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W przededniu wyborów, decydując o swo-
jej przyszłości i o przyszłości swoich dzieci, 
warto wiedzieć skąd się pochodzi i w któ-
rym miejscu się jest. Statystyki dla naszego 
powiatu podają, że przybywa nas stale od 
20 lat. To jedyny powiat w Polsce, który ma 
dodatni przyrost naturalny mieszkańców 
bez przerwy rok do roku (aktualnie wyno-
si +3,8 %) podczas, gdy dla województwa 
śląskiego jest ujemny i wynosi minus 1,4% 
a dla Polski  zerowy. Mamy najniższą w Polsce 
stopę bezrobocia wśród powiatów ziemskich, 
tylko 2,7%, wysoki wskaźnik ludzi przedsię-
biorczych i różnorodną przedsiębiorczość. 
Średni wiek mieszkańców wynosi 39,9 lat 
i jest niższy od średniego wieku mieszkańców 
województwa śląskiego oraz  całej Polski. 

 
Mieszkańcy powiatu bieruńsko-lędzińskiego 

zawarli w 2017 roku 337 małżeństw, co odpowiada 
5,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców i jest to 
znacznie więcej od wskaźników dla województwa 
śląskiego oraz dla całej Polski. W tym samym okre-
sie odnotowano tylko 1,3 rozwodów przypadających 
na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od 
wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie 
mniej od wartości dla kraju. 

Co mówią te dane? Że tu się po prostu dobrze 
żyje i mieszka. A żeby było jeszcze lepiej, od 8 lat 
powiat wspiera finansowo mieszkańców w usuwaniu 
azbestu, a od dwóch lat mieszkańcy mogą również 
uzyskać od powiatu dofinansowanie do programu 
wymiany pieców. To programy które przyjęły się 
wśród mieszkańców, a pierwszymi beneficjentami 
byli mieszkańcy Imielina a potem Bierunia. Pomoc 
powiatu dla statystycznego Kowalskiego jest nie-
wielka, ale motywująca do zmiany jego podejścia do 
ekologii, a to już wystarczy. 

Na końcu dane o kondycji finansowej powiatu. 
Szczegóły prezentuje wykres poniżej. <

Zadłużenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego 
na dzień 30.06.2018 r. wynosi 1 688 229 zło-
tych. Stanowi to 5,8 % wykonanych i 2,84% 
planowanych dochodów powiatu.

raport z kadencji  
– str. 7, 8, 9, 10
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Jak już pisaliśmy w poprzed-
nim wydaniu naszego cza-
sopisma, Związek Powiatów 
Polskich przyznał staroście 
bieruńsko-lędzińskiemu tytuł 
Samorządowca 20-Lecia oraz 
podjął uchwałę o przyznaniu 
Honorowej Statuetki ZPP. W 
ten sposób ZPP postanowił 
uhonorować tych samorzą-
dowców, którzy mają szcze-
gólny wkład w rozwój lokalny. 
Wyróżnienie wręczono staro-
ście na ostatniej w tej kadencji 
sesji Rady Powiatu.

Bernard Bednorz z samorzą-
dem związany jest od listopada 
2002 roku. Początkowo pełnił 
funkcję  wicestarosty powiatu, 
a następnie od 2010 roku staro-
sty bieruńsko-lędzińskiego. Jest 
wiceprzewodniczącym Konwentu 
Starostów Śląskich, a także człon-
kiem Zarządu Śląskiego Związku 
Gmin i Powiatów, reprezentując 
samorządy śląskie zarówno na 
arenie regionalnej, krajowej jak 
i europejskiej. 

Jest autorem wielu nowatorskich 
projektów związanych z moderniza-
cją dróg publicznych w tym techno-
logii modernizacji dróg metodą tzw. 
„cichych asfaltów”, prekursorem 
działań inwestycyjnych w techno-

logiach budownictwa „pasywnego” 
w powiecie. Z dużą aktywnością 
uczestniczy w życiu społecznym 
środowiska lokalnego. Za działal-
ność na rzecz społeczności lokal-
nej został odznaczony m.in. Złotym 
Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką 
Honorową za Zasługi dla Wojewódz-
twa Śląskiego oraz Złotym Meda-
lem za Zasługi dla Pożarnictwa. Za 
działalność i aktywność samorzą-
dową na szczeblu europejskim na 
wniosek burmistrza Dalibora Hora-

ka – burmistrza czeskiego miasta 
Unicov (Morawy) 7 października 
2010 roku na uroczystej sesji Rady 
Miasta Unicov został odznaczony 
Brązowym Medalem Zasłużony dla 
Miasta Unicov. 13 października 2014 
roku z wniosku Wojewody Śląskiego 
został odznaczony przez Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski. Bernard Bednorz jest 
również Honorowym Generalnym 
Dyrektorem Górniczym. <

starosta uhonorowany za szczególny 
wkład w rozwój lokalny

Po kilku latach starań ruszyły 
prace przy wałach przeciwpo-
wodziowych w powiecie bie-
ruńsko-lędzińskim. 24 wrześ-
nia przekazano wykonawcom 
place budowy przy ul. Dyrdy 
w Bieruniu-Czarnuchowicach 
i przy ul. Wałowej w Bojszo-
wach-Jedlinie.

Przekazanie odbyło się w obec-
ności przedstawicieli Państwowe-
go Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie – zastępcy dyrektora Marii 
Wisińskiej-Kurz, przedstawicie-
la zarządu Zlewni w Katowicach 
Mariusza Olszówki, starosty Ber-
narda Bednorza, przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 
Czesława Kłyka  oraz burmistrza 
Bierunia Krystiana Grzesicy i wójta 
Bojszów Henryka Utraty.

Są to pierwsze inwestycje moder-
nizacyjne wałów Wód Polskich na 
terenie powiatu. Pierwsza inwesty-
cja w Bieruniu-Czarnuchowicach pn. 
„Modernizacja i nadbudowa lewo-
stronnego obwałowania rzeki Wisły 
w Bieruniu-Czarnuchowicach od 
ujścia rzeki Przemszy… do mostu 
w ulicy Warszawskiej – Etap I” obej-
muje przebudowę przepustu wało-
wego oraz wykonanie nadbudowy 
lewego wału przeciwpowodziowego 
Wisły o długości 129 m wraz z prze-
budową części napowietrznej linii 
nN oświetlenia przy ul. Dyrdy. Koszt 
zadania to ponad 1 400 000 złotych.

Zakres drugiej inwestycji w Boj-
szowach-Jedlinie to “Przebudowa 

przepustu fi 800. L=18,5 m oraz 
wału przeciwpowodziowego rzeki 
Wisły w przekrojach  LP 34-LP35  na 
dł. 50m” i obejmuje wykonanie nad-
budowy lewego wału przeciwpowo-
dziowego Wisły o długości 50 m wraz 
z przebudową przepustu wałowego. 
Koszt zadania to ponad 860 000 zło-
tych. Prace zostaną zakończone do 
15 grudnia 2018 roku.

Także we wrześniu powiat pozy-
skał z magazynu przeciwpowo-
dziowego likwidowanego Śląskie-
go Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Katowicach kolejny 
sprzęt. Tym razem na podstawie 
umowy z 4 września na wyposaże-
nie powiatowego magazynu prze-
ciwpowodziowego i kryzysowego 
powiatu bieruńsko-lędzińskiego 
przekazany został nieodpłatnie 
wózek widłowy o wartości 100 000 
złotych. Łączna wartość tak dopo-
sażonego magazynu przeciwpowo-
dziowego powiatu wyniosła prawie 
360 000 złotych. Na wyposażeniu 
magazynu oprócz wspomniane-
go wózka widłowego znalazło się 
też między innymi: 55 agregatów 
i motopomp o różnej wydajności, 
150 000 worków na piasek, zapo-
ry przeciwpowodziowe, pontony 
gumowe, kamizelki asekuracyjne 
i ratunkowe, ubrania i spodnie do 
pracy w wodzie, folia budowlana, 
geowłóknina, łopaty, kilofy, topory 
oraz cały szereg innego sprzę-
tu, który może być wykorzystany 
w przypadku zagrożenia powo-
dzią. <

budowa wałów  
i kolejny sprzęt w magazynie 
przeciwpowodziowym powiatu

Zgodnie z przewidywaniami, po 
pierwszym nierozstrzygniętym we 
wrześniu przetargu na etap drugi 
robót na ul. Osada, gdzie wystarto-
wały dwie firmy, po zmianie termi-
nu wykonania do kwietnia 2019 roku 
do drugiego przetargu przystąpiło 
aż 7 firm. Najkorzystniejszą ofertę 
złożyła firma Drog-Bud z Pysko-
wic która zaoferowała wykonanie 
przebudowy drogi za 1.590.000 zło-
tych (prawie 800.000 złotych taniej 

niż w ofertach wrześniowych). 
W ramach przebudowy na odcinku 
600 mb. dotychczas przebudowane-
go odcinka w ramach etapu pierw-
szego zostanie wykonana kanali-
zacja deszczowa, chodnik, ścieżka 
rowerowa w czerwonym asfalcie 
oraz wszystkie wjazdy do posesji, 
a w końcowym etapie wykonana 
będzie jeszcze ostatnia ścieralna 
warstwa asfaltu SMA czyli tzw. 
„cichy asfalt”.<

powstaje ścieżka i chodnik 
w Chełmie Śląskim

 26 września pożegnaliśmy 
Mariana Ryglewicza, wieloletniego 
dziennikarza, Naczelnika Wydziału 
Promocji Starostwa Powiatowego 
w Bieruniu, który zmarł po długiej 
chorobie, wieku 62 lat. Msza św. 
żałobna odbyła się w kościele pw. 
św. Józefa Robotnika w Świętochło-
wicach, a ceremonia pogrzebowa na 
tamtejszym cmentarzu parafialnym, 
gdzie został pochowany w rodzin-
nym grobie. W ostatniej drodze 
towarzyszyła Marianowi rodzina 
z żoną Hanną i synem Marcinem, 
koledzy i przyjaciele, liczni współ-
pracownicy ze starostwa powiato-
wego oraz z redakcji czasopism, 
w których pracował, oficjalne dele-
gacje, w tym Starostwa Powiatowego 
w Bieruniu ze starostą Bernardem 
Bednorzem i przewodniczącą Rady 
Powiatu – Anną Kubicą oraz Urzędu 
Miasta Lędziny z burmistrz Krysty-
ną Wróbel, a także poczet sztanda-
rowy Stowarzyszenia Miłośników 
600-letniego Bierunia, którego był 
On wieloletnim członkiem.

Przed pogrzebem i po pogrzebie 
rozmawiałem z wieloma osobami, 
które znały Mariana Ryglewicza 
i każdej z nich było bardzo trudno 
przyjąć do wiadomości, że On już 
nie żyje. Często mówiono – Musi 

upłynąć sporo czasu, żebyśmy mogli 
się z tym pogodzić. Jeszcze długo 
będziemy mieli nieodpartą chęć do 
Niego zatelefonować, wysłać SMS-
a czy maila bądź porozmawiać na 
Meessengerze. Był tak żywotny, tak 
naładowany pozytywną energią, że 
mimo Jego wielomiesięcznej cho-
roby nie dopuszczaliśmy do siebie 
myśli, że może tak szybko odejść 
– podkreślano.

 Marian Ryglewicz urodził się 
w Katowicach, ale lata dziecięce 
i młodzieńcze spędził w Świę-
tochłowicach. Ukończył Wydział 
Dziennikarstwa na Uniwersytecie 

Ślaskim. Dziennikarstwo, w róż-
nej formie, uprawiał ponad 40 lat, 
bowiem w tej roli zadebiutował 
w 1976 roku na łamach katowickiej 
gazety popołudniowej „Wieczór”. 
Był między innymi redaktorem 
naczelnym gazety zakładowej 
Huty Florian w Świętochłowicach, 
redaktorem tygodnika „Panorama”, 
szefem śląskiego oddziału Pol-
skiej Agencji Prasowej, a w latach 
90-tych współtworzył gazetę 
„Dziennik Śląski”. Mieszkając już 
w Tychach został sekretarzem 
redakcji tyskiego tygodnika regio-
nalnego „Echo”, potem objął stano-
wisko redaktora naczelnego tyskie-
go tygodnika „Nowego Echa”, a po 
kilku latach został zastępcą dyrek-
tora tyskiego oddziału „Dziennika 
Zachodniego”.

Dziennikarzem pozostał także po 
roku 2004, kiedy to zatrudniono Go 
w Starostwie Powiatowym w Bie-
runiu. Od 2010 roku aż do śmierci 
pełnił funkcję naczelnika Wydzia-
łu Promocji. Był między innymi 
redaktorem naczelnym czasopis-
ma „Powiatbl.pl”, miesięcznika 
miejskiego „Lędziny – teraz!” oraz 
gazet spółdzielni mieszkaniowych 
Oskard w Tychach i Silesia w Kato-
wicach. Mirosław Leszczyk

po prostu znakomity  
dziennikarz i dobry człowiek
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Łatwo jest kierować Radą Powia-
tu, w której zasiadają przedstawi-
ciele 5 gmin?

Decyzja objęcia funkcji Przewod-
niczącej Rady Powiatu nie należała 
do łatwych. Zdawałam sobie spra-
wę z tego, jak znacząco wpłynie 
na moje życie. Wiedziałam, jaki 
ogrom dodatkowych obowiązków 
będę musiała wprowadzić do swo-
jego kalendarza. Jednak, jak mówią, 
grunt to dobra organizacja. Rzeczy-
wiście ostatnie miesiące oznaczały 
dla mnie czas wypełniony niemal 
do ostatniej minuty. Sesje, obrady, 
analizowanie dokumentów oraz 
oczywiście reprezentowanie Rady 
Powiatu podczas różnego typu uro-
czystości i spotkań – to tylko część 
zadań, które leżały w moim zakre-
sie obowiązków. 

Prowadzenie obrad wiązało się 
z ogromną odpowiedzialnością. 
Przewodniczący Rady musi ad 
hoc podejmować decyzje kreują-
ce dynamikę sesji. Z jednej strony 
zobligowany jest do czuwania nad 
dyscypliną czasową, by uniknąć 
przeciągających się do nocy spot-
kań, uchybiających powadze urzę-
du. Z drugiej zaś strony jest obo-
wiązany umożliwić członkom Rady, 
by w sposób konstruktywny spra-
wowali swój mandat wyborczy. Co 
miesiąc, prowadząc obrady, zmaga-
łam się z tym niełatwym zadaniem. 
Czy znajdowanie „złotego środka” 
w ferworze czasem naprawdę gorą-
cych dyskusji jest łatwe? Skłamała-
bym, gdybym tak powiedziała.

 
Jak godzi się sprzeczne interesy? 
Przykładem niech będą drogi.

Różnica zdań w Radzie Powiatu 
zarysowała się już na pierwszej 
sesji, gdy wybierany był zarząd. 
W naszym gronie nie brakowało 
osób, których ambicje polityczne 
były daleko większe niż status rad-
nego. I bardzo dobrze, jednak ilość 
funkcji decyzyjnych jest ograniczo-
na… Ponadto, rzeczą oczywistą 
jest, że w grupie kilkunastu osób 
o dużym doświadczeniu życiowym 
i ogromnym zaangażowaniu spo-
łecznym, prowadzenie – nieraz żar-
liwych – polemik, wyrażanie opinii, 
w tym także krytycznych, jest czymś 
nieuniknionym. Podejmowaliśmy 
przecież jako Rada decyzje o waż-
nych dla naszych mieszkańców 
sprawach, kosztownych – czasem 
wielomilionowych – inwestycjach. 
Demokracja ma to do siebie, że nie 

spełnia oczekiwań każdego, dlatego 
też – przyznaję – zdarzały się sesje, 
kiedy różnica zdań członków Rady 
była bardzo znaczna. Radni, często 
z ogromną determinacją, walczy-
li o sprawy okręgów wyborczych, 
które reprezentują. Niestety, jak 
wiemy, „kołdra jest zbyt krótka”, nie 
jest możliwe, aby od razu zaspoko-
ić wszystkie potrzeby. Bywały duże 
emocje. Z drugiej jednak strony 
– jednomyślność w takim organie 
władzy nie jest zjawiskiem korzyst-
nym, eliminuje element kontroli 
społecznej, a to nie sprzyja prze-
cież jakości zarządzania. 

Czy spotyka się Pani z zarzutami, 
że „imieloczka” powinna bardziej 
dbać o interes własnej gminy?

Przewodnicząca, nawet „imie-
loczka” – jako osoba prowadząca 
posiedzenia Rady – nie ma więcej 
głosów niż pozostali jej członkowie. 
Dlatego – podobnie jak w życiu, tak 
i w samorządzie – kompromis jest 
bardzo ważną wartością. Zawsze 
podkreślałam, że radny powiatowy 
– pomimo, że został wybrany, aby 
reprezentować społeczność swo-
jego miasta czy gminy, powinien 
posiadać umiejętność spojrzenia na 
powiat jako całość. Stąd też zależa-
ło mi na obiektywnej ocenie i spra-
wiedliwym traktowaniu wszystkich 
gmin naszego powiatu. Tylko tak 
mogliśmy osiągnąć porozumienie 
w kluczowych kwestiach, zapew-
niając jednocześnie dalszy roz-
wój powiatu, bezpieczną i stabilną 
przyszłość naszych mieszkańców.

Co jest sukcesem tej Rady?

Dzięki właściwym decyzjom 
Rady Powiatu, której przewodni-
czyłam, powstało wiele ważnych 
inwestycji oświatowych, socjal-
nych i drogowych. Mijające cztero-
lecie to ponad 4,7 miliona złotych 
zainwestowane w rozwój powiato-
wego szkolnictwa. W tej kadencji 
kładliśmy szczególny nacisk na 
rozwój nowoczesnego szkolni-
ctwa zawodowego. Tylko w 2018 
roku powstało 7 nowoczesnych 
warsztatów i pracowni zawodo-
wych. We wrześniu w Powiatowym 
Zespole Szkół w Bieruniu rozpo-
częły działalność rozbudowane 
do powierzchni 300m² superno-
woczesne warsztaty szkolne dla 
zawodów mechanicznych i elek-
trycznych z obrabiarkami CNC 
w systemie programowania Sinu-

merik, spawalnią MIG/MAG i kuź-
nią. W lędzińskim PZS-ie posta-
wiliśmy na rozwój przyszłościo-
wego zawodu – technik urządzeń 
i systemów energetyki odnawial-
nej. W nowych salach mieszczą się 
stanowiska dydaktyczne, umożli-
wiające uczniom zapoznanie się 
z najważniejszymi instalacjami do 
produkcji energii ze źródeł odna-
wialnych, m.in. kolektor słonecz-
ny, moduł fotowoltaiczny, pompa 
ciepła i turbina wiatrowa. Liceum 
w Bieruniu natomiast wzbogaciło 
się o niezwykle innowacyjną pra-
cownię multimedialną, w której 
młodzież korzysta z materiałów 
dydaktycznych w technice 3D. 

W 2018 roku powiat uzyskał naj-
większe w historii dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Dzięki pozyskanym 
środkom zewnętrznym i środkom 
własnym za ponad 10 milionów 
złotych, realizowane jest Centrum 
Usług Społecznych w Lędzinach, 
w którym – już w przyszłym roku 
(!) – wsparciem i opieką zostaną 
otoczeni nasi seniorzy. W mijają-
cej kadencji na modernizację dróg 
w powiecie przeznaczono blisko 45 
milionów złotych. Powstały nowe 
trasy rowerowe i wiaty. Powstał 
informatyczny system monitorin-
gu przeciwpowodziowego. Suk-
cesem jest także utrzymująca 
się w ostatnim czteroleciu stała 
tendencja spadkowa zadłużenia 
powiatu bieruńsko-lędzińskiego, 
co jest potwierdzeniem jego dobrej 
kondycji i dyscypliny finansowej. 
Na początku kadencji zadłużenie 
wynosiło 4,4 mln złotych, w kolej-
nych latach wykazywało tendencję 
spadkową. Obecnie spadło poniżej 
1,7 mln złotych.

 
A co jest jej porażką?

Patrząc z punktu widzenia miesz-
kańca, nie mogę wymienić jakiejś 
spektakularnej porażki. Oczywi-
ście, może ktoś powie – mogliście 
zrobić więcej, mogliście lobbować 
skuteczniej – myślę tu między inny-
mi o wałach przeciwpowodziowych, 
trasie S1... Tak, zdaję sobie sprawę, 
że wyzwań przed kolejną Radą 
Powiatu będzie wiele. I chociaż to 
truizm, ale powiem, że niestety 
wielokrotnie w tej kadencji miałam 
okazję boleśnie się o tym przeko-
nać, że nie zawsze zaangażowanie 
i dobra wola wystarcza, by zreali-
zować zadania nawet najbardziej 
konieczne i potrzebne. 

Bilans dokonań Rady Powiatu jest 
na plus czy na minus?

Uważam, że fakty obrazują to naj-
lepiej. W 2015 roku powiat bieruń-
sko-lędziński został uhonorowany 
statuetką Pisma Samorządu Tery-
torialnego „Wspólnota”, za zajęcie 
I miejsca w skali kraju w rankingu 
„Inwestycje w infrastrukturę tech-
niczną”. Ranking opracował zespół 
prof. Pawła Swianiewicza z Uniwer-
sytetu Warszawskiego na podstawie 
danych z GUS oraz danych z Mini-
sterstwa Finansów. 

W ogłoszonym w 2017 roku przez 
portal rynekpierwotny.pl, prestiżo-
wym rankingu „Gdzie mieszka się 
najlepiej?”, na 380 powiatów powiat 
bieruńsko-lędziński zajął 35 miej-
sce, wyprzedzając wszystkie sąsia-
dujące z nami powiaty, pszczyński 
zajął 38 miejsce, tyski – 39, Bielsko 
Biała – 73, Mysłowice – 98, powiat 

oświęcimski 109, a sosnowiecki 
miejsce 210.

W „Rankingu Finansowym Samo-
rządu Terytorialnego”, przygotowa-
nym przez ekspertów z krakowskiej 
Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Krako-
wie, ogłoszonym podczas IV Euro-
pejskiego Kongresu Samorządów 
w kwietniu 2018 roku, powiat bie-
ruńsko – lędziński uplasował się 
na 12. miejscu wśród 324 powiatów 
ziemskich, wyprzedzając powiat 
krakowski – 14 miejsce, oświęcimski 
– 53, chrzanowski – 90. Za „plecami” 
powiatu bieruńsko-lędzińskiego zna-
lazły się również powiaty łódzki, czę-
stochowski, opolski, toruński. Myślę 
więc, iż uprawnione jest stwierdze-
nie, że powiat, w którym żyjemy, jest 
jednym z najprężniej rozwijających 
się powiatów ziemskich nie tylko na 
Śląsku, ale i w Polsce. <

w samorządzie, tak jak i w życiu,  
kompromis jest bardzo ważną 
wartością 
Z Anną Kubicą, przewodniczącą Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskego  
rozmawia Małgorzata Jędrzejczyk
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<  Z czego jest Pan dumny po tej 
kadencji, a co – Pana zdaniem 
– nie wyszło?

Przeglądałem ostatnio mój pro-
gram wyborczy sprzed czterech 
lat i muszę powiedzieć, że nie 
wygląda to najgorzej. Powiat nadal 
wyprzedza innych w wielu konku-
rencjach czy rankingach. Duma 
to na pewno niekwestionowana 
od kilku lat pozycja powiatu jako 
lidera inwestycji w Polsce – w 2015 
roku 1. miejsce w Polsce obecnie 
czołówka tabeli. Duma to stały 
przyrost mieszkańców powiatu 
rok do roku,  podczas kiedy Polska 
niestety generalnie się wyludnia, to 
godne warunki życia mieszkańców, 
to dochody mieszkańców powiatu, 
to doskonałe wyniki zdawalności 
matur w szkołach powiatowych 
i można by tak jeszcze trochę 
powymieniać. Dla mnie osobiście, 
co zawsze podkreślam, powodem 
do dumy są inwestycje w infra-

strukturę drogową, bo jakość dróg, 
najczęściej oceniana przez gości 
z zewnątrz, jest wyznacznikiem 
jakości życia mieszkańców i pozy-
cji powiatu.. 

Ta mijająca kadencja to znowu 
znacznie więcej zrealizowanych 
inwestycji drogowych i mostowych, 
niż można było przewidzieć. Dzię-
ki często nietypowym pociągnię-
ciom i „hazardowym zagrywkom” 
zarabialiśmy na swoim zdecydo-
waniu i przygotowaniu inwestycyj-
nym. Tak było np. z ul. Remizową 
w Bieruniu Nowym, która w 2015 
była jeszcze drogą gminną, w 2017 
została powiatową a w 2018 już 
przez nowego właściciela, czyli 
powiat przy finansowym wspar-
ciu gminy Bieruń została grun-
townie przebudowana. Do tego 
doszły przebudowane za pieniądze 
z budżetu państwa dwie sąsied-
nie drogi tj. ul. Kosynierów i Ofiar 
Oświęcimskich i centrum Nowe-
go Bierunia w okolicach remizy 

ma teraz zupełnie nowe oblicze. 
„Hazardowe” podejście dotyczy-
ło też przebudowy ul. Satelickiej 
w Imielinie i ul. Osada w Chełmie 
Śląskim. To były najgorsze drogi 
powiatowe, bo wąskie, bez chod-
ników, częściowo jeszcze grunto-
we. Tu ruch był mistrzowski, bo 
nagle pojawiła się szansa zdobycia 
pieniędzy z budżetu państwa na 
takie drogi i w ciągu dwóch mie-
sięcy powiat „zarobił” na szybkich 
i trafnych decyzjach dodatkowe 3 
mln złotych z budżetu państwa, 
a wszystko w atmosferze krzyków 
i oburzenia radnych opozycyj-
nych, że zarząd zabiera pienią-
dze z dróg w Bieruniu i Lędzinach 
i daje na inne drogi. Nie do pojęcia 
dla nich było, że to tylko czasowa 
pożyczka. Po dwóch miesiącach 
„pożyczone pieniądze” z powro-
tem wróciły na zadania w Bieruniu 
i Lędzinach, zaś za zarobione pie-
niądze wybudowane zostały dwie 
kolejne nowe drogi ul. Satelicka 

w Imielinie i ul. Osada w Chełmie 
Śląskim. Dla niektórych radnych, 
a i niektórych burmistrzów, to było 
trudne do zrozumienia, że tak się 
też da. Ale rządzenie polega na 
podejmowaniu decyzji odważnych, 
a ja takie decyzje potrafię podej-
mować. Dzisiaj mogę powiedzieć, 
że wszystkie wymienione drogi 
zostały zrobione. A co nie wyszło? 
Legły plany inwestycyjne budowy 
biblioteki powiatowej bezpośred-
nio przy LO w Bieruniu, budowa 
systemu monitoringu dróg powia-
towych i budowa drogi rowerowej 
po wałach przeciwpowodziowych 
Wisły i Gostynki. To było w pla-
nach, ale brakło pieniędzy, bo ceny 
drastycznie poszybowały w górę. 

<  Dlaczego niektórych planów 
nie udało się zrealizować?

To pieniądze i możliwości finan-
sowe powiatu. Nie przewidziałem, 
że powiat wskutek polityki nadal 

będzie płacił „janosika” – podatek 
od bogactwa, który miał być znie-
siony. Temat ten trafił nawet do 
Trybunału Konstytucyjnego, efekt 
jednak taki że podatek został …
podwyższony i wynosi obecnie za 
2018 rok dla powiatu prawie milion 
złotych rocznie. Nie przewidzia-
łem też, że faktycznie powiat utra-
ci od 2019 roku stały dochód rzędu 
ponad 3 mln rocznie z funduszu 
ochrony środowiska w związku 
z nowym prawem wodnym. Można 
powiedzieć, że te utracone 4 mln 
złotych wystarczyłyby na wkład 
własny w ramach RPO do projek-
tów wartych 26 mln złotych na 
budowę nowej Biblioteki Powiato-
wej, nowej Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej i być może pierw-
szej drogi rowerowej po wałach 
oaz systemu monitoringu, których 
nie wybudowaliśmy w tej kaden-
cji mimo planów, posiadanych 
projektów i pozwoleń na budowę. 
Mówię o tym, bo rzeczona bibliote-

Powiat  
na mocnych  

fundamentach, 
bogaty  

i prorozwojowy

z Bernardem Bednorzem, 
starostą bieruńsko-lędzińskim 

rozmawia Małgorzata Jędrzejczyk
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ka była w planach na tę kadencję, 
trzykrotnie przegraliśmy konkurs 
w Ministerstwie Kultury o dota-
cję na to zadanie mimo, że jeste-
śmy jedynym powiatem w Polsce 
bez biblioteki powiatowej. Mówię 
o tym z żalem patrząc na projek-
ty, które dostawały dofinansowanie 
i na aktywność władz Bierunia, 
który już wybudował parking dla 
tej naszej biblioteki. Burmistrz się 
wywiązał, my do poprawki, będzie 
to z pewnością wyzwanie dla nowej 
rady.

<  Krótko: co władze powiatu 
mijającej kadencji pozostawia-
ją po sobie?

Czysty, ekologiczny powiat, 
o którym coraz głośniej we wszyst-
kich poważnych wojewódzkich 
i krajowych rankingach. Powiat jest 
w czołówce inwestycyjnej za 2015 
rok najlepszy w Polsce (corocznie 
prawie 30-40% dochodów własnych 
idzie na inwestycje). Słynne już 
„ciche asfalty”, programy ograni-
czania niskiej emisji, program uty-
lizacji azbestu to określenia, które 
każdemu, kto tu mieszka i każ-
demu, kto chce u nas mieszkać, 
powinny kojarzyć się z powiatem 
bieruńsko-lędzińskim. 

Tu u nas się po prostu dobrze 
żyje i mieszka. Od razu dodam, że 
to nie tylko moja zasługa, ale kon-
sekwentnej  polityki, którą kreują 
radni powiatowi, a za którą ja, jako 
przewodniczący zarządu odpo-
wiadam. Chodzi głównie o  poli-
tykę inwestycyjną powiatu. 90% 
nowych dróg powiatowych to dobre 
i bezpieczne drogi z chodnikami 
i ścieżkami rowerowymi, nowe 
i nowoczesne mosty o nośności 40 
ton budowane na …100 lat. Na 11 
powiatowych mostów i wiaduktów 
mamy ich już 8 całkowicie nowych, 
wybudowanych w latach 2011-
2015. Został jeszcze do zrobienia 
tylko jeden most na ul. Ziemowita 
oraz dwa wiadukty na ul. Pokoju 
i ul. Kolonia Leśna.

Nasza oferta edukacyjna jest 
bogata i nietypowa. Kształcimy 
fachowców dla najlepszych pol-
skich i zagranicznych firm – Pol-
skiej Grupy Górniczej, Tauronu, 
ostatnio rozmawiamy z Oplem 
– które oferują stypendia dla 
naszych uczniów. Zdawalność 
matur w naszym liceum to 98% 
absolwentów. Nie kształcimy bez-
robotnych. wszyscy absolwenci od 

2016 roku mają zagwarantowaną 
pracę na określonych warunkach. 

Nasza oferta kulturalna – przy-
kładem są koncerty Jesieni Orga-
nowej z kościołami pełnymi rzad-
ko spotykanej, wyjątkowej grupy 
słuchaczy z całego Śląska. Słynne 
plenery malarskie malarzy niepro-
fesjonalnych, prężnie działające 
modelarnie i ludzie, którzy kocha-
ją to, co robią dla młodzieży. Oferta 
sportowa, czego przykładem jest 7 
z 9 dotychczas przeprowadzonych 
edycji finałów piłkarskich „Orli-

ków” o Puchar Marszałka, rozgry-
wanych od 2012 roku bez przerwy 
w powiecie na własnych boiskach 
sportowych, Grand Prix Polski 
w Badmintonie, Grand Prix Polski 
w tańcu towarzyskim, Grand Prix 
Polski w skacie, Grand Prix Pol-
ski w regatach żaglowych i moto-
rowodnych – to wszystko współ-
finansowane jest również przez 
powiat. Ostatnie ćwiczenia służb 
Wydziału Bezpieczeństwa Wojewo-
dy na naszym Zalewie Imielińskim 
w zakresie bezpieczeństwa wod-
nego, czy młodzieżowe obozy stra-
żackie na polanie Hamerla są bar-
dzo wysoko ocenione przez służby 
i obserwatorów zewnętrznych. 
Jesteśmy powiatem wiarygodnym, 
rzetelnym, sprawdzonym, które-
mu warto zaufać. Mamy ludzi, dla 
których bezpieczeństwo obywateli 
jest najwyższym wyzwaniem. Na 
nas można po prostu polegać. 

A żeby było jeszcze lepiej, od 
8 lat powiat wspiera finansowo 
mieszkańców w usuwaniu azbe-
stu, a od dwóch lat mieszkańcy 
powiatu również mogą uzyskać od 
powiatu dofinansowanie do pro-
gramu wymiany pieców. Jesteśmy 
jedynym powiatem w Polsce, który 
dokłada do takiego zadania gmi-
nom. Z takich programów od dwóch 
lat korzystają mieszkańcy Imielina 
a od roku również mieszkańcy Bie-
runia. To programy, które przyjęły 
się wśród mieszkańców i będzie-
my je kontynuować. Pomoc powia-

tu dla statystycznego Kowalskiego 
jest niewielka, ale motywująca do 
zmiany jego podejścia do ekolo-
gii, a to już wystarczy szczególnie 
w aspekcie wdrażanego rządowe-
go programu „Czyste powietrze” 
i obiecanych dużych pieniędzy dla 
mieszkańców.

I na koniec polityka senioralna. 
Mówiąc o czasach dla seniorów, 
poruszamy jako powiat wielki poja-
wiający się  w środowisku problem 
samotności osób starszych, często 
też ich bezradności i niejednokrot-
nie bezsilności. Dziś telefon dla 
seniora w programie pilotażowym, 
który powiat realizował, nie zastąpi 
potrzeby pobycia z kimś, porozma-
wiania. Byłem ostatnio w jednym 
z nowo uruchomionych klubów 
w ramach rządowego programu 
Senior Plus i wie Pani, że senio-
rzy niczego ode mnie nie chcieli, 
jedynie, żebym z nimi posiedział 
i porozmawiał, opowiadał o czym-
kolwiek, wszystko ich interesuje? 
Wychodzimy im naprzeciw. Od pół 
roku za własne i unijne pieniądze, 
w sumie prawie 10 mln złotych 
budujemy Centrum Usług Spo-
łecznych w Lędzinach,  czyli dom 
dziennego pobytu seniorów. Będzie 

gotowy w lipcu 2019 roku. To moja 
osobista wymarzona koncepcja 
z luksusowymi pokojami, parkiem 
sensorycznym wokół w przyszło-
ści, ławkami i boiskiem…bo być 
może jakieś dzieciaki z osied-
la zechcą też pograć i rozerwać 
naszych seniorów. Jeśli chodzi 
o warunki pobytowe, będzie to XXI 
wiek, nowoczesne pomieszczenia 
na czterech kondygnacjach, lofto-
we okna w starej maszynie wycią-
gowej. Coś pięknego, ciepły beton 
i szkło a sam obiekt przywróci 
wspomnienia byłym górnikom pra-
cującym na starym szybie „Piast”. 
Jeśli pojawi się rządowy program 
tak zwanego wsparcia miękkie-
go (kursy, szkolenia, catering), 
to będzie to program wzorcowy. 
Marzy mi się, aby jeszcze w tym 

miejscu nieopodal, bo działka ma 
ponad 4 hektary, zgromadzić w mini 
muzeum stare przedmioty używa-
ne w górnictwie a być może cha-
rakterystyczne rzeczy/przedmioty 
stosowane w śląskich domach gór-
ników. Sam mam kilka i wiem jak 
to urządzić, aby przetrwały one dla 
następnych pokoleń. Prowadzenie 
takiego muzeum przez seniorów 
jako przewodników to coś cudow-
nego, bo będzie prawdziwe. 

<  Jakie wyzwania stoją przed 
kolejnymi władzami?

Pokończyć te zadania, o któ-
rych mówiłem wcześniej. To już 
szczególnie w aspekcie nowych 
prognoz finansowych na inwesty-
cje drogowe i mostowe nie powin-
no stanowić większego problemu. 
Z pewnością budowa placówki 
opiekuńczo-wychowawczej, biblio-
teki powiatowej, budowa systemu 
monitoringu dróg i co prawda nie 
nasze zadanie, ale dokończenie 
budowy wałów przeciwpowodzio-
wych należących do Polskich Wód. 
Na wszystko są dokumentacje 
i pozwolenia na budowę, brakuje 
tylko środków. 

<  Jaki jest Bernard Bednorz 
prywatnie?

Prywatnie jestem nadal ener-
gicznym facetem, który nie boi 
się wyzwań, porządnym i uczci-
wym, odważnym z dużą wiedzą, 
którego trudno złamać; sądzę, że 
też dobrym mężem (34 lata mał-
żeństwa) i dobrym ojcem, począt-
kującym dziadkiem dla czwórki 
wnucząt (Bianki, Kubusia, Tymka, 
najmłodszy Julek ma miesiąc). 
Dzieci Hania i Irek prowadzą włas-
ne firmy w Katowicach i Poznaniu 
i idzie im to całkiem dobrze. W cza-
sie wolnym pasją, która przyszła 
dość późno, są motocykle. Zdecy-
dowanie jestem domatorem, lokal-
nym patriotą – angażuję się w np. 
działalność wydawniczą lokalnych 
pisarzy – a po znaku zodiaku per-
fekcyjnym i pracowitym, nie zno-
szącym sprzeciw, ale też ciepłym 
i przebaczającym szefem. To zła 
cecha, ale dająca dużo przyjemno-
ści w kształtowaniu postaw ludzi 
samodzielnych i odpowiedzialnych, 
jakimi są pracownicy starostwa. 
Ta zdolna drużyna, która wszystko 
potrafi to kapitał ludzki – coś naj-
cenniejszego  każdej firmie. <

Tu u nas się po prostu dobrze żyje 
i mieszka. Od razu dodam, że to nie 
tylko moja zasługa, ale konsekwentnej  
polityki, którą kreują radni powiatowi, 
a za którą ja, jako przewodniczący zarządu 
odpowiadam. Chodzi głównie o  politykę 
inwestycyjną powiatu. 90% nowych dróg 
powiatowych to dobre i bezpieczne drogi 
z chodnikami i ścieżkami rowerowymi, 
nowe i nowoczesne mosty o nośności 40 ton 
budowane na …100 lat. 

AnnA KubicA  
NAJLEPSZĄ RADNĄ 
POWIATU

4 października w Międzynarodo-
wym Centrum Kongresowym odbył 
się finał plebiscytu Samorządowiec 
Województwa Śląskiego, zorganizo-
wanego przez redakcję Dziennika 
Zachodniego. Podczas gali najlepsi 
samorządowcy z województwa ślą-
skiego odbierali medale i dyplomy. 
Zwyciężczynią w kategorii Najlepszy 
Radny powiatu bieruńsko-lędziń-
skiego została przewodnicząca rady 
powiatu Anna Kubica. – Dziękuję 
wszystkim za zaufanie. Takie nagro-
dy motywują mnie do jeszcze cięż-
szej pracy na rzecz rozwoju naszego 
powiatu – mówi Anna Kubica.  <

ZAcZĄł SIę SPORTOWy 
ROk SZkOLNy 

8 października w Domu Kultury 
Sokolnia w Imielinie odbyła się 
uroczysta, wojewódzka inaugu-
racja sportowego roku szkolnego 
2018/19. Podczas uroczystości pod-
sumowano również współzawodni-
ctwo sportowe szkół i klubów SZS 
w minionym roku.

To nie przypadek, że inauguracja 
odbyła się właśnie na terenie powiatu 
bieruńsko-lędzińskiego. Jak zazna-
czył Mieczysław Mielcarek, prezes 
ŚSZS współpraca z powiatem ukła-
da się harmonijnie od lat. – Władze 
powiatu są sprawdzonym partnerem 
przy organizacji zawodów sporto-
wych rangi wojewódzkiej. Warto 
przypomnieć, że siedem z dziewię-
ciu edycji finałów Śląskiej Ligii Orli-
ków odbyło się właśnie w powiecie 
– mówił prezes Mielcarek.

W podziękowaniu za bardzo dobrą 
współpracę Bernard Bednorz, staro-
sta bieruńsko-lędziński i Anna Kubi-
ca, przewodnicząca Rady Powiatu 
otrzymali specjalne medale przyzna-
ne przez zarząd główny Szkolnego 
Związku Sportowego. – Inauguracja 
sezonu sportowego w Imielinie, to 
dla nas duże wyróżnienie – mówił 
Bernard Bednorz. – Powiat stawia 
na sport i rekreację. Dzięki zajęciom 
sportowym odrywamy młodzież od 
złych nawyków. Jesteśmy otwarci na 
dalszą współpracę ze Śląskim Szkol-
nym Związkiem Sportowym – dodał 
starosta. <

Jesteśmy powiatem wiarygodnym, 
rzetelnym, sprawdzonym, któremu 
warto zaufać. Mamy ludzi, dla których 
bezpieczeństwo obywateli jest najwyższym 
wyzwaniem. Na nas można po prostu 
polegać. 

Byłem ostatnio w jednym z nowo 
uruchomionych klubów w ramach 
rządowego programu Senior Plus i wie 
Pani, że seniorzy niczego ode mnie nie 
chcieli, jedynie, żebym z nimi posiedział 
i porozmawiał, opowiadał o czymkolwiek, 
wszystko ich interesuje? Wychodzimy im 
naprzeciw. Od pół roku za własne i unijne 
pieniądze, w sumie prawie 10 mln złotych 
budujemy Centrum Usług Społecznych 
w Lędzinach.
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Tegoroczne obchody Dnia 
Edukacji Narodowej dla szkół 
i placówek, których powiat bie-
ruńsko-lędziński  jest organem 
prowadzącym, odbyły się 8 
października w Imielinie.

Tradycją obchodów jest wręczanie 
wyróżnionym nauczycielom Nagród 
Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego 
za bardzo dobre wyniki nauczania, 
wdrażanie innowacji pedagogicznych, 
podejmowanie innych działań na rzecz 
oświaty, wykraczających poza obliga-
toryjną działalność placówki. Ponadto 
nagrody mogą być przyznane nauczy-
cielom, którzy posiadają wyróżniają-
cą ocenę pracy pedagogicznej oraz co 
najmniej roczny staż pracy. Podczas 
tegorocznych uroczystości nagrody, 
pamiątkowe listy gratulacyjne i kwia-
ty z rąk władz powiatowych odebrali 
dyrektorzy oraz pedagodzy powiato-
wych placówek oświatowych: Tere-
sa Horst (dyrektor PZS w Bieruniu), 
Agata Nowińska (dyrektor Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Bie-
runiu), Romuald Kubiciel (dyrek-
tor LO w Bieruniu), Iwona Słowiak 
(wicedyrektor PZS w Bieruniu), 
Eugeniusz Czekaj (wicedyrek-
tor PZS w Lędzinach), Agnieszka 
Malik (nauczycielka przedmiotów 
informatycznych PZS w Bieruniu), 
Małgorzata Labus (nauczyciel-
ka matematyki PZS w Lędzinach), 
Gerard Urbańczyk (nauczyciel 
zajęć praktycznych PZS w Bieruniu), 

Krzysztof Żogała (nauczyciel 
przedmiotów informatycznych i elek-
trycznych PZS w Lędzinach), Piotr 
Gorczyca (nauczyciel informatyki, 
podstaw przedsiębiorczości i obsługi 
programów inżynierskich w LO w Bie-
runiu).

W czasie uroczystości zostały 
także wręczone listy gratulacyjne dla 
p. dyrektora Romualda Kubiciela 
nagrodzonego również nagrodą Mini-
stra Edukacji Narodowej, a także 
dla p. Joanny Tlałki – nauczycielki 
Liceum Ogólnokształcącego w Bieru-
niu, która otrzymała nagrodę Śląskie-
go Kuratora Oświaty. Romuald 
Kubiciel nagrodę MEN odebrał 11 paź-
dziernika w Warszawie z rąk minister 
Anny Zalewskiej. Starosta Bernard 
Bednorz i jego zastępca Mariusz 

Żołna, odpowiedzialny w zarządzie 
powiatu za oświatę, pogratulowali 
dyrektorom szkół dobrych wyników 
matur i egzaminów zawodowych 
oraz bardzo dobrego naboru. Z kolei 
dyrektorzy: Teresa Horst, Romuald 
Kubiciel i Agata Nowińska, podzięko-
wali zarządowi powiatu za politykę 
prooświatową i wsparcie szkół w ich 
działalności. Szczególne podzięko-
wania dyrektor Kubiciel skierował 
do wicestarosty Mariusza Żołny za 
wsparcie inicjatywy utworzenia pra-
cowni 3D w bieruńskim liceum.

W imieniu zaproszonego na Dzień 
Edukacji Narodowej Jacka Mrozow-
skiego, przewodniczącego Międzyza-
kładowej Komisji Pracowników Oświaty 
i Wychowania NSZZ Solidarność, w uro-
czystości wziął udział Paweł Janas.<

nagrody, kwiaty i podziękowania dla nauczycieli

Przy pełnej auli 12 paździer-
nika Powiatowy Zespół Szkół 
w Bieruniu świętował swoje 
40-lecie. Gośćmi uroczystości 
byli przedstawiciele władz 
powiatu: starosta Bernard 
Bednorz, wicestarosta Mariusz 
Żołna, przewodnicząca Rady 
Powiatu Anna Kubica, wice-
przewodnicząca Agnieszka 
Wyderka-Dyjecińska, włodarze 
gmin powiatu, przedstawiciele 
uczelni, z którymi PZS współ-
pracuje: Politechniki Śląskiej i 
Uniwersytetu Ekonomicznego, 
nauczyciele, rodzice, ucznio-
wie, przedsiębiorcy, duchowni 
i wielu innych.

Pierwszy dzwonek w Zasadniczej 
Szkole Górniczej KWK „Piast” – taką 
nazwę nosiła wówczas nasza szkoła 
– zabrzmiał 1 września 1978 r.: 176 
uczniów pod okiem 15 pedagogów 
rozpoczęło naukę w kierunkach: 
mechanik maszyn i urządzeń gór-
nictwa podziemnego, górnik tech-
nicznej eksploatacji złóż i elektro-
monter górnictwa podziemnego. Od 
tej pory mury bieruńskiego PZS-u 
opuściło ponad 5000 absolwentów.

Dzisiaj Powiatowy Zespół Szkół 
w Bieruniu jest szkołą o prawie 
40 – letniej tradycji w kształceniu 
technicznym. Szkoła realizuje wiele 
innowacyjnych przedsięwzięć, m.in. 

praktyki zagraniczne, wymiany 
międzynarodowe, dodatkowe kursy 
kwalifikacyjne, staże zawodowe. 

–  Dzięki przychylności rad i zarzą-
dów wszystkich kadencji powiatu 
w ciądu 20 lat jego istnienia zapew-
niamy naukę w komfortowych warun-
kach – w profesjonalnie wyposażonych 
pracowniach technicznych, multime-
dialnych pracowniach językowych, 
laboratoriach i warsztatach szkol-
nych – mówiła dyrektor Teresa Horst 
– Standardem w naszej szkole jest 
komputerowe wyposażenie każdej sali 
lekcyjnej. Zajęcia prowadzą w pełni 
zaangażowani w życie szkoły peda-
godzy, którzy w swojej pracy wyko-
rzystują nowoczesne i zindywiduali-
zowane metody nauczania. Sprzyja 
to osiąganiu sukcesu przez naszych 
uczniów, dzięki temu szczycimy się 
wysoką zdawalnością matur i egzami-
nów zawodowych. Jesteśmy Srebrną 
Szkołą w prestiżowym rankingu Per-
spektyw w kategorii ”Najlepsze tech-

nika w Polsce”. Nasi uczniowie bez 
problemu znajdują zatrudnienie albo 
podejmują naukę na studiach.

– Ta placówka jest dziś perłą 
edukacji technicznej w powiecie 
– powiedział starosta Bernard Bed-
norz – Kreatywność i profesjona-
lizm dyrektora i nauczycieli powo-
dują, że powiat z przyjemnością 
inwestuje w tę szkołę. To, że Polska 
Grupa Górnicza, Tauron a niedłu-
go być może również Opel podpi-
sują z powiatem umowy, żebyśmy 
kształcili dla nich przyszłych pra-
cowników, o czymś świadczy. Chcę 
podziękować wszystkim, którzy od 
początku budowali wizerunek tej 
szkoły. Dziś, w czasach niżu demo-
graficznego, mamy nabór większy, 
niż zakładaliśmy. To się z niczego 
nie bierze. To efekt pracy wszyst-
kich kolejnych dyrekcji, nauczycie-
li, wszystkich pracowników szkoły. 

Decyzją Rady Pedagogicznej 
tytuł Przyjaciela Szkoły z okazji 

40-lecia placówki otrzymała Izba 
Rzemieślnicza oraz Małej i Śred-
niej Przedsiębiorczości w Katowi-
cach.

Galę poprzedziła msza św. w koś-
ciele Św. Barbary w Bieruniu, a po 
głównych uroczystościach był czas 
na zwiedzanie szkoły, w tym naj-

nowszej dumy: nowych warsztatów, 
które od tego roku służą uczniom. 
Przypomnijmy, kosztem prawie 3 
miliony złotych, w tym środków 
unijnych, powstały 4 super wypo-
sażone pracownie: obróbki mecha-
nicznej, obróbki ręcznej, elektrycz-
na i spawalniczo-kuźnicza.

pzs-owi stuknęła czterdziestka
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DROGI
DROgI POWIATOWE

Największym dokonaniem władz 
powiatu są nowe drogi. Kolejne 
zarządy modernizują je wytrwa-
le od samego początku. W efekcie 
większość z ponad 100 kilometrów 
powiatowych dróg jest  zmoderni-
zowana, niewiele zostało jeszcze 
do zrobienia. Od 2000 roku na drogi 
przeznaczono ponad 153 miliony 
złotych. Tylko w tej kadencji wyda-
no na nie 45 milionów. To zasługa 
władz powiatu, który potrafi sku-
tecznie zabiegać o unijne i rządowe 
środki na inwestycje drogowe oraz 
przeznacza  niemałe kwoty ze swo-
jego budżetu, ale także gmin, które 
w ramach współpracy między samo-
rządami dokładają własne środki 
do modernizacji powiatowych dróg 
na swoim terenie. W zamian powiat 
wspiera przebudowy gminnych 
dróg. Tym sposobem na terenie 
powiatu bieruńsko-lędzińskiego 
istnieje już rozwinięta sieć szlaków 
komunikacyjnych, którymi można 
dotrzeć praktycznie do każdego 
zakątka tej ziemi.

Zadania zrealizowane 
w roku 2014
<  Przebudowa drogi powiatowej 

4137S, ul. Bijasowickiej w Bie-
runiu z zastosowaniem „cichych 
asfaltów” – 786 394,16 zł.

<  Przebudowa drogi powiatowej 
4137S, ul. Jagiełły w Bieruniu 
w zakresie przebudowy chodni-
ka – 786 394,16 zł.

<  Remont fragmentu chodników 
wzdłuż drogi powiatowej 5906S, 
ul. Chemików w Bieruniu – 37 
991,93 zł.

<  Przebudowa drogi powiatowej 
5909S, ul. Lędzińskiej wraz 
z budową chodnika, budową 
ronda na skrzyżowaniu ul. Poko-
ju i ul. Lędzińskiej w Lędzinach 
z zastosowaniem „cichych asfal-
tów” – 2 961 048,24 zł.

<  Zaprojektowanie i budowa świa-
teł na przejściu dla pieszych 
przez ulicę Lędzińską w Lędzi-
nach – 48 919,19 zł. 

<  Przebudowa drogi powiatowej 
5921S, ul. Goławieckiej w Lędzi-
nach z zastosowaniem „cichych 
asfaltów” – etap II – 479 816,35 
zł. 

<  Budowa chodnika wzdłuż drogi 
powiatowej 5928S, ul. Zawiszy 
Czarnego w Lędzinach – 399 
958,75 zł.

<  Budowa chodnika wzdłuż drogi 
powiatowej 5913S, ul. Zamkowej 
w Lędzinach – etap I – 41 607,84 
zł.

<  Przebudowa drogi powiatowej 
5912S, ul. Kontnego w Lędzinach 
w zakresie obramowania jezdni 
drogi i chodnika – 99 696,83 zł.

<  Przebudowa drogi powiatowej 
5915S, ul. Ułańskiej w Lędzinach 
w zakresie chodnika – 249 007,66 
zł.

<  Przebudowa drogi powiatowej 
5921S, ul. Goławieckiej w Lędzi-
nach z zastosowaniem „cichych 
asfaltów” w km od 0+000 do 
1+172 – 791 446,44 zł.

<  Remont drogi powiatowej 5904S, 
ul. Jagiellońskiej w Lędzinach 
z zastosowaniem „cichych asfal-
tów” w km od 0+325 do 1+452 
oraz od 1+464 do 1+784 – 529 
085,20 zł.

<  Remont obramowania jezd-
ni drogi powiatowej 5904S, ul. 
Szenwalda w Lędzinach – 82 
516,91 zł.

<  Remont obramowania ronda na 
skrzyżowaniu ul. Kontnego i ul. 
Lędzińskiej w Lędzinach – 59 
303,54 zł.

<  Remont drogi powiatowej 5928S, 
ul. Zawiszy Czarnego w Lędzi-
nach z zastosowaniem „cichych 
asfaltów” w km od 0+000 do 
1+750 – 707 379,33 zł.

<  Remont drogi powiatowej 5918S, 
ul. Nowozachęty w Imielinie 
z zastosowaniem „cichych asfal-
tów” – etap II w km od 1+775 do 
2+632 – 927 827,38 zł.

<  Budowa chodnika wraz z odwod-
nieniem wzdłuż drogi powiatowej 
5900S, ul. Ruchu Oporu w Boj-
szowach – 144 999,99 zł.

<  Przebudowa drogi powiatowej nr 
5901S, ul. Trzcinowej w Bojszo-
wach z zastosowaniem „cichych 
asfaltów” w km od 6+046 do 
8+384 – 4 835 730,72 zł.

<  Remont drogi powiatowej 5901S, 
ul. Bieruńskiej w Bojszowach 
z zastosowaniem „cichych asfal-
tów” w km od 8+384 do 9+045 
– 598 026,00 zł.

Zadania zrealizowane 
na przełomie roku 2014/2015
<  Przebudowa drogi powiato-

wej 5909S, ul. Hołdunowskiej 
w Lędzinach z zastosowaniem 
„cichych asfaltów” – 1 975 051,80 
zł.

<  Przebudowa drogi powiatowej 
5915S, ul. Podmiejskiej w Imie-

linie z zastosowaniem „cichych 
asfaltów” – 706 341,75 zł.

Zadania zrealizowane 
w roku 2015
<  Przebudowa drogi powiatowej 

5906S, ul. Chemików w Bieruniu 
w zakresie remontu w km od 
1+430 do 2+720 – 3 832 661,68 
zł.

<  Przebudowa i remont ciągu dróg 
powiatowych 5914S, ul. Mur-
ckowskiej i ul. Gwarków wraz 
z budową ronda na skrzyżowaniu 
drogi powiatowej 5909S, ul. Hoł-
dunowskiej i dróg powiatowych 
5914S, ul. Murckowskiej i ul. 
Gwarków w Lędzinach z zasto-
sowaniem „cichych asfaltów” – 4 
166 362,28 zł.

<  Przebudowa drogi powiato-
wej 5909S, ul. Hołdunowskiej 
w Lędzinach z zastosowaniem 
„cichych asfaltów” w km od 
0+410 do 1+835 – 1 850 301,60 
zł.

<  Przebudowa drogi powiatowej 
5914S, ul. Murckowskiej w Lędzi-
nach z zastosowaniem „cichych 
asfaltów” – etap II – 262 471,71 
zł.

<  Budowa chodnika wzdłuż drogi 
powiatowej 5915S, ul. Ułańskiej 
w Lędzinach – etap I – 650 709,25 
zł.

<  Przebudowa drogi powiatowej 
5918S, ul. Zachęty w Imielinie 
w zakresie budowy chodnika – 6 
999,93 zł.

<  Remont mostu drogowego 
w ciągu drogi powiatowej 4138S, 
ul. Kopalnianej w Bojszowach 
w km 1+318 – 649 775,05 zł.

<  Remont mostu drogowego w ciągu 
drogi powiatowej 4136S, ul. Gilo-
wickiej w Bojszowach w km 
0+351 – 694 824,40 zł.

<  Remont chodnika wzdłuż drogi 
powiatowej 5900S, ul. Ruchu 
Oporu w Bojszowach – 80 792,03 
zł.

Zadania zrealizowane 
w roku 2016
<  Przebudowa drogi powiatowej 

5906S, ul. Chemików w Bieruniu 
w zakresie nawierzchni jezdni, 
chodnika i ciągu pieszo-rowero-
wego oraz budowa ścieżki rowe-
rowej – 1 453 064,90 zł.

<  Budowa chodnika wraz z prze-
budową zjazdów wzdłuż drogi 
powiatowej 5913S, ul. Zamkowej 
w Lędzinach – 244 311,75 zł.

<  Przebudowa drogi powiatowej 

5904S, ul. Jagiellońskiej w Lędzi-
nach w zakresie chodnika oraz 
dwóch zatok autobusowych – 167 
041,50 zł.

<  Przebudowa drogi powiatowej 
4136S, ul. Gilowickiej w Bojszo-
wach z zastosowaniem „cichych 
asfaltów” w km od 0+000 do 
0+424 – 1 252 409,37 zł.

<  Zadania zrealizowane na przeło-
mie roku 2016/2017

<  Przebudowa drogi powiatowej 
5915S, ul. Podmiejskiej w Imie-
linie z zastosowaniem „cichych 
asfaltów” wraz z budową chod-
nika wzdłuż drogi powiatowej 
5915S, ul. Ułańskiej w Lędzinach 
– 2 165 992,59 zł.

Zadania zrealizowane 
w roku 2017
<  Przebudowa drogi powiatowej 

5904S, ul. Bogusławskiego w Bie-
runiu oraz dróg powiatowych 
5904S, ul. Szenwalda i 5921, ul. 
Goławieckiej w Lędzinach – 2 
097 977,75 zł.

<  Przebudowa drogi powiatowej 
5921S, ul. Goławieckiej w Lędzi-
nach z zastosowaniem „cichych 
asfaltów” – etap III – 119 751,63 zł.

W opublikowanym raporcie bra-
kuje wszystkich tegorocznych 
inwestycji. Dane za 2018 rok znaj-
dą się zapewne w kolejnym spra-
wozdaniu podsumowującym nad-
chodzącą kadencję. Dodamy więc 
tylko, że od stycznia powiat podjął 
7 inwestycji drogowych na ulicach 
Wygody i Kontnego w Lędzinach, 
Kosynierów i Ofiar Oświęcimskich 
oraz Remizowej w Bieruniu, ul. 
Osada w Chełmie Śląskim, a także 
na ulicy Satelickiej wraz z budową 
od podstaw łącznika do ul. Mara-
tońskiej w Imielinie. Wartość tych 

inwestycji w 2018 roku to ponad 17 
milionów złotych.

DROgA kRAJOWA NR 44
Problem drogowego wąskiego 

gardła w Bieruniu na drodze łączą-
cej Tychy z Oświęcimiem zostanie 
rozwiązany. Z inicjatywy wicesta-
rosty Mariusz Żołny i starosty Ber-
narda Bednorza władze powiatu, 
Tych i samorządu województwa 
śląskiego podpisały list intencyjny 
w sprawie współpracy „w zakresie 
budowy drugiej jezdni drogi krajo-
wej nr 44 (ul. Turyńskiej w Bieru-
niu) na odcinku od ul. Wylotowej 
do ul. Warszawskiej”. W Bieruniu 
na odcinku od ul. Wylotowej do ul. 
Warszawskiej, droga krajowa nr 44 
będzie posiadać dwie jezdnie po 
dwa pasy ruchu w każdą stronę. 
Nowa DK będzie się włączać do pla-
nowanej przez GDDKiA obwodnicy 
Bierunia. Skorzystają też Lędziny, 
zyskując dobry dojazd przez Jaro-
szowice do Tychów i Bierunia. 

S1
Wieloletnie starania powiatu 

bieruńsko-lędzińskiego w tym 
względzie zmierzają do pozytyw-
nego finału. Z początkiem 2019 
roku katowicki oddział Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad zamierza ogłosić przetarg na 
budowę nowego śladu drogi eks-
presowej S1 między Mysłowicami 
a Bielsko-Białą, który przebiegać 
będzie przez Lędziny, Bieruń oraz 
Bojszowy. Przedmiotem szcze-
gólnego zainteresowania władz 
powiatu są drogi serwisowe i tech-
nologiczne, które powstaną wzdłuż 
S1. Chodzi o to, żeby zwłaszcza 
w rejonie kopalń Piast i Ziemo-
wit były to jezdnie szerokości 6-7 
metrów z odpowiednią podbudo-

rada powiatu rozlicza się  
z mieszkańcami z 4 lat pracy
Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego numeru przedstawiamy naszym czytelnikom sprawozdanie władz powiatu 
z mijającej kadencji. Opracowanie jest zbyt obszerne, byśmy mogli zamieścić je w całości, dlatego prezentujemy 
najważniejsze punkty „Raportu z dokonań Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego V kadencji (2014-2018)”. Oto one. 
(pełny raport dostępny jest w wersji papierowej w starostwie i we wszystkich urzędach gmin, w wersji elektronicz-
nej do pobrania ze strony internetowej powiatu www.powiatbl.pl)

Podpisanie listu intencyjnego. Na foto od lewej: Krystian 
Grzesica, Bernard Bednorz,  Wojciech Saługa, Andrzej Dziuba 
i Henryk Paruzel.
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wą, gotowe do przyjęcia transportu 
węgla z tych  kopalń bezpośred-
nio na S1 poprzez węzły drogowe 
z pominięciem terenów mocno zur-
banizowanych.

Drogi serwisowe będą także 
łączyć obszary przecięte nowym 
śladem i z tego powodu także ważne 
jest, żeby wybudowane zostały 
w odpowiednim standardzie.

POZOSTAłE INWESTycJE
Na inwestycje inne, niż drogowe 

i szkolne powiat przeznaczył w tej 
kadencji prawie 17 000 000 złotych.

POMOC 
SPOłeCZNa

W 2018 roku powiat otrzymał 
największe w swojej historii dofi-
nansowanie z Unii Europejskiej 
na budowę w Lędzinach Centrum 
Usług Społecznych w budynku daw-
nej maszyny wyciągowej. Do prawie 
6 milionów złotych unijnej dotacji 
powiat z własnych środków dołoży 
ponad 4 miliony a budżet państwa 
dodatkowo 700 tysięcy. Za 10,7 milio-
na złotych. Centrum Usług Społecz-
nych, które powstaje w Lędzinach, 
zapewni kompleksowe i profesjonal-
ne wsparcie seniorów, osób niepeł-
nosprawnych i rodzin w powiecie 
bieruńsko– lędzińskim. Nowoczesne, 
loftowe wnętrza pomieszczą cen-
trum dziennego pobytu i klub senio-
ra, mieszkania chronione dla usa-
modzielniających się wychowanków 
pieczy zastępczej, mieszkania chro-
nione, które będą wspomagać osoby 
niesamodzielne ze względu na wiek, 
niepełnosprawność oraz hostel dla 
ofiar przemocy w rodzinie. 

Lędzińskie Centrum jest odpo-
wiedzią powiatu na tendencje 
demograficzne. Jako społeczeństwo 
jesteśmy coraz dojrzalsi.  Coraz 
więcej jest wśród nas seniorów. 
Według danych Głównego Urzę-
du Statystycznego na koniec 2015 
roku takich osób na terenie powia-
tu było ponad 11 tysięcy. Lędziński 
program rewitalizacji miasta na 
lata 2017-2020 już teraz diagnozu-
je duże braki w dostępie do usług 
opiekuńczych dla osób starszych. 
Brakuje sprawnego systemu opie-
ki nad nimi, a poziom życia takich 
osób jest niski. 

ŚCIeżkI  
ROWeROWe

Powiat w roku 2014 sfinalizował 
projekt finansowany ze środków 
Unii Europejskiej pod nazwą „Baza 
dla aktywnych form turystyki 
– modernizacja tras rowerowych 
w powiecie bieruńsko-lędzińskim – 
etap I”. Objął on 65,5 km dróg rowe-
rowych z nowym oznakowaniem, 
z 26 zbudowanymi od podstaw 
punktami postojowymi, na które 
złożyło się 18 zadaszonych wiat, 
i 8 punktów przystankowych wypo-
sażonych w ławki, mapy, stojaki na 
rowery i kosze na śmieci. W kolej-
nych latach powstawały następne 
wiaty i punkty przestankowe. Dziś 
jest ich już 30, a w planach na ten 
rok są 3 kolejne. (przy ul. Ułań-
skiej w Lędzinach, ul. Ruchu Oporu 
w Bojszowach Nowych i Satelickiej 
w Imielinie).

W przyszłym roku rozpocznie 
się również budowa drogi rowe-
rowej na lewych wałach przeciw-

powodziowych Wisły i Gostyni. 
Całkowity koszt realizacji takiego 
projektu wyniesie 5,5 miliona zł

MONITORING 
POWODZIOWy

W 2017 roku zakończono prace 
związane z systemem monito-
ringu powodziowego w powiecie. 
W sytuacjach zagrożenia wyniki 
bieżących pomiarów przekazy-
wane są do sztabu kryzysowe-
go. Koszt inwestycji to 80.000 zł, 
50% kosztów pokrył powiat, drugą 
połowę – Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej. Powstały cztery nowe 
stacje pomiarowe przy mostach 
na Wiśle w Bieruniu Nowym, na 

Gostyni w Bieruniu, na Pszczyn-
ce w Pszczynie i na Przemszy 
w Mysłowicach.

Ws z y s t k i e  w s p ó ł p r a c u j ą 
z istniejącymi już wcześniej sta-
cjami w Goczałkowicach na Wiśle, 
w Tychach na Gostyni i Mlecznej 
oraz w Mysłowicach na Czarnej 
Przemszy. Efekty działania syste-
mu każdy może śledzić na monito-
rze własnego komputera, wystarczy 
kliknąć link http://www.bierun.pro-
spect.pl/index.php i wybrać stację.

NOWe MaPy 
GeODeZyJNe 

Nasz powiat w ramach realizacji 
projektu pn. „Zwiększenie zdolno-
ści instytucjonalneji skuteczności 
administracji publicznej poprzez 
rozbudowę i modernizację refe-

rencyjnych baz danych powia-
towych rejestrów publicznych ” 
z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014 -2020, pozyskał nowe 
dane przestrzenne. Pierwszym 
z zadań projektu było wykonanie 
zdjęć pionowych, ukośnych oraz 
wykonanie skaningu laserowego 
pokrywającego swym zasięgiem 
całość powiatu. Na ich podstawie 
dzięki zastosowanym technolo-
giom opracowano i udostępniono 
na portalach internetowych foto-
plany ukośne, portal retromapy 
oraz opracowano model 3D powia-
tu. Z danych korzystać mogą nie 
tylko urzędnicy czy inwestorzy, ale 
też mieszkańcy. Portale dostępne 
są bezpłatnie przez przeglądarkę 
internetową bez potrzeby instalo-

wania dodatkowych wtyczek czy 
aplikacji. Serwisy działają rów-
nież na urządzeniach mobilnych.

eDUkaCJa

W naszym skrócie raportu 
skupiamy się wyłącznie na inwe-
stycjach, jakie zostały wykona-
ne w mijającej kadencji. Należy 
pamiętać jednak również o tym, że 
każda z powiatowych szkół repre-
zentuje coraz wyższy poziom 
nauczania i ma na swym koncie 
wiele sukcesów edukacyjnych. 
Są one efektem  nakładów (tylko 
w mijającej kadencji wyniosły one 
prawie 5 milionów złotych), jakie 
powiat ponosi na rozwój bazy 
edukacyjnej pomoce naukowe, ale 
także wynikiem starań dyrekcji 
szkół i pedagogów.

LIcEUM  
OgóLNOkSZTAłcĄcE  
W BIERUNIU

W bieruńskim LO powstała super-
nowoczesna pracownia. Jest jedną 
z najnowocześniejszych sal dydak-
tycznych w regionie. Trzymetrowej 
szerokości ekran i multimedial-
ny projektor 3D, czterokanałowy 
zestaw nagłaśniający i czterdzieści 
par okularów aktywnych to wyposa-
żenie, które pozwala uczniom odby-
wać podróże w czasie i przestrzeni 
oraz zaglądać w miejsca tak niedo-
stępne jak wnętrze bijącego serca 
czy podwodna część góry lodowej. 
Pracownia wyposażona jest w mikro-
skop badawczy, który umożliwia 
tysiąckrotne powiększenie obrazu 
i wizualizer z możliwością nagrywa-
nia obrazów, filmów i dźwięku oraz 
kamerę mikroskopową pozwalającą 
na przenoszenie obrazu z mikro-
skopów na ekran. Całość kosztowała 
136 tys. zł z czego 30 tys. pozyskano 
z WFOŚiGW w Katowicach, a pozo-
stałą kwotę wyasygnowały władze 
powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

Kosztem kolejnych ponad 100 
tysięcy złotych w liceum w 2016 
roku uruchomiona została  pracow-
nia specjalnej pomocy edukacyjnej 
wyposażona m. in. w urządzenie 
biofeedback z przeznaczeniem dla 
uczniów szkoły.

POWIATOWy ZESPół SZkół 
W BIERUNIU

W ostatnich latach do użytku 
oddano m.in. pracownię projekto-
wania komputerowego CAD i CAM, 
pracownię podstaw konstrukcji 
maszyn, pracownię rewalidacji. 
W styczniu 2016 roku otwarto 
kompleks nowoczesnych pracowni 
gastronomicznych, wyposażonych 
w najnowszej generacji sprzęt, 
używany obecnie w profesjonalnej 
gastronomii. We wrześniu 2016 roku 
powstała z kolei pracownia sieci 
komputerowych i systemów opera-
cyjnych, wyposażona w szesnaście 
samodzielnych stanowisk projek-
towania i wykonywania lokalnych 
sieci komputerowych, dostosowa-
nych do zainstalowania oprogra-
mowania klienckiego i serwerowe-
go. Największym przedsięwzię-
ciem była rozbudowa warsztatów 
mechaniczno-elektrycznych, które 
zaczęły służyć uczniom w rozpo-
czętym niedawno roku szkolnym. 
Na ponad 300 m2 powstał warsztat 
spawalniczo – kuźniczy, warsztat 
elektryczny, warsztat obróbki ręcz-
nej i warsztat obróbki mechanicz-
nej z obrabiarką CNC.

POWIATOWy ZESPół SZkół 
W LęDZINAch

W Powiatowym Zespole Szkół 
w Lędzinach w 2014 r. otwarto 
nowoczesne pracownie zawodowe: 
elektryczną, mechanicznej obróbki 
ręcznej oraz pneumatyki i hydrau-
liki, a do pracowni informatycznej 
starostwo kupiło nowy serwer.

W roku 2016 w PZS-ie uruchomio-
ny został nowy kierunek kształce-
nia: technik usług kosmetycznych

na poziomie szkoły policealnej, 
co wiązało się z utworzeniem nowej 
pracowni wyposażonej w profesjo-
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nalny sprzęt. W 2017 r. utworzono 
specjalistyczną pracownię elek-
tryczną. Dzięki współpracy z Arce-
lor Mittal Poland S.A. – najwięk-
szym producentem stali w Polsce 
i Europie, doposażone zostały pra-
cownie: mechaniczna i matema-
tyczna oraz warsztat mechaniczny. 
Szkoła zyskała modele do badania 
praw mechaniki, modele urządzeń 
i maszyn, tablice interaktywne, 
drukarkę 3D. 

W związku z rozwojem branży 
energetyki odnawialnej w 2018 roku 
szkoła wzbogaciła się o pracownię, 
która pomoże w przygotowaniu pro-
fesjonalnej kadry do obsługi i nad-

zoru nad urządzeniami energetyki 
odnawialnej, wykorzystującej eko-
logiczne źródła energii. Ucznio-
wie nabywają umiejętności dzięki 
wyposażeniu pracowni w instalacje 
do wytwarzania energii ze słońca, 
wiatru, biogazu, wody, energii geo-
termalnej. To m.in.: m.in.: kolektor 
słoneczny, moduł fotowoltaiczny, 
pompa ciepła i turbina wiatrowa. 

PORADNIA PEDAgOgIcZNO-
PSychOLOgIcZNA

W latach 2014 -2018 poradnia 
przeszła gruntowną modernizację, 
pracownie zostały wyposażone 

w meble i niezbędne pomoce dydak-
tyczne. Zmodernizowano i doposa-
żono wszystkie gabinety. W placów-
ce zostały wymienione komputery, 
w PPP w Bieruniu oraz filii w Lędzi-
nach została zsynchronizowana 
Baza Pacjentów.   Zakupiono sprzęt 
do terapii metodą Tomatisa – dwóch 
pracowników uzyskało certyfikaty

do prowadzenia powyższej formy 
terapii. Poradnia wzbogaciła się 
o drugi audiometr do terapii meto-
dą Johansena. Obecnie oferta zajęć 
prowadzonych na terenie placówek 
poradni jest coraz bardziej różno-
rodna i dostosowana do potrzeb 
środowiskowych. Powstała m.in. 

prowadzona przez pracowników 
poradni grupa wsparcia dla rodzi-
ców dzieci z autyzmem, w tym 
z zespołem Aspergera oraz grupa 
wsparcia dla logopedów. Dużym 
zainteresowaniem cieszą się zaję-
cia „Szkoły dla rodziców”. 

Na podstawie porozumienia 
zawartego pomiędzy władzami 
powiatu a MEN, przy PPP w związ-
ku z realizacją zadania wynikają-
cego z programu kompleksowego 
wsparcia dla rodzin ,,Za życiem” 
został utworzony – Wiodący Ośro-
dek Koordynacyjno-Rehabilitacyj-
no-Opiekuńczy.  

OśRODEk 
REhABILITAcyJNO-
EDUkAcyJNO-
WychOWAWcZy

Powiat bieruńsko-lędziński dotuje 
tę niepubliczną placówkę dla której 
organem prowadzącym jest Cari-
tas Archidiecezji Katowickiej. Do 
OREW-u uczęszczają dzieci i mło-
dzież z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu głębokim, a także dzieci 
i młodzież upośledzone umysłowo 
ze sprzężonymi niepełnospraw-
nościami, które z uwagi na rozległe 
dysfunkcje nie mogą realizować 
programu nauczania w placówkach 
oświatowych istniejących na terenie 
powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

kULTURa 
I SPORT

Powiat organizuje cyklicznie 
Plener Malarski Między Wieża-
mi, warsztaty twórcze dla plasty-
ków Otwarty horyzont, Przegląd 
Orkiestr Dętych i Festiwal Jesień 
Organowa w Powiecie Bieruńsko-
Lędzińskim, który jest największą 
doroczną powiatową imprezą kul-
turalną. Powiat udziela też wspar-
cia organizatorom wielu artystycz-
nych i folklorystycznych imprez 
środowiskowych, szkolnych, ama-
torskiemu ruchowi artystyczne-
mu. W minionych czterech latach 
wsparcie uzyskali m.in. organizato-
rzy Ogólnopolskiego Festiwalu Fil-

mów Amatorskich im. Leona Wojta-
li, Wojewódzkiego Festiwalu Muzyki 
i Tańca Na talent nie ma rady, Prze-
glądu Twórczości Chrześcijańskiej 
Razem, czy Imielin Blues Festival, 
który należy do najważniejszych 
bluesowych przeglądów muzycz-
nych na Śląsku.

Począwszy od 2000 roku przyzna-
wane są doroczne Nagrody Starosty 
Bieruńsko-Lędzińskiego Clemens 
w Dziedzinie Kultury, w trzech 
kategoriach: Pro Arte – za osiąg-
nięcia w twórczości artystycznej, 
Pro Cultura – za upowszechnianie 
kultury, Pro Publico Bono za wspie-
ranie inicjatyw na rzecz kultury 
i ochrony jej dóbr.

W mijającej kadencji Clemensy 
otrzymali m.in.: Zespół Kamerali-
stów Miasta Lędziny „Pro Arte et 
Musica” i Klub Plastyka „Kontrast”.

Co roku Powiat organizuje też 
imprezy sportowe: Koronę powiatu 
do zdobycia, będącą bardzo popu-

larną wakacyjną imprezą rowerową, 
w której uczestniczy każdorazowo 
400 – 500 rowerzystów w różnym 
wieku,  Turystyczno– Nawigacyjny 
Rajd Samochodowy Szwendaczek 
oraz Szkolne Szachowe Mistrzo-
stwa  Powiatu Bieruńsko-Lędziń-
skiego. Co roku ze starostwa płynie 
również dofinansowanie do imprez 
sportowo-rekreacyjnych organizo-
wanych na jego terenie. 

ZaByTkI

W 2014 roku wprowadzone zosta-
ły zasady udzielania dotacji celo-
wych na prace konserwatorskie,  
restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do reje-
stru zabytków, znajdujących się na 
obszarze powiatu bieruńsko-lędziń-
skiego. W ciągu 4 lat otrzymały je 
parafie lędzińskie i bieruńskie na 
łączną kwotę prawie 400 000 zło-
tych.

BeZPIeCZeŃ-
STWO

Oprócz utrzymywania własnego 
systemu zarządzania kryzysowego 
powiat wspiera finansowo Policję 
i Straż Pożarną, zarówno zawo-
dową, jak i ochotniczą. Policjanci 
otrzymali z kasy powiatu dotacje 
na zakup 5 samochodów i moderni-
zację komendy – ponad 350 000 zło-

tych – a co roku także 4000 złotych 
na nagrody dla najlepszych poli-
cjantów. Strażacy, z kolei otrzymali 
320 000 na zakup samochodu ratow-
niczo-gaśniczego, łodzi ratowniczej 
z osprzętem, pojazdu specjalnego 
i bieżące funkcjonowanie Powiato-
wego Centrum Zarządzania Kry-
zysowego. Systematycznie uzupeł-
niany jest sprzęt znajdujący się na 
wyposażeniu magazynu przeciwpo-
wodziowego i kryzysowego Powiatu 
Bieruńsko-Lędzińskiego. W latach 
2015-2018 zakupiono między inny-
mi myjkę ciśnieniową, namioty, 
łóżka polowe, motopompę szlamo-
wą, oznakowanie przepustów wało-
wych. Na podstawie Porozumienia 
ze Śląskim Zarządem Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Katowicach, 
Powiat Bieruńsko-lędziński otrzy-
mał dodatkowo sprzęt o wartości 
ponad 260 000 złotych. 

Wsparcie działalności statutowej 
Oddziału Powiatowego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP Powiatu Bieruńsko-Lędzińskie-
go polegało przede wszystkim na 
pomocy w organizacji imprez, np. 
turniejów wiedzy pożarniczo-eko-
logicznej, Powiatowych Zawodów 
Sportowo-Pożarniczych, Powia-
towych Turniejów Wiedzy Pożar-
niczo-Ekologicznej, organizację 
corocznych obchodów powiatowych 
Dnia Strażaka i strażackich wigilii 
oraz współpracę ze strażakami – 
ochotnikami powiatu Tirschenreuth 
w Bawarii.

POWIaTOWe 
CeNTRUM  
POMOCy  
RODZINIe

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Lędzinach prowadzi 
działalność na rzecz mieszkańców 
powiatu bieruńsko-lędzińskiego 
oraz poprawy warunków ich życia. 
Polega przede wszystkim na wspie-
raniu rodziny, zapewnieniu dzie-
ciom opieki zastępczej, udzieleniu 
pomocy osobom niepełnospraw-
nym, osobom i rodzinom będącym 
w kryzysie. Oprócz realizacji zadań 
wynikających ze zobowiązań usta-
wowych, PCPR realizowało wiele 
projektów autorskich, m. in.:
I.  Projekt „Daj Sobie Pomóc– Nie 

Jesteś Sam” finansowany ze 
środków Województwa Śląskiego 
oraz środków budżetu powiatu 
bieruńsko– lędzińskiego.

II. Projekt „Konsultanci Szkolni”
III.  Projekt: „Centrum Superwizji 

Rodzinnej”
IV.  Program Osłonowy: „Mój Wybór 

– Moje Życie”– Edukacja i pro-
filaktyka jako istotne czynniki 
zmniejszające poziom zagroże-
nia wykluczeniem społecznym.

V.  Konferencja: „Systemowe dzia-
łanie w sytuacjach kryzysowych 
w szkole”.

VI.  Projekt partnerski „Aktywne 
Wspieranie przez Skuteczne 
Działanie” realizowany w latach 
2016-2017.

VII.  Program Osłonowy pn. „Nie 
bądź obojętny na przemoc 
wobec osób starszych”.

Sztandarowym przedsięwzięciem 
realizowanym corocznie od 19 lat 
przez powiat bieruńsko– lędziński 
są Powiatowe Igrzyska Osób Nie-
pełnosprawnych.



PLaNy Na 
kOLeJNĄ  
kaDeNCJĘ

LEPSZy START
Placówka opiekuńczo-wycho-

wawcza wraz z mieszkaniami 
chronionymi dla dzieci i młodzieży 
będzie pierwszym w powiecie tzw. 
budynkiem pasywnym, wykorzy-
stujących innowacyjne rozwiązania 
technologiczne w zakresie ogrzewa-
nia obiektu. Nazwa „Lepszy Start” 
doskonale pasuje więc zarówno do 
funkcji polegającej na pomocy dzie-
ciom i młodzieży znajdującej się 
w trudnej sytuacji życiowej, jak i do 
samego obiektu, który ma wyzna-
czyć nowy standard dla tego typu 
budynków w całym regionie.

Najważniejszym jednak zało-
żeniem jest prawidłowe pełnienie 

funkcji domu dla jego mieszkań-
ców. Przyszli lokatorzy będą mieli 
do dyspozycji wygodne pokoje, 
jasną i dużą przestrzeń dzienną 
oraz ogród, którym będą mogli się 
opiekować i w którym będą mogli 

spędzać wolny czas, a także boisko 
i sad owocowy.

Obiekt przewidziany jest dla 14 
wychowanków, nad którymi opiekę 
będą sprawować psycholog, wycho-
wawcy, pedagog, pracownik socjalny. 

MEDIATEkA
Mediateka to projektowany 

w Bieruniu obiekt o głównej funkcji 
biblioteki publicznej, który będzie 
posiadał również salę konferencyj-
ną oraz kawiarnię. Budynek będzie 
czterokondygnacyjny  (trzy kondyg-
nacje naziemne i jedna podziem-
na) o nieregularnym rzucie przy-
pominającym literę „L”, z płaskim 
dachem. Obiekt powstanie wzdłuż 
ulicy Licealnej. <
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W pierwszym roku istnienia budżet powiatu wynosił 8 mln złotych. 
Systematycznie na przestrzeni lat rósł. U progu kadencji, w 2 połowie 
2014 wydatki budżetowe przekroczyły 55,3 miliona złotych. Szacuje się, 
że wydatki budżetowe w 2018 roku zamkną się kwotą blisko 70 milionów 
złotych. Warto tu nadmienić, że wiąże się to ze stałym wzrostem dochodów 
i systematycznie spadającym zadłużeniem powiatu. Na początku kadencji 
w 2014 roku wynosiło ono blisko 4,4 miliona złotych, a na koniec roku 2018 
wyniesie nieco ponad 1,5 miliona złotych.

W 1999 roku powiat liczył 55.557 mieszkańców. Obecnie zamieszkuje 
go 59.550 mieszkańców. Powiat Bieruńsko-Lędziński ma dodatni przy-
rost naturalny. W 2017 roku urodziło się 732 dzieci.

Powiat jest zasobny ekonomicznie i atrakcyjny do zamieszkania. 
Jest powiatem o tradycyjnej kulturze gospodarczej, posiada tereny do 
inwestowania. Charakteryzuje go bardzo niski w skali kraju poziom 
bezrobocia. Bezrobocie rejestrowane w powiecie w 2016 roku wynosiło 
3,7%. W ciągu 2 lat uległo zmniejszeniu o 1 punkt procentowy i wynosi 
2,7%. Jest ono znacznie mniejsze od stopy bezrobocia rejestrowanego 
dla województwa śląskiego (4,5%) oraz stopy bezrobocia rejestrowanego 
dla całego kraju (5,9%)

Powiat Bieruńsko-Lędziński należy do powiatów bezpiecznych. W roku 
2017 na jego terenie doszło do 1280 przestępstw. Na każdych 1000 
mieszkańców odnotowano 21,57 przestępstwa. Jest to wartość znacznie 
mniejsza od wartości dla województwa śląskiego. Wskaźnik wykrywal-
ności ]sprawców dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie bie-
ruńsko-lędzińskim wynosi 86,10% i jest znacznie wyższy od wskaźnika 
wykrywalności dla województwa śląskiego i dla całej Polski.<

W czołówce rankingu  
finansowego

26 i 27 kwietnia 2018 roku w Krakowie podczas IV Europejskiego Kon-
gresu Samorządów, zaprezentowano Ranking Finansowy Samorządu 
Terytorialnego, przygotowany przez ekspertów z krakowskiej Regional-
nej Izby Obrachunkowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie. Opracowanie podzielono na 5 kategorii: 
gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, miasta na pra-
wach powiatu i powiaty ziemskie. 

Powiat Bieruńsko-Lędziński uplasował się w nim na 12. miejscu na 
314 powiatów ziemskich.

Przy ocenie wzięto pod uwagę następujące wskaźniki (wg danych za 
2016 r.):
<  Udział dochodów własnych w dochodach ogółem
<  Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem
<  Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
<  Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia 

i pochodne od wynagrodzeń
<  Udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń
<  Relacja zobowiązań do dochodów ogółem
<  Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bie-

żących
W grupie powiatów ziemskich najwyżej sklasyfikowano powiat prusz-

kowski. Nasz powiat wyprzedził m.in. sąsiednie i pobliskie powiaty 
ziemskie – krakowski (14. miejsce), gliwicki (15. miejsce), pszczyński 
(30. miejsce), cieszyński (48. miejsce), oświęcimski (53. miejsce), chrza-
nowski (90. miejsce). Za „plecami” powiatu bieruńsko-lędzińskiego zna-
lazły się również powiaty: legionowski, łódzki, częstochowski, opolski 
i toruński.<

I MIEJScE W RANkINgU „INWESTycJE 
W INFRASTRUkTURę TEchNIcZNĄ”  
PISMA SAMORZADU TERyTORIALNEgO 
„WSPóLNOTA” 

W 2015 r. Powiat Bieruńsko-Lędziński został uho-
norowany Statuetką Pisma Samorządu Terytorialnego 
„Wspólnota” za zajęcie pierwszego miejsca w skali 
kraju w rankingu „Inwestycje w infrastrukturę tech-
niczną”. Ranking opracowany został przez zespół prof. 
Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego 
na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycz-
nego oraz danych Ministerstwa Finansów. Zajęcie 1. 
miejsca w tak obiektywnym rankingu potwierdza, że 
nasz powiat dynamicznie rozwija się i należy do naj-
lepszych w kraju. Czasy panowania króla Kazimierza, 
który jako jedyny polski władca zasłużył na przydo-
mek Wielki, to czasy postępu i rosnącego dobrobytu. 
Powiat Bieruńsko-Lędziński wyróżniony został statu-
etka Kazimierza Wielkiego dwukrotnie, po raz pierw-
szy w 2014 r. <



MARIUSZ ŻOŁNA
Do zarządu powiatu wszedłem w chwili, kiedy 

był on w głębokim kryzysie. Oprócz problemów, 
z którymi powiat borykał się długi czas, czasem 
lata, narosła góra bieżących spraw, które ktoś 
musiał załatwiać. Dlatego, kiedy radni przyszli 
do mnie w połowie kadencji z propozycją obję-
cia funkcji wicestarosty, musiałem się dobrze 
zastanowić, czy mierzyć się z takim wyzwa-
niem.  Ostatecznie je jednak podjąłem. Miałem 
już spore doświadczenie w samorządzie jako 

były burmistrz, wiceburmistrz i radny powiato-
wy, wiedziałem, jak się za to wszystko zabrać. 
Mimo że byłem opozycyjnym radnym, zawsze 
szukałem rozwiązania problemów, jeśli kryty-
kowałem, to rozwiązania, nie ludzi. A jak uwa-
żałem, że jest za co, to chętnie chwaliłem. Sta-
rałem się postępować tak z moimi politycznymi 
oponentami, żeby mimo różnic zdań zawsze 
można było iść na kawę i po koleżeńsku poga-
dać. To też ułatwiało mi zadanie, którego się 
podjąłem. Zarząd musi współpracować z Radą 
Powiatu. Kto tego nie potrafi, nie nadaje się dotej  
pracy. Jako wicestaroście podlegały mi szkoły. 
Będąc bezpośrednim zwierzchnikiem, odpo-
wiadałem więc przed zarządem i Radą m.in.: za 
nabór, wyniki matur i egzaminów zawodowych, 
rozwój bazy szkolnej. Moją rolą było stwarza-
nie dyrektorom warunków do osiągania coraz 
lepszych wyników. Dlatego m.in. opracowali-
śmy wspólnie ze szkołami system ich promocji, 
zmodyfikowaliśmy rozkład jazdy autobusów 
pod kątem dojazdów uczniów do i ze szkoły, 
monitorowaliśmy wyniki nauczania. Chociaż 
powiat jest bardzo proinwestycyjny, z inwe-

stycjami oświatowymi nie było łatwo. Brakuje 
po prostu zewnętrznych źródeł finansowania 
takich zadań, a powiat swoje ograniczone środki 
przeznacza generalnie na wkład własny do pro-
gramów rządowych i unijnych. Mimo to udało 
się – tu akurat z dotacją unijną – zbudować war-
sztaty przy Powiatowym Zespole Szkół w Bieru-
niu, w Lędzinach powstała nowoczesna pracow-
nia energetyki odnawialnej EKO-LAB a w liceum 
ogólnokształcącym supernowoczesna pracow-
nia 3D, też z dofinansowaniem. Są już gotowe 
projekty modernizacji auli przy PZS-ach i budo-
wy siłowni ze ścianką wspinaczkową w Lędzi-
nach. Przykładem problemów nierozwiązanych 
od 20 lat była regulacja statusu gruntów wokół 
PZS-ów. Zabrałem się za niego i ze wsparciem 
zarządu udało się sprawę praktycznie doprowa-
dzić do finału. Za chwilę będzie można plano-
wać zagospodarowanie tego terenu na potrze-
by szkół, a może i całej społeczności Bierunia 
i Lędzin. A z przedsięwzięć pozaszkolnych 
cieszy mnie, że udało się w tej kadencji przygo-
tować dokumentację modernizacji Oficerskiej, 
Ziemowita i Wygody w Lędzinach, a tę ostatnią 

nawet rozpocząć. W samozachwyt nie możemy 
jednak popadać, bo dużo jeszcze powiat ma do 
zrobienia. W Lędzinach choćby ulicę Zamoście, 
która powinna wyglądać jak inne powiatowe 
drogi. To już wspólne zadanie dla następnych 
władz powiatu i miasta. Ja także wszystkiego, 
co chciałem, nie zdołałem zrobić, bo dwa lata to 
niewiele czasu. Ale z drugiej strony patrząc, jak 
na tak krótki czas, sporo się jednak udało. To 
zasługa ludzi takich, jak przewodnicząca Rady 
Powiatu Anna Kubica albo starosta Bernard 
Bednorz. Zawsze wspierał moje pomysły, nigdy 
nie odmawiał pomocy. Dziękuję również dyrek-
torom naszych jednostek, naczelnikom i pra-
cownikom starostwa. Ich wysokie kompetencje 
i motywacja do pracy pozwalają szybko i facho-
wo załatwiać różne prawy mieszkańców. Nie 
sposób pominąć wspaniałej drużyny w Radzie, 
która wspierała się wzajemnie, potrafiła wzno-
sić się ponad małe interesiki, patrzeć szeroko 
i działać z rozmachem. Dziękuję za współpracę 
radnym i mieszkańcom, wszystkim nam życzę 
trafionych wyborów, a nowym władzom samych 
sukcesów. <
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Jaka była mijająca kadencja? 
radni mają głos

WALENTY GOCZOŁ
Radnym powiatowym jestem od 2006 roku, 

a od drugiej połowy tej kadencji także nie-
etatowym członkiem zarządu powiatu. Mam 
dużą wiedzę i doświadczenie zawodowe, 
jeśli chodzi o budowę i remonty dróg. Cie-
szę się, że przydały się one w prowadze-
niu inwestycji drogowych przez Powiatowy 
Zarząd Dróg. 

W 2013 roku ja i inni radni z Imielina 
założyliśmy sobie cele na kolejną kadencję: 
modernizacje ulic Podmiejskiej i Satelickiej 
z budową łącznika, który razem z istniejący-
mi drogami połączy Mysłowice z Jaworznem 
i stworzy obwodnicę dla Imielina. Sateli-
cka planowana była do remontu już w 2012 
roku, tyle, że w starym śladzie, bez łącznika. 
Z planu nic nie wyszło, bo zabrakło pienię-
dzy na wykupy gruntów i odwodnienia, więc 
założyliśmy nowy, ambitniejszy na kolejną 
kadencję. Co ważne, oprócz moderniza-
cji starego i budowy nowego odcinka drogi, 
wzdłuż całej Satelickiej aż do ulicy Imieliń-
skiej zaplanowana została ścieżka rowerowa. 
Wymyśliliśmy łącznik, żeby spełnić warunek 
konieczny przy ubieganiu się o jakąkolwiek 
dotację, by wniosek dotyczył drogi łączącej 
dwa miasta. A Satelicka z łącznikiem spełnia 
ten warunek. Złożyliśmy projekt, który zdo-
był dofinansowanie, a na wkład własny po ok. 
800 tysięcy złotych złożyło się wspólnie mia-

sto i powiat.  Nowy łącznik, który jest już na 
ukończeniu prowadzi od Satelickiej do Mara-
tońskiej i Wodnej, a Wodna łączy się z ulicą 
powiatową Nowozachęty. Tak powstaje szlak, 
który wyprowadzi ruch tranzytowy poza 
centrum miasta. Kolejnym krokiem będzie 
przejęcie przez powiat ulicy Wodnej, która 
należy do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Maratońskiej, która jest drogą 
gminną i w ten sposób powstanie ciąg dróg 
powiatowych. W perspektywie powiat czeka 
też remont tych przejętych ulic, żeby dorów-
nały standardem drogom powiatowym. 

Ulica Podmiejska również jest wyremonto-
wana, więc można powiedzieć, że radni plan 
z 2013 roku zrealizowali.

Lista zadań wykonanych od 2006 roku, 
kiedy pierwszy raz zostałem radnym, jest 
dosyć długa. Poza Satelicką, która w ramach 
I etapu prac częściowo wyremontowana 
została już wcześniej, w Imielinie zmoder-
nizowana  została ul. Zachęty z budową 

chodnika, w dwóch etapach przebudowana 
została ulica Brata Alberta a także Dzikowa 
po imielińskiej stronie, Nowozachęty w eta-
pach II i III (pierwszy wykonany został przed 
2006 rokiem) razem z budową ścieżki rowe-
rowej. Sporo udało się zrobić, również dzięki 
przychylności Rady Miasta i burmistrza. Do 
zrobienia pozostały jeszcze dwa ronda, jedno 
na skrzyżowaniu ulic Nowozachęty i Wandy, 
na które jest już projekt, drugie na ulicy 
Imielińskiej przy stacji benzynowej u zbiegu 
z Nowozachęty. Pierwszą z tych inwestycji 
będzie wykonywał powiat, druga jest zada-
niem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad.

Wszystkie te dokonania i plany zawdzięcza-
my tym radnym, którzy potrafią ze sobą rozma-
wiać i dogadywać się. Mam tu na myśli zarów-
no radnych powiatowych, niezależnie od tego, 
w którym okręgu zostali wybrani, jak i radnych 
gminnych, którzy wspierali inwestycje powiatu 
w Imielinie i w innych miastach.<

HENRYK PARUZEL
W swojej pracy w Radzie oraz zarządzie 

Powiatu skupiałem się głównie na pomocy 
społecznej. Pomoc słabszym, pokrzywdzo-
nym przez los to tematyka od dawna bardzo 
mi bliska. Mam duży szacunek dla trudnej 
i odpowiedzialnej pracy pracowników pomocy 
społecznej, dlatego starałem się, jak mogłem, 
wspierać ich działania, szukać sojuszników 
dla różnych prospołecznych przedsięwzięć 
w zarządzie i wśród radnych. Ale najbardziej 

zależało mi, żeby mieszkańcy wymagający 
wsparcia ze strony społeczności powiatu 
otrzymywali wszelką możliwą pomoc, która 
ulży im w trudnej sytuacji i da szansę wró-
cić do normalnego życia. Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie zrealizowało w ciągu ostat-
nich czterech lat szereg programów oferują-
cych konkretną pomoc osobom potrzebują-
cym. „Daj Sobie Pomóc – Nie Jesteś Sam”, 
„Konsultanci Szkolni”, „Centrum Superwizji 
Rodzinnej”, Program Osłonowy „Mój Wybór 
– Moje Życie”, projekt partnerski „Aktyw-
ne Wspieranie przez Skuteczne Działanie”, 
„Nie bądź obojętny na przemoc wobec osób 
starszych”, konferencja: „Systemowe dzia-
łanie w sytuacjach kryzysowych w szkole” – 
wystarczy przeczytać tytuły tych programów, 
żeby się zorientować, jak szeroko zakrojone 
działania na rzecz mieszkańców podejmowa-
liśmy. 

Kontynuowaliśmy i rozwijaliśmy również 
sztandarową imprezę powiatu –  Powiato-
we Igrzyska Osób Niepełnosprawnych. To 
wielkie przedsięwzięcie i ogrom pracy do 

wykonania podczas przygotowań i w trakcie 
trwania zawodów, ale zapewniam, że radość 
setek uczestników z całego regionu i piękne 
sportowe emocje wynagradzają każdy trud. 

Jestem szczególnie dumny, że nasz powiat 
dofinansowuje zakup wózków elektrycznych 
osobom niepełnosprawnym, które nie mogą 
liczyć na pomoc z NFZ i PFRON. Byliśmy 
pierwszym powiatem w Polsce, który zaofe-
rował swoim mieszkańcom taką pomoc. Dzi-
siaj już trzy niepełnosprawne osoby korzy-
stają z tego dobrodziejstwa, a to na pewno 
nie koniec.

Historycznym osiągnięciem mijającej 
kadencji jest budowa Centrum Usług Społecz-
nych w Lędzinach. Zdobyliśmy na nie prawie 
6 milionów dofinansowania z Unii Europej-
skiej i kolejne 700 000 z budżetu państwa. 
To najwyższe dofinansowanie, jakie udało się 
powiatowi uzyskać w ciągu 20 lat istnienia. To 
wielki sukces, ale ważniejsze jest, że za te pie-
niądze powstaje obiekt, który już w przyszłym 
roku zaoferuje kompleksowe i profesjonalne 
wsparcie seniorom, osobom niepełnospraw-

nym i rodzinom w powiecie bieruńsko-lędziń-
skim. CUS będzie mieścił centrum dziennego 
pobytu i klub seniora, mieszkania chronione 
dla usamodzielniających się wychowanków 
pieczy zastępczej, mieszkania chronione, 
które będą wspomagać osoby niesamodziel-
ne ze względu na wiek, niepełnosprawność 
oraz hostel dla ofiar przemocy w rodzinie. 
A w nieodległych planach jest jeszcze projekt 
„Lepszy start”. Za tą nazwą kryje się dom dla 
usamodzielniającej się młodzieży zbudowany 
w nowoczesnej i energooszczędnej technolo-
gii budynku pasywnego. Przyszli lokatorzy 
będą mieli do dyspozycji wygodne pokoje, 
jasną i dużą przestrzeń dzienną oraz ogród, 
boisko i sad owocowy. Obiekt przewidziany 
jest dla 14 wychowanków, nad którymi opie-
kę będą sprawować psycholog, wychowawcy, 
pedagog, pracownik socjalny. 

Zawsze dla dobra mieszkańców powiatu 
proponowałem współpracę, a nie wojny. Dzię-
kuję wszystkim, którzy myśleli tak samo, bo 
dzięki takiemu podejściu udało nam się sporo 
osiągnąć. <
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CZESŁAW KŁYK
Jestem radnym 20 lat. Przez wszystkie te 

lata byłem członkiem komisji kultury i oświa-
ty oraz komisji budżetu. Od drugiej do czwar-
tej kadencji byłem przewodniczącym komisji 
budżetu. Teraz przewodniczę Komisji Rewi-
zyjnej. Dobrze się pracowało w radzie, spokoj-
nie, merytorycznie. Po 2010 roku, kiedy powiat 
nawiedziła powódź, pojawiło się dużo środków 
pomocowych, a my okazaliśmy się skuteczni 
w ich pozyskiwaniu. Wtedy pojawiły się duże 
pieniądze na rozwój i zobaczyliśmy, że można 

rozwijać się szybciej, osiągać więcej. O ile na 
początku przeznaczaliśmy na drogi kilkaset 
tysięcy, półtora miliona, w porywach trzy milio-
ny, nagle okazało się, że zabezpieczając jedynie 
wkład własny, jesteśmy w stanie wydać na inwe-
stycje dużo więcej.  Tylko w ostatniej kadencji 
wydaliśmy na drogi 45 milionów. Wyremonto-
waliśmy wszystkie mosty i większość powia-
towych dróg. Apetyt rośnie w miarę jedzenia 
i im więcej się robiło, tym większe były dalsze 
oczekiwania radnych. Zaczęły się rodzić pre-
tensje, trwały targi, kto był bardziej podtopiony 
a kto mniej. Myślenie wspólnotowe zaczęło się 
w radzie zatracać. Na szczęście zawsze było 
kilkanaście osób, które myślały podobnie i po 
kolei robiliśmy wszystkie drogi, które ucier-
piały w powodzi. Okazało się, że ostatecznie 
dostaliśmy środki pomocowe na wszystkie 
drogi i wszystkie zostały wyremontowane. Ale 
wtedy zaczęły się pojawiać oczekiwania, żeby 
przy wszystkich drogach powstawały chodni-
ki. A jak chodniki, to i kanalizacja deszczowa, 
ale na to powiatu nie było stać. W efekcie coraz 
częściej do Komisji Rewizyjnej zaczęły trafiać 
różne wnioski i pretensje radnych i mieszkań-

ców. W każdym roku obowiązkowo kontrolo-
waliśmy inwestycje drogowe, czasem nawet 
dwa razy w roku, często korzystając z opinii 
biegłych. Badaliśmy mosty, przekroje dróg, 
wycenialiśmy drogi i chodniki. Na tej podstawie 
mogę powiedzieć, że te inwestycje były prowa-
dzone wzorowo, a zgłaszane skargi okazywały 
się bezpodstawne. Jak słynna kostka brukowa, 
która w prawnym sensie była po prostu odpa-
dem i trudno było zadośćuczynić życzeniu rad-
nego, żeby wycenił ją biegły. Biegli nie chcieli 
się zajmować odpadami i mieliśmy problem 
przez 4 lata. Zdarzały się problemy z jakością 
wykonania, jak w przypadku ulicy Chemików. 
Po wykonaniu było ok, a po czasie zaczęła się 
wypaczać. W takich przypadkach formułowa-
liśmy wnioski do zarządu, żeby zgłaszać te 
usterki do napraw w ramach gwarancji. Proce-
duralnie wszystko odbywało się poprawnie, ale 
rozumiem, że mieszkańcy, którzy musieli zno-
sić kolejne uciążliwości, objazdy mieli inne zda-
nie i zgłaszali skargi. Chcąc być rzetelnym przy 
rozpatrywaniu każdej z nich posiłkowaliśmy 
się opiniami prawników. Zawsze je uwzględni-
liśmy, co nie zawsze się wszystkim podobało, 

ale inaczej nie można było. Na ostatnim posie-
dzeniu komisji sprawdzaliśmy, czy zarząd zre-
alizował wszystkie wnioski, jakie były do niego 
skierowane. Okazało się, że tak. Komisja Rewi-
zyjna stwierdziła, że otrzymała odpowiedzi na 
swoje wszystkie wnioski, jednak nie wszystkie 
odpowiedzi satysfakcjonowały członków naszej 
komisji. Ale kontrolowaliśmy nie tylko drogi. 
Sprawdzaliśmy  przebieg naboru i wykorzy-
stanie środków powiatu i przez szkoły, płace, 
potrzeby placówek szkolnych – w zasadzie 
wszystko poza procesem dydaktycznym, bo 
do tego nie mamy uprawnień. Kontrolowali-
śmy też działalność PCPR-u, współpracę ze 
stowarzyszeniami, funkcjonowanie wydziałów 
starostwa: komunikacji, architektury, geodezji, 
ochrony środowiska, inwestycji. Działaliśmy 
zgodnie z przyjętym przez Radę Powiatu plana-
mi kontroli i z każdej składaliśmy sprawozda-
nie radnym, które oni ostatecznie zatwierdzali 
w drodze głosowania.

Cóż, za nami cztery lata ciężkiej pracy. 
Chciałbym podziękować członkom Komisji 
Rewizyjnej za współpracę, za obecność na 
posiedzeniach, również wyjazdowych. <

Jaka była mijająca kadencja? 
radni mają głos

HELENA 
MAGIERA-MOLENDOWSKA 

Jako praktykującemu lekarzowi i prze-
wodniczącej Komisji Społecznej, Promocji 

Zdrowia i Kultury Fizycznej Rady Powia-
tu mijającej kadencji najbardziej leżały 
mi na sercu sprawy społeczne i szeroko 
rozumianego zdrowia mieszkańców. Za 
sukces tej kadencji uważam pierwszy 
w Polsce program dofinansowania przez 
powiat do zakupu wózków elektrycznych 
dla osób niepełnosprawnych, które nie 
mogą liczyć na dopłatę z Narodowego 
Funduszu Zdrowia ani Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych. Cieszę się, że pierwszy taki wózek, 
trafił do mieszkańca Chełmu Śląskiego, 
a jeszcze bardziej, że z naszego progra-
mu skorzystało w sumie już kilka osób.

Dumna jestem również z dofinansowania do 
wymiany pieców w naszych gminach. Powiat, 
który sam nie może ubiegać się o zewnętrz-

ne fundusze na takie zadanie, znalazł własne 
środki, żeby dodatkowo pomóc mieszkań-
com, którzy chcą wymienić swój stary piec 
na bardziej ekologiczne źródło ogrzewania. 
Każda taka wymiana to mały postęp w walce 
ze smogiem, który poważnie zagraża nasze-
mu zdrowiu.

Kolejne osiągnięcie kadencji to budowa 
powiatowego Centrum Usług Społecznych 
w Lędzinach, gdzie spokojną przystań, 
pomoc i rehabilitację znajdą seniorzy, 
osoby niepełnosprawne, usamodzielnia-
jąca się młodzież i osoby pokrzywdzone 
przez los lub dotknięte przemocą. Z tą 
inwestycją wiąże się największa w histo-
rii powiatu dotacja unijna. Prawie 6 milio-
nów ze środków unijnych i dodatkowe 700 
tysięcy z budżetu państwa świadczą o tym, 

że powiat potrafi skutecznie ubiegać się 
o fundusze zewnętrzne na rozwój. Świad-
czą o tym też inwestycje drogowe, których 
w tej kadencji było naprawdę dużo. A skoro 
jesteśmy przy tym temacie: mój rodzinny 
Chełm Śląski ma od niedawna zmoderni-
zowaną ulicę Osada, a niedługo dodatkowo 
zyska nowy chodnik i ścieżkę rowerową. 
Prace ruszą jeszcze w tym roku bo już 
został wyłoniony wykonawca na ten drugi 
etap inwestycji.

Osiągnęliśmy tyle, bo mimo różnych 
zawirowań i różnic zdań w większości 
potrafiliśmy ze sobą współpracować. I to 
uważam za największy sukces obecnych 
władz powiatu. <

FRANCISZEK MATEJA
W 20-letniej historii powiatu jestem pierw-

szym radnym reprezentującym środowi-
ska rolnicze. W naszym powiecie produkcja 
rolna, w tym uprawa zbóż i produkcja mleka 
są dosyć ważnymi elementami lokalnej 

gospodarki. Do tego dochodzi przetwórstwo 
mleka, którym zajmuje się na naszym terenie 
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bieru-
niu i okazuje się, że spora część mieszkań-
ców powiatu nie miała przede mną swojego 
przedstawiciela w Radzie Powiatu. Nie chcę 
oczywiście powiedzieć, że radni nie zajmo-
wali się sprawami rolnictwa, ale faktem jest, 
że nie znali oni dobrze ani środowiska rolni-
ków, ani problematyki rolnej. Cieszę się więc, 
że mogłem pracować przez ostatnie cztery 
lata jako radny, bo miałem szansę przedsta-
wić szerzej sprawy związane z rolnictwem na 
naszym terenie i służyć innymi radnym swoją 
wiedzą. A ważnych tematów w tej kadencji nie 
brakowało: nowe prawo wodne wprowadziło 
ważne zmiany dla rolnictwa, coraz większe-
go znaczenia nabiera stosowanie naturalnych 
nawozów dla ochrony środowiska. Cieszę się 

również z zacieśnienia współpracy z pszcze-
larzami i kołami łowieckimi. Mamy dużo 
wspólnych tematów i musimy współdziałać 
na różnych polach. Chciałbym, żeby w przy-
szłej kadencji również w gronie radnych zna-
lazła się osoba związana z rolnictwem i zaję-
ła się sprawami ważnymi dla rolników.

Ale powiat to rzecz jasna nie tylko rolni-
ctwo. W Komisji Gospodarki i Rozwoju, któ-
rej byłem przewodniczącym, omawialiśmy 
wszystkie inwestycje i inne przedsięwzię-
cia, jakie powiat podejmował przez ostatnie 
4 lata. Największą satysfakcję jako przewod-
niczącemu sprawiało mi, że mimo różnic 
zdań oczywistych w tak szerokim gremium, 
zawsze ostatecznie dochodziliśmy do kon-
sensusu. Bez tego nie udałoby się tyle zro-
bić. Zawsze starałem się szukać rozwiązań 
dla pojawiających się problemów. Tak udało 

się na przykład wybudować wyczekany od 
tylu lat chodnik między Goławcem i Górka-
mi. Kiedy się okazało, że chodnik nie może 
powstać po lewej stronie drogi, nie wahałem 
się odstąpić swój własny grunt, żeby mógł on 
powstać z drugiej strony. Tak samo zrobiło 9 
innych rolników i mamy ten chodnik piękny, 
szeroki, ze ścieżką rowerową.

Nie wszystko się jednak udało zrobić. 
Leżą mi na sercu modernizacje ulic Ziemo-
wita i Oficerskiej w Lędzinach. Mamy pro-
jekty, ale na wykonanie przyjdzie poczekać 
do następnej kadencji. Mam nadzieję, że 
niezbyt długo, bo lędzinianie czekają na te 
modernizacje. 

Ostatnie cztery lata oceniam jednak jako 
dobry czas dla naszego powiatu i dziękuję 
koleżankom i kolegom z Rady Powiatu za 
owocną współpracę. <
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Jaka była mijająca kadencja? 
radni mają głos

JÓZEF GOCZOŁ

Można powiedzieć, że byłem nowicjuszem 
w Radzie Powiatu. To była moja pierwsza 
kadencja i całkiem nowe doświadczenia. Praca 
w samorządzie była dla mnie tym większym 
wyzwaniem, że zostałem członkiem Komisji 
Społecznej, Promocji Zdrowia i Kultury Fizycznej 
oraz Komisji Rewizyjnej, która kontroluje działa-
nia zarządu, a ten składał się z doświadczonych 
samorządowców.  Wiele musiałem się nauczyć, 
żeby móc oceniać pracę ludzi z takim stażem 
i dorobkiem. Po czterech latach intensywnej 
pracy w Radzie Powiatu czuję się zaszczycony, 
że zasiadałem w takim gronie. Poznałem tam 
ludzi pracowitych, oddanych, zaangażowanych, 

którym bardzo zależy na powiecie bieruńsko-
lędzińskim i jego mieszkańcach. Dotyczy to 
także urzędników starostwa i jednostek powia-
tu, bez których żadne plany radnych i zarządu 
nie mogłyby się spełnić. Ci ludzie to profesjo-
naliści, fachowcy w swoich dziedzinach. Wiem, 
o czym mówię, bo brałem udział w kontrolach 
prowadzonych przez Komisję Rewizyjną w sta-
rostwie i jednostkach mu podległych. Myślę, 
że władze powiatu tej kadencji z jednej strony 
miały szczęście, mogąc liczyć na takie wspar-
cie, z drugiej, że dobrze wykorzystały potencjał, 
jakim dysponują powiatowi urzędnicy. Uważam, 
że po czterech latach mamy wiele powodów do 

dumy i radości. Przybyło zmodernizowanych 
dróg w każdej gminie, pracowni w szkołach 
powiatowych, rośnie Centrum Usług Społecz-
nych dla mieszkańców potrzebujących wspar-
cia, poprawia się bezpieczeństwo. Nim zosta-
łem radnym powiatowym, nie zdawałem sobie 
sprawy, że można tyle zrobić i tyle zarobić dla 
mieszkańców w ciągu czterech lat. I ile to kosz-
tuje wysiłku. Dzisiaj patrzę na samorząd zupeł-
nie inaczej. Dziękuję wszystkim, z którymi 
pracowałem jako radny, a tym, którzy przyjdą 
do samorządu w nowej kadencji, życzę jeszcze 
więcej sukcesów, jeszcze lepszej współpracy 
i jeszcze dłuższej listy dokonań. <

AGNIESZKA 
WYDERKA-DYJECIŃSKA 

Przez ostatnie cztery lata pełniłam funkcję 
radnej powiatowej. Edukacja i kultura to dwie 
dziedziny, z którymi się utożsamiam. Wybór 
pracy w Komisji Edukacji, Kultury i Bezpie-
czeństwa Publicznego był dla mnie natural-
ny i oczywisty. Od 18 lat uczę w bieruńskich 
szkołach i jestem związana z instytucja-
mi kultury poprzez organizację wspólnych 
przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych. 
Jestem autorką wielu projektów, wystaw 
i konkursów dla dzieci, młodzieży i doro-

słych. W 2000 roku roku założyłam i do tej 
chwili prowadzę „Bieruński Fotoklub Pozy-
tyw”. Organizuję „Misterium Męki Pańskiej 
ulicami Bierunia”. W pracy nauczyciela i rad-
nej dostrzegam wiele elementów wspólnych. 
W obu tych obszarach liczą się: konsekwen-
cja, determinacja oraz poświęcenie. Ważna 
jest ciężka praca, wytrwałość i pokora.

Inwestowanie w młode pokolenia to nasza 
przyszłość i bezpieczeństwo oraz gwaran-
cja, że nasz kraj będzie się rozwijać, będzie 
państwem, z którym inni będą się liczyć, a to 
stworzy dobre perspektywy dla mieszkań-
ców. Kultura to ważny czynnik integrujący 
i umacniający społeczność oraz wyraz przy-
wiązania do tradycji i historii.  

W naszych placówkach jest wiele potrzeb, 
a inwestycje szkolne często przegrywają 
z tematami drogowymi. Dlatego ważne jest, 
aby stale zabiegać o realizację nowych inwe-
stycji, ale i dbać o to, co już mamy. Trzeba 
działać dynamicznie i konsekwentnie. Takie 
jest moje założenie. Dzięki dobrej współpra-
cy Rady z zarządem powiatu, Liceum Ogólno-
kształcące w Bieruniu, PZS w Bieruniu, PZS 
w Lędzinach oraz Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna zyskały wyjątkowe pracownie 

i są placówkami wyremontowanymi i zadba-
nymi. W następnych latach czekają nas jesz-
cze kolejne zadania, jak remonty auli, parkin-
gi czy, choćby, wdrożenie nowej reformy do 
szkół ponadpodstawowych. 

Zadbany i wyremontowany budynek szko-
ły daje wszystkim użytkownikom poczucie 
bezpieczeństwa i komfortu. Ale placówkę 
oświatową tworzą również pracownicy peda-
gogiczni i niepedagogiczni, którzy wkła-
dają wiele trudu w edukację i wychowanie 
naszych dzieci. Zorganizowaliśmy w staro-
stwie cykl konferencji i spotkań dla nauczy-
cieli i dyrektorów naszych szkół na rzecz 
kształtowania szeroko pojętego procesu edu-
kacyjnego w powiecie bieruńsko-lędzińskim. 
Była to doskonała okazja do wymiany poglą-
dów i doświadczeń pomiędzy uczestnikami 
a prelegentami, którymi między innymi były 
Sari Eriksson z Uniwersytetu w Helsinkach, 
współpracująca z Ambasadorem Finlandii 
w Polsce oraz Maria Czerwińska z wykładem 
„Fiński model edukacji”. Bardzo się cieszę z  
zawiązania  sieci współpracy ze wszystkim 
szkołami powiatu.  

Minione cztery lata pracy na rzecz roz-
woju naszej edukacji i kultury były czasem 

wielkich reform, zmian, i w konsekwencji 
wyzwań  – a kolejne stoją przed nami. Powin-
niśmy robić wszystko, aby te działania wspo-
magać. Wiele jednak będzie zależało od tego, 
kto będzie po wyborach sprawował te funkcje 
w naszym powiecie. 

 Od lat jestem aktywna społecznie. Moją 
pasją jest edukacja i kultura. Z tego punktu 
widzenia wierzę, że nasza lokalna polityka 
może opierać się na szacunku do innych, 
ludzkiej życzliwość, pozytywnym nastawie-
niu, chęci osiągania kompromisu oraz, co 
najważniejsze, na wytężonej pracy i poświę-
ceniu. Dziękuję każdemu, z kim było mi 
dane współpracować za wsparcie i pomoc, 
a nowym radnym powiatu życzę wielu owo-
ców ciężkiej pracy i sukcesów zrodzonych 
z kompromisów zawieranych w imię wspól-
nego dobra.

Podsumowując, mimo różnych problemów, 
jestem zbudowana tym, co wspólnie z Radą 
wypracowaliśmy przez te cztery lata. Swoje 
podziękowanie pragnę skierować do Zarzą-
du, wszystkich Radnych oraz pracowników 
Starostwa Powiatowego i jednostek organiza-
cyjnych  za pomoc, życzliwość oraz wspólną 
pracę na rzecz Bierunia i powiatu. <

ZOFIA ŁABUŚ
Jestem członkiem dwóch komisji, jednej 

zajmującej się edukacją ,kulturą i bezpieczeń-
stwem jak również drugiej dotykającej prob-
lemy społeczne, zdrowia i kultury fizycznej. 
Z racji problemów, które były poruszane na 
naszych komisjach  to  rozwój szkół powiato-
wych, ochrona zabytków  w powiecie bieruńsko 
– lędzińskim oraz szeroka działalność na rzecz 

rodzin, opieki zastępczej, pomocy osobom nie-
pełnosprawnym uważam  za niezwykle pozy-
tywne działania obecnej Rady. W 2014 roku 
uchwałą Rady Powiatu  przyjęto zasady udzie-
lania dotacji celowych na prace konserwator-
skie i  budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków, znajdujących się na obsza-
rze  powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Pierwszą 
udzieloną dotacją była  wykonana dokumenta-
cja konserwatorska renowacji kościoła  pw. św. 
Walentego.Bardzo cieszy mnie fakt, że w latach 
2015 – 2018 powiat udzielił  10 dotacji celowych 
na zabytki w powiecie z czego 6  wykonano  w  
Bieruniu na kwotę 267 tysięcy złotych. Jeżeli 
chodzi o zadania oświatowe to Powiat Bieruń-
sko-Lędziński  jest organem prowadzącym dla  
Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców 
Śląskich  w Bieruniu,  Powiatowego Zespołu 
Szkół w Bieruniu, Powiatowego Zespołu Szkół 
w Lędzinach oraz Poradni  Psychologiczno 
– Pedagogicznej w Bieruniu. W czasie ostatniej 
kadencji  widoczny jest  wzmożony nacisk na 

zapewnienie uczniom komfortowych warunków 
nauki.  Zajęcia prowadzone są w profesjonalnie 
wyposażonych pracowniach przedmiotowych, 
multimedialnych, technicznych (zawodowych). 
Bardzo ważnym krokiem ze strony powiatu 
było nawiązanie w marcu 2018 roku współpra-
cy z Polską Grupą Górniczą S.A. w zakresie 
kształcenia młodzieży w zawodach górniczych 
jak również możliwości uzyskania  przez nich 
stypendium z gwarancją zatrudnienia. Napa-
wa dumą coraz wyższa zdawalność matur, 
coraz większe osiągnięcia młodzieży jak rów-
nież coraz wyższa  liczba  chętnych do nauki 
w powiatowych szkołach.

Szanowni Państwo,  możemy pochwalić się 
działalnością Poradni  Psychologiczno-Peda-
gogicznej, bardzo nowoczesnej placówki,  
z wysoko wyspecjalizowaną kadrą działającą 
na terenie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego. 
Oferta  zajęć prowadzonych  w poradni jest 
coraz bogatsza  i dostosowana do potrzeb 
środowiska.

Kierunek działań Rady Powiatu jest jak 
najbardziej prawidłowy, ale wymaga dal-
szych starań i dużych nakładów finansowych, 
zarówno  w zakresie rozwoju placówek oświa-
towych,  działalności kulturalnej jak również 
dalszego wsparcia i rozszerzenia pomocy  
dla ochrony naszego bezpieczeństwa. Przed 
następną radą dużo pracy, bo zadań do reali-
zacji mnóstwo, np. parkingi przy PZS w Bie-
runiu i Lędzinach, rozbudowa zaplecza hali 
sportowej w Lędzinach, przebudowa  auli 
w dwóch szkołach.

Myślę również, że  w zakresie olbrzymiej 
inwestycji jaką jest budowa placówki opie-
kuńczo– wychowawczej ,,Lepszy Start” wraz  
z mieszkaniami chronionymi  w Lędzinach 
przyjdzie czas na  realizację wspaniałego 
projektu Mediateki w Bieruniu. 

Chciałam również  wszystkim Państwu 
– zarządowi i radzie powiatu, wszystkim 
pracownikom starostwa  podziękować  za  
współpracę. <
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ZAKŁAD

DOSKONALENIA

ZAWODOWEGO

KATOWICE

Okres realizacji: od 1 lutego 2018 r. do 31 stycznia 2020 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 669.097,25 zł

Celem projektu jest zdobycie i poprawa kompetencji w zakresie ICT
i/lub znajomości języków obcych pracujących osób dorosłych
z terenu rewitalizacji gminy Lędziny.

Jeżeli jesteś osobą pracującą i ukończyłeś 25 lat oraz

pochodzisz z terenu rewitalizowanego gminy Lędziny

w pow. bieruńsko-lędzińskim w woj. śląskim

zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie.

www.zdz.pl

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Kształcenie ustawiczne w PZS w Lędzinach
drogą do sukcesu zawodowego”

Rejonowe Koło Pszcze-
larzy „Bieruń” jest jed-
nym z dwóch kół pszcze-
larskich działających na 
terenie powiatu bieruń-
sko-lędzińskiego. Drugim 
jest Koło Pszczelarzy im. 
Ks. Aleksandra Spendla 
w Bojszowach. Obydwa 
zrzeszają w sumie 120 
pszczelarzy posiadają-
cych ponad 1 200 rodzin 
pszczelich.

Cz łonkowie  Ko ła 
„Bieruń” od wielu lat 
przekazują miód na 
cele charytatywne do 
MOPS w Bieruniu, Imielinie i Chełmie Śl. oraz 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lędzinach 
wspomagając ubogich naszego powiatu, a od 
bieżącego roku także wspomagają Dom Opieki 
prowadzony przez Siostry Służebniczki NMP 
w Chełmie Śl.

W sezonie 2017-2018 oprócz działalności 
polegającej na propagowaniu pszczelarstwa 
poprzez wystawy i prelekcje dla dzieci i mło-
dzieży w szkołach powiatu, prowadzone przez 
pszczelarzy Koła w Bojszowach oraz prelekcje 
i wystawy dla mieszkańców  powiatu organi-
zowane na piknikach i festynach gminnych, 
zarządy kół skupiły się m.in. na działaniach 
związanych z zakazem utrzymywania synte-
tycznej pszczoły Buckfast, szkoleniach człon-
ków kół, ochronie lokalnego rynku produktów 
pszczelich, wypracowaniu jednolitej metodyki 
karmienia i leczenia pszczół przeciwko war-
rozie.

Dzięki współpracy ze starostwem powia-
towym w Bieruniu pszczelarze zrealizowa-
li trzy ważne programy. W ramach działań 
profilaktycznych wobec zagrożenia zgnilcem 
amerykańskim oraz działań warrobójczych 
w roku 2016 ze środków uzyskanych ze staro-
stwa powiatowego w Bieruniu zakupiono 60 kg 

węzy, którą rozdyspono-
wano pomiędzy człon-
ków Koła.

W ramach działań pro-
filaktycznych, ukierunko-
wanych przeciwko cho-
robom pszczół nosema 
apis i nosema ceranae, 
starostwo powiatowe 
w Bieruniu dofinansowa-
ło zakup preparatu „Nosi-
Vet”. Dodatkowo od roku 
2015 starostwo powiato-
we Bieruniu jest współor-
ganizatorem corocznych 
szkoleń dla pszczela-
rzy powiatu bieruńsko-

lędzińskiego, które cieszą się coraz  większym 
zainteresowaniem pszczelarzy spoza powiatu, 
a nawet spoza województwa śląskiego.

Jeśli chodzi o plany, w tym roku odbędzie 
się V Seminarium dla pszczelarzy prowadzo-
ne przez dr. hab. Zbigniewa Lipińskiego, na 
temat „Środowiskowe uwarunkowania zdro-
wia, zachowania się i produkcyjności pszczo-
ły miodnej”. W roku 2019 zarządy kół planują 
przeprowadzić wspólnie z Fundacją Rozwoju 
Zawodowego Śląska i Małopolski oraz Śląskim 
Związkiem Pszczelarzy w Katowicach kurs 
podstawowy dla pszczelarzy powiatu bie-
ruńsko-lędzińskiego i kół ościennych. W tym 
samym roku i być może w latach następnych, 
zarządy kół planują przeprowadzenie w każ-
dej gminie powiatu bieruńsko-lędzińskiego 
prelekcji dla mieszkańców „Nie taka strasz-
na pszczoła jak ją malują”, by przybliżyć im 
podstawową wiedzę o pszczołach i pszcze-
larstwie, produktach pszczelich oraz, co naj-
ważniejsze, nauczyć mieszkańców nie bać się 
pszczół. W planach jest też dalsze prowadze-
nie działalności edukacyjnej dla dzieci i mło-
dzieży oraz udział w festynach i piknikach 
organizowanych na terenie powiatu bieruń-
sko-lędzińskiego. <

pszczelarze podsumowali działalność

26 września w auli Powiatowego 
Zespołu Szkół w Lędzinach odby-
ło się uroczyste podsumowanie 
projektu „Poznajemy europejski 
świat pracy”, na realizację któ-
rego szkoła pozyskała ze środ-
ków unijnych ponad 351 tysięcy 
złotych. W ramach projektu 28 
uczniów klas trzecich technikum 
kształcących się w zawodach: 
technik logistyk, technik infor-
matyk, technik elektryk, a także 
technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej  oraz 
jeden absolwent odbyło miesięcz-
ne praktyki zawodowe w Walencji. 
Natomiast 5 słuchaczek policeal-
nego Technikum Usług Kosme-
tycznych odbyło dwutygodniowe 
staże w Londynie. Wyjazdy tego 
typu przyczyniają się do podnie-
sienia kwalifikacji zawodowych 
uczestników i pozwalają wzboga-
cić umiejętności językowe, przez 
co dają motywację do dalszego 

rozwoju. Udział w projekcie nie 
tylko umożliwił uczestnikom 
zdobycie doświadczenia w euro-
pejskich przedsiębiorstwach, ale 
również pozwolił poznać inne kul-
tury, zwiedzić przepiękne miej-
sca, podnieść kompetencje języ-
kowe i nawiązać międzynarodowe 
znajomości. W trakcie uroczy-
stości każdy uczestnik otrzymał 
ceniony na europejskim rynku 
pracy dokument Europass Mobil-
ność (w dwóch wersjach języ-
kowych: polskiej i angielskiej), 
potwierdzający nabyte podczas 
stażu umiejętności i kompetencje. 
Taki dokument, potwierdzający 
doświadczenie zawodowe zdoby-
te poza granicami kraju, nierzad-
ko staje się przepustką na euro-
pejskim i krajowym rynku pracy. 
Wszystkim uczestnikom projektu 
życzymy wielu sukcesów zawodo-
wych i wymarzonej kariery! 

grażyna Sawicka 

PZS w Lędzinach kolejny raz udowodnił, że jest 
wyjątkową szkołą i ma wyjątkową młodzież, 
która nie boi się wyzwań, nawet tych ekstre-
malnych, jak skoki spadochronowe. Już trzy 
lata temu grupa uczniów rozpoczęła przygo-
dę z lataniem, oddając swoje pierwsze skoki 
w życiu. Okazało się to doskonałym wyzwaniem 
dla klas mundurowych, więc szkoła postanowiła 
kontynuować to niezwykłe przedsięwzięcie i po 
raz kolejny zorganizowała dla uczniów „przygo-
dę w chmurach”.

We współpracy z firmą KRAKSKY z Krakowa, która 
od wielu lat specjalizuje się w szkoleniach spadochro-
nowych i ma mnóstwo sukcesów w tej dziedzinie, prze-
prowadzono profesjonalne przygotowania. Uczniowie 
przeszli szkolenie SL (Static Line), potocznie nazywa-
ne szkoleniem „na linę”, będące jedną z dwóch obowią-
zujących w Polsce metod szkolenia spadochronowego. 
Zajęcia prowadzone były przez bardzo doświadczo-
nych instruktorów, pośród których są byli wojskowi 
instruktorzy spadochronowi jednostek powietrznode-
santowych. Pierwsza część przygotowań odbyła się 
w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach, a kolejne 
etapy na lotnisku Pobiednik Wielki pod Krakowem. Tam 
też, w piątek 28 września, uczniowie spełnili swoje 
marzenia, wykonując samodzielne skoki z samolotu 
An-2, potocznie zwanego Antkiem. Dla większości ucz-

niów były to pierwsze skoki w życiu. Nic więc dziw-
nego, że wzbudziły mnóstwo emocji, podniosły poziom 
adrenaliny, dały możliwość sprawdzenia samego siebie 
i dostarczyły niezapomnianych wrażeń. Uczniowie wró-
cili do domów z bagażem doświadczeń i z certyfikatami 
kursu spadochronowego „Static Line”. Zapewniają, że 
już nie mogą się doczekać kolejnych skoków. 

Nad całym przedsięwzięciem czuwała nauczycielka 
wychowania fizycznego z Powiatowego Zespołu Szkół 
w Lędzinach mgr Joanna Poradzisz-Krupa, wiedząc, że 
jest to doskonały sposób na kształcenie umiejętności 
radzenia sobie w nietypowych warunkach.  Małgorzata Labus 

pzs w lędzinach pomaga 
spełniać marzenia

uroczyste  
podsumowanie projektu 
„poznajemy europejski 
świat pracy” 
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19. już festiwal „Jesień Organo-
wa w Powiecie Bieruńsko-Lędziń-
skim” rozpoczął się w ostatnią 
niedzielę 9 września i potrwa do 
ostatniej niedzieli października. 
Przez osiem kolejnych niedziel-
nych wieczorów odbywają się 
koncerty w różnych kościołach 
naszego powiatu, leżących w gra-
nicach dekanatów bieruńskiego 
i lędzińskiego.

Organizatorzy jak zwykle zadbali 
o to, aby program był urozmaicony, 
obejmował kompozycje od renesan-
su po współczesność w wykona-
niu wybitnych solistów i zespołów 
polskich i zagranicznych. Zadbano 
także o urozmaicone instrumenta-
rium, bo oprócz organów usłysze-

liśmy już albo usłyszymy utwory 
przeznaczone na skrzypce, flet, 
puzon, głos ludzki oraz kameralne 
zespoły instrumentalne i wokalne. 
Tych ostatnich było w tym roku 
szczególnie dużo – podczas czte-
rech spośród ośmiu zaplanowa-
nych koncertów zaśpiewali: Anna 
Zawisza, męski sekstet wokalny 
Avocado, chór Politechniki Śląskiej 
i Lędzińscy Kameraliści. 

Przed nami dwa ostatnie kon-
certy festiwalu.  21 października 
o 19.00 w kościele Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa w Bieruniu 
Nowym wystąpią: Daniel Strzą-
dała – organy wraz z Kwintetem 
Instrumentów Dętych Drewnianych 
z koncertem utworów Dietricha 

Buxtehude, Arcangelo Corellego, 
Johanna Sebastiana Bacha, Johan-
na Christiana Bacha, Amadeusza 
Mozarta i Daniela Strządały.

Festiwal zakończy koncert w koś-
ciele Św. Anny w Lędzinach, gdzie 
28 października o 18.00 wystąpią: 
Zespół Kameralistów Miasta Lędzi-
ny „Pro Arte et Musica” i Orkiestra 
Jubileuszowa pod dyrekcją Marii 
Zuber oraz Roman Jochymczyk – 
organy. W programie koncertu znaj-
dą się utwory Marca Antoine Char-
pentiera, Framza Schuberta, Karla 
Jenkinsa, Wolfgnga Amadeusza 
Mozarta, Maurice’a Durufle, Ennio 
Moricone, Mortena Lauridsena, Oli 
Gjeilo, Georga Feriericha Haendla. 
Zapraszamy. <

festiwal w toku, zapraszamy na koncerty

Od 1 października Galeria Starostwa 
Powiatowego w Bieruniu prezentuje nową 
wystawę. Tym razem Bieruński Fotoklub 
Pozytyw ukazuje powiat na fotografiach 
wykonanych o każdej porze roku. Warto 
wspomnieć, że grupa rozpoczęła swoją 
działalność w 2000 roku, więc obchodzi w 
tym roku osiemnaste urodziny.

Pomysłodawcą i założycielem fotoklubu 
jest Agnieszka Wyderka-Dyjecińska, która 
początkowo prowadziła zajęcia fotograficzne 
dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych. Wraz z rosnącym 
zainteresowaniem fotoklub poszerzył swą 
działalność w sektorze medialnym i interneto-
wym. Założono grupę internetową, która dzię-
ki zaangażowaniu A. Wyderki-Dyjecińskiej 
obecnie skupia ponad 350 pasjonatów foto-
grafii z powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Jego 
szeroka działalność fotograficzna jest widocz-
na w Bieruniu, powiecie bieruńsko-lędzińskim 
i nawet w województwie śląskim, a to za spra-
wą wielu konkursów i wystaw fotograficznych, 
jak i projektów europejskich, których Fotoklub 
był współorganizatorem. Członkowie fotoklubu 
to osoby szczególnie wrażliwe na piękno ota-
czającego nas świata oraz wyjątkowo utalento-
wane fotograficznie. Ich uznane fotografie nie-
jednokrotnie nagradzano w konkursach ogól-
nopolskich i międzynarodowych, jak i ozdobiły 
różnorodne wydawnictwa książkowe.

– Można śmiało stwierdzić, iż to współna 
pasja stworzyła „Bieruński Fotoklub Pozy-
tyw”. Bo przecież najważniejsze w życiu to 
mieć pasje. I ludzi, z którymi możesz je dzie-
lić – mówi Agnieszka Wyderka-Dyjecińska.

Autorzy prac to mieszkańcy powiatu bieruń-
sko-lędzińskiego: Sławomir Bielak, Grażyna 
Cyganik, Janina Duda, Martyna Horst, Łukasz 
Kincer, Elżbieta Kuczek, Marzena Łyczkow-
ska, Iwona Marek, Adam Mamok, Józef Pacwa, 
Agnieszka Panek, Renata Pikuła, Mateusz Stę-
chły, Patrycja Śliwka, Radosław Wojnar.

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania. <

Patrycja Śliwka: 
„Świetna inicjatywa! Była to dobra okazja do 
tego, abyśmy się wszyscy spotkali, pozna-
li i porozmawiali o tym, co nas najbardziej 
pasjonuje, czyli o robieniu zdjęć. Mam nadzie-
ję, że takich spotkań będzie więcej.”

Radosław Wojnar: 
„Bardzo się cieszę, że w powiecie są tak 
zaangażowane osoby, którym zależy na tym, 
aby kultywować fotografie. To piękna dziedzi-
na sztuki, która przez cyfryzację i powszech-
ność aparatów fotograficznych zostaje trochę 
zapomniana. Dzięki takim akcjom, jak wysta-
wa z okazji dwudziestolecia powiatu i osiem-
nastu lat Bieruńskiego Fotoklubu Pozytyw, 
nie zapominamy o tym, skąd tak naprawdę 
wzięła się sztuka fotografii i robienia zdjęć. 
Fajnie też, gdy można podyskutować i wymie-
nić zdania z osobami, które interesują się tym 
samym co my! Mam nadzieję, że już nie długo 
znowu będzie okazja do pokazania naszych 
zdjęć światu.”

Renata Pikuła: 
„Walorem zorganizowanej przez Agniesz-
kę Wyderkę-Dyjecińską wystawy była dla 
mnie możliwość spotkania ludzi o podobnej 
pasji i wrażliwości na świat, których wielu 
znałam tylko z FB. Jestem pod wrażeniem, 
jak pięknie pokazali naszą Małą Ojczyznę. 
Mam nadzieję, że wystawa da początek 
wspólnym spotkaniom na wyprawach foto-
graficznych.”

Martyna Horst: 
„Wystawy są doskonałą okazją do wypromo-
wania prac, nie tylko profesjonalistów, ale 
też amatorów, pasjonatów fotografii, którzy 
potrafią dostrzec wokół siebie piękno ota-
czającego nas świata. Dzięki działającemu 
w naszym powiecie Bieruńskiemu Foto-
klubowi Pozytyw możemy inspirować się 
nawzajem oraz wymieniać swoimi doświad-
czeniami.”

osiemnastka pozytywnych
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badminton 
przez duże b

Przedostatni weekend września 
w Bieruniu minął pod znakiem bad-
mintona. Na hali BOSiR przy ulicy 
Warszawskiej w Bieruniu od czwart-
ku do niedzieli (20-23 września) odbył 
się Międzynarodowy Turniej Badmin-
tona – Victor Polish International. 260 
zawodników z 38 krajów, czołówka 
badmintona ze świata i Europy rywa-
lizowała w naszym powiecie.

Polacy zgarnęli tytuły wicemi-
strzowskie w deblu mężczyzn 
(Miłosz Bochat i Adam Cwalina) 
i grze mieszanej (Paweł Śmiłow-
ski i Magdalena Świerczyńska). Do 
tego dochodzą dwa trzecie miejsca 
w deblu kobiet i grze mieszanej 
(Wiktoria Dąbczyńska i Aleksandra 
Goszczyńska, Paweł Pietryja i Aneta 
Wojtkowska). <

W ciągu niecałego miesiąca 
powiatowi modelarze rozegrali 
zawody w trzech kategoriach.

8 września na terenie lotniska 
modelarskiego przy ulicy Oficerskiej 
w Lędzinach odbyły się IX Powiato-
we zawody modeli akrobacyjnych. 
W zawodach brali udział modelarze 
całego powiatu Bieruńsko-Lędziń-
skiego jak również z Bielska Białej, 
Mikołowa, Mysłowic, Tychów i Woli. 
Otwarcia zawodów dokonał prze-
wodniczący Rady Powiatu Marek 
Spyra. Ogółem w zawodach uczest-
niczyło 14 zawodników, którzy star-
towali 18 modelami w trzech konku-
rencjach.

W konkurencji szybowców Rc 
zwyciężył Konrad Jurzak – Bielsko. 
Zdzisław Gabryś – Mikołów to zwy-
cięzca konkurencji modeli akroba-
cyjnych. Kategorię modeli Aircom-
bat także wygrał Konrad Jurzak 
– Bielsko.

Zawody oceniała  komisja 
sędziowska w składzie: sędzia 
główny Wojciech Mrozek, sędziowie 
pomocniczy: Marek Kalinowski, 
Jerzy Uzdrzychowski, Kacper Mro-
zek i Grzegorz Bieniek. Kierowni-
kiem zawodów był Janusz Musik, 
a odpowiedzialny za całość – Fran-
ciszek Musioł. Zwycięzcy otrzyma-
li puchary, medale, dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe ufundowane 
przez Powiat Bieruńsko-Lędziński. 
Dekoracji zwycięzców dokonali: 
Starosta Bernard Bednorz, prezes 
ZP LOK Franciszek Musioł, sędzia 
główny Wojciech Mrozek. 

15 września w hali sportowej 
przy Gimnazjum w Imielinie odby-
ły się z kolei XXI Powiatowe zawo-
dy modeli szybowców halowych. 
W zawodach brała udział młodzież 
szkół podstawowych i oddziałów 
gimnazjalnych Powiatu Bieruń-
sko-Lędzińskiego oraz modela-
rze zaprzyjaźnionych miast: Tych 
i Mysłowic oraz Bielska, jak rów-
nież starsi modelarze startujący 

w kategorii „Open”. Otwarcia zawo-
dów dokonała  przewodnicząca 
Rady Powiatu Anna Kubica.

Łącznie wystartowało 30 zawod-
ników w czterech kategoriach.
W kategorii „rzut z balkonu” dzieci 
do 2 klasy zwyciężyła Ewa Ryguła 
z GTS Bojszowy. Wśród zawodni-
ków do 6 klasy w kategorii „rzut 
z parkietu” najlepsza okazała się 
Julia Lubek z SP1 Bieruń. W katego-
rii szkół do 9 klasy rzut z parkietu 
wygrał Maciej Jura z SP2 Jaworze.

 W kategorii „Open” zwycięzcą 
został Piotr Ryguła z GTS Bojszo-
wy.

Drużynowo w kategorii szkół 
do 6 klas  zwyciężyła SP1 Bieruń, 
w kategorii szkół do klas 8 zwycię-
żyło –G2 Jaworze, a wyróżnienie 
zdobyła grupa osób Ośrodka WTZ 
Caritas z Lędzin.

Zwycięzcy otrzymali puchary, 
medale, dyplomy oraz nagrody rze-
czowe, ufundowane przez Powiat 
Bieruńsko-Lędziński. Dekoracji 
zawodników dokonali: starosta 
Bieruńsko-Lędziński Bernard Bed-
norz,  przewodnicząca Rady Powia-
tu Anna Kubica, burmistrz Miasta 
Imielin Jan Chwiędacz, prezes ZP 
LOK Powiatu Bieruńsko-Lędziń-
skiego Franciszek Musioł. W zawo-

dach uczestniczyła młodzież PZS 
w Lędzinach z panią profesor Danu-
tą Płucieńczak. Wszyscy zawodnicy 
biorący udział w zawodach otrzy-
mali upominki. W czasie przerw 
między lotami odbyły się pokazy 
modelarskie samolotami zdalnie 
sterowanymi oraz dronami. 

Ostatnimi z serii zawodów mode-
larskich było rozegrane na tere-
nie lotniska modelarskiego przy 
ulicy Oficerskiej  w Lędzinach 
XX Powiatowe Święto Latawca, 
w którym uczestniczyła młodzież 
Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego 

szkół Podstawowych i Gimnazjal-
nych  Bielska, Jaworzna, Mysłowic  
i Tychów.  W zawodach uczestniczy-
ło 28 zawodników, którzy startowali 
38 modelami w kategorii latawców 
płaskich i przestrzennych.

W kategorii latawców płaskich 
klasa Przed. -1 zwyciężyła Kinga 
Czech z Przedszkola Ziemowit, 
w kategorii latawców płaskich klasa 
2 – 5 najlepszy okazał się Antoni 
Krutak z SP 13 Mysłowice, w kate-
gorii latawców płaskich klasa 6 
– 9 wygrał Sebastian Wojciech z P3 
Lędziny, a w kategorii latawców 

przestrzennych klasa 6 – 9: Kacper 
Stolorz z SP1 Imielin

Zwycięzcy zawodów otrzyma-
li puchary, medale, dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe, które tradycyj-
nie ufundował Powiat Bieruńsko-
Lędziński. Dekoracji zawodników 
dokonał wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Marek Spyra wraz z preze-
sem ZP LOK Franciszkiem Musio-
łem i Jerzym Uzdrzychowskim. 
W czasie przerwy między startami 
odbywały się pokazy modeli latają-
cych, klubów modelarskich powiatu 
bieruńsko-lędzińskiego. <

festiwal modelarskich zmagań


