorii powiaty zajął dru-
gą pozycję w skali kraju (w 2012
roku było to miejsce dziewiąte,
w 2009 roku – 275). Uwzględnia-
jąc zadłużenie budżetu naszego

powiatu (tylko 8,3%) nasz powiat
bezapelacyjnie jest liderem listy
powiatów ziemskich w Polsce. 

Jak stwierdzają autorzy rankin-
gu, inwestycje samorządowe w in-
frastrukturę techniczną w powia-
tach koncentrują się w dwóch dzia-
łach: transport (przede wszystkim
remonty i budowa dróg) i oświata. 

Szczegółowe omówienie ran-
kingu zostało opublikowane we
„Wspólnocie” (nr 20/ 2014). Wy-
niki rankingu zostały ogłoszone
na uroczystej gali podczas XII Sa-
morządowego Forum Kapitału
i Finansów 1 października w Ja-
chrance koło Warszawy. Nasz
powiat otrzymał dyplom i statuet-
kę Kazimierza Wielkiego. 
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powiat kończymy tę kadencję
w bardzo dobrym stylu i nie jest to
nasza własna ocena. To zewnę-
trzna ocena naszej pracy, wynika-
jąca z udokumentowanej, niepo-
dważalnej pozycji naszego po-
wiatu w Polsce.

JJaakkaa  jjeesstt  ttaa  ppoozzyyccjjaa??
Zwieńczeniem naszej dobrej

pracy, osiągniętych celów, zreali-
zowanych zamierzeń i pozycji
w Polskim samorządzie jest naj-
ważniejsza, bo niezależna i uczci-
wa (wynikająca z systematycznie
przesyłanej do Regionalnych Izb
Obrachunkowych, Urzędów Skar-
bowych i innych polskich instytucji
finansowo-kontrolnych dokumen-
tacji) ocena kondycji finansowej
samorządu. To ranking samorzą-
dowego czasopisma „Wspólno-
ta”. 1 października w imieniu
wszystkich mieszkańców naszego
powiatu odebraliśmy w Warsza-
wie najwyższe w tym rankingu wy-
różnienie – odlaną z brązu sta-
tuetkę Kazimierza Wielkiego, kró-
la i budowniczego Polski. Statuet-
ka ma szczególną wymowę. Sym-
bolizuje pracowitość, determina-
cję i odwagę ludzi budujących
powiat, bowiem Kazimierz Wielki
to król, który „zastał Polskę dre-
wnianą, a pozostawił murowa-
ną”. Jeśli odnieść to do nas, ludzi
z wizją budujących ten powiat, to
zapisaliśmy się na pewno w histo-
rii. Nigdy powiat z południowej
części Polski nie był tak wysoko
w tym rankingu i nie sięgnął po tę
statuetkę. 

Powiat bieruńsko-lędziński pod
względem inwestycji w infrastruk-

turę techniczną za ostatnie trzy la-
ta zajął 2 miejsce wśród powia-
tów polskich, inwestując rocznie
prawie 45% swoich dochodów
w rozwój tej infrastruktury. Robił
to praktycznie przy niewielkim za-
dłużeniu budżetu w wysokości
8,30% co realnie oznacza tylko
4,4 mln zł kredytów na koniec
2014 roku (w 2010 roku dług po-
wiatu wynosił jeszcze 7,9 mln zł).
Liderem tegorocznego rankingu
został powiat lubelski, ale z dłu-
giem sięgającym 36,07% swoje-
go budżetu). Powiat w ciągu czte-
rech lat „awansował” z pozycji
275 (na 314 powiatów) na pozy-
cję 9 w 2013 roku i pozycję
2 w 2014 roku, tj. na miejsce wi-
celidera Polski powiatowej w za-
kresie inwestycji.

ZZaa  ccoo  ttaa  nnaaggrrooddaa??
Za wyremontowanych tylko w tej

kadencji 65 kilometrów dróg po-
wiatowych, wybudowanie 5 mo-
stów nad rzekami i jednego prze-
pustu, zmodernizowanie 68 kilo-
metrów dróg i ścieżek rowerowych
wraz z 27 wiatami i punktami przy-
stankowymi, wybudowanie nowe-
go obiektu Powiatowego Zarządu
Dróg w Bieruniu wraz z nowoczes-
nymi magazynami przeciwpowo-

dziowymi, kompletnie wyposażo-
nymi w sprzęt do ratowania życia
i dobytku mieszkańców. Za wybu-
dowanie dwóch Orlików, a przy je-
dnym z nich siłowni polowej, za
wybudowanie nowej siedziby Pora-
dni Psychologiczno-Pedagogicznej,
remonty wszystkich szkół… Wymie-
niłem tylko te najważniejsze inwe-
stycje. Ta nagroda to również na-
groda za najniższe w Polsce bezro-
bocie wśród powiatów ziemskich,
wynoszące na koniec października
4,8% (czasami powiat poznański
nas wyprzedza). Jesteśmy bezape-
lacyjnym liderem w województwie
śląskim. Wskaźniki edukacyjne to
na przykład 97-procentowa zda-
walność matur w LO w Bieruniu,
od lat wysoki i niezmienny, mimo
pogarszających się wskaźników
demograficznych i dywersyfikacji
kierunków kształcenia, nabór do
naszych powiatowych szkół ponad-
gimnazjalnych.

SSkkąądd  nnaa  ttoo  wwzziięęłłyy  ssiięę  ppiieenniiąą--
ddzzee..

Tylko w latach 2011-2014 na
przebudowę, modernizacje i bu-
dowę nowych dróg i mostów po-
wiat wydał ponad 84,5 mln zł,
z czego aż 70,1 mln zł stanowiły
środki pozyskane z zewnątrz 

w ramach RPO-WSL, Funduszu
Solidarności, NPPDL (tzw. „sche-
tynówek”), od Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych, Ministerstwa Ad-
ministracji i Cyfryzacji. 

Dodając środki zdobyte w ra-
mach programów „Moje Boisko
Orlik 2012” oraz RPOWSL na
drogi rowerowe, sumaryczna
kwota pozyskana na inwestycje
przekracza 73,1 mln zł. Łączne
nakłady inwestycyjne w tych la-
tach wyniosły ponad 87 mln zł.

Te inwestycje powstały bez za-
ciągania jakiegokolwiek kredytu,
a powiat w tym czasie spłacał
kredyt zaciągnięty na budowę
starostwa w poprzednich latach.

Idąc tokiem wyliczeń „Wspólno-
ty” i prof. Swianiewicza, zarząd po-
wiatu pod moim kierunkiem przez
te cztery lata zarabiał dla powiatu
każdego dnia po 73.100 zł (licząc
4 lata x 250 dni roboczych w roku
= 1000 dni urzędowania).

Myślę, że to najlepsza ocena
miara sprawności i jakości pracy
ludzi postawionych na tych stano-
wiskach.

CCoo  zz rreeaallnniiee  mmaajjąą  zz tteeggoo  mmiiee--
sszzkkaańńccyy  ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  ggmmiinn??

Głownie nowe wyremontowa-
ne drogi i ścieżki rowerowe, bois-
ka sportowe, infrastrukturę około-
turystyczną (drogi rowerowe
z pięknymi wiatami). A konkret-
nie:

Mieszkańcy Bierunia – 10 no-
wych dróg z chodnikami (ul. Pa-
triotów, Bohaterów Westerplatte,

Mieleckiego, Jagiełły, Bijasowic-
ka, Bojszowska, Chemików, Lę-
dzińska, Świerczyniecka, Lokal-
na), chodnik przy Krakowskiej
oraz trzy nowe mosty łącznie za
26 mln 350 tys. zł. Oprócz tego
dwa nowe Orliki, magazyn prze-
ciwpowodziowy, który 29 paź-
dziernika wizytowali jako wzorco-
wy w kraju wszyscy dyrektorzy Za-
rządów Melioracji i Urządzeń
Wodnych z całej Polski w ramach
wystawy EXPO-2014.

Mieszkańcy Lędzin – 10 no-
wych dróg z chodnikami i ścież-
kami rowerowymi (ul. Lędzińska
z rondem, Pokoju, Jagiellońska,
Dzikowa, Goławiecka, Zawiszy
Czarnego, Kątnego, część ul.
Ułańskiej, Hołdunowskiej, Mur-
ckowskiej), jeden nowy most, je-
den przepust, łącznie za 24 mln
622 tys. zł. Oprócz tego dwie syg-
nalizacje świetlne na przejściach
i nowy Orlik.

Mieszkańcy Imielina – 5 no-
wych dróg z chodnikami i ścież-
kami rowerowymi (ul. Brata Al-
berta, Dzikowa, Nowozachęty,
część Satelickiej i Podmiejskiej) za
8 mln 295 tys. zł.

Mieszkańcy Bojszów – 7 no-
wych dróg z chodnikami i ścież-

DDaawwnnaa  ssiieeddzziibbaa  PPZZDD..  

ZZaallaannee  mmaaggaazzyynnyy  pprrzzeecciiwwppoowwooddzziioowwee  ((mmaajj  22001100  rrookkuu))..  

TTyyllkkoo  ww llaattaacchh  22001111--22001144  nnaa  pprrzzeebbuuddoowwęę,,  
mmooddeerrnniizzaaccjjee  ii bbuuddoowwęę  nnoowwyycchh  ddrróógg  ii mmoossttóóww  
ppoowwiiaatt  wwyyddaałł  ppoonnaadd  8844,,55  mmllnn  zzłł,,  zz cczzeeggoo  aażż  
7700,,11  mmllnn  zzłł  ssttaannoowwiiłłyy  śśrrooddkkii  ppoozzyysskkaannee  zz zzeewwnnąąttrrzz  

DDooddaajjąącc  śśrrooddkkii  zzddoobbyyttee  ww rraammaacchh  pprrooggrraammóóww
„„MMoojjee  BBooiisskkoo  OOrrlliikk  22001122””  oorraazz  RRPPOOWWSSLL  nnaa  ddrrooggii
rroowweerroowwee,,  ssuummaarryycczznnaa  kkwwoottaa  ppoozzyysskkaannaa  nnaa  
iinnwweessttyyccjjee  pprrzzeekkrraacczzaa  7733,,11  mmllnn  zzłł..  ŁŁąącczznnee  nnaakkłłaaddyy
iinnwweessttyyccyyjjnnee  ww ttyycchh  llaattaacchh  wwyynniioossłłyy  ppoonnaadd  
8877  mmllnn  zzłł..

PPZZDD ii  mmaaggaazzyynnyy  pprrzzeecciiwwppoowwooddzziioowwee
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kami rowerowymi (ul. Wolska,
Bojszowska, Skromna, Barwna,
Trzcinowa, Gilowicka, Kopalnia-
na,) chodnik przy ul. Ruchu Opo-
ru, jeden nowy most, łącznie za
18 mln 866 tys. zł.

Mieszkańcy Chełmu Śląskiego
– 2 nowe drogi z chodnikami
i ścieżkami rowerowymi (ul. Od-
rodzenia i Techników) i jeden
przepust, łącznie za 4 mln 767
tys. zł.

To konkretne dokonania ostat-
niej kadencji. 

JJaakkiiee  ssąą  nnaajjwwaażżnniieejjsszzee  ppllaannyy
ii zzaammiieerrzzeenniiaa  ppoowwiiaattuu  nnaa  rrookk
22001155  ii llaattaa  nnaassttęęppnnee??  

Dzisiaj powiat ma się bardzo
dobrze. Realizujemy wszystkie za-
mierzenia inwestycyjne, nie bra-
kuje nam pieniędzy, mamy nowy
budynek starostwa, zarząd dro-
gowy i magazyny przeciwpowo-
dziowe, które z zazdrością podzi-
wiają moi goście. Do wartości na-
leżą bardzo dobre drogi powiato-
we, dobre szkoły powiatowe, naj-
niższe w Polsce bezrobocie. 

W zakresie inwestycyjnym na
rok 2015 zarząd powiatu przygo-
tował i już złożył wnioski do dofi-
nansowania na kolejnych 7 dróg
powiatowych, to jest: ul. Chemi-

ków w Bieruniu, ul. Gwarków
i Murckowską wraz z budową
ronda w ramach „schetynówek”,
ul. Hołdunowską i Goławiecką
(odcinek od Górek) w Lędzinach,
w ramach dotacji z MAiC, na
kwotę 14 mln zł, na które powiat
już ma zagwarantowane środki
zewnętrzne w 2015 roku,

W ramach rewitalizacji terenów
pogórniczych na terenach po
„starym Piaście” praktycznie już
ruszyła budowa w technologii do-
mu pasywnego placówki opie-
kuńczo-wychowawczej Lepszy
Start za kwotę 7 mln złotych. Do-
kumentacja projektowa i pozwo-
lenie na budowę są gotowe od
pół roku, a środki są zarezerwo-
wane z nowego rozdania RPO
WSL 2014-2020 w ramach Zinte-
growanych Inwestycji Terytorial-
nych, czyli z dotacji dedykowanej
bezkonkursowo dla powiatu. Na
pozostałą część terenu „starego
Piasta” powiat już ma – opraco-

waną przez firmę projektową FS
Projekt z Lędzin – autorską kon-
cepcję adaptacji budynku maszy-
ny wyciągowej byłej kopalni Piast
w Lędzinach na Zakład Opiekuń-
czo-Leczniczy/ Dom Pomocy Spo-
łecznej, wraz ze strefą wejściową
do Parku Sensorycznego, parku
wrażeń i doznań, parkiem lino-

wym, parkiem górniczym i ścianą
wspinaczkową oraz budynkiem
muzeum górnictwa. Na to też są
już dedykowane środki. Powiat
musi do 30 czerwca 2015 roku
dysponować dokumentacją pro-
jektową z pozwoleniem na I etap
budowy.

W ramach rozbudowy infrastruk-
tury turystyki rowerowej, w 2015 ro-
ku powiat rozpocznie budowę sieci
dróg rowerowych po wałach prze-
ciwpowodziowych w innowacyjnej
technologii Permavoid. Pierwszy pi-
lotażowy odcinek o długości 7 km
powstanie na lewym wale Wisły
i Gostynki pomiędzy Bieruniem No-

wym a Jedliną. Dokumentacja pro-
jektowa jest już prawie gotowa.
Środki czekają w ramach Funduszy
Ochrony Środowiska.

W ramach projektów konkur-
sowych RPO 2007-2013 z list re-
zerwowych oczekujemy na przy-
znanie dotacji w wysokości 3,8
mln zł na remonty szkół powiato-
wych (na wymianę sieci elektry-
cznej i wykładzin, malowanie sal
lekcyjnych, budowę parkingów
przy tych szkołach). Powiat jako
jeden z nielicznych samorządów
jest przygotowany do realizacji te-
go zadania, ma wszystkie wyma-
gane dokumentacje i pozwolenia
na budowę, więc zadeklarował
wykonanie tego zadania do 30
czerwca 2015 roku. Zatem cze-
kamy na decyzję.

W roku 2016 czeka duże wy-
zwanie, jakim będzie budowa pra-
wego wału przeciwpowodziowego
rzeki Przemszy w Chełmie Małym
oraz budowa drogi ekspresowej
S1, o której ciągle się mówi, a nie-
wiele robi. Trasa jest w końcu uz-
godniona (o czym piszemy w tym
wydaniu informatora). Nie są to
zadania ani gminy, ani powiatu,
ale dla dobra mieszkańców po-
wiatu. Dokumentację obwałowań

2244  ssttyycczznniiaa  22001133  rrookkuu  nnaassttąąppiiłłoo
ooffiiccjjaallnnee  oottwwaarrcciiee  nnoowweejj  ssiieeddzziibbyy
PPoowwiiaattoowweeggoo  ZZaarrzząądduu  DDrróógg  ii ŚŚlląąss--
kkiieeggoo  ZZaarrzząądduu  MMeelliioorraaccjjii  ii UUrrzząą--
ddzzeeńń  WWooddnnyycchh  ww  BBiieerruunniiuu  wwrraazz
mmaaggaazzyynnaammii  pprrzzeecciiwwppoowwooddzziioowwyy--
mmii..
NNoowwaa  ssiieeddzziibbaa  PPoowwiiaattoowweeggoo  ZZaa--
rrzząądduu  DDrróógg  zzaajjmmuujjee  ddwwuukkoonnddyyggnnaa--
ccyyjjnnyy,,  pprrzzeesszzkklloonnyy  ii kklliimmaattyyzzoowwaannyy
oobbiieekktt,,  ww kkttóórryymm  zznnaajjdduujjee  ssiięę  rróó--
wwnniieeżż  ssiieeddzziibbaa  ŚŚlląąsskkiieeggoo  ZZaarrzząądduu
MMeelliioorraaccjjii  ii UUrrzząąddzzeeńń  WWooddnnyycchh  ––
OOddddzziiaałł  ww BBiieerruunniiuu..  NNaa  tteejj  ssaammeejj
ddzziiaałłccee,,  oo ppoowwiieerrzzcchhnnii
55..440066,,0000  mm22,,  pprrzzyy  uulliiccyy  WWaarrsszzaaww--
sskkiieejj  116688,,  zznnaallaazzłłyy  mmiieejjssccee  PPoowwiiaa--
ttoowwee  ii WWoojjeewwóóddzzkkiiee  MMaaggaazzyynnyy
PPrrzzeecciiwwppoowwooddzziioowwee..
WWcczzeeśśnniieejj  PPoowwiiaattoowwyy  ZZaarrzząądd  DDrróógg
mmiieeśścciiłł  ssiięę  ww ssttaarryymm,,  cciiaassnnyymm  bbaarraa--
kkuu,,  bbeezz  wwłłaaśścciiwweeggoo  zzaapplleecczzaa  ggaarraa--
żżoowweeggoo  ii tteecchhnniicczznneeggoo,,  pprrzzeejjęęttyymm
ppoo  ddaawwnnyymm  oobbwwooddzziiee  ddrrooggoowwyymm,,
aa mmaaggaazzyynnyy  ŚŚZZMMiiUUWW  pprrzzyy  uull..  SSttaa--
rroowwiiśśllaanneejj  77 zzoossttaałłyy  ww 22001100  rrookkuu
kkoommpplleettnniiee  zzaallaannee..  PPZZDD  wwzzbbooggaacciiłłoo
ssiięę  ppoonnaaddttoo  oo nnoowwee  zzaapplleecczzee  mmaa--
ggaazzyynnoowwoo--wwaarrsszzttaattoowwee  ii ggaarraażżee,,
ww kkttóórryycchh  pprrzzeecchhoowwyywwaannyy  jjeesstt
sspprrzzęętt  ttrraannssppoorrttoowwyy  ii ddrrooggoowwyy..  
IInnwweessttyyccjjaa  zzoossttaałłaa  zzrreeaalliizzoowwaannaa  zzee
śśrrooddkkóóww  bbuuddżżeettoowwyycchh  ppoowwiiaattuu,,
ddoottaaccjjii  cceelloowweejj  zz WWoojjeewwóóddzzttwwaa
ŚŚlląąsskkiieeggoo  oorraazz  ddoottaaccjjii  zz bbuuddżżeettuu
ppaańńssttwwaa  nnaa  uussuuwwaanniiee  sskkuuttkkóóww  ppoo--
wwooddzzii..

BBuuddoowwaa  bbuuddyynnkkuu  PPoowwiiaattoowweeggoo  ZZaarrzząądduu  DDrróógg  ww  BBiieerruunniiuu  wwrraazz  zz  mmaaggaazzyynnaammii  pprrzzeecciiwwppoowwooddzziioowwyy--
mmii  kkoosszzttoowwaałłaa  33..884400..775599,,6600  zzłł..

ppoowwiiaattbbll..ppllppoowwiiaattbbll..ppll

IIddąącc  ttookkiieemm  wwyylliicczzeeńń  „„WWssppóóllnnoottyy””  ii pprrooff..  
SSwwiiaanniieewwiicczzaa,,  zzaarrzząądd  ppoowwiiaattuu  ppoodd  mmooiimm  
kkiieerruunnkkiieemm  pprrzzeezz  ttee  cczztteerryy  llaattaa  zzaarraabbiiaałł  ddllaa  ppoowwiiaattuu
kkaażżddeeggoo  ddnniiaa  ppoo  7733..110000  zzłł  ((lliicczząącc  44 llaattaa  xx  225500  ddnnii
rroobboocczzyycchh  ww rrookkuu  ==  11000000  ddnnii  uurrzzęęddoowwaanniiaa))..
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To nazwa placówki opiekuń-
czo-wychowawczej wraz z mie-
szkaniami chronionymi dla dzieci
i młodzieży, która będzie pier-
wszym w powiecie i jednym z nie-
licznych w Polsce tzw. budynków
pasywnych, wykorzystujących in-
nowacyjne rozwiązania technolo-
giczne w zakresie ogrzewania
obiektu (zużycie energii do
ogrzewania nie może przekro-
czyć 15,0 kWh/ m2/ rok). Wyjąt-
kowość tego przedsięwzięcia,
ogromne wyzwanie, jakie stawia
budowa oraz jej prestiż sprawia-
ją, że kilka uczelni ubiega się
o patronat badawczy w zakresie
zastosowanych rozwiązań ekolo-
gicznych. Koncepcję budowy
przedstawili Grupa Doradcza

ALTIMA sp. z o.o. oraz Studio
Projektowe Jakub Gałęski.

Nazwa Lepszy Start pasuje do
funkcji polegającej na pomocy
dzieciom i młodzieży znajdującej
się w trudnej sytuacji życiowej jak
i do samego obiektu, który ma
wyznaczyć nowy standard dla te-
go typu budynków w całym re-
gionie.

Koncepcja zakłada pasywność
budynku. Żeby móc to spełnić
niezbędne jest zastosowanie wie-
lu rozwiązań odnoszących się za-
równo do technologii jak i do
elementów funkcjonalno-prze-
strzennych. To wszystko ma two-
rzyć inteligentną całość, która
w użytkowaniu będzie wygodna,
skuteczna i ekonomiczna.

Najważniejszym jednak zało-
żeniem jest prawidłowe pełnienie
funkcji domu dla jego mieszkań-
ców. Przyszli lokatorzy będą mie-
li do dyspozycji wygodne pokoje,
jasną i dużą przestrzeń dzienną
oraz wspaniały teren dookoła
w formie wielofunkcyjnego
OGRODU, którym będą mogli
się opiekować i w którym będą
mogli spędzać wolny czas, bois-
ko, sad owocowy.

Obiekt przewidziany jest dla
14 wychowanków, nad którymi
opiekę będą sprawować psycho-
log, wychowawcy, pedagog, pra-
cownik socjalny. Obsługą zajmie
się dział administracyjny. Podo-
pieczni będą mieli do swojej dy-
spozycji pokoje dwu- i trzyosobo-

we, trzy łazienki i trzy WC, pokój
dzienny i pokój do zajęć kom-
pensacyjno-terapeutycznych.
Oprócz tego w budynku znajdą
się mieszkania chronione dla
pełnoletnich wychowanków pie-
czy zastępczej.

Teren inwestycyjnie obejmuje
powierzchnię 461,2 arów, ob-
szar opracowania – 37,6 arów.
Przewidywana powierzchnia bu-
dynku wynosi 655 m?.

Budowa placówki może się roz-
począć w 2015 roku. Za jej budo-
wą najsilniej przemawiają bardzo
wysokie koszty utrzymania dzieci
z naszego powiatu w innych pla-
cówkach opiekuńczo-wychowaw-
czych w Polsce ora możliwość
stworzenia miejsc pracy. 

LLeeppsszzyy  SSttaarrtt
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wykonuje wójt Chełmu Śląskiego.
Myślę, że wzajemne wsparcie i po-
łączenie sił samorządowych, kiedy
będzie już pozwolenie na budowę,
pozwoli zdobyć i na to zadanie
środki z rezerwy celowej MAiC.

CCzzeeggoo  ppaannuu  żżyycczzyyćć  nnaa  kkoonniieecc
kkaaddeennccjjii??

Przede wszystkim zdrowia, wy-
trwałości i … reelekcji na kolejną
kadencję. Zamierzam kandydo-
wać tylko do władz powiatu.
Mam dla tego powiatu jeszcze kil-
kanaście pomysłów, pokłady
energii w sobie. Na pewno do
końca tej kadencji zrobię jeszcze

kilka miłych niespodzianek mie-
szkańcom. Dzisiaj powiat bieruń-
sko-lędziński to synonim dobro-
bytu, doskonałej infrastruktury
drogowo-mostowej, dobrego rzą-
dzenia, dobrego miejsca do za-
mieszkania. I nie jest to ocena
autochtonów tylko ludzi z ze-

wnątrz. Sądzę, że to najlepsza re-
komendacja dla naszego powiatu
(jako jedyny powiat w południo-
wej części Polski nie notujemy
spadku liczby mieszkańców tylko
jej przyrost – przybyło nas przez te
15 lat około 3.000). Czy to nie
napawa optymizmem?

Powiat od kilku lat rewitalizuje
teren i majątek po byłej kopalni
Piast w Lędzinach. Proces ten roz-
począł się w 2006 roku, kiedy
powiat otrzymał 4,6 ha nierucho-
mości Skarbu Państwa położonej
w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej
pod warunkiem wykorzystania jej
na cele społeczne. Powstało Po-
wiatowe Centrum Społeczno-Go-
spodarcze z siedzibą jednostek
powiatu (m.in. Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie), inkuba-
torem przedsiębiorczości i orga-
nizacji pozarządowych. Tu po-
wstanie budowany od podstaw
ośrodek Lepszy Start. W budynku

po dawnej maszynie wyciągowej
planowany jest Zakład Opiekuń-
czo-Leczniczy.

Głównym celem funkcjonowa-
nia zakładu będzie udzielanie
świadczeń zdrowotnychw zakre-
sie opieki długoterminowej dla
dorosłych. Zakład będzie zajmo-
wać się leczeniem, pielęgnacją
i rehabilitacją osób przewlekle
chorych nie wymagających ho-
spitalizacji lecz całodobowej,
profesjonalnej pielęgnacji, reha-
bilitacji oraz kontynuacji lecze-
nia.

Placówka wyposażona zosta-
nie w gabinety odnowy biologi-

cznej, masażu, salę gimnasty-
czną dla organizacji zajęć spor-
towych (np. fitness, joga). W są-
siedztwie budynku urządzony zo-
stanie park rekreacyjny z wydzie-

loną powierzchnią pod sad,
ogród warzywny i kwiatowy,
uprawiane i pielęgnowane przez
mieszkańców jako forma aktywi-
zacji osób starszych.

ZZaakkłłaadd  OOppiieekkuuńńcczzoo--LLeecczznniicczzyy  
ii DDoomm  PPoommooccyy  SSppoołłeecczznneejj

TTrraassyy  rroowweerroowwee
W 2014 roku powiat sfinalizował projekt

pod nazwą „Baza dla aktywnych form turysty-
ki – modernizacja tras rowerowych w powiecie
bieruńsko-lędzińskim – etap I”, współfinanso-
wany ze środków Unii Europejskiej. Polegał on
na modernizacji istniejących tras rowerowych
(nr 8, 101, 151, 152, 153 i 158 w granicach
wszystkich pięciu gmin powiatu) oraz wyposa-
żeniu ścieżek w miejsca przystankowe.

Całkowity koszt realizacji projektu zamknie
się w kwocie 940.731,50 zł, przy dofinanso-
waniu w wysokości 85% kosztów przedsięw-
zięcia. Realizacja projektu oznacza 65,5 km
dróg rowerowych z nowym oznakowaniem,
26 zbudowanych od podstaw punktów posto-
jowymi, 18. zadaszonych wiat o powierzchni
25 m2 każda i 8 punktów przystankowych

wyposażonych w ławki, mapy, stojaki na ro-
wery i kosze na śmieci.

Wszystkich miłośników rowerowej rekreacji
ucieszy z pewnością możliwość jazdy po wiś-
lanych wałach. W przyszłym roku powstanie
Nadrzeczna trasa rowerowa.

5 sierpnia 2014 roku powiat zawarł ze Śląs-
kim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Katowicach umowę użyczenia i nabył prawo
do budowy drogi rowerowej na koronie lewe-
go wału przeciwpowodziowego Wisły, poczy-
nając od mostu w ciągu ulicy Warszawskiej
(droga DK 44) przy „Degolówce” w Bieruniu
do ujścia rzeki Gostyni) oraz na koronie lewe-
go wału przeciwpowodziowego rzeki Gostyni,
od ujścia do rzeki Wisły do mostu w ciągu uli-
cy Turystycznej (droga DW 931).

W kolejnych etapach planuje się budowę
dróg rowerowych w koronie lewego wału wiś-
lanego od ujścia Przemszy do mostu w Bieru-

niu w ciągu DK 44 i od ujścia rzeki Gostyni do
ujścia Pszczynki (do granicy z powiatem
pszczyńskim) oraz wzdłuż rzeki Pszczynki
w Bojszowach. 

JJeeddnnaa  zz  wwiiaatt..

OObbeeccnnyy  ii  pprrzzyysszzłłyy  wwyygglląądd  oobbiieekkttuu..  



8 ppoowwiiaattbbll..ppll

PPrrzzeewwooddnniicczzeenniiee  RRaaddzziiee  PPoowwiiaattuu
bbyyłłoo  kkoolleejjnnyymm  eettaappeemm  ppaannaa  ddzziiaa--
łłaallnnoośśccii  ssaammoorrzząąddoowweejj  ii ppoolliittyy--
cczznneejj..  JJaakkaa  jjeesstt  ppaannaa  rreefflleekkssjjaa
zz ttyymm  zzwwiiąązzaannaa??

– Przewodniczenie Radzie jest
zaszczytem. Obowiązkiem przewo-
dniczącego Rady Powiatu jest dbać
o interesy całego powiatu, o wła-
ściwą atmosferę obrad i kulturę
procedowania. Rada to zespół ra-
dnych pięciu gmin. Bez większości
żadna jej część nie jest w stanie ni-
czego uchwalić samodzielnie. I na-
leży dziękować radnym, że potrafi-
li wznieść się ponad partykularne
interesy poszczególnych gmin. 

16 lat, które upływają od powo-
łania powiatu, pokazuje że powiat
jest potrzebny. Na przykład Bie-
ruń, w którym pracowałem trzy
kadencje jako wiceprzewodniczą-
cy rady, samodzielnie miałby
o wiele więcej problemów do po-
konania. Dwa szczeble samorzą-
du na danym terenie dają większe
możliwości i skuteczność działa-
nia. W porównaniach gmina –
powiat – sejmik województwa
śląskiego, powiatowi bliżej jest do
sejmiku. Przy czym przewaga po-
wiatu nad sejmikiem polega na
tym, że nie ma tu partyjności.
W przeciwieństwie do sejmiku,
w którym interesy polityczne prze-
ważają nad ogólnowojewódzkimi.
Tego doświadczałem w sejmiku,
gdzie potrafiliśmy godzinami
sprzeczać się o kwestie procedu-
ralne, a bywało, że sesja trwała
od jedenastej przed południem do
pierwszej po północy. 

Oczywiście, powiat i gminy ry-
walizują o swój jak najlepszy wize-
runek. Chcą udowodnić, że warto
na każdy z tych samorządowych
szczebli stawiać. Minionych 16 lat,
a szczególnie ostatnie cztery lata,
dobitnie tego dowiodło. Są etapy
konfliktów, nie zawsze interesy są
zgodne, ale gdyby zawsze istniała
dobra wola, to można jeszcze wię-
cej zrobić dla społeczności powia-
tu. Mniej zacietrzewienia, kłótni,
a więcej dialogu, rozmowy szersze-
go spojrzenia na powiat….

W powiecie nie ma walki polity-
cznej, jest walka międzygminna.
Radni zakładają, że w pierwszej
kolejności koniecznie muszą zrobić
coś dla swojej gminy, a niekonie-
cznie dla powiatu. Wielokrotnie na
tym tle dochodziło do różnicy zdań
i poglądów. I tutaj pojawiała się ro-
la przewodniczącego jako media-
tora, osoby zaangażowanej nie tyl-
ko i wyłącznie w sprawy miasta
z którego pochodzi, czuwającego
nad równowagą, nad realizacją
celów całej powiatowej wspólnoty.

Jako historyk mogę powiedzieć,
że czasami postawy pojedynczych
radnych były jak postawa Rejtana
w czasie sejmu czteroletniego. At-
mosfera była gorąca szczególnie
wtedy, kiedy radni chcieli pokazać,
że walczą o swój elektorat, o swoje
gminy, a inni radni nie chcą, nie
potrafią podjąć właściwej decyzji.
Cóż, taka jest polityka, takie są
realia i takie są działania. Trzeba
być do tego przygotowanym. 

NNaawweett  kkoosszztteemm  uusszzcczzeerrbbiieenniiaa
sswwoojjeeggoo  wwiizzeerruunnkkuu??

Tak. Jako przewodniczący rady
byłem atakowany w mediach
w niewybredny sposób. Przypomnę
atak, który nastąpił na mnie, kiedy
komisje rady nie zajęły stanowiska
w sprawie języka śląskiego. Nie za-
jęły, bo nikt (!) z radnych nie wyra-
ził woli ani potrzeby obradowania
nad projektem uchwały lub stano-
wiska – ani na komisji, ani na sesji.
Potem też było wiele czasu i okazji,
aby do tego tematu powrócić. Nikt
nie powrócił. A przecież nigdy ża-
den radny nie był ograniczany
przeze mnie w dyskusji. Wszystkie
tematy były kierowane na obrady
w komisjach i na sesje rady. Nie
pozwoliłem sobie na blokowanie
czegokolwiek.

Z gazety, której jestem szczegól-
nym „ulubieńcem”, dowiaduję się,
że jest grupa osób chcących wrócić
do projektu uchwały w sprawie ję-
zyka śląskiego, ale bez Bergera.
Osoba wypowiadająca się w tym
temacie wie, co w głowie Bergera
gości. Chciałbym zadać retoryczne
pytanie: ilu było radnych chcących

Więcej wspólnoty, 
mniej walki…

Rozmowa z JÓZEFEM BERGEREM
– przewodniczącym Rady Powiatu

przegląd

KKRRZZYYŻŻ  KKAAWWAALLEERRSSKKII  DDLLAA
BBEERRNNAARRDDAA  BBEEDDNNOORRZZAA.. Pod-
czas spotkania w Urzędzie Wo-

jewódzkim w Katowicach, 13
października, wojewoda śląski
Piotr Litwa uhonorował odzna-
czeniami i medalami grupę
osób zasłużonych w różnych
dziedzinach, wśród nich także
przedstawicieli naszego powia-
tu. Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski otrzymał sta-
rosta bieruńsko-lędziński Ber-
nard Bednorz. Złotymi Medala-
mi za Długoletnią Służbę zostali
wyróżnieni Stanisław Jagoda,
wójt gminy Chełm Śląski i Ma-
rian Ryglewicz, naczelnik Wy-
działu Promocji Starostwa Po-
wiatowego.

DDAARR  KKRRWWII.. „Oddając własną
krew, dobrowolnie i bezintere-
sownie, to gest o wysokiej war-
tości moralnej i obywatelskiej.

To dar życia… Niech dawcy
krwi, którym należy się wdzię-
czność wszystkich, będą coraz
liczniejsi we wszystkich czę-
ściach świata” (Jan Paweł II).
Pełnoletnia młodzież oraz pra-
cownicy PZS w Lędzinach, łą-
cznie 17 osób, po raz kolejny
wzięli udział w akcji honorowe-
go krwiodawstwa. Oddali 8,5
litra tego bezcennego płynu. 

Po raz 18. oddali krew ucz-
niowie PZS w Bieruniu. Do paź-
dziernikowej akcji zorganizowa-
nej we współpracy z Regional-
nym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa z Katowic
włączyło się 56 uczniów, z któ-
rych wielu to „recydywiści”, po-
siadający książeczki Honorowe-
go Dawcy Krwi. Łącznie ucznio-
wie oddali prawie 12 litrów
krwi. Dziękujemy wszystkim,
którzy ofiarowali cząstkę włas-
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nej krwi dla ratowania życia
ciężko chorym i oczekującym
pomocy. 

DDZZIIEEŃŃ  MMIIĘĘDDZZYYNNAARROODDOOWWYY.

Nasze starostwo odwiedziły 29
września dwie cudzoziemskie
grupy, reprezentujące dwa kra-
je, różne pokolenia. Pierwsza
była grupa gimnazjalistów
z Gundelfingen, z partnerskie-
go dla Bierunia miasta
w Niemczech, ze szkoły, która
od 15 lat blisko współpracuje
z bieruńskim ogólniakiem. Je-
szcze za młodzieżą nie za-
mknęły się drzwi, a już pod sta-
rostwo podjechał autobus
z partnerskiego dla powiatu
czeskiego Uničova, który przy-
wiózł 32-osobową grupę senio-
rów z tego miasta, na czele
z burmistrzem Daliborem Hora-
kiem.

Czescy gości przyjechali na
Śląsk na jednodniowe odwie-
dziny, na krótki rekonesans po
powiecie i okolicy. Najpierw je-
dnak zaglądnęli do Pszczyny,
gdzie obejrzeli starówkę, za-
mek, park zamkowy, pokazową
zagrodę żubrów i miejscowy
skansen. Potem dojechali do
Bierunia.

Obie grupy gości spotkały się
podczas obiadu, po którym ra-
zem ustawiły się do pamiątko-
wego zdjęcia. Potem Niemcy
pojechali do Oświęcimia,
a Czesi do Lędzin, aby obejrzeć
Plac Farski i okoliczne zabytki. 

WW  RROOCCZZNNIICCEE  WWRRZZEEŚŚNNIIAA  ––
PPAAMMIIĘĘĆĆ  II CCZZEEŚŚĆĆ!!  26 września
w PZS w Lędzinach miała miej-
sce uroczysta akademia upa-
miętniająca 75. rocznicę po-
wstania Polskiego Państwa Pod-
ziemnego. Wrzesień to szcze-
gólny miesiąc w historii narodu

przegląd
procedować nad tym tematem
i dlaczego nie zabiegali o to tak,
jak w innych sprawach, na przy-
kład inwestycyjnych? 

RRaaddnnyy  nniiee  jjeesstt  oobbcciiąążżoonnyy  ttaakkąą
ooddppoowwiieeddzziiaallnnoośścciiąą  jjaakk  pprrzzeewwoo--
ddnniicczząąccyy..  NNiiee  zzaawwsszzee  cchhccee  lluubb  ppoo--
ttrraaffii  wwyywwaażżyyćć  pprrooppoorrccjjee,,  bbrraakkuujjee
mmuu  wwiieeddzzyy,,  ddoośśwwiiaaddcczzeenniiaa..  

– Posłużę się przykładem dróg
powiatowych. To był temat domi-
nujący w tej kadencji, pochłaniają-
cy ogromne nakłady i środki. Od
początku zakładaliśmy, że najwięk-
sze nakłady na drogi będą pod ko-
niec kadencji w Lędzinach. Z pro-
stej przyczyny: Lędziny zaczęły rea-
lizować program budowy kanali-
zacji sanitarnej. Wiadomym jest, że
nie udaje się w naszym powiecie
przeprowadzić kanalizacji w cho-
dnikach lub przez posesje. Jeżeli
wszystkie drogi czeka rozkopanie,
nie można spodziewać się, że zo-
staną one wcześniej wyremon-
towane… Właściwy czas nadszedł
i teraz zadania drogowe koncen-
trują się w Lędzinach.

Radni niejednokrotni nie wiedzie-
li, jak wygląda struktura drogowa,
jakie wynikają z tego konsekwencje.
Że najwięcej dróg powiatowych jest
w Lędzinach, następnie w Bojszo-
wach i Bieruniu. Szczególnie na sty-
ku tych trzech gmin dochodziło do
nieporozumień i ostrych spięć na se-
sjach rady. Tak samo mocno radni
się angażowali w realizację zadań
nie tylko w mieście, ale i w swojej
dzielnicy, czując się nie tyle radnym,
co kierownikiem robót. Zarząd od
początku starał się wprowadzić za-
sadę, że dokumentacja jest podsta-

wą do rozliczenia wykonawcy, który
wygrywał w przetargu. Nie zawsze
szło to w parze z oczekiwaniami ra-
dnych, którzy chcieli szerszego za-
kresu robót. Mam uwagę dla ra-
dnych: nim podejmą decyzję, niech
się zastanowią, czy inwestycja bę-
dzie służyła tylko ich miejscowości,
czy wszystkim ościennym gminom.
Przykładem może być ul. Trzcinowa
w Bojszowa. Działania, jakie zostały
podjęte przy tej drodze ruchliwej,
wąskiej, w kiepskim stanie techni-
cznym wywołały wiele emocji.
A przecież droga ta służy codziennie
tysiącom mieszkańców powiatu
i komunikacji z sąsiednimi miastami
i gminami. 

TTaa  kkaaddeennccjjaa  bbyyłłaa  bbaarrddzzoo,,  bbaarr--
ddzzoo  „„ddrrooggoowwaa””……

To wynikało z potrzeb. Ukorono-
waniem była budowa Powiatowe-
go Zarządu Dróg wraz z zaple-
czem garażowo-warsztatowym,
dosprzętowienie firmy, budowa
i wyposażenie wojewódzkich
i miejskich magazynów przeciwpo-
wodziowych. 

Ale nie zamykaliśmy oczu na in-
ne problemy. Osobiście ogromnie
leżała mi na sercu sprawa oświaty
– niezwykle trudna dla każdej gmi-
ny i powiatu. Z jednej strony chce-
my zrobić wszystko, żeby nasze
dzieci i nastolatki miały jak najlep-
sze warunki, z drugiej strony pa-
trzymy, ile nas to będzie kosztowa-
ło. Przyczyny demograficzne po-
wodują co roku ogromny ból gło-
wy dyrektorów, zarządu i radnych.
Jak do tej pory wszystkie strony wy-
wiązują się ze swego zadania. Nie
zamykamy placówek oświatowych,

które rekompensują to dobrymi
wynikami nauczania i licznymi in-
nymi sukcesami. Miejmy nadzieję,
że to zostanie utrzymane. Oba na-
sze Powiatowe Zespoły Szkół i Li-
ceum Ogólnokształcące wzboga-
ciły się o Orliki. W szkołach wyko-
nane zostały remonty (największy
zakres – w LO). Oświata wzboga-
ciła się o nowe pomoce naukowe,
pracownie. Nie odstajemy od bar-
dzo dobrze wyposażonych szkół
europejskich. Śmiało możemy
chwalić się tym przed licznymi
gośćmi zagranicznymi, przyjeż-
dżającymi w ramach rozwiniętych
programów wymiany międzynaro-
dowej. Niestety, zostały ograniczo-
ne gwarancje pracy dla uczniów
szkół górniczych, na co nie mamy
jednak większego wpływu. Wybu-
dowaliśmy Poradnię Psychologi-
czno-Pedagogiczną.

ZZaatteemm  ppooddssuummoowwuujjąącc……
Mimo różnych problemów je-

stem zbudowany tym, co ta rada
wspólnie z zarządem kierowanym
przez starostę Bernarda Bednorza
wypracowała. Mimo niejednokrot-
nie krytycznego spojrzenia rada
większość decyzji zarządu akcepto-
wała. W ostatecznym bilansie pra-
cowaliśmy w miarę zgodnie. Radni
potrafili wyważyć „za” i „przeciw”.
Przez cztery lata mogłem kierować
wyjątkową radą: bardzo zaanga-
żowaną, rzetelnie wykonującą po-
wierzony mandat radnego.

Życzę kolejnej radzie i kolejne-
mu przewodniczącemu, żeby po-
trafili na koniec kadencji powie-
dzieć, że ich wyniki są jeszcze lep-
sze od wyników poprzedników.

30 października zostały wrę-
czone nagrody w konkursie Inno-
silesia 2013, Innowator Śląska
i współpracy sfery przedsiębiorstw
i nauki. Wyróżnienia trafiły do
firm i samorządów lokalnych,
które stworzyły korzystny klimat
sprzyjający rozwojowi przedsię-
biorczości. Konkurs jest organizo-
wany pod patronatem marszałka
województwa śląskiego.

Nasz powiat został uhonoro-
wany wyróżnieniem w kategorii
„Usługi publiczne na rzecz przed-
siębiorczości”, za System Infor-
macji Przestrzennej (SIP). Wręcze-
nie nagród odbywało się w trak-
cie konferencji nt. budowania
partnerstwa na rzecz inteligen-
tnego rozwoju regionu przez
współpracę biznesu, nauki i sa-
morządu.Poza wyróżnieniem
przyznano tylko jedną, główną
nagrodę.

Nagrodę w imieniu powiatu
bieruńsko-lędzińskiego odebrał
wicestarosta Henryk Barcik.

INNOSILESIA 2013

HHeennrryykk  BBaarrcciikk  zz  wwyyrróóżżnniieenniieemm  ii  wwssppóółłoorrggaanniizzaattoorrzzyy  kkoonnkkuurrssuu..

9

ZD
JĘ

C
IE

: M
AR

IA
N

 R
YG

LE
W

IC
Z



10 ppoowwiiaattbbll..ppll

IV kadencja Rady Powiatu zakończona!

Największy budżet,  

RRAADDNNII  IIVV  KKAADDEENNCCJJII  ((22001100--22001144))
HHeennrryykk  BBaarrcciikk – Wicestarosta Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
BBeerrnnaarrdd  BBeeddnnoorrzz – Starosta Bieruńsko-Lędziński
JJoozzeeff  BBeerrggeerr – Przewodniczący Rady Powiatu
WWiieessłłaaww  BBiiggooss – Zastępca Przewodniczącego Komisji Społecznej, Promo-

cji Zdrowia i Kultury Fizycznej
KKaazziimmiieerrzz  CChhaajjddaass – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
WWaalleennttyy  GGoocczzoołł  – Przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju; Sekre-

tarz Komisji Rewizyjnej
MMiirroossłłaawwaa  
JJaacchh--SSoossnnaa – Zastępca Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury

i Bezpieczeństwa Publicznego
MMaarriiaa  JJaannoottaa – Członek Komisji Budżetu i Finansów oraz Edukacji, Kul-

tury i Bezpieczeństwa Publicznego
CCzzeessłłaaww  KKłłyykk – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
AAnnnnaa  KKuubbiiccaa – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
UUrrsszzuullaa  MMyyaallsskkaa – Przewodnicząca Komisji Społecznej, Promocji Zdrowia

i Kultury Fizycznej
ŁŁuukkaasszz  OOddeellggaa – Członek Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego;

Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki
i Rozwoju

AAlloojjzzyy  PPaalloowwsskkii – Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów
GGrrzzeeggoorrzz  PPlleewwnniiookk – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeń-

stwa Publicznego
MMaarreekk  SSppyyrraa – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
WWłłaaddyyssłłaaww  TTrrzzcciińńsskkii – Członek Komisji Gospodarki i Rozwoju
MMaarriiuusszz  ŻŻoołłnnaa – Członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Edukacji, Kultu-

ry i Bezpieczeństwa Publicznego

Po części roboczej obrad od-
była się krótka część uroczysta,
podczas której przewodniczący
Rady Powiatu Józef Berger przy-
pomniał, że w tej kadencji odby-
ły się 52 sesje rady, w tym sześć
nadzwyczajnych. Szczególny
charakter miały sesje poświęco-
ne podpisaniu umowy o partner-
stwie pomiędzy powiatem a Mia-
stem Unièov w Czechach
(w 2012 roku) przyjęciu Strategii
Rozwoju Powiatu Bieruńsko-Lę-
dzińskiego na lata 2014-2020
„SBL 2020” (2014 rok) oraz uro-
czysta sesja z okazji XV-lecia po-
wiatu (w 2013). Frekwencja na
posiedzeniach wynosiła średnio
94%. Najniższa była w latach
2012-2013.

Przewodniczący Józef Berger po-
dzielił się osobistymi uwagami i ref-
leksjami wynikającymi z minionych
czterech lat. Podziękował radnym
i Zarządowi Powiatu za bardzo
dobrą robotę, za przysporzenie po-
wiatowi wielu dziesiątek milionów
złotych, za właściwą realizację za-
dań, za dobre pilnowanie gospo-
darstwa. Za to, że w rankingu inwe-
stycyjnym powiatów z miejsca 279
na początku kadencji awansowaliś-
my na 2 miejsce kraju (na 314 po-
wiatów), za co od najpoważniejsze-
go pisma samorządowego „Wspól-
nota” otrzymaliśmy dyplom i sta-
tuetkę Kazimierza Wielkiego. Złożył
także podziękowania naczelnikom,
dyrektorom jednostek powiato-
wych, wszystkim pracownikom.

– Niech nasz powiat w dalszym
ciągu tak wspaniale się rozwija,
niech tworzy się więź powiatowa,
która spowodowałaby – to jest
moja refleksja – że walcząc o po-
mnażanie majątku całego powia-
tu radni przestaliby być delegata-
mi wójtów i burmistrzów – zakoń-
czył.

Starosta Bernard Bednorz poin-
formował, że w IV kadencji, od
1 grudnia 2010 do października
2014, powiat pozyskał na inwe-
stycje 73,1 mln zł! 

– W przeliczeniu na dni i godzi-
ny można powiedzieć, że podczas
tej sesji wpłynęło do powiatu 15
tys. zł. To jest jeden z konkretów
naszej pracy – powiedział Ber-
nard Bednorz. – Zaczynaliśmy ka-

dencję z długiem 7.898.717,09
zł, kończymy ją z długiem
4.391.811 zł. Powiat ma dzisiaj
doskonałą kondycję finansową.
Statuetka Kazimierza Wielkiego
jest dla nas zaszczytnym wyróż-
nieniem.

Starosta poinformował, że je-
szcze w tym roku powiat otrzyma
pieniądze na rondo w Lędzi-
nach, na remonty ulic Gwarków
i Murckowskiej w Lędzinach. Na
pewno Lędziny otrzymają pro-
mesę z tytułu usuwania skutków
klęsk powodziowych w wysoko-
ści 2 mln 780 tys. zł na ulicę
Hołdunowską. W 2015 roku re-
mont tej ulicy powinien zostać
zakończony. Dzięki dzisiejszym
decyzjom rady zaprojektujemy

23 października odbyły się ostatnie w czwartej kadencji obrady Rady Powiatu. Podczas sesji podjęte zo-
stały uchwały w sprawie „Programu współpracy powiatu bieruńsko-lędzińskiego z organizacjami poza-
rządowymi oraz z innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2015”, w sprawie zmian budżetu powiatu
bieruńsko-lędzińskiego na rok 2014 oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu bieruń-
sko-lędzińskiego na lata 2014-2024. Radni przyjęli również dwa stanowiska: w kwestii likwidacji przez
Kompanię Węglową SA uprawnień emerytów i rencistów do bezpłatnego węgla oraz zaplanowania
środków finansowych na zabezpieczenie przeciwpożarowe kościoła pw. św. Klemensa w Lędzinach. 
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 wielkie inwestycje
chodnik na ul. Ułańskiej, aby
pozostawić tę ulicę w dobrej
kondycji, aby mieszkańcy tej uli-
cy mieli zagwarantowane wyko-
nanie robót do 30 kwietnia.
Wprowadziliśmy do planu inwe-
stycję na ulicy Podmiejskiej. Na
pewno ulica Goławiecka otrzy-
ma promesę w wysokości 1 mln
zł. Mamy pozwolenie i doku-
mentację na budowę Ośrodka
Lepszy Start oraz opracowaną
wstępną koncepcję na projekt
zagospodarowania budynku po
byłej maszynie wyciągowej na
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
i Dom Opieki. W przyszłym roku
rozpoczniemy budowę dróg ro-

werowych po wałach przeciwpo-
wodziowych. Drogi te będą
sprzyjać rozwojowi turystyki ro-
werowej w naszym powiecie.
Starosta również podziękował
radnym, przewodniczącemu
i swoim współpracownikom za
współpracę. 

Na zakończenie radni otrzyma-
li pamiątkowe upominki w posta-
ci kalendarzy i wiecznych piór. 

Więcej informacji o efektach
czteroletniej pracy radnych za-
wartych jest w odrębnie przygoto-
wanym zwartym wydawnictwie pt.
„Raport z dokonań Rady Powiatu
IV kadencji 2010-2014”. 

SSTTAANNOOWWIISSKKOO
RRaaddyy  PPoowwiiaattuu  BBiieerruuńńsskkoo--LLęęddzziińńsskkiieeggoo

zz  ddnniiaa  2233..1100..22001144

W powiecie bieruńsko-lędzińskim od lat wydobywają węgiel dwie
największe głębinowe kopalnie w Europie: „Piast” i „Ziemowit”. Tu
żyją pokolenia rodzin utrzymujących się z ciężkiej pracy w górnictwie,
mieszka blisko 8 tysięcy emerytów górniczych, którzy niedawno do-
wiedzieli się o odebraniu im przysługującego dotychczas deputatu
węglowego – świadczenia, które nabyli podejmując pracę w trudnym
i niebezpiecznym zawodzie. Decyzja Kompanii Węglowej SA spowo-
duje w ciągu jednego roku utratę łącznie trzech ton deputatowego
węgla. To sprawi, że każde gospodarstwo domowe emerytowanych
górników i rencistów górniczych będzie uboższe o prawie 1.500 zł.

Działanie Kompanii Węglowej wywrze negatywny wpływ na sytua-
cję materialną znacznej części mieszkańców powiatu bez możliwości
zarobkowania ponieważ są „starzy i niezdolni do pracy”, którym od-
biera się łącznie ok. 12 mln zł rocznie. Pieniądze, których emeryci
potrzebują na niezbędne do życia artykuły, lekarstwa itp. kosztem
ograniczenia bieżących potrzeb będą musieli przeznaczyć na węgiel
w celu ogrzania własnych mieszkań. 

Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego popiera opinie i obawy by-
łych pracowników górnictwa.

Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego apeluje do władz Kompanii
Węglowej SA, do Rządu Polskiego, aby przy podejmowaniu strategi-
cznych decyzji dotyczących kopalń oraz opracowywaniu programów
dotyczących restrukturyzacji firmy nie kierowali się jedynie wizją szyb-
kich oszczędności kosztem byłych, długoletnich pracowników kopalń. 

Mając powyższe na uwadze, w imię zachowania spokoju społe-
cznego w naszym powiecie, w innych gminach, miastach i powiatach
Śląska, zwracamy się do Zarządu Kompanii Węglowej SA o zmianę
decyzji w sprawie likwidacji uprawnień emerytów i rencistów do bez-
płatnego węgla.

Nie negując konieczności dokonania niezbędnej restrukturyzacji
górnictwa uważamy, że w tym szczególnym przypadku sytuacja wy-
maga głębokiego namysłu oraz poważnej dyskusji publicznej. Uwa-
żamy również, że w każdym możliwym wariancie prawo do bezpłat-
nego, deputatowego węgla dla wskazanej grupy społecznej powin-
no zostać zachowane. 

SSTTAANNOOWWIISSKKOO
RRaaddyy  PPoowwiiaattuu  BBiieerruuńńsskkoo--LLęęddzziińńsskkiieeggoo

zz  ddnniiaa  2233..1100..22001144

Doceniając znaczenie materialnego i duchowego dziedzictwa na-
szego regionu, Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego – w trosce
o stan i przyszłość najcenniejszych zabytków powiatu – przyjmuje na-
stępującej treści stanowisko w sprawie ochrony kościoła św. Klemen-
sa w Lędzinach. 

Kościół pw. św. Klemensa w Lędzinach jest bezcennym pomnikiem
– pamiątką historii i tradycji, odwiecznym miejscem kultu religijnego
w naszym regionie. 

Barokowy kościół został zbudowany w roku 1769 na miejscu pier-
wotnej, drewnianej świątyni z XIII wieku. Poza samym obiektem na
szczególną uwagę zasługują: pochodzący z około 1803 roku ołtarz
główny oraz elementy wyposażenia kościoła takie jak chrzcielnica,
relikwiarz, żyrandol i inne.

Zabytek ten ma wyjątkową wartość historyczną, materialną i du-
chową. Jego ochrona wymaga jednak nakładów finansowych na
realizację pilnych zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa prze-
ciwpożarowego. 

Mając na uwadze ogromne znaczenie tej świątyni dla mieszkań-
ców powiatu, Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego zobowiązuje Za-
rząd Powiatu do zaplanowania w budżecie Powiatu Bieruńsko-Lę-
dzińskiego na 2015 rok środków finansowych z przeznaczeniem na
opracowanie dokumentacji oraz wykonanie w kościele instalacji
przeciwpożarowej (alarmowej i wodnej), co w zdecydowany sposób
wpłynie na lepszą ochronę obiektu.

OOssttaattnniiaa,,  5522  sseessjjaa  RRaaddyy  PPoowwiiaattuu  IIVV  kkaaddeennccjjii..  ZZaakkoońńcczzeenniiee  oobbrraadd
ooddssttuukkaałłaa  llaasskkąą  rraaddnnaa  MMiirroossłłaawwaa  JJaacchh--SSoossnnaa,,  ddllaa  kkttóórreejj  bbyyłłoo  ttoo
oodd  ddaawwnnaa  cciicchhyymm  żżyycczzeenniieemm..  TToo  bbyyłłaa  oossttaattnniiaa  ttaakkaa  ookkaazzjjaa,,
ppoonniieewwaażż  rraaddnnaa  zzrreezzyyggnnoowwaałłaa  zz  kkaannddyyddoowwaanniiaa  nnaa  jjaakkiieekkoollwwiieekk
ffuunnkkccjjee  ssaammoorrzząąddoowwee..  
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Tę podniosłą uroczystość przy-
gotowała w ramach Święta Szko-
ły społeczność Liceum Ogólnok-
ształcącego w Bieruniu w ścisłym
współdziałaniu z władzami po-
wiatu, starostą Bernardem Be-
dnorzem, przewodniczącym Rady
Powiatu Józefem Bergerem w ra-
mach programu „Katyń… ocalić
od zapomnienia”. Dęby posadzili
i pamiątkowy kamień odsłonili
Bernard Bednorz i Józef Berger.
Poświęcił go ks. dziekan Janusz
Kwapiszewski. Odbył się apel pa-
mięci. Przed kamieniem zapłonę-
ły znicze, spoczęły wieńce i kwia-
ty. Młodzież klas pierwszych bie-
ruńskiego LO złożyła szkolne ślu-
bowanie, następnie przejęła od
starszych koleżanek i kolegów
sztandar szkoły.

Przed uroczystością w sali ob-
rad Rady Powiatu odbyła się krót-
ka sesja historyczna na temat
przedwojennej Policji Państwowej
i Policji Województwa Śląskiego,
martyrologii jej funkcjonariuszy,
którzy znaleźli się w 1939 roku na
ziemiach polskich zagarniętych
przez wojska sowieckie.

Wykłady wygłosili: wygłosili:
Sebastian Karwat – pracownik
Muzeum Narodowego w Warsza-
wie, Anna Skiendziel – pracownik
IPN w Katowicach i Grzegorz
Grześkowiak – członek zarządu
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
„Rodzina Policyjna 1939” w Kato-

wicach. Przypomniano, że wiosną
1940 roku w Kalininie stalinowscy
oprawcy wymordowali strzałem
w tył głowy 6.288 funkcjonariuszy
polskich służb mundurowych
przetrzymywanych w obozie je-
nieckim w Ostaszkowie. Zamor-
dowanych grzebano w 25 maso-
wych mogiłach w Miednoje w od-
ległości ok. 32 km od Kalinina.
Wśród ofiar było trzynastu fun-
kcjonariuszy Policji Województwa

Śląskiego, którzy urodzili się na
terenie obecnego powiatu Bieruń-
sko-Lędzińskiego i pełnili służbę
na posterunkach w miejscowo-
ściach województwa śląskiego
w jego przedwojennym kształcie,
bądź nie pochodzących z nasze-
go regionu, ale służących na pos-
terunkach w Bieruniu, Bojszo-
wach, Chełmie, Imielinie, czy Lę-
dzinach: Jan Dłubis, Józef Frysz,
Franciszek Gnyp, Michał Latusek,

Artur Mendrela, Maksymilian Mi-
chalski, Jan Pająk, Dominik Pie-
trzyk, Jan Studnicz, Izydor Szuła,
Jan Tetla.

W galerii Powiatowej czynna
była okolicznościowa wystawa pt.
„Policja Województwa Śląskie-
go”, wypożyczona z Archiwum
Państwowego w Katowicach dzię-
ki uprzejmości dyrektora Piotra
Greinera, oraz wystawa sprzętu
i umundurowania policyjnego
z czasów dwudziestolecia między-
wojennego zorganizowana przez
Grzegorza Kotwickiego ze Stowa-
rzyszenie Rekonstrukcji History-
cznej PWŚl. 

W uroczystości wzięli udział
przedstawiciele powiatu, jego
miast i gmin. Obecni byli między
innymi Piotr Czarnynoga – radny
województwa śląskiego, Teresa
Bracka – prezes Stowarzyszenia
Rodzina Policyjna 1939, insp.
Sławomir Sałbut – Komendant
Powiatowy Policji w Bieruniu, st.
bryg. Kazimierz Utrata – Komen-
dant Państwowej Straży Pożarnej
w Tychach. Scenariusz prowa-
dzony był zgodnie z ceremonia-
łem Sił Zbrojnych RP. Podczas
Katyńskiego Apelu Poległych
przywołano pamięć pomordowa-
nych za wierność złożonej przy-
siędze oraz upamiętniono mę-
czeństwo Polaków – ich prześla-
dowania, aresztowania i depor-
tacje. 

Dęby Pamięci
Walenty Piekorz, urodzony 13 lutego 1893 roku w Świerczyńcu i Wilhelm Spyra, urodzony 6 kwietnia
1896 roku w Imielinie, byli starszymi posterunkowymi Policji Województwa Śląskiego. Obaj byli jeńcami
w obozie sowieckiego NKWD w Ostaszkowie. Obaj zostali zamordowani w 1940 roku w Kalininie (obec-
nie Twer) i pogrzebani w Miednoje. Ich pamięć uczczono 23 października odsłonięciem pamiątkowej
tablicy i posadzeniem dwóch Dębów Pamięci w sąsiedztwie Starostwa Powiatowego i Komendy Powiato-
wej Policji w Bieruniu. Będą one przypominać o ofiarach stalinowskiego terroru, o pomordowanych
w Katyniu, Ostaszkowie, Miednoje i wielu innych miejscach kaźni polskich policjantów, wojskowych.

Jedną z osób, które w szczególnie emocjo-
nalnie przeżyły tę uroczystość, była BBOOŻŻEENNAA
GGRRĄĄDDZZKKAA, pracownica starostwa.

– Ta uroczystość dotyczyła wszystkich po-
mordowanych policjantów, zatem i mojego
dziadka Mój dziadek był jednym z tych, którzy
zginęli w Kalininie (Twerze), może nawet
umierał razem z tymi dwoma policjantami. 

Dziadek, Józef Szarek (1896-1940), starszy
posterunkowy policji państwowej, pełnił służ-
bę w Warszawie. Pochodził ze Smolic koło Za-
tora. Po wojnie polsko-bolszewickiej (za którą
dostał trzy medale) służył na granicy wscho-
dniej. Po ślubie z dziewczyną z Brzezinki, wy-
jechał do Warszawy, gdzie mieszkali od 1926
do 1939 roku. Dziadek „poszedł na kolejną
wojnę”, z której już nie wrócił. Babcia z czwór-
ką małych dzieci pieszo wróciła do Brzezinki.
Potem zamieszkała w Jedlinie i znów w Oś-
więcimiu, gdzie rodzina przeżyła wojnę.

Przez długie lata nic o przeszłości i losach
dziadka nie wiedziałam, o tym nawet w rodzi-
nie nie mówiono. Wspominało się tylko, że

„był policjantem w Warszawie”. O obecności
dziadka na listach katyńskich dowiedział się
w latach osiemdziesiątych mój tata, najmłod-
szy z rodzeństwa. Zaczął dochodzić faktów
i tego, jak potoczyły się losy dziadka. W tym
roku, 29 maja, dziadek też doczekał się Dębu
Katyńskiego, który został posadzony przy
szkole w Oświęcimiu. Uczniowie przez rok
spotykali się z moim tatą, który najbardziej
kultywuje pamięć o dziadku Józefie. Potem
opracowali i dedykowali rodzinie wspaniały
pamiątkowy album. Odkąd przeczytałam
o dziadku, jestem z niego bardzo dumna. Tu
po raz drugi przeżyłam wielkie wzruszenie. To
była piękna uroczystość. 

PPaammiiąąttkkoowwaa  ttaabblliiccaa  ppoośśwwiięęccoonnaa  zzaammoorrddoowwaannyymm  ww  11994400  rrookkuu
ffuunnkkccjjoonnaarriiuusszzoomm  PPoolliiccjjii  WWoojjeewwóóddzzttwwaa  ŚŚlląąsskkiieeggoo..
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polskiego. Miesiąc, w którym
obchodzimy również rocznicę
wybuchu II wojny światowej,
wspominamy walkę polskich
patriotów w Powstaniu War-
szawskim w sierpniu 1944 ro-
ku. Uczniowie klas drugich
i trzecich upamiętnili te ważne
fakty historyczne w trakcie
szkolnej akademii. Tematyka
przedstawionych prezentacji,
recytacji i piosenek dotyczyła
ataku Niemiec i ZSRR 1 i 17
września 1939 roku, bohater-
skiej obrony Polaków przed
agresorami, okoliczności po-
wstania i działalności Polskiego
Państwa Podziemnego oraz
dramatycznej walki uczestników
Powstania Warszawskiego. 

EEBBOOLLAA  II IINNNNEE  TTEEMMAATTYY..  27
października odbyło się trzecie
w tym roku posiedzenie Powia-
towego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego. Porządek posie-
dzenia pod kierunkiem starosty
Bernarda Bednorza obejmował
zaopiniowanie trzeciego wyda-
nia Planu Zarządzania Kryzyso-

wego Starostwa Powiatowego
w Bieruniu, informacje na te-
mat możliwości wykorzystania
narzędzi powiatowego Geopor-
talu między innymi do analizy
zagrożeń i wsparcia działań
podejmowanych w celu usunię-
cia skutków w zdarzeniach kry-
zysowych. 

Jak prawie na każdym spot-
kaniu wysłuchano bieżącej in-
formacji na temat inwestycji
związanych z utrzymaniem cie-
ków wodnych, budową i mo-
dernizacją obwałowań oraz
planowanymi w tym zakresie
przedsięwzięciami.

Państwowy Powiatowy In-
spektor Sanitarny przedstawił
informację na temat zagrożeń
związanych z możliwością poja-
wienia się osób zarażonych wi-
rusem ebola, ryzyka wystąpie-
nia, procedurach postępowania
i przygotowania służb w razie
stwierdzenia przypadków gorą-
czki krwotocznej.

Ośrodkiem przystosowanym
do leczenia chorych wysokiego

przegląd
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PPrrzzeezz  uubbiieeggłłee  cczztteerryy  llaattaa  bbyyłł
ppaann  rraaddnnyymm  ww sseejjmmiikkuu  wwoojjeewwóó--
ddzzttwwaa..  CCoo  uuddaałłoo  ssiięę  ppaannuu  oossiiąągg--
nnąąćć  zz bbeezzppoośśrreeddnniimm  ppoożżyyttkkiieemm
ddllaa  nnaasszzeeggoo  ppoowwiiaattuu??

Przez cztery lata byłem akty-
wnym radnym w komisji budżetu
i finansów (jako jej wiceprzewo-
dniczący) oraz w komisji rewizyj-
nej, co miało niemały wpływ na
decyzje o przyznawaniu środków
na inwestycje. Podział środków
europejskich był bardzo dla nas
korzystny. Moje wystąpienia uś-
wiadomiły władzom wojewó-
dztwa między innymi zaniedbania
w działaniach przeciwpowodzio-
wych. Z przerażeniem stwierdzi-
łem, że podczas ostatniej powo-
dzi rezerwy celowe, przeznaczane
na pomoc w razie katastrofy, nie
zostały w ogóle uruchomione!
Kiedy na komisji rewizyjnej i bud-
żetu zacząłem systematycznie do-
magać się większych pieniędzy na
zabezpieczenie antypowodziowe,
to efekt się pojawił. Śląski Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych
wreszcie z troską patrzy na nasz
ciężko doświadczony powodziami
powiat. Zwiększyła się aktywność
w poszukiwaniu dużych pieniędzy
na zabezpieczenia przeciwpowo-
dziowe. Są też pieniądze europej-
skie rozdzielane poprzez progra-
my operacyjne. Znalazły się więk-
sze środki z dotacji celowych, jak
i naszego budżetu. Nie wszystko
w sprawie zabezpieczenia prze-
ciwpowodziowego (szczególnie
na wałach) zostało zrobione, ale
roboty ruszyły, jak i projektowanie
następnych. Mamy wojewódzki
magazyn powodziowy w Bieruniu,
blisko zagrożonych terenów. 

Do dzisiaj jestem jedynym ra-
dnym pytającym się o realizację
programów powodziowych. Dla
innych wystarczającym wytłuma-
czeniem, by się tym nie zajmo-
wać, jest argument, że właścicie-
lem wałów jest skarb państwa.
Jeszcze będąc starostą widziałem,
że robi się wały po drugiej stronie
Wisły i Przemszy, czyli w wojewó-
dztwie małopolskim, a u nas nie. 

W pierwszej trójce najważniej-
szych inwestycji w naszym wojewó-
dztwie znalazła się budowa drogi
ekspresowej S1. Jest zgoda na

szybkie rozpoczęcie tej inwestycji,
zaczęło się wreszcie jej projektowa-
nie. Mamy przejezdną na całej tra-
sie drogę wojewódzką 931 (Ścier-
nie – Pszczyna) i ruszyła przebudo-
wa drogi 934 (Mysłowice – Bieruń
Nowy). Kończą się olbrzymie inwe-
stycje na drogach wokół Pszczyny.
Uratowano przed likwidacją i pry-
watyzacją Szpital Wojewódzki
w Tychach. Jest już część środków
na jego dużą modernizację. 

CCzzyy  mmoożżeemmyy  bbyyćć  ssppookkoojjnnii
oo pprrzzyysszzłłoośśćć  SSzzppiittaallaa  WWoojjeewwóó--
ddzzkkiieeggoo  ww TTyycchhaacchh??

– Myślę, że tak. Chociaż stu-
procentowych gwarancji nie ma.
Trzeba pamiętać, że musieliśmy
znaleźć w budżecie wojewódzkim
80 mln zł na pokrycie strat tego
szpitala, do takiego poziomu do-
szła niegospodarność w zarzą-
dzaniu placówką Szpital został
uratowany przed prywatyzacją
dzięki wojewódzkim radnym PiS-u
i SLD, którzy wspólnie sprzeciwia-
li się uchwale o jego sprzedaży.
W najbliżej przyszłości trzeba wy-
dać ok. 30 mln zł, by przystoso-
wać oddziały szpitalne do warun-
ków, w których mogłyby się ubie-
gać o kontrakty z NFZ. Pomoc
szpitalowi zadeklarował również
samorząd Tychów, powiat bieruń-

sko-lędziński i gminy wchodzące
w skład powiatu. 

Na jego przyszłość duży wpływ
uzyskał od niedawna prezydent
Tychów pan Andrzej Dziuba. Po-
winniśmy zrobić wszystko, aby te
działania wspomagać. Wiele bę-
dzie zależało od tego, kto będzie
po wyborach sprawował rządy
w województwie. 

DDllaatteeggoo  kkaannddyydduujjee  ppaann  ppoonnoo--
wwnniiee  ddoo  sseejjmmiikkuu  wwoojjeewwóóddzzttwwaa……

Mieszkam w Bieruniu. W sejmi-
ku reprezentowałem okręg kato-
wicki. Jestem jedynym przedsta-
wicielem mieszkańców trzech po-
wiatów: bieruńsko-lędzińskiego,
pszczyńskiego i miasta Tychy. Ra-
dnych w sejmiku jest 48 i każdy
z nas – mając na uwadze oczeki-
wania i potrzeby mieszkańców
swojego regionu – musi pamiętać
o całym województwie śląskim.
Jestem jednym z radnych PiS.
W sejmiku śląskim, podobnie jak
w sejmie, funkcjonuje podział
władzy, podlegający regułom
partyjno-politycznym. Jako radny
z opozycji nie miałem aż tak du-
żego wpływu, jak bym chciał.

W sejmiku można przedstawiać
problemy naszego powiatu i za-
biegać o ich rozwiązanie. Bez te-
go prawdopodobnie mało kto
zwróci na nie uwagę. A jest o co
się starać. To w stolicy wojewó-
dztwa dzieli się środkami euro-
pejskimi, które od ośmiu lat są
źródłem tak wielu pieniędzy do
budżetów gmin i powiatu. Z mó-
wnicy sejmiku można przedsta-
wiać problemy, które wymagają
interwencji Rządu i Sejmu.

Po wyborach samorządowych
może zaistnieć szansa na objęcie
ważnego stanowiska we wła-
dzach województwa śląskiego.
Jeżeli wynik wyborów będzie ko-
rzystny dla Prawa i Sprawiedliwo-
ści, to ubiegać się będę o stano-
wisko wicemarszałka wojewó-
dztwa śląskiego. To dałoby moż-
liwość realizacji wielu zadań waż-
nych dla Bierunia, powiatu i na-
szego regionu. Swoje nadzieje
opieram na fakcie, że jestem naj-
bardziej doświadczonym samo-
rządowcem wśród radnych z PiS.
To już 24 lata, jak sprawuję różne
funkcje w samorządzie. Jestem

Być tam, gdzie
dzielą i decydują

PPiioottrr  CCzzaarrnnyynnooggaa  ((rroocczznniikk
11995544)),,  mmggrr  iinnżż..  eelleekkttrroonniikk..
RRaaddnnyy  wwoojjeewwóóddzzttwwaa  śślląąsskkiieeggoo
22001100--22001144,,  wwcczzeeśśnniieejj  rraaddnnyy
ii ssttaarroossttaa  bbiieerruuńńsskkoo--llęęddzziińńsskkii
11999988--22001100,,  rraaddnnyy  ii cczzłłoonneekk
zzaarrzząądduu  mmiiaassttaa  BBiieerruunniiaa
11999911--11999988  ii TTyycchhyy  ((11999900--
11999911))..
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przegląd

ryzyka, w tym zakażonych wiru-
sem ebola, jest Szpital Powiato-
wy w Cieszynie.

GGEEOOPPOORRTTAALL  RROOZZBBUU--
DDOOWWAANNYY.. W ramach współ-
pracy między Starostwem Po-
wiatowym w Bieruniu a gmina-
mi powiatu bieruńsko-lędziń-
skiego, z dniem 30 październi-
ka 2014 roku została rozsze-
rzona funkcjonalność serwisu
Systemu Informacji Przestrzen-
nej Powiatu Bieruńsko-Lędziń-
skiego (SIP) w skład którego
wchodzą: Geoportal Powiatowy
rozbudowany o profile gminne,
zawierające m.in. warstwy
z Miejscowymi Planami Zago-
spodarowania Przestrzennego,
Wirtualny Urząd, Portal Geode-
ty, Kalendarium Wydarzeń oraz
Katalog Metadanych.

Zapraszamy do odwiedzania
i zaznajomienia się z nowymi
możliwościami serwisu, z które-
go możecie Państwo uzyskać
wiele interesujących informacji
dotyczących naszego powiatu.

Dostęp do SIP można uzys-
kać ze strony powiatbl.pl
zakładka „Geoportal” lub bez-
pośrednio sip.powiatbl.pl.

JJAAKK  SSIIĘĘ  UUSSTTRRZZEECC  PPOOWWOODDZZII.
Uczestnicy Konwentu Dyrekto-
rów Zarządów Melioracji
i Urządzeń Wodnych z całej
Polski spotkali się 29 paździer-
nika w Starostwie Powiatowym
by omówić między innymi plany

utrzymania wód i budowy wa-
łów przeciwpowodziowych z wy-
korzystaniem skały płonnej.
Goście przeprowadzili wizję
w terenie, zobaczyli siedzibę
bieruńskiego Oddziału Tereno-
wego Śląskiego Zarządu Urzą-
dzeń i Melioracji Wodnych,
oceniając wyznaczone przez
nasz powiat standardy wyposa-
żenia i zaopatrzenia magazy-
nów przeciwpowodziowych.

Starosta Bernard Bednorz
przedstawił prezentację doty-
czącą powiatu, szkód jakie po-
niósł w czasie powodzi w 2010
roku, odbudowy zniszczonych
dróg, mostów, urządzeń hydro-
technicznych. Dyrektorzy zwie-

na drugim miejscu listy PiS, co
daje realne szanse na uzyskanie
mandatu radnego województwa
śląskiego.

ZZaabbiieeggaa  PPaann  oo ggłłoossyy  wwyybboorr--
ccóóww??

– Oczywiście, ale od razu chcę
zaznaczyć, że nie chodzi o moje
ambicje. W wymiarze osobistym
mam wszystko, czego potrzebuję.
To, że w poprzednich wyborach
udało się wprowadzić reprezen-
tanta powiatu do sejmiku, to mo-
ja osobista satysfakcja, ale także
sukces mieszkańców. Dziękuję za
oddane głosy i liczę, że wyborcy
będą o mnie pamiętali w listopa-
dowym głosowaniu. 

BBaarrddzzoo  ddoottkklliiwwee  ddllaa  mmiieesszzkkaańń--
ccóóww  ppoowwiiaattuu  ssąą  sspprraawwyy  kkoommuunnii--
kkaaccjjii  aauuttoobbuussoowweejj..  CCzzyy  jjeejj  oorrggaannii--
zzaaccjjąą  nniiee  ppoowwiinnnnoo  zzaajjąąćć  ssiięę  wwoojjee--
wwóóddzzttwwoo??  

– Sądzę, że to bardzo źle, że
władze województwa odcinają się
od problemów komunikacji (poza
organizacją przewozów kolejo-
wych), co jest niezgodne z pra-
wem. Myślę, że w następnej ka-
dencji powinno się myśleć nie tylko
o komunikacji kolejowej, ale i au-
tobusowej. W województwie jest to
problem, gdyż nie została przyjęta
obiecywana przez PO ustawa
aglomeracyjna, która mogłaby
rozwiązać problem współpracy
dużych miast. A aglomeracja jest
jedynym podmiotem mogącym
zaproponować zintegrowany sy-
stem komunikacji publicznej skła-
dający się z komunikacji tramwa-
jowej, autobusowej i kolejowej ze
wspólnym biletem. W następnej
kadencji, o ile w sejmiku będę
miał coś do powiedzenia, posta-
ram się ten temat poruszyć. 

W naszym powiecie mamy do
rozwiązania dwa poważne prob-
lemy kolejowe. Pierwszy to na
trasie Katowice – Oświęcim trze-
ba walczyć o większą liczbę po-
ciągów. Natomiast drugim jest
uruchomienie połączenia z Bie-
runia Starego do Tychów z je-
dnej ze strony i z Bierunia Stare-
go do Nowego i do Oświęcimia
z drugiej (co wymaga dużych na-
kładów inwestycyjnych). Marsza-
łek na moją interpelację złożoną
w 2012 roku w sprawie urucho-
mienia linii Bieruń Stary – Tychy,
odpowiedział, że stanie się to
w połowie 2013 roku. Jak do tej
pory pociągi nią nie jeżdżą.
Chcę ponownie zapytać o reali-
zację publicznie złożonej obietni-
cy – jeśli w wyborcy zdecydują,
że mam zostać radnym wojewó-
dzkim. 

Oddana do użytku z począt-
kiem roku szkolnego nowa pra-
cownia mechaniczna dla ucz-
niów Powiatowego Zespołu
Szkół w Bieruniu robi wrażenie.
Nowoczesne, przyjazne, ergo-
nomicznie zaprojektowane wnę-
trze, tablica interaktywna, 16
stanowisk komputerowych, ze-
stawy narzędzi niezbędnych do
wykonywania pomiarów, kon-
troli jakości produktów oraz wy-
godne zaplecze – w takich wa-
runkach przyszli technicy me-
chanicy od kilku tygodni uczą się
zawodu. 

– Konsekwentnie, krok po kro-
ku dostosowujemy warunki
kształcenia nie tylko do wyma-
gań egzaminacyjnych, ale
przede wszystkim do wymagań
obecnego rynku pracy – mówi
Teresa Horst, dyrektor szkoły: –
W ostatnich dwóch latach odda-
liśmy do użytku cztery komplek-
sowo wyposażone pracownie te-
chniczne. Cieszę się, że zawsze
możemy liczyć na wsparcie
władz samorządowych naszego
powiatu.

– Uczniowie kształcący się
w zawodzie technik mechanik
będą tu projektować w 2D i 3D
elementy części maszyn i urzą-
dzeń z wykorzystaniem progra-
mów AutoCad oraz Autodesk In-
ventor, w programie EdgeCAM
będą się uczyć zasad programo-
wania obrabiarek CNC – doda-

je Robert Szalonek, opiekun
pracowni, nauczyciel przedmio-
tów mechanicznych. – Wyposa-
żenie pracowni jest dostosowa-
ne do wymogów Centralnej Ko-

misji Egzaminacyjnej. Od przy-
szłego roku szkolnego będą się
w niej odbywały egzaminy po-
twierdzające kwalifikacje w za-
wodzie. 

Nowa pracownia 
dla mechaników
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dzili starostwo szczególnie inte-
resując się zastosowanymi
w nim pompami ciepła i te-
chnologią pozwalającą na
oszczędzanie energii.

NNYYGGOOWWIIEE  NNAA  NNOOCCYY
TTEEAATTRRÓÓWW.. Bieruńskie Stworoki
z naszej krainy podań „Żabiego
Kąta” autorstwa Romana Nygi,
miały szansę zaistnieć podczas
odbywającej się 27 września 5.
Metropolitalnej Nocy Teatrów.
Okazja ta nadarzyła się dzięki
zaproszeniu ze strony Teatru
Żelaznego z Katowic – Piotro-
wic, który owej nocy występo-
wał w nowej siedzibie Muzeum
Śląskiego na terenach po da-
wnej KWK Katowice.

Artystyczne działania Teatru
Żelaznego dzieliły się na dwa
widowiska. Pierwsze polegało
na rozpoczynającym się na ze-
wnątrz oprowadzaniu publi-
czności. Następnie zmieniający
się aktorzy kierowali grupy
uczestników po ogromnych
wnętrzach Muzeum Śląskiego,
opowiadając im przeróżne hi-
storie, między innymi o Utopcu
i Skarbniku. To podczas tej czę-
ści można było oglądać bieruń-
skie stworoki, ilustracyjnie
przedstawione na dużych pła-

szczyznach, które tematycznie
podzielone zostały na sześć sta-
cji. Główne cztery przystanki,
przy których dochodziło do
zmiany aktorów, poświęcone
były kolejno: Utopcowi, Skar-
bnikowi, Połednicy i Diobłowi.
Na koniec widzowie trafiali do
wielkiej sali gdzie odbyła się
druga część przygotowana
przez Teatr. Nim to nastąpiło
można było obejrzeć ostatnią
z przygotowanych stacji, na
której widniały obrazy, rysunki
i fotografie, przedstawiające:
Bieruń, dawny staw bieruński
i obrazkowe przedstawienia le-
gend z nim związanych, starzy-
ków którzy przekazywali opo-
wieści o stworokach, studnię
z starobieruńskiego rynku i wie-
le innych. Przed rozpoczęciem
końcowego spektaklu, do pub-

przegląd
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Uroczyste obchody
Dnia Edukacji Narodo-
wej z udziałem praco-
wników szkół i placó-
wek, dla których powiat
bieruńsko-lędziński jest
organem prowadzą-
cym, miały miejsce 15
października. 

Wieloletnią tradycją tych spot-
kań jest wręczanie wyróżnionym
nauczycielom Nagród Starosty
Bieruńsko-Lędzińskiego. W tym
roku nagrody finansowe, pamiąt-
kowe listy gratulacyjne i kwiaty
z rąk starosty, przewodniczącego
Rady Powiatu i wicestarosty ode-
brali: Teresa Horst (dyr. PZS
w Bieruniu), Ewa Matusik (dyr.
PZS w Lędzinach), Romuald Kubi-
ciel (dyr. LO w Bieruniu), Krzy-
sztof Kucyper (dyr. PPP w Bieru-
niu), Iwona Słowiak (wicedyrektor
PZS w Bieruniu), Bogumiła Sta-
chura (kierownik szkolenia prak-
tycznego PZS w Bieruniu), Henryk
Ciwis (nauczyciel zajęć prakty-
cznych PZS w Bieruniu), Heronim
Niemczuk (nauczyciel przedmio-
tów elektrycznych, górniczych
oraz zajęć praktycznych PZS Bie-
ruń), Eugeniusz Czekaj (wicedy-
rektor w PZS w Lędzinach), Kata-
rzyna Góra (pedagog w PZS
w Lędzinach), Agnieszka Wyder-
ka-Dyjecińska (nauczycielka języ-
ka angielskiego, wiedzy o kultu-
rze oraz historii sztuki w LO
w Bieruniu).

Nagrody nauczycielom pod-
ległych sobie szkół i placówek
wręczyli ich dyrektorzy. W gronie
wyróżnionych pedagogów byli:

– Mirella Gasidło, Ewa Guber-
nat, Jerzy Juda, Aleksandra Kar-
koszka, Katarzyna Konopka,
Joanna Kozub, Anna Lee, Mag-
dalena Makohoń, Aleksandra Pi-
kania-Gniełka, Małgorzata Pło-
sa, Anna Starzycka, Robert Szalo-
nek, Szczepan Ścisłowicz, Mag-
dalena Świerczyna, Grażyna Wil-
czak, Sylwia Wykręt, Lucyna Za-
górska, Agata Zięba (PZS
w Bieruniu);

– Katarzyna Antosiewicz, Piotr
Gorczyca, Dagmara Kupczyk,
Szymon Nyga, Magdalena Pad-
lewska-Berger, Anna Szymczyk,
Paulina Cholewa-Świetlińska,
Joanna Tlałka, Barbara Wiśniow-
ska (LOw Bieruniu);

– Krzysztof Biolik, Włodzimierz
Ferdek, Gabriela Jagsz, Bożena
Krzemień, Małgorzata Labus, Bo-

żena Maruszak, Anita Olubińska,
Anna Pudełko, Agnieszka Waś-
niowska, Krzysztof Żogała (PZSw
Lędzinach);

– Agata Nowińska, Zofia Herok
(PPP w Bieruniu).

Akty nadania stopnia awansu
zawodowego nauczyciela miano-
wanego odebrali Aleksandra Kar-
koszka, Anna Starzycka, Sylwia
Wykręt (PZS Bieruń), Łukasz Ko-
niarczyk, Monika Kulas (LO Bie-
ruń).

W okolicznościowym spotkaniu
uczestniczyli: Józef Berger – prze-
wodniczący Rady Powiatu, Ber-
nard Bednorz – starosta bieruń-
sko-lędziński, Henryk Barcik – wi-
cestarosta, Krystian Grzesica – se-
kretarz Powiatu, radni Urszula
Myalska, Anna Kubica, Czesław
Kłyk, Grzegorz Plewniok. 

Powiat jest organem prowadzącym dla:
– Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców

Śląskich w Bieruniu,
– Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu,
– Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach,
– Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bieruniu.
W roku szkolnym 2014/2015 w trzech wymienio-
nych szkołach ponadgimnazjalnych pracuje 195
nauczycieli (164 etaty) oraz 52 pracowników admi-
nistracji i obsługi (44 etaty). Naukę pobiera 1.521
uczniów.

WW  llaattaacchh  22001100--22001133  nnaa  zzaaddaanniiaa  rreemmoonnttoowwoo--bbuu--
ddoowwllaannee  ww sszzkkoołłaacchh  ppoowwiiaattoowwyycchh  ppoowwiiaatt  wwyyddaałł
66..665500..669922,,7722  zzłł,,
ww  ttyymm::

11..888822..224400,,2299  zzłł  ––  PPZZSS  ww LLęęddzziinnaacchh
11..775511..339900,,3333  zzłł  ––  PPZZSS  ww BBiieerruunniiuu
22..444466..228855,,3377  zzłł  ––  LLOO  ww BBiieerruunniiuu
557700..777766,,7733  zzłł  ––  PPoorraaddnniiaa  PPssyycchhoollooggiicczznnoo--PPee--

ddaaggooggiicczznnaa  ww BBiieerruunniiuu

Nagrody 
dla nauczycieli

BByyłłyy  nnaaggrrooddyy,,  kkwwiiaattyy,,  uuśśmmiieecchhyy……
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Budowa drogi
ekspresowej S1
Wszystko wskazuje na to, że udało się wypracować kompromis w sprawie budowy drogi ekspresowej
S1. Ruszyły prace związane z tą ogromnie ważną dla powiatu inwestycją, o którą od lat zabiega sa-
morząd powiatu, jego miast i gmin.

SSttuuddiiuumm  TTeecchhnniicczznnoo  --  EEkkoonnoommiicczznnoo  --  ŚŚrrooddoowwiisskkoowwee
""BBuuddoowwyy  ddrrooggii  eekksspprreessoowweejj  SS11  

oodd  wwęęzzłłaa  KKoosszzttoowwyy  IIII  ww  MMyyssłłoowwiiccaacchh
ddoo  wwęęzzłłaa  SSuucchhyy  PPoottookk  ww  BBiieellsskkuu--BBiiaałłeejj""

SSttaann  nnaa  ddzziieeńń  3300..1100..22001144

DDWWUUMMIIEESSIIĘĘCCZZNNIIKK BBEEZZPPŁŁAATTNNYY

WWyyddaawwccaa::
Powiat Bieruńsko-Lędziński,

ul. św. Kingi 1, 43-155 Bieruń,
tel. 32  22-69-100;

e-mail: starosta@powiatbl.pl
RReeddaakkccjjaa::

ul. św. Kingi 1, 43-155 Bieruń. pok.114.
Tel. 32 22-69-138,

e-mail: promocja@powiatbl.pl
Redaguje: Marian Ryglewicz

Druk: Drukarnia Archidiecezjalna 
Nakład: 3500 egz. ISSN 2084 - 5812

Bieruń Lędziny Imielin
Bojszowy Chełm Śląski

Projektowana droga S1 rozpo-
czyna się na węźle Kosztowy na
terenie Mysłowic i przebiega
przez 200-metrowy odcinek do
wjazdu na węzeł komunikacyjny
Kosztowy II. Następnie wkracza
na teren powiatu i biegnie: 

– na terenie Imielina – na od-
cinku 0,85 km, 

– na terenie Lędzin – na odcin-
ku 6,65 km, 

– na terenie Bierunia – na od-
cinku 4,7 km, 

– na terenie Bojszów – na od-
cinku 5,2 km. 

W sumie długość trasy na tere-
nie powiatu wynosi 17,4 km. Na-
tomiast łączna długość drogi eks-
presowej S1 to 39,6 km (od węz-
ła Kosztowy II do węzła Suchy Po-
tok w Bielsku-Białej) wraz z obwo-
dnicami Bierunia i Oświęcimia
(nie zakłada się realizacji S1 bez
tych obwodnic!). Wzdłuż drogi
powstaną dwie pary MOP-ów
(Miejsc Obsługi Podróżnych). Je-
dna para stanie w Lędzinach
(w okolicach skrzyżowania ul.
Szenwalda z ul. Bogusławskiego,
po stronie wschodniej: MOP klasy
II o funkcji wypoczynkowo-usłu-
gowej, wyposażony w parking,
jezdnie manewrowe, urządzenia
wypoczynkowe, sanitarne
i oświetlenie, obiekty małej ga-
stronomii, stację paliw, stanowis-
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ka obsługi pojazdów, punkt infor-
macji turystycznej; po stronie za-
chodniej drogi ekspresowej: MOP
klasy III z obiektami noclegowy-
mi, pocztą, bankiem, biurem tu-
rystycznym).

Od węzła Kosztowy II (na pół-
noc od Starej Gaci) do węzła Bie-
ruń w Ścierniach droga ma prze-
bieg taki, jak uzgodniony w 2009
roku w wariancie I. Na odcinku
tym wykonany zostanie węzeł ko-
munikacyjny Lędziny pomiędzy
osiedlem Ziemowit (Rachowy)
a ul. Dzikową (Błędów). Dalej
droga pobiegnie tak, aby nie na-
ruszać istniejącej zabudowy je-
dnorodzinnej. 

Węzeł Bieruń zostanie wybudo-
wany na terenie Ścierni pomiędzy
ul. Zarzyna a ścianą lasu. Połączy
drogę krajową DK-44 od wiaduk-
tu kolejowego (stacja paliw Arge)
nowym łącznikiem z ul. Jagiełły,
który w przyszłości stanie się no-
wym śladem drogi DK-44. Umoż-
liwi mieszkańcom Nowego Bieru-
nia i wszystkim jadącym od
wschodniej części powiatu włą-
czyć się do ruchu na ekspresowej.

Od węzła Bieruń droga kiero-
wana jest starym wariantem V
(niebieski) w kierunku na zbiornik
wód słonych w Bojszowach – Jed-
linie. Na wysokości ul. Bojszow-
skiej (pomiędzy Grofem a Jedli-
ną) powstanie węzeł Oświęcim –
węzeł zjazdowy w kierunku Oś-
więcimia, który skieruje ruch na
nowo projektowaną południową
obwodnicę tego miasta (obwo-
dnica połączy się z DK-44 w oko-
licach dzielnicy Paździory w Oś-
więcimiu). Obwodnica ta pozwoli
– dzięki węzłom Bieruń i Oświę-
cim – całkowicie przenieść ruch
z zatłoczonej w Bieruniu DK-44
poza miasto. 

Od węzła Oświęcim S1 biegnie
zupełnie nowym śladem (dzisiaj
nazywanym hybrydowym lub też
wariantem E, czerwonym) przez
lasy, prawie równolegle do koryta
rzeki Pszczynki. Następnie prze-
chodzi nad rzeką Pszczynką
(w okolicach mostu w ciągu drogi
powiatowej ul. Kopalnianej
w Międzyrzeczu na granicy z Mie-
dźną) na teren powiatu pszczyń-
skiego.

Wariant E jest ostateczną wer-
sją uzgodnioną po konsultacjach
z mieszkańcami gminy Miedźna.
Przewiduje dodatkowe utworzenie
nowego węzła komunikacyjnego
Wola, włączającego ruch do ist-
niejącej drogi powiatowej ul.
Pszczyńskiej. To pozwoli mie-
szkańcom na wjazd – wyjazd
z drogi ekspresowej w obu kie-
runkach. Dla mieszkańców po-
wiatu, a szczególnie Międzyrzecza
i Bojszów Nowych, będzie to naj-
bliższy wjazd na S1 (4 kilometry
od centrum Międzyrzecza). 

Obecnie trwają pracę nad
przygotowaniem dokumentacji
pod hybrydowy wariant E. Jeszcze
przed końcem 2014 roku zosta-
nie złożona dokumentacja pro-
jektowa. Decyzja środowiskowa
ma zostać wydana w połowie
2015 roku. 

Efektem budowy drogi ekspre-
sowej S1 powinna być przede
wszystkim poprawa stanu bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym,
zmniejszenie liczby wypadków.
Inwestycja, której koszt wyniesie
około ok. 6 miliardów złotych
(z obwodnicami Bierunia i Oświę-
cimia), przyczyni się do uspra-
wnienia ruchu, zwiększenia tzw.
prędkości komunikacyjnej, przy-
niesie oszczędności transportowe
i korzyści środowisku. 

PPrrzzeecciiwwkkoo  ooggrroommnneemmuu  nnaattęężżeenniiuu  rruucchhuu  ii nniieebbeezzppiieecczzeeńńssttwwoomm  nnaa
DDrrooddzzee  KKrraajjoowweejj  nnrr  4444  wwiieellookkrroottnniiee  pprrootteessttoowwaallii  mmiieesszzkkaańńccyy  BBiieerruu--
nniiaa  NNoowweeggoo,,  ooggrroommnniiee  zzaaiinntteerreessoowwaannii  bbuuddoowwąą  oobbwwooddnniiccyy  ddoo  OOśś--
wwiięęcciimmiiaa..  WWłłaaddzzee  ssaammoorrzząąddoowwee  oodd  ppoocczząąttkkuu  iicchh  wwssppiieerraałłyy..

Doroczne oficjalne zakończe-
nie sezonu przez Rejonowe Koło
Pszczelarzy „Bieruń”, zorganizo-
wane zostało w Bieruniu Starym.
W popołudnie, 2 października,
pszczelarze wzięli udział w uro-
czystym nabożeństwie dziękczyn-
nym. Odprawił je w Walencinku
ksiądz proboszcz Janusz Kwapi-
szewski, który też wygłosił okoli-
cznościową homilię. Do mszy asy-
stował poczet sztandarowy
(Edward Szweda, Paweł Szyja
i Ryszard Urbańczyk), liturgię sło-
wa czytała Anna Bryjok, na orga-
nach grała i śpiewała Mariola
Czernik. Dary ołtarza na ręce ks.
Kwapiszewskiego złożyli w imie-
niu koła prezes Stanisław Czem-
pas i wiceprezes Edmund Bryjok. 

Druga część uroczystości odbyła
się nieopodal kościoła, w „Kuchni
u Sontaga” przy ul. Krakowskiej.
Gości powitał Stanisław Czempas,
a uroczystość poprowadził skar-
bnik koła Tadeusz Mateja. Staro-
sta Bernard Bednorz, burmistrzo-
wie: Bernard Pustelnik i Jan
Chwiędacz, wójt Stanisław Jagoda
oraz prezes Śląskiego Związku
Pszczelarzy Zbigniew Binko wrę-

czyli nagrody rzeczowe i pamiąt-
kowe dyplomy laureatom konkur-
su na najlepszą pasiekę w Kole
Bieruń. Konkurs ten został zorga-
nizowany pod patronatem starosty
bieruńsko-lędzińskiego i we
współpracy z Wydziałem Promocji
Powiatu. W pierwszym powiato-
wym konkursie na najlepszą pa-
siekę wzięło udział aż 19 hodow-
ców, a poziom zgłoszonych do ry-
walizacji pasiek był bardzo wysoki. 

W kategorii do 16. rodzin
pszczelich w konkursie zwyciężył
Karol Czypionka przed Franci-
szkiem Urbańczykiem, Sykstusem
Czechem i Aurelią Nowrocką,
a w kategorii powyżej 16. rodzin
Stanisław Czempas przed Ed-
mundem Jarnotem, Tadeuszem
Mateją i Pawłem Trzońskim. 

Prezes Czempas podziękował
komisji konkursowej (starosta
Bernard Bednorz, lekarze wetery-
narii Ewa Gawron i Józef Szyja
oraz Marian Ryglewicz) a wicep-
rezes Bryjok sponsorom imprezy:
Piotrowi Baince, Zdzisławowi Żoł-
neczce, Markowi Małkowi i Ed-
mundowi Jarnotowi. Zbigniew
Binko, prezes ŚZP, uhonorował

Pierwszy powiatowy konkurs na najlepszą 
pasiekę

Podsumowanie sezonu,
odznaczenia i nagrody

PPaammiiąąttkkoowwaa  ffoottooggrraaffiiaa  pprrzzeedd  kkoośścciióółłkkiieemm  śśww..  WWaalleenntteeggoo..

WWyyrróóżżnniieenniiaa  ddllaa  ppsszzcczzeellaarrzzyy  wwrręęcczzaa  ZZbbiiggnniieeww  BBiinnkkoo,,  pprreezzeess
ŚŚlląąsskkiieeggoo  ZZwwiiąązzkkuu  PPsszzcczzeellaarrzzyy..
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liczności przemówił Wiktor Ny-
ga, wyjaśniając kilka zagadnień
z górnośląskiej demonologii lu-
dowej. Na koniec kilka słów
wygłosił Roman Nyga. Teatral-
no-malarska współpraca arty-
styczna przyczyniła się do pro-
mowania naszego regionu. Ze
strony Teatru Żelaznego swą
inicjatywą pomógł Piotr Wiś-
niewski. WWNN

PPOOJJEEDDYYNNEEKK  WWĘĘDDKKAARRZZYY.. Na
łowisku w Lędzinach – Górkach
20 września odbyły się pierwsze
Międzypowiatowe Zawody
Wędkarskie o Puchar Starostów
Bieruńsko-Lędzińskiego i Oś-
więcimskiego. Wynikiem 17,66
kg złowionych ryb wygrali węd-
karze zza Wisły. Nasi wędkarze
wyciągnęli z wody niewiele
mniej –16,07 kg. Indywidualnie
najlepszym zawodnikiem był
Adam Dandyk z Koła PZW

w Bieruniu (6,75 kg), który wy-
przedził Marcina Ginalskiego
(5,66 kg) i Jana Stokłosę (3,05
kg) z Koła PZW z Oświęcimia.
Było również grono wędkarzy,
którym połów się absolutnie nie
udał, którym na haczyk nie zła-
pała się nawet malutka rybka.
Starostwo Powiatowe w Bieru-
niu reprezentowali Jan Klimek,
Michał Kucz i Adam Pamuła. 

Jednym z trzydziestki łowią-
cych był starosta oświęcimski
Józef Krawczyk. Zawodników
dopingowali nasi starostowie:
Bernard Bednorz i Henryk Bar-
cik. Bezpośrednim organizato-
rem zawodów było Stowarzy-
szenie Wędkarskie Piast. 

EEKKOONNOOMMIISSTTKKII  NNAA  SSAALLOONNIIEE..
Maturzystki z technikum ekono-
micznego PZS w Bieruniu od-
wiedziły Uniwersytet Śląski
w Katowicach, gdzie odbywał
się Śląski Salon Maturzystów.
Dziewczyny odwiedziły nowo-
czesne sale wykładowe uczelni,
uczestniczyły w wykładach doty-
czących egzaminu maturalne-
go, wysłuchały porad dotyczą-
cych kształtowania ścieżki ka-
riery. Szczególnie cenne były
wykłady dotyczące matury
w 2015 roku. 

przegląd
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Z PRAC ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO 
ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP
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Na zaproszenie Zarządu Powia-
towego Związku OSP RP Powiatu
Bieruńsko-Lędzińskiego, 25 paź-
dziernika do Starostwa Powiatowe-
go przyjechali zaprzyjaźnieni straża-
cy – ochotnicy z Mitterteich, którym
towarzyszył burmistrz tego bawar-
skiego miasta. Podczas spotkania
niemieccy strażacy odebrali odzna-
czenia „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
i medale pamiątkowe. Po uroczysto-
ści goście zwiedzili budynek Staro-
stwa Powiatowego. Podczas dwu-
dniowej wizyty w powiecie, goście
odwiedzili m.in. były niemiecki obóz
koncentracyjny Auschwitz. 

W spotkaniu wzięli udział sta-
rosta Bernard Bednorz, wicesta-
rosta Henryk Barcik, burmistrz Lę-

dzin Wiesław Stambrowski, ko-
mendant miejski PSP w Tychach
Kazimierz Utrata oraz członkowie

zarządu powiatowego i przedsta-
wiciele jednostek OSP z terenu
powiatu. ZZKK

Bawarczycy odwiedzili przyjaciół

UUcczzeessttnniiccyy  ssppoottkkaanniiaa  pprrzzeedd  bbuuddyynnkkiieemm  ssttaarroossttwwaa..

odznakami ŚP. J. Szyję (brązową),
R. Urbańczyka (srebrną) i Dariu-
sza Raka, Pawła Szyję i Zygmunta
Ścierskiego (złotymi). Brązowy
medal ŚZP otrzymali: S. Czech, K.
Czypionka, E. Jarnot, T. Mateja,
E. Szweda, P. Trzoński i F. Urbań-

czyk, srebrny: Teodor Mateja,
a wyróżnienie S. Czempas.

Stanisław Czempas podsumo-
wał miniony sezon pszczelarski
jako trudny, który przyniósł mniej-
sze zbiory miodu i innych produk-
tów pszczelich. Prezes Binko, po-

dziękował pszczelarzom za reali-
zowaną z ogromnym poświęce-
niem bardzo pożyteczną pasję,
która dobrze służy środowisku
przyrodniczemu. Pszczelarzom
pogratulował i podziękował sta-
rosta B. Bednorz. MMLL

Rejonowe Koło Pszczelarzy Bieruń skupia trzy panie
(Aurelia Nawrocka, Maria Frączek, Barbara Grzesica)
i 57 panów – łącznie 60 osób z Bierunia, Lędzin, Imie-
lina, Imielina i Chełmu Śląskiego oraz 9 osób z Mys-
łowic, Oświęcimia i Tychów. Średnia wieku hodowców
w kole wynosi 59 lat. Najmłodszy pszczelarz ma zale-

dwie 16 lat, a najstarsi (Teodor Mateja, Walter Przysto-
lik, Zygmunt Ścierski i Piotr Wąsik) po 84 lata. 

Na koniec kwietnia pszczelarze utrzymywali 881
rodzin pszczelich (najwięcej w Imielinie – 14
pszczelarzy,212 rodzin), następnie w Lędzinach,
Bieruniu, Chełmie.  

PPsszzcczzeellaarrzzee  KKoołłaa  BBoojjsszzoowwyy  zzaapprraasszzaajjąą  ww ssoobboottęę,,
1155  lliissttooppaaddaa,,  nnaa  oobbcchhooddyy  8800..  rroocczznniiccyy  ppoowwssttaanniiaa
kkoołłaa,,  kkttóórreemmuu  ppooddcczzaass  uurroocczzyyssttoośśccii  nnaaddaannee  zzoossttaa--
nniiee  iimmiięę  kkssiięęddzzaa  AAlleekkssaannddrraa  SSppeennddllaa  ((11884499--
11992222)).. Ks. Spendel wybudował w Bojszowach no-
wy kościół i probostwo, przyczynił się do budowy
trzech nowych szkół (w Bojszowach, Bojszowach
Nowych i Jedlinie), zajmował się pszczelarstwem
i upowszechniał nowoczesne metody pszczelarze-
nia. Zbudował wzorcowy pawilon pszczelarski
„pszczelnik”, skupił wokół siebie miejscowych

pszczelarzy, a w 1898 roku założył nieformalne
Koło Pszczelarzy, reaktywowane 18 listopada
1934 roku.

Jak poinformował prezes Kazimierz Wiśniowski,
uroczystości rozpoczną się o 14.40 na cmentarzu
w Bojszowach zapaleniem zniczy na grobach ks.
Aleksandra Spendla i Franciszka Rogalskiego.
O 15.00 w kościele św. Jana Chrzciciela odbędzie
się uroczysta msza, a po niej spotkanie zaproszo-
nych gości w Jedlinie, połączone z nadaniem
pszczelarzom odznaczeń i wyróżnień.

27 października w Galerii Sta-
rostwa Powiatowego w Bieruniu
otarto wystawę prac uczestników
piątego, jubileuszowego Pleneru
Malarskiego Między Wieżami.
Tegoroczny plener, formułą zbli-
żony do I Pleneru Malarskiego
(tak jak w pierwszej edycji zorga-
nizowany został na terenie po-
wiatu bieruńsko-lędzińskiego) za-
owocował pracami przedstawia-

jącymi nasz rodzimy, urozmaico-
ny pejzaż – zarówno ten sielan-
kowy jak i przemysłowy, rozcią-
gający się pomiędzy wieżami na-
szych kościołów a wieżami ko-
palń i zakładów pracy. 

Nowością tegorocznego plene-
ru było zastosowanie przez arty-
stów różnych technik plastycznych,
takich jak: olej, akwarela, linoryt,
rzemiosło artystyczne czy rzeźba.

Efekty pracy uczestników pleneru
można będzie podziwiać do poło-
wy stycznia 2015 r. 

Na jubileusz piątego pleneru
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Na spotkania z Rafałem Bulą
z Chełmu Śląskiego, inżynierem,
długoletnim pracownikiem KWK
Ziemowit, z zamiłowania history-
kiem i kronikarzem – regionali-
stą, przychodzą nie tylko pasjo-
naci rozumianej historii lokalnej.
Słuchaczy zachęca do tego oso-
bowość i wiedza autora, sposób
opowiadania, atmosfera, którą
potrafi stworzyć w kontaktach
z rozmówcami. Tak było także
podczas spotkania zorganizowa-
nego 24 października przez Miej-
ską Bibliotekę Publiczną w Lędzi-
nach i koło historyczno-regional-
ne przy Miejskim Ośrodku Kultu-
ry. Tym razem Rafał Bula zapre-
zentował zebranym pierwszą
część swojej najnowszej książki „Z
dziejów górnictwa węglowego
w Lędzinach”, a poświęconej ko-
palni Heinrichsfreude I i II (Ra-
dość Henryka I i II).

Autor omówił początki górni-
ctwa na terenie dzisiejszych Lę-
dzin, sięgające odkrycia pokładu
węgla kamiennego na polach

ówczesnych Smardzowic w 1842
roku, czyli pierwszej kopalni na-
zwanej później Henrichsfreude –
Grube I, istniejącej tylko 3 lata.

Prelekcję zakończył na roku
1925, w którym ówczesną ko-
palnię (Heinrichsfreude-Grube
II) przemianowano na kopalnię
Piast w Lędzinach. Wśród słu-
chaczy były też osoby współpra-
cujące z autorem przy redakcji
wspomnianej książki, między in-
nymi Zyta Barcik, która wywołała
dyskusję o historycznych lędziń-
skich wątkach dotyczących I woj-
ny światowej czy powstań śląs-
kich, a także Klaus Ficek, który
udostępnił stare fotografie.

– Cieszę się, że autor zadekla-
rował, że przystąpi niebawem do
opracowywania drugiej części
ksiązki, dotyczącej historii lędziń-
skiej kopalni Piast do wybuchu II
wojny światowej. Moje stowarzy-
szenie chętnie wyda ją – powie-
dział Bernard Bednorz ze Stowa-
rzyszenia Rozwoju Zawodowego
Śląska i Małopolski. MM

Jak to w Lędzinach z węglem było…

RRaaffaałł  BBuullaa  zz  ggrruuppąą  ppaassjjoonnaattóóww  hhiissttoorriiii  llookkaallnneejj..
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Tym razem zaczniemy od kolej-
nych wydawnictw powiatu. 

„Perełką” jest album „Artyści
Powiatu Bieruńsko-Lędzinskiego”.
Tytuł może mylić. Ta elegancka
prezentacja – wizytówka ograni-
cza się tylko do przedstawicieli je-
dnego środowiska – plastycznego
i sprowadza się do prezentacji
uczestników i dorobku jubileuszo-
wego V Pleneru Malarskiego
„Między Wieżami” pt. „Pejzaż
przemysłowy, pejzaż sielankowy”.
Przynosi jednak informacje
o uczestnikach wszystkich dotych-
czasowych plenerów, więc w su-
mie wymienia i opisuje aż 69 po-
staci twórców żyjących i tych, któ-
rzy już od nas odeszli. 

Zupełnie inny charakter ma
niezbędnik każdego turysty – ro-

werzysty: zawarte w jednej, plasti-
kowej okładce przewodnik i ma-
pa „Trasy rowerowe powiatu bie-
ruńsko-lędzińskiego”. Przynoszą
one nie tylko informację o prze-
biegu tras, długościach odcin-
ków, ale także o lokalizacji wiat
i miejsc postojowych, o infrastruk-
turze sportowo-rekreacyjnej,
obiektach kulturalnych, o umiej-
scowieniu placówek handlowych
i gastronomicznych. Przewodnik
(z tłumaczeniem na angielski
i niemiecki) dostarcza syntetycznej
wiedzy o powiecie, gminach, za-
bytkach, miejscach szczególnie
atrakcyjnych przyrodniczo i wypo-
czynkowo.

Wspomnijmy o jeszcze je-
dnym powiatowym opracowa-
niu, jakim jest „Raport z doko-
nań Rady Powiatu Bieruńsko-Lę-
dzińskiego IV kadencji (2010-
2014)”. Dla każdego kto intere-
suje się sprawami publicznymi,
naszym powiatem, przemiana-
mi, jakie się w nim dokonują
dzięki działaniom jego przed-
stawicieli w samorządzie jest to
naprawdę wydawnictwo nieoce-
nione. Obrazuje ono obraz do-
konań (często wręcz niewido-
cznych, ponieważ nie każdy
odwiedza nasze szkoły powiato-
we, poradnię psychologiczno-
pedagogiczną, Orliki czy cho-
ciażby magazyny przeciwpowo-
dziowe – bo drogi i chodniki to
jednak widać!), rzeczową i fi-

nansową skalę inwestycji i dzia-
łań w każdym wymiarze wcho-
dzącym w zakres działań po-
wiatu. Chociaż tematy przedsta-
wione w „Raporcie…” były i są
prezentowane w naszym infor-
matorze, na stronie internetowej
– warto się zaznajomić z tym
wydawnictwem, mieć je na pó-
łce. Pozycja szczególnie poleca-
na krytykantom!

Na koniec o najnowszej publi-
kacji wydanej staraniem Stowa-
rzyszenia Rozwoju Zawodowego
Śląska i Małopolski, które stało
się mecenasem wielu wyda-
wnictw poświęconych naszej ma-
łej powiatowej ojczyźnie, jej hi-
storii i ludziom. To kolejne dzie-
ło Rafała Buli pt. „Z dziejów gór-
nictwa węglowego w Lędzinach”
z dopiskiem: „Część I. Kopalnia
Heinrichfreude” I i II (Radość
Henryka I i II). Wydarzenia, fak-
ty, materiały”. I nie jest to żadna
monografia czy bezduszna do-
kumentacja litania dat, nazwisk,
faktów, liczb. To ciekawy opis
początków wydobywania węgla
i ciężkiego życia ludzi na lędziń-
skiej ziemi. 

Dzisiaj mało kto wie, jak sto
lat temu pracował górnik, jak
obliczano mu czas trwania
dniówki, zarobki i wypłatę (skąd
się wzięły „loncetle”), jak było
zorganizowane życie w górniczej
wspólnoty, jak piękna była da-
wna Kolonia Piast. Książka przy-

nosi bezcenne opisy, przypom-
nienia faktów, ludzi i miejsc. Co
nie dziwi, jeśli się zna pasję i rze-
telność dokumentacyjną autora,
jego umiejętność docierania do
dokumentów historycznych, zdo-
bywania relacji uczestników
i świadków wydarzeń i uwzglę-
dni, że sam dysponuje najlep-
szym „dyskiem” jakim jest włas-
na pamięć i przebogate archi-
wum. 

Każdy, kto chce odbyć podróż
historyczno-dokumentalną i sen-
tymentalną, kto interesuje się
przeszłością górnictwa i Lędzin
oraz chce lepiej rozumieć Śląsk
i Ślązaków powinien ją przeczy-
tać. 

Rekomendacji książce udzielili
prof. Ryszard Kaczmarek i Alojzy
Lysko. MMRR
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Ponad setka gości uczestniczyła
w otwarciu pokonkursowej wysta-
wy prac plastycznych przedszkola-
ków. Konkurs został zorganizowa-
ny z okazji jubileuszowego 15. Fe-
stiwalu Jesień Organowa w Powie-
cie Bieruńsko-Lędzińskim. Szcze-
gólnymi gośćmi wernisażu w Gale-
rii Starostwa Powiatowego, 13 paź-
dziernika, byli autorzy prac – naj-
młodsi mieszkańcy powiatu w wie-
ku 3-6 lat, którzy dzięki zaangażo-
waniu rodziców i opiekunów
przedszkolnych, przyjęli zaprosze-
nie do udziału w konkursie plasty-
cznym pt. „Muzyczne marzenia
najmłodszych”. Wśród przybyłych
byli rodzice, dziadkowie, pracowni-
cy przedszkoli oraz radni powiato-
wi z Józefem Bergerem – przewo-
dniczącym Rady Powiatu i członka-
mi Zarządu Powiatu. 

Gości powitał starosta Bernard
Bednorz, który wyraził radość, że
konkursowa inicjatywa spotkała się
z miłym przyjęciem. 

Na wystawie zaprezentowane
zostały prace dzieci z przedszkoli,
które przyjęły zaproszenia do
udziału w konkursie. Były to: Przed-
szkole nr 1 i Nr 2 oraz Niepubliczne
Przedszkole Karolek w Bieruniu,
Przedszkole z Oddziałami Integra-
cyjnymi nr 1 w Lędzinach, Miejskie
Przedszkole w Imielinie, Gminne
Przedszkole w Bojszowach oraz
Przedszkole nr 1 i Zespół Szkolno-
Przedszkolny Gminne Przedszkole
nr 2 w Chełmie Śląskim. 

Każda placówka wybrała mak-
symalnie pięć prac dzieci. Łącznie
nadesłano 40 obrazków wykona-
nych w dowolnej technice. Komisja
konkursowa pod kierownictwem
Krystiana Grzesicy, sekretarza po-
wiatu, kierując się regulaminowymi
kryteriami oceny prac, wyłoniła
spośród nich trzy, którym przyzna-

ła konkursowe wyróżnienia. Za
najciekawsze uznano prace:
– 4-letniej Laury Pacwy z Przed-

szkola nr 1 w Bieruniu,
– 5-letniej Julii Baruchy z Przed-

szkola Miejskiego w Imielinie,
– 6-letniej Mai Piechuli z Gminne-

go Przedszkola w Bojszowach. 
Wszyscy mali uczestnicy konkur-

su otrzymali dyplomy i upominki.
Dodatkowo każde przedszkole
biorące udział w konkursie otrzy-
mało nagrody rzeczowe w postaci
instrumentów muzycznych do zajęć
z dziećmi. 

Tydzień później do starostwa za-
witały przedszkolaki z Przedszkola
nr 1 w Bieruniu – Oddział w Ścier-
niach. Mali goście zostali przywita-
ni słodkimi lizakami i cukierkami.

Po obejrzeniu wystawy prac swoich
rówieśników z uśmiechniętymi bu-
ziami zwiedzili budynek starostwa.
W pierwszej kolejności odwiedzili
gabinet starosty, potem między in-

nymi gabinet sekretarza powiatu
Krystiana Grzesicy. Po odwiedzi-
nach przedszkolaki grzecznie po-
wędrowały spacerem do przed-
szkola.

Muzyczne marzenia 
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