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dojazdowe do S1 od GDDKiA 
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Przedstawiony po raz pierwszy 
„Raport o stanie powiatu bieruń-
sko-lędzińskiego za rok 2018” 
zawiera szczegółowy opis powia-
tu, jego organizacji, władz, jedno-
stek organizacyjnych, informacje 
o realizacji programów i strategii, 
uchwał rady powiatu oraz syntezę 
danych o działaniach podejmowa-
nych przez poszczególne wydziały 
Starostwa Powiatowego w Bieruniu. 
Rada Powiatu oceniła pozytywnie 
dokument i po jego analizie udzieli-

ła jednogłośnie Zarządowi Powiatu 
wotum zaufania. Następnie, przy-
stąpiła do analizy przedstawionego 
„Sprawozdania o wykonaniu budże-
tu powiatu” za miniony rok, które 
wcześniej uzyskało pozytywne 
opinie komisji stałych rady i Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej. Rada 
Powiatu jednogłośnie (przy obec-
ności 16 radnych) podjęła uchwałę 
o udzieleniu absolutorium Zarządo-
wi Powiatu za 2018 rok. Gratuluje-
my! <(red)

Jednogłośne absolutorium!
W poniedziałek 20 maja br. odbyła się X sesja Rady 
Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego VI kadencji, którą 
zdominowała kwestia absolutorium dla Zarządu Powia-
tu za miniony rok. Tegoroczną nowością w obradach 
był Raport o Stanie JST – obligatoryjny dokument dla 
wszystkich trzech szczebli samorządu terytorialnego, 
wprowadzony ustawą z 11 stycznia 2018 r. o zmianie 
niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywa-
teli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontro-
lowania niektórych organów publicznych. 

Komisja Gospodarki i Budżetu 
Rady Powiatu w maju wnio-
skowała, aby powołać Zespół 
Uzgodnień Dokumentacji 
Inwestycji, który opiniowałby 
działania na drogach w tym 
zakresie. 

W skład Zespołu wchodzą: przed-
stawiciele Zarządu Powiatu i Powia-
towego Zarządu Dróg, projektant 
danej inwestycji i zainteresowani 
radni powiatowi. Pierwsze posie-

dzenie nowego Zespołu odbyło się 
22.05.br. W inauguracyjnym, robo-
czym spotkaniu uczestniczyli: wice-
starosta Agnieszka Wyderka-Dyje-
cińska, etatowy członek Zarządu 
Powiatu Kazimierz Chajdas; radni 
powiatowi: Andrzej Baron, Marcin 
Kosma, Konrad Mateja, Marek Pie-
korz; odpowiedzialny projektant 
oraz dyrektor PZD Arkadiusz Gry-
gierek. W ramach posiedzenia opi-
niowano ulicę Mielęckiego w Bieru-
niu-Czarnuchowicach.<    

Inauguracyjne posiedzenie 
Zespołu Uzgodnień Dokumentacji 
Inwestycji

Z inicjatywy Zarządu Powiatu, na wniosek dyrektora 
Powiatowego Zarządu Dróg (PZD) w Bieruniu, 28 maja 
2019 r. odbyło się w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w Katowicach spotka-
nie poświęcone realizacji drogi ekspresowej S1. Uczest-
niczyli w nim z ramienia powiatu bieruńsko-lędzińskiego 
etatowy członek zarządu Kazimierz Chajdas, burmistrz 
Imielina Jan Chwiędacz, wiceburmistrz Bierunia Seba-
stian Macioł, wójt Bojszów Adam Duczmal, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Miejskiej, Rozwoju Gospodarcze-
go, Inwestycji, Infrastruktury i Zamówień Publicznych 
UM Lędziny Jacek Saternus oraz dyrektor PZD Arka-
diusz Grygierek. Spotkanie miało uściślić przewidywany 
terminarz realizacji inwestycji i dać możliwość do kolej-
nego już zaakcentowania oczekiwań jakie wobec tego 
ważnego przedsięwzięcia drogowego i jego realizatorów 
mają zainteresowane samorządy naszego powiatu.   

W ramach spotkania Tomasz Kałwa naczelnik 
Wydziału Dokumentacji I-1 zapewnił, że do 31.07 br. ma 
być wydana ostateczna decyzja środowiskowa, która 
określi warunki realizacji tej inwestycji. Następnie w 
październiku br. GDDKiA spodziewa się rozstrzygnię-
cia przetargu na jej realizację w trybie „zaprojektuj i 
wybuduj”. Szacowany czas projektowania to ok. 10. 
miesięcy na projekt budowlany i kolejnych 7. na pro-
jekt wykonawczy. Prace powinny rozpocząć się w paź-
dzierniku 2021 r. Realizacja samej inwestycji potrwa 
ok. dwóch lat, a jej zakończenie jest przewidywane na 
jesieni 2023 r. Szacowany koszt przedsięwzięcia to bli-

sko 4 mld złotych. Zgodnie z zapewnieniem przedsta-
wiciela GDDKiA, obecnie trwa wykup gruntów pod S1.

Dzień później, 29 maja, powiat bieruńsko-lędziński 
podpisał porozumienie z GDDKiA w Katowicach,  które 
przewiduje przejęcie dróg dojazdowych wybudowanych 
w ramach budowy drogi ekspresowej S1. Będą to: droga 
dojazdowa pełniąca funkcję dojazdu do KWK „Piast-Zie-
mowit” na odcinku od km 4+740 do ronda na węźle Lędzi-
ny; droga dojazdowa pełniąca funkcję dojazdu do kopal-
ni KWK „Piast-Ziemowit” na odcinku od km 8+520 do 
ronda na węźle Bieruń; droga dojazdowa pełniąca funkcję 
komunikacji węzła Bieruń z układem ulicznym Bierunia 
na odcinku od węzła Bieruń do ul. Jagiełły. Starosta podjął 
decyzję o przejęciu tych dróg od GDDKiA wobec braku 
zainteresowania ze strony samorządów gminnych. Tym 
samym usunięty został jeden z problemów wiążących się 
z budową drogi ekspresowej S1 i kwestią zarządzania jej 
drogami dojazdowymi na terenie gmin powiatu. <(AG-PZd) 

Starosta przejmie drogi dojazdowe do S1 od GDDKiA 

Rada Działalności Pożytku Publicz-
nego Województwa Śląskiego rozpo-
częła swoją drugą kadencję. Podczas 
inauguracyjnego posiedzenia wręczo-
ne zostały nominacje członkom Rady, 
wybrano jej przewodniczącego oraz 
przyjęto regulamin na lata 2019-2022. 
Radna Powiatu Bieruńsko-Lędziń-
skiego Krystyna Cuber z Lędzińskiego 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Nie-

pełnosprawnych i Ich Rodzin została 
jej wiceprzewodniczącą. 

Rada składa się z 14 osób i jest 
organem opiniodawczym i dorad-
czym marszałka województwa 
śląskiego w sprawach związa-
nych z funkcjonowaniem organi-
zacji pozarządowych. Do jej zadań 
należy w szczególności wyrażanie 
w tym zakresie opinii o projektach 

uchwał i aktów prawa miejscowego, 
wyrażanie opinii w sprawach doty-
czących realizacji zadań publicz-
nych, rekomendacja standardów 
realizacji tych zadań, wyrażanie 
opinii o projekcie strategii rozwoju 
województwa oraz organizowanie 
wyborów przedstawicieli organiza-
cji pozarządowych do składu  tz. 
komitetu monitorującego. <(red)
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Radna powołana  
do Rady Działalności Pożytku Publicznego  
Województwa Śląskiego
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15 kwietnia br. Rada Powia-
tu Bieruńsko-Lędzińskiego 
podjęła dwie kolejne uchwały 
o przyznaniu środków na rato-
wanie zabytków. Tym razem 
powiat wesprze kwotą 45 tys. 
złotych prace renowacyjne 
przy Krzyżu Męki Pańskiej 
w Bieruniu, który zlokalizowa-
ny jest przy ulicy Łysinowej 
oraz przeznaczy 58 tys. złotych 
na konserwację bocznego 
ołtarza bieruńskiego kościoła 
św. Walentego. 

Na bieżący rok wpłynęły do Zarzą-
du Powiatu dwa wnioski o dofinan-
sowanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budow-
lanych przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków, znajdujących 
się na obszarze powiatu bieruńsko-
lędzińskiego i oba, po ocenie pod 
względem merytorycznym i formal-
nym, uzyskały finansowe wspar-
cie. Powiat od 2014 roku przezna-
czył na ratowanie zabytków kwotę 
ponad pół miliona złotych. Pierw-
szą udzieloną była dotacja na prace 
związane z wykonaniem dokumen-
tacji konserwatorskiej renowacji 
zabytkowego kościoła św. Walente-
go w Bieruniu i opiewała na kwotę 
100 tys. złotych. Opracowanie 
dokumentacji otwarło możliwość 
podjęcia kolejnych kroków zmie-
rzających do zabezpieczenia i przy-
wrócenia świetności zbudowanemu 
z drewna kościołowi, który leży na 
„Szlaku Architektury Drewnianej” 
województwa śląskiego. W kolej-

nych latach powiatowe środki prze-
znaczono na konserwację dwóch 
zabytkowych żyrandoli i jego ołta-
rza głównego. Ponadto, odrestau-
rowano szereg kamiennych krzyży 
przydrożnych w Bieruniu, zespół 
figur świętych przy bramie cmen-
tarza parafialnego kościoła św. 
Anny w Lędzinach oraz zabytkowy 
nagrobek na lędzińskim cmentarzu 
ewangelickim. W 2017 roku powiat 
opatrzył wszystkie zabytki nieru-
chome znajdujące się w Bieruniu 
znakiem „Zabytek chroniony pra-
wem”. <(ZK)

Wkrótce odzyskają 
dawny blask!

29 maja w Bohuminie (Czechy) odbyła 
się konferencja poświęcona użeglu-
gowieniu Odry na odcinku od Kędzie-

rzyna Koźla, przez Racibórz, Ostrawę 
aż po Mošnov – projekt „Odra OK”. 
Zagadnienie to jest o tyle istotne dla 

powiatu, że jest bezpośrednio powią-
zane z planowaną budową tzw. Kana-
łu Śląskiego, który ma połączyć Wisłę 

z Odrą.  Na inwestycję wartą ponad 
10 mld zł mają zostać przeznaczone 
środki z Unii Europejskiej, zaintereso-
wanych firm energetycznych, samo-
rządów i prywatnych inwestorów. 
Kanał mógłby się okazać ratunkiem 
dla górnictwa i dużym impulsem roz-
wojowym całego Śląska. Pozwoliłby 
też odciążyć transport szynowy i dro-
gowy. Zgodnie z założeniami przebie-
gałby w końcowym fragmencie przez 
Tychy i wpinał się do Wisły w Bieruniu 
Nowym. Nowoczesne i kompleksowe 
rozwiązanie bezpośrednio wpłynę-
łoby na rozwój, a pośrednio na roz-

wiązanie problemu bezpieczeństwa 
powodziowego powiatu.  

Ze strony czeskiej w spotkaniu 
uczestniczył m.in. Luděk Sosna, 
dyrektor Departamentu ds. Strate-
gii Ministerstwa Transportu Rep. 
Czeskiej, z polskiej m.in. Przemy-
sław Żukowski, Zastępca Dyrektora 
Departamentu Gospodarki Wodnej 
i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ. 
Powiat reprezentowali starosta Ber-
nard Bednorz i etatowy członek 
Zarządu Powiatu Kazimierz Chajdas. 
Kolejne spotkanie w tym temacie we 
wrześniu w Opolu. <red

Debata o przyszłości Kanału Śląskiego
Tłok na drogach samochodowych i kolejowych to obecnie wielki problem. Dużą część towarów 
przewożonych tirami czy pociągami można przerzucić m.in. na statki i barki. Rozwiązanie tych 
problemów oraz powiązanych z nimi problemów hydrotechnicznych i wiążących się z nim zagad-
nień bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, będzie należało do jednych z najistotniejszych do 
rozwiązania w najbliższej perspektywie czasowej.
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Początek drugiej połowy 
maja upłynął nam w deszczu. 
Skutkowało to podniesieniem 
stanów wód w okolicznych 
rzekach. Z niepokojem patrzy-
liśmy szczególnie na rosnący 
poziom Wisły. 

23 maja w godzinach porannych 
starosta  ogłosił pogotowie prze-
ciwpowodziowe w powiecie bieruń-
sko-lędzińskim, które zobowiązuje 
burmistrzów miast i wójtów gmin 
oraz wszystkie służby zabezpie-
czenia przeciwpowodziowego do 
podejmowania niezbędnych czyn-
ności organizacyjnych i technicz-
nych w celu zminimalizowania 
mogącego powstać zagrożenia dla 
życia, zdrowia lub mienia oraz śro-
dowiska.

Jeszcze tego samego dnia ogło-
szony został alarm przeciwpowo-
dziowy obowiązujący w powiecie od 
godziny 11.30.  W związku z rosną-
cym zagrożeniem, po jego wprowa-
dzeniu, w Starostwie Powiatowym 
w Bieruniu o 13.30 rozpoczęło się 
posiedzenie Powiatowego Zespołu 
Kryzysowego. Uczestniczyli w nim 
starosta bieruńsko-lędziński wraz 
z pozostałymi członkami Zarządu 
Powiatu i przedstawicielami pod-
ległych jednostek, m.in. Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego, Spraw 
Obronnych i Zdrowia oraz Powiato-
wego Zarządu Dróg, włodarze miast 
i gmin powiatu wraz z reprezentan-
tami gminnych komórek zarządza-
nia kryzysowego, komendant miej-
ski PSP w Tychach, przedstawiciele 
dyrekcji KWK Piast-Ziemowit, PGW 
Wody Polskie, Policji i Wojsk Obrony 
Terytorialnej. 

W związku z przeciągającymi się 
opadami i zagrożeniem powodzio-
wym starosta bieruńsko-lędziński 
wystosował prewencyjnie do woje-
wody śląskiego wniosek w sprawie 
wydzielenia sił i środków SZ-RP do 
wsparcia administracji publicznej 
w sytuacji kryzysowej. Szczęśliwie 
deszcze ustały i sytuacja zaczęła się 

normalizować. Już 24 maja o godzinie 
17.30  starosta mógł odwołać alarm, 
a dzień później w godzinach wieczor-
nych pogotowie przeciwpowodziowe.

 Chociaż woda przybierała szyb-
ko za sprawą ciągłego deszczu 
i fali powodziowej przechodzącej na 
rzece Białej, skończyło się jedynie 
na strachu! <red

Skończyło się na strachu!
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W Tychach już 14 maja odbyły się obchody Święta Strażaka. W uroczystoś-
ciach uczestniczyli strażacy, przedstawiciele pozostałych służb munduro-
wych, przedsiębiorcy, samorządowcy z Tychów i powiatu bieruńsko-lędziń-
skiego, który reprezentowali przewodnicząca Rady Powiatu Anna Kubica, 
starosta Bernard Bednorz, wicestarosta Agnieszka Wyderka-Dyjecińska 
i Kazimierz Chajdas etatowy członek Zarządu Powiatu. Wyróżniającym się 
strażakom tradycyjnie wręczono odznaczenia i awanse. Warto podkreślić, 
że w zeszłym roku tyscy strażacy interweniowali 2754 razy, czyli średnio 
co 3 godziny wyjeżdżali by ratować ludzkie życie, zdrowie i mienie. Pod-
czas uroczystości miejski komendant PSP Piotr Szojda podziękował samo-
rządowcom za finansową pomoc w zakupie wozów pożarniczych, specja-
listycznego sprzętu oraz elementów zaplecza logistycznego. Z dzienni-
karskiego obowiązku odnotowujemy, że podziękowania dla władz powiatu 
odebrali starosta bieruńsko-lędziński Bernard Bednorz i przewodnicząca 
Rady Powiatu Anna Kubica oraz skarbnik Renata Rduch. <(red)

Tyskie Święto 
Strażaka

Uroczystości przewodził prezes OP 
ZOSP RP w powiecie, starosta bie-
ruńsko-lędziński. – Z okazji stra-
żackiego święta przyjmijcie słowa 
podziękowania, za dobro, które czy-
nicie, za poniesiony trud i służbę 
drugiemu człowiekowi,  za ofiarną  
pracę, dyspozycyjność, niesienie 
pomocy potrzebującym, za zapew-
nianie bezpieczeństwa mieszkań-
com naszego powiatu. Motywowana 
miłością strażacka służba czyni 
z Was, jak mówił papież Franci-
szek, bardziej współczującymi, 
bardziej otwartymi na potrzeby 
innych, na obronę tego wszystkiego 
co dotyczy życia naszych bliźnich.  
Dziękuję weteranom strażackim. 
Wielu z nich już odeszło na wiecz-
ną wartę zapisując się złotymi 
zgłoskami w historii ochotniczego 
pożarnictwa.  Z pewnością wśród 
druhów są i tacy, których dziado-
wie czy pradziadowie należeli do 
rodziny strażackiej. Dziękuję za 
kultywowanie tej  tradycji i naukę 

strażackiego rzemiosła  młodego 
pokolenia. Niech ta działalność 
przysparza Wam radości, satysfak-
cji i społecznego szacunku. Życzę 
Wam, spokoju i zdrowia na  wszyst-
kie dni Waszego życia, wśród rodzi-
ny i dobrych przyjaciół – powiedział 
Bernard Bednorz. 

Na uroczystym apelu zamel-
dowali się goście z Czech pod 
przewodnictwem Dalibora Horáka 
– wicemarszałka województwa 
ołomunieckiego, który na sztan-
darach OP ZOSP RP i OSP Imielin 
upiął honorowe wstęgi Wojewódz-
twa Ołomunieckiego i miasta Uni-
czowa. 

Tradycyjnie wyróżniający się 
strażacy otrzymali medale. Uchwa-
łą Zarządu Wojewódzkiego Związ-
ku OSP RP Złotymi Medalami Za 
Zasługi dla Pożarnictwa odznacze-
ni zostali: Grzegorz Drabik z OSP 
Bieruń Stary, Łukasz Chronowski 
z OSP Bieruń Nowy, Szymon Madej 
z OSP Bojszowy Nowe, Piotr Szulc 

z OSP Bojszowy, Piotr Ziomek z OSP 
Bojszowy.

Srebrnymi Medalami odznaczeni 
zostali: Adrian Ebert z OSP Bieruń 
Nowy, Krystian Kucz z OSP Bieruń 
Nowy, Łukasz Makosz z OSP Boj-
szowy Nowe. 

Medalem Za Zasługi dla Ochot-
niczego Pożarnictwa Powiatu Bie-
ruńsko-Lędzińskiego odznaczeni 
zostali: Józef Budny, Piotr Czerniak, 
Jan Foltyn, Piotr Patalong, Andrzej 
Żołneczko.

Uchwałą Międzynarodowej Kapitu-
ły Konfraterni św. Floriana, Krzyżem 
Komandorii św. Wojciecha odznaczo-
ny został starosta bieruńsko-lędziń-
ski Bernard Bednorz – jako wyraz 
uznania za działalność na rzecz 
społeczeństwa i praw człowieka, na 
wszystkich polach aktywności oraz 
wspierania i tworzenia inicjatyw 
nawiązujących do idei świętego. 

Po oficjalnej części uroczystości 
goście i strażacka brać spotkali się 
przy tradycyjnej grochówce. <(ZK) 

Dzień Strażaka 2019
Słonecznego poranka 18 maja na placu przed Starostwem Powiatowym w Bieru-
niu świętowano Dzień Strażaka. Uroczystość zgromadziła licznie zaproszonych 
gości. Przybyli m.in. Honorowy Obywatel Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, euro-
poseł, prof. Jerzy Buzek, senator Czesław Ryszka, poseł Marek Wójcik, włodarze 
miast i gmin powiatu, liczni samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, 
strażacy, także z zagranicy. Powiat reprezentowali wicestarosta Agnieszka Wyder-
ka-Dyjecińska i członek zarządu powiatu Jerzy Mantaj. 
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Młodzież  
zapobiega pożarom
13 kwietnia, po raz dziewięt-
nasty, młodzież powiatu bie-
ruńsko-lędzińskiego zrzeszona 
w młodzieżowych drużynach 
pożarniczych przy jednostkach 
ochotniczych straży pożarnych, 
zebrała się w sali konferencyjnej 
Powiatowego Centrum Społecz-
no-Gospodarczego w Lędzinach, 
aby uczestniczyć w powiatowym 
finale Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej i Ekologicz-
nej „Młodzież Zapobiega Poża-
rom”. Organizatorem turnieju na 
szczeblu krajowym jest Zarząd 
Główny Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP, a powiato-
wym Oddział Powiatowy Związku 
OSP. W tym roku Zarząd OP ZOSP, 
powiatowy finał turnieju zorgani-
zował wspólnie z powiatem bie-
ruńsko-lędzińskim i Komendą 
Miejską PSP w Tychach. 

W turnieju uczestniczyli ucz-
niowie szkół ponadpodstawowych 
i ponadgimnazjalnych, zorgani-
zowani w czteroosobowe grupy. 
W naszym lokalnym finale turnie-
ju wzięło udział 24 członków mło-
dzieżowych drużyn pożarniczych. 
Każdy uczestnik otrzymał zestaw 
40 pytań zamkniętych i godzi-
nę na ich rozwiązanie. Pytania 
dostosowane były do poziomu 

i wieku uczestników. Niektórzy 
bardzo szybko uporali się z roz-
wiązaniem pożarniczych testów, 
innym potrzeba było nieco więcej 
czasu. Pierwsza praca znalazła 
się na stole komisji konkursowej 
już po dwunastu minutach. Wyniki 
oceniali: Piotr Czerniak – prze-
wodniczący, Stanisław Brzeskot 
– sekretarz oraz członkowie: st. 
bryg. Piotr Szojda, st. kpt. Seba-
stian Łukowicz, mł. asp. Szymon 
Gniewkowski. 

Pierwsze miejsce zajęła Hanna 
Fuchs z OSP Bojszowy Nowe, 
drugie Mikołaj Kosma, a trzecie 
Faustyna Wiera. Drużynowo zwy-
ciężył zespół z OSP Bojszowy 
Nowe, kolejne miejsca zajęła dru-
żyna OSP Bojszowy i OSP Lędzi-
ny. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy, książkę 
o historii pożarnictwa w powiecie 
i drobne upominki. Zwycięzców 
nagrodzono honorowymi dyplo-
mami, pucharami i nagrodami 
rzeczowymi. 

W finale wojewódzkim, który 
tym razem odbędzie się w Kłobu-
cku, wystąpią Joachim Wiera z OSP 
Bojszowy Nowe, Adrian Maliszak 
z OSP Międzyrzecze oraz Hanna 
Fuchs z OSP Bojszowy Nowe.  

<Stanisław Brzeskot
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8 czerwca strażacy ochotnicy 
z całego powiatu spotkali się na XI 
Powiatowych Zawodach Sportowo-
Pożarniczych OSP. Na boisku w Bie-
runiu Nowym przywitał zebranych 
prezes Zarządu Oddziału Powia-
towego Związku OSP RP Powiatu 
Bieruńsko-Lędzińskiego Bernard 
Bednorz. 

W otwarciu uczestniczyli: bur-
mistrz Bierunia Krystian Grzesica, 
jego zastępca Sebastian Macioł, 
naczelnik Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego Starostwa Henryk 
Nikiel, komendant miejski PSP 
w Tychach st. bryg. Piotr Szojda, st. 
bryg. Kazimierz Utrata, komendant 
miejski w stanie spoczynku, wójt 
Gminy Bojszowy  Adam Duczmal, 

przewodniczący Rady Gminy Boj-
szowy Marek Kumor oraz przewod-
niczący Rady Gminy Chełm Śląski 
Henryk Buchta. 

W zawodach, które zorganizował 
Zarząd Powiatowy Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych Powia-
tu Bieruńsko-Lędzińskiego wraz 
z Komendą Miejską PSP w Tychach, 
przy wsparciu  Starostwa oraz Urzę-
du Miasta Bierunia, brało udział 17. 
drużyn z 8. jednostek OSP naszego 
powiatu. Rywalizowało ok. 200 stra-
żaków w czterech kategoriach. 

W grupie A – seniorzy,  pierw-
sze miejsce zajęła jednostka OSP 
Bojszowy Nowe, drugie miejsce 
jednostka OSP Bieruń Nowy, trze-
cie miejsce OSP Imielin. W grupie 

C – kobiety, zwyciężyła jednostka 
OSP Bojszowy Nowe. W grupie A1 
– chłopcy 12-15 lat, pierwsze miej-
sce zajęła Jednostka OSP Bojszowy, 
drugie OSP Bojszowy Nowe, a trze-
cie miejsce OSP Lędziny. W grupie 
C 1 – dziewczęta 12-15 lat, pierw-
sze  miejsce zajęła jednostka OSP 
Bojszowy Nowe, drugie miejsce 
OSP Bojszowy, trzecie miejsce OSP 
Lędziny. Celem organizowanych 
co dwa lata zawodów jest ocena 
wyszkolenia pożarniczego poszcze-
gólnych jednostek, podwyższanie 
umiejętności praktycznych oraz 
popularyzacja wśród młodzieży 
i całego społeczeństwa zagadnień  
bezpieczeństwa i ochrony przeciw-
pożarowej. <(SB)

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze
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Mechanicy, elektrycy, żywieniow-
cy i informatycy z Powiatowego 
Zespołu Szkół w Bieruniu odbyli 
w tym roku praktyki zagranicz-
ne we Włoszech i Niemczech. 
Uczniowie nie tylko doszkala-

li umiejętności zawodowe, ale 
poznawali miejscowe obyczaje 
i kulturę. Praktyki odbywały się 
w języku angielskim i niemie-
ckim, dzięki czemu po powro-
cie uczniowie bieruńskiego PZS 

mogą się pochwalić coraz lepszą 
znajomością języków obcych. 
Oprócz szkolenia, młodzież miała 
okazję do podróżowania, zwie-
dziła Wenecję, San Marino, Rzym, 
Lipsk, Berlin i Drezno.

23 maja, wicestarosta Agnieszka 
Wyderka-Dyjecińska wraz koordy-
natorem projektu Agnieszką Malik 
wręczyły uczniom certyfikaty 
potwierdzające udział w zagranicz-
nych praktykach Erasmus+<(MO)

W PZS Bieruń  
wręczono certyfikaty Erasmus+

Powiatowy Zespół Szkół w Lędzi-
nach po raz kolejny w tym roku 
pozyskał zewnętrzne pieniądze. 
W kwietniu udało się pozyskać  
40.000,00 zł. w ramach konkursu 
„Zielona Pracownia”, organizowa-
nego przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach, na utworzenie 
nowoczesnego Laboratorium Nauk 
Przyrodniczych GeoLab. Obecnie 
pozyskano z programu Erasmus+ 
aż 126.962,00 euro na organizację 
zagranicznych praktyk. Najlepsi 
uczniowie obecnych klas drugich 
i pierwszych w ramach Projektu 
„Zagraniczne praktyki zawodowe 
w Granadzie oknem na europejski 
świat pracy” mają zagwarantowany 
wyjazd w klasie trzeciej do Granady 
w Hiszpanii, gdzie będą doskonalili 
swoje umiejętności praktyczne. Jest 
to kolejny wniosek, który uzyskał 
akceptację Narodowej Agencji Pro-
gramu Erasmus+, po raz pierwszy 
został zaplanowany na dwa lata. 

Po Praktykę do Grenady
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W Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach, tego 
roku ze szkołą pożegnało się łącznie 52 absol-
wentów liceum i technikum. Nagrodą starosty 
otrzymało troje absolwentów. Wyróżnieni to: 
Agata Bobla, Wiktoria Kuc i Mateusz Maiczek. 

Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu opuś-
ciło 107 absolwentów technikum. Nagrodą 

starosty zostało wyróżnionych również troje 
uczniów:  Patrycja Szypuła, Krzysztof Woł-
czyk i Roman Kściuczyk. 

W Liceum Ogólnokształcącym w Bieruniu 
świadectwo ukończenia szkoły otrzymało 89 
uczniów. Nagrodą Starosty zostało wyróżnio-
nych czworo uczniów: Agnieszka Żelazko, 

Karolina Kowalczyk, Agata Sobol i Bartosz 
Szkucik. 

W imieniu powiatu bieruńsko-lędzińskie-
go tegorocznych absolwentów pożegnali 
Agnieszka Wyderka-Dyjecińska – wicesta-
rosta, Kazimierz Chajdas – etatowy czło-
nek Zarządu Powiatu, Anna Kubica – prze-

wodnicząca Rady Powiatu oraz Patrycja 
Rozmus – naczelnik Wydziału Edukacji 
Starostwa Powiatowego w Bieruniu.

Nagrodzonym absolwentom gratulujemy, 
a wszystkim tegorocznym maturzystom życzy-
my indeksów na wybranej przez siebie uczelni 
i wyłącznie życiowych sukcesów. <(AN)

Pożegnania maturzystów
Odbyły się 26 kwietnia we wszystkich szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat bieruńsko-lędziński. Aule szkolne 
wypełniły się 248 tegorocznymi absolwentami. Najlepszym z nich władze powiatowe wręczyły nagrody za wybitne wyniki w nauce.

… i KwAlifiKAcje  
dO SiedMiOGrOdu

Powodzeniem zakończyły się 
również starania Liceum Ogólno-
kształcącego w Bieruniu o wspar-
cie projektu w ramach programu 
Erasmus+. Powiatowy ogólniak 
otrzyma 27.000,00 euro na wyjazd 
12. nauczycieli do Rumunii. Kurs 
podnoszący kwalifikacje w języku 
angielskim i warsztaty rozwijające 
znajomość kultury Siedmiogrodu 
zaplanowano na 2020 r. <(PZS/Lo B)
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Najmłodszy powiatowy radny 
Marcin Majer z Lędzin zabiega 
o połączenie ścieżką rowerową 
Górek z Lędzinami oraz Goław-
ca z ul. Błędów w Chełmie 
Śląskim. – To moja dzielnica, 
dorobek mojego poprzednika 
z poprzedniej kadencji Fran-
ciszka Mateji, ścieżka rowe-
rowa z czerwonego asfaltu 
wzdłuż ul. Goławieckiej robi na 
przyjezdnych wrażenie. To naj-
ładniejsza inwestycja poprzed-
niej kadencji, świetna na rolki, 
bo z górki łatwo się jedzie. 
Sam jestem młody, stąd chcę 
zawalczyć o potrzeby młodych, 
choć jestem przekonany, że te 
nowe ścieżki dobrze posłużą 
każdemu – mówi Marcin Majer.  

Jeszcze w grudniu Zarząd Powiatu 
zabezpieczył w budżecie powiatu 
środki na opracowanie dokumenta-
cji projektowych, po 30.000 złotych, 
zarówno dla ulicy Jagiellońskiej, jak 
i ulicy Dzikowej. Warto wspomnieć, 
iż inicjatywę budowy ścieżki mię-

dzy Górkami a Lędzinami zainicjo-
wał niegdyś Marek Spyra wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu, który 
interpelacje w tej sprawie zgłaszał 
w poprzednich latach.

Początkowe plany były takie, aby 
ścieżki biegły po terenie należą-
cym do lasów państwowych, były 
szutrowe, odsunięte nieco od jezd-
ni drogi. Wizja w terenie z udzia-

łem starosty, powiatowych radnych 
z Lędzin i dyrektora zarządu dro-
gowego oraz uzgodnienia z Nad-
leśnictwem Katowice zweryfiko-
wały te plany, zarówno finansowo, 
jak i terminowo. – Niestety zajęcie 
terenu leśnego, odlesienie i wykup 
poprzez ZRID to duże pieniądze 
i bardzo długi czas oczekiwania 
– efekt zatem odległy. Ze strony 

nadleśniczego Stanisława Jezio-
rańskiego jest duża życzliwość, 
zapewnia  dostępność wszystkich 
istniejących duktów i dróg leś-
nych, są jak najbardziej do dyspo-
zycji powiatu – co postaramy się 
wykorzystać w przyszłości. Osta-
tecznie zdecydowaliśmy, że ścież-
ki powstaną standardowo, czyli 
„przyklejone” do jezdni – informuje 
Marcin Majer.  

Wcześniejsze zabezpieczenie 
środków okazało się być trafnym 
ruchem ze strony Zarządu Powia-
tu, gdyż już w styczniu PZD ogłosił 
przetargi na te dokumentacje i uzy-
skał w wyniku procedur przetargo-
wych bardzo korzystne ceny – co 
prawda brakło środków do każdej 
z ofert, ale i rozrzut cen był ogromny, 
sięgał nawet 400% najniższej oferty. 
Ceny były dobre, gdyż wykonawcy 
nie byli ponaglani terminami, każda 
dokumentacja musi być zrobiona do 
końca roku, co przy projektowaniu 
w systemie ZRID jest bardzo istot-
ne. Zakresy projektowe obydwu 
dokumentacji są podobne: ścieżka 

pieszo-rowerowa o szerokości 2,0 
mb, o nawierzchni z kostki czer-
wonej bezfazowej, albo z czerwone-
go asfaltu, wjazdy do posesji będą 
zaprojektowane do granic własności 
powiatu z kostki bezfazowej, będą 
utwardzone pobocza i fragmenty 
kanalizacji deszczowej, tam gdzie 
to konieczne. Ulica Jagiellońska to 
odcinek chodnika o długości 1939 
mb, biegnący przez odcinek leśny 
tej drogi; ulica Dzikowa to odci-
nek 393,0 mb, od ul. Goławieckiej 
do ul. Czeremchy. Dalszy odcinek 
w kierunku Błędowa jest planowany 
jako projekt w ramach współpracy 
z PGG KWK „Piast-Ziemowit”, gdyż 
na tym odcinku występują szkody 
górnicze. Projekty przygotowuje 
– sprawdzone w powiecie – Biuro 
Inżynierskie MK Spółka Jawna 
z Oświęcimia. – Wszelkie sugestie 
do projektów, istotne szczegóły, np. 
usytuowanie wjazdów, lokalizację 
studzienek, mieszkańcy mogą bez-
pośrednio zgłaszać do mnie. Jestem 
do ich dyspozycji – podkreśla radny 
Majer. <(red)

Lędzińskie ulice Jagiellońska i Dzikowa ze ścieżkami  
rowerowymi – wkrótce!  

< Umawialiśmy się na wywiad 
o lędzińskich drogach, ale 
dziś jak słyszę mamy rozma-
wiać o nich w aspekcie komu-
nikacyjnym, jakim? 

– To oczywiste, zmorą kierowców 
przejeżdżających przez Lędziny 
jest przejazd kolejowy w centrum 
miasta. To tu, każdego dnia, kilka-
naście razy dziennie, komunikacja 
zamiera czasami na paręnaście 
minut. Korki,  stres, kłęby spalin. 
To musi się szybko zmienić!
< No tak, ale to problem 
znany od co najmniej pięt-
nastu lat, swoisty lędziński 
węzeł gordyjski, ma pan jakiś 
nowy pomysły na jego rozwią-
zanie?

– Wszystkie dotychczasowe 
pomysły tak naprawdę ogranicza-
ły się do alternatywy, zbudujmy 
tunel pod torami lub wiadukt nad 
nimi. A to niestety tylko fantazje, 
mamienie kierowców, nie ma się 
co czarować, one nigdy nie powsta-
ną. I nie dlatego, że nie ma do tego 
woli. Tylko z najprostszego powodu, 
zresztą jak zwykle, z powodu braku 
pieniędzy. Już samo projektowanie 
pochłonie ogromne pieniądze. Taki 
tunel, czy wiadukt, to przy dzisiej-

szych cenach koszt szacowany na 
60-80 mln złotych. Na tyle wyce-
niono tunel kolejowy pod torami 
w Bieruniu Nowym, a u nas byłoby 
podobnie. Do tego trzeba doliczyć  
jeszcze nową drogę za kolejne kilka 
milionów. Nikt, nigdy, nie da takich 
pieniędzy, ani powiatowi, ani Lędzi-
nom. 
< Czyli dalej będziemy stać 
w uciążliwych korkach?

– Wierzę, że nie. Chciałbym 
zaproponować diametralną zmia-
nę myślenia w tej kwestii. Tańszą 
i realną. Jak się okazuje, przejazd 
kolejowy w ok. 1/3 przypadków 
zamykany jest nie dlatego, że węgiel 
jest wywożony z przykopalnianych 
składowisk, ale dlatego że pociągi 
manewrują na torach w mieście, 
aby z powrotem wrócić na teren 
kopalni. Zlikwidowano niegdyś tor 
manewrowy, który do tego służył, 
dlatego dzisiaj pociągi manewrując, 
korkują przy tym połowę Lędzin. 
< Stąd rozmowy z kopalnią, 
są owocne?

– Tak, z mojej inicjatywy doszło 
13 czerwca do pierwszego spot-

kania w tej sprawie z dyrektorem 
połączonej kopalni „Piast-Ziemo-
wit” Rajmundem Horstem. Było to 
spotkanie z udziałem starosty Ber-
narda Bednorza, członka Zarządu 
Powiatu Jerzego Mantaja i dyrek-
tora Powiatowego Zarządu Dróg 
Arkadiusza Grygierka. Zrobiliśmy 
krok naprzód, jest wola współpracy, 
a to najważniejsze. Okazało się, że 
kopalnia  prowadzi już prace w celu 
przywrócenia zlikwidowanego kie-
dyś toru. Wprawdzie przetargu na 
jego budowę jeszcze nie ogłoszono, 
ale prace przygotowawcze trwają. 
Poza tym z kopalnią umówiliśmy się 
na przeprowadzenie monitorowa-
nia godzin przejazdu pociągów. Być 
może uda się w godzinach szczytu 
wyeliminować wyjazdy składów, 
tak by w czasie największego nasi-
lenia ruchu samochodowego, czyli 
między czternastą a szesnastą, nie 
następował paraliż miasta.  
<  Są planowane jeszcze 
jakieś inne działania w tym 
zakresie?

Ustaliliśmy, że równolegle rozpo-
czniemy rozmowy z Polskimi Linia-

mi Kolejowymi, w celu zoptymalizo-
wania pracy rogatek, automatyzacji 
przejazdu na tzw. kolejce. Przykła-
dowo w Chełmie Śląskim, przy ulicy 
Techników czy Odrodzenia, prze-
jazd zamykany jest na krótko przed 
przejazdem pociągu i po przejeź-
dzie natychmiast otwierany. U nas 
zanim na horyzoncie pokaże się 
pociąg, to korek ma już ponad pół 
kilometra. Dzięki tym działaniom 
nie da się wprawdzie wyeliminować 
przejazdu pociągów, ale zmniejsze-
nie ich uciążliwości o połowę to 
byłby już olbrzymi sukces. 
< Jest Pan przekonany, że to 
realne?

– Myślę, że o wiele bardziej real-
ne i w krótkiej perspektywie czasu, 
nawet, jeśli rozmawiamy o kilku 
latach. Bo jeśli miałbym obiecać 
dzisiaj mieszkańcom, że powstanie 
obwodnica z tunelem pod torami, to 
ja bym tego nigdy nie powiedział. 
Powiat na inwestycje drogowe ma 
rocznie tylko kilka milionów włas-
nych środków. Reszta to dotacje. 
Więc jeśli obwodnica z tunelem 
ma kosztować nawet tylko 50 mln, 

a mówi się o 60-80, to obiecywa-
nie takiego rozwiązania miesz-
kańcom to gruszki na wierzbie, to 
jak droga S1. Jej plany powstały 
ponad pół wieku temu, a drogi jak 
nie było, tak nie ma. Kiedy będzie 
też nie wiadomo, bo dyrektor GDD-
KiA, w zeszłym roku na naszej sali 
sesyjnej w powiecie informował, 
że procedura przetargowa ruszy 
w lutym tego roku, a mamy czer-
wiec i nic! Dlatego uważam, skup-
my się na rozwiązaniach realnych, 
może nie idealnych, ale na takich, 
które da się zrealizować, a nie tylko 
nakreślić i wpisać w plany, bo być 
może nigdy nie powstaną. Patrząc 
na realia, myślę, że z krajobrazu 
Lędzin szybciej zniknie kopalnia, 
niż powstaną nowe tunele i wia-
dukty, chociaż akurat w tej kwe-
stii chciałbym się gorzko mylić! 
Tak czy inaczej, kopalnia to nasz 
największy pracodawca i starajmy 
się czynić takie kroki, by pomóc 
kierowcom i okolicznym mieszkań-
com, bez szkody dla niej.
< Dziękuję!  

<Zdzisław kantor

Rozmowa z Markiem Spyrą
wiceprzewodniczącym Rady Powiaty Bieruńsko-Lędzińskiego
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Po raz dwudziesty,
jubileuszowo 
i na nowo!

5 czerwca odbyły się jubileuszowe, dwudzieste 
Powiatowe Igrzyska osób Niepełnosprawnych, 
które honorowym patronatem objął Minister Sportu 
i Turystki  Witold Bańka. To, chyba najradośniejsza 
z imprez organizowanych przez powiat bieruńsko-
lędziński. Sprawia ogromna frajdę zawodnikom, 
daje wsparcie ich opiekunom oraz przynosi wielką 
satysfakcję wolontariuszom i organizatorom przed-
sięwzięcia. 

Tego roku w imprezie uczestniczyło 29 placówek i stowa-
rzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych. 
Pośród nich znalazły się Ośrodki Błogosławiona Karoli-
na Caritas Archidiecezji Katowickiej z Lędzin i Mysłowic, 
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich 
Rodzin w Chełmie Śląskim, Lędzińskie Stowarzyszenie Na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin, Stowarzy-
szenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia” 
w Bieruniu, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełno-
sprawnym w Imielinie, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła 
Białego i Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjny-
mi nr 1 z Bierunia, Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Augusta Kardynała Hlonda w Chełmie 
Śląskim, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Imielinie, Miejskie Przedszkola z Oddzia-
łami Integracyjnymi nr 1 i 2 w Lędzinach, Szkoła Podsta-
wowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki 
i Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. 
Gustawa Morcinka z Lędzin, Gminna Szkoła Podstawowa 
z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jerzego Popiełuszki 
w Świerczyńcu, Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Gaw-
likowicza w Bojszowach, Szkoła Podstawowa nr 66 im. 

Janusza Korczaka i Szkoła Podstawowa nr 37 im. ks. Jana 
Twardowskiego z Katowic, Stowarzyszenie Pomocy Dzie-
ciom Niepełnosprawnym „Radość” w Mysłowicach, Zespół 
Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Mysłowicach, 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyj-
no-Opiekuńczego w Mysłowicach, Polski Związek Niewido-
mych Okręgu Śląskiego Koło w Tychach, Przedszkole nr 12 
z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi  i Zespół Szkół 
Specjalnych nr 8 z Tychów, Ośrodek dla Osób Niepełno-
sprawnych „Miłosierdzie Boże” Zakład Aktywności Zawo-
dowej w Mikołowie-Borowej Wsi, Polskie Stowarzyszenie 
Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło 
w Pszczynie z siedzibą w Piasku oraz Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu.

Po raz pierwszy przyznano nagrody starosty bieruńsko-
lędzińskiego osobom, które w szczególny sposób zasłużyły 
się bezinteresowną pracą na rzecz osób niepełnospraw-
nych. Statuetki św. Matki Teresy z Kalkuty – zasłużony 
niepełnosprawnym trafiły do rąk ks. dra Krzysztofa Bąka, 
dyrektora katowickiej Caritas; Piotra Goja, który przez lata 
zarządzał Ośrodkiem Caritas Bł. Karolina w Lędzinach; 
Andrzeja Styloka, prezesa bieruńskiego Stowarzyszenia  na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia”; Bogdana 
Mikundy ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełno-
sprawnym w Imielinie.  

Zgodnie z tradycją otwarcia XX Powiatowych Igrzysk 
Osób Niepełnosprawnych dokonali starosta bieruńsko-
lędziński Bernard Bednorz i przewodnicząca Rady Powiatu 
Anna Kubica. Obecni byli posłowie Ewa Kołodziej, Wojciech 
Król i Marek Wójcik, radny sejmiku Piotr Czarnynoga, wice-
starosta Agnieszka Wyderka-Dyjecińska, członek zarządu 
Kazimierz Chajdas,  gospodarz miejsca burmistrz Krystian 

Grzesica, pozostali burmistrzowie i wójtowie, liczni radni 
powiatowi i gminni, dyrektorzy szkół i jednostek organi-
zacyjnych, księża, służby mundurowe, przedsiębiorcy. 
Stosowne listy do uczestników i organizatorów skierowali 
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafal-
ska oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
dr Michał Wójcik.

Tegoroczna edycja igrzysk odbyła się w nowym miejscu, na 
terenach sportowych BOSiR w Bieruniu Nowym. Atutem miej-
sca  był zespół różnorodnych, dobrze wyposażonych i utrzy-
manych boisk z zapleczem w postaci hali oraz parkowy staro-
drzew, który zapewnił ochronę przed słońcem przy 30. stop-
niowym upale. Bezpośrednia bliskość hali sportowej, pozwo-
liła  przeprowadzić rozgrywki w kręgle, które były nowością 
i hitem tegorocznej imprezy. Przede wszystkim, dzięki wiel-
kiemu zaangażowaniu wolontariuszy – młodzieży z naszych 
szkół oraz wsparciu nauczycieli, przedstawicieli stowarzy-
szeń  działających na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich 
opiekunów, pracowników PCPR, Starostwa Powiatowego, PZD, 
strażaków, policjantów i straży miejskiej wszystko udało się 
wspaniale. Jak było, pokazuje nasza fotograficzna relacja. Do 
zobaczenia za rok! <ZdZISŁaW kantor
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< Wybór do Rady Powiatu to 
dla Pana nowe doświadczenie, 
proszę o parę słów o sobie, 
skąd w Panu społecznikowska 
pasja?   

– Chyba mam ją we krwi, już 
w szkole średniej udzielałem się 
w samorządzie uczniowskim, jestem 
honorowym krwiodawcą, wiele lat 
temu włączyłem się w działalność  
klubu honorowych dawców krwi na 
kopalni „Ziemowit”, gdzie pracowa-
łem. Tu zwróciło moją uwagę prężnie 
działające koło PTTK. W 1983 r. wśród 
członków koła zrodził się pomysł zor-
ganizowania rajdu górskiego dla pra-
cowników kopalni i ich rodzin, zosta-
łem członkiem ekipy organizacyjnej, 
i tak jest do dziś. Byłem członkiem 
zarządu, wiceprezesem i prezesem 
tego koła. W tym roku rajd organizo-
wany jest po raz 37 – to fenomen na 
skalę kraju. W 1991 roku, po odzy-
skaniu przez Bieruń samorządności 
zostaję przewodniczącym miejskiej 
komisji wyborczej. W komisjach 
wyborczych pracuję jeszcze kilkana-
ście razy. W 1998 roku sam podejmuję 

wyzwanie i kandyduję do Rady Miej-
skiej Bierunia. Mieszkańcy obdarzają 
mnie zaufaniem i … pracuję w niej 
przez 3. kadencje, a w ubiegłym roku 
trafiłem do Rady Powiatu.
< Nad jakim zagadnienia-
mi chciałby Pan szczególnie 
pochylić się pracując w Radzie 
Powiatu?

– Pracując w Radzie Powiatu szcze-
gólnie chciałbym się zająć kwestiami 
związanymi z ochroną przeciwpowo-
dziową. Jak jest to ważne nikogo nie 
trzeba przekonywać. Po tragicznych 
doświadczeniach powodziowych 
z 1997 i 2010 roku, kiedy wielu miesz-
kańców powiatu straciło dorobek 
życia, udało się zbudować i wyposa-
żyć magazyny przeciwpowodziowe, 
wyremontować część obwałowań, 
jednak wiele pozostało do zrobienia. 
Ostatnio udało się Zarządowi Powia-
tu pozyskać 5,5 mln zł na pierwszy 
etap remontu i nadbudowy obwało-
wań Wisły. Trzeba dołożyć wszelkich 
starań by obiecane dalsze pieniądze 
spływały w miarę regularnie, a prace 
na wałach sukcesywnie postępowały.

Druga kwestia to budowa drogi 
ekspresowej S1, której realizacja 
będzie miała ogromny wpływ na 
poprawę bezpieczeństwa i komfor-
tu życia mieszkańców powiatu. Na 
ostatniej sesji – choć to nie nasze 
zadanie inwestycyjne – zwróciłem 
się do pana starosty o przygotowanie 
informacji na temat realizacji tego 
przedsięwzięcia, gdyż po zapewnie-
niach drogowców z GDDKiA o zabez-
pieczeniu środków i określeniu 
terminu jego realizacji na 2022 rok, 
sprawa „ucichła”.

Trzecie zagadnienie to promo-
cja wśród mieszkańców zdrowego 
trybu życia, odżywiania się, aktyw-
ności ruchowej. Mamy w powiecie 
do dyspozycji bardzo dobrą bazę 
sportowo-rekreacyjną, od hal spor-
towych, przez różnorodne boiska, 
pływalnie, po plenerowe urządzenia 
do ćwiczeń. Ktoś powie, zachęca, 
a czy sam korzysta? Tak, pływanie, 
sauny, siatkówka, rower, squash, 
zimą narty biegowe – mamy na nie 
świetne warunki w okolicy. Zgodnie 
z zasadą: „ruch zastąpi każde lekar-

stwo, natomiast żadne lekarstwo nie 
zastąpi ruchu” – zachęcam, warto!      
<  A co prywatnie, jakieś 
marzenia, pasje?   

– Od 1993 roku jestem członkiem 
bieruńskiego chóru „Polonia”, właś-
ciwie odkąd pamiętam to śpiewam. 
Jest jeszcze turystyka górska, upra-
wiana regularnie od 50. lat, geografia 

i historia, cyceronowa nauczycielka 
życia, ale czy nasza? Tego nie jestem 
pewien! A co do marzeń, to dużo sił, 
optymizmu i poczucia humoru oraz 
wyłącznie życzliwych ludzi wokół 
siebie! <(ZK)

Prezentacje radnych będą konty-
nuowane w porządku alfabetycznym 
w kolejnych numerach powiatbl.pl

Andrzej Baron

Niedzielne popołudnie upły-
nęło pod Starostwem Powia-
towym pod znakiem dosko-
nałej zabawy, którą zapewnili 
organizatorzy Metropolitalnego 
Święta Rodziny. Akcja Katolicka, 
bieruńskie parafie św. Bartło-
mieja i Najświętszego Serca 
Pana Jezusa wsparte przez 
gminę Bieruń i powiat bieruń-
sko-lędziński urządziły festyn 
dla rodzin, obfitujący w liczne 
atrakcje. Całość koordynowali 
Anna Tomala i Sławomir Rosow-
ski, który prowadził imprezę.

Na scenie gościły dzieci z bieruń-
skich przedszkoli, grała orkiestra 
dęta stowarzyszenia KWK „Piast”, 
estradowe koncerty dali Krzysztof 
Szymaszek i Magda Anioł z zespo-
łem. Był wielki test o Bieruniu i kon-
kursy sprawnościowe z nagrodami. 
Rower ufundowany przez powiat 
bieruńsko-lędziński – wręczyli sta-
rosta Bernard Bednorz i wicestaro-
sta Agnieszka Wyderka-Dyjecińska. 

Studio Artystyczne  „Ochy i Achy” 
przygotowało animacje dla dzie-
ci. Powiatowa modelarnia pokazy 
modeli jeżdżących i latających. 
Autorzy Anna Maria Początek i Aloj-
zy Lysko podpisywali swoje książki, 
które można było zakupić na stoisku 
Stowarzyszenia Rozwoju Zawodo-
wego Śląska i Małopolski. Tuż obok, 
przed budynkiem CIG, odbywała 
się wystawa ekologicznych kot-
łów. Każdy chętny mógł skorzystać 

z bogatej oferty gastronomicznej. 
Pośród licznie zgromadzonej pub-
liczności znaleźli się przewodni-
cząca Rady Powiatu Anna Kubica, 
członek Zarządu Powiatu Kazimierz 
Chajdas, zastępca burmistrza Bieru-
nia Sebastian Macioł, radni powiato-
wi i gminni, księża. Pogoda dopisała 
i choć na zakończenie nad Staro-
stwem Powiatowym zawisła ciężka 
burzowa chmura, nie zdołała już 
popsuć rodzinnego pikniku. <(ZK)

Metropolitalne Święto Rodziny po raz drugi
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<  Ponad 750 ha czystej wody, pięk-
ne brzegi i rosnący z roku na 
rok port jachtowy – to nie opis 
jednej z mazurskich miejscowo-
ści, ale zalewu Dziećkowice II... 

– Można powiedzieć, że za sprawą mari-
ny w Chełmie Śląskim powiat bieruńsko-
lędziński jest już od 42 lat powiatem por-
towym. W 1977 roku grupa zapaleńców 
z Huty Katowice dopięła swego i założyła 
tu klub żeglarski. Może nie jesteśmy 
najstarszym klubem w regionie, ale bez 
wątpienia jednym z największych, o ile 
nie największym klubem żeglarskim na 
Śląsku. Obecnie nasze stowarzyszenie 
liczy ponad 200 członków i ta liczba 
wzrasta. Żeglarstwo zawsze cieszyło 
się sporym zainteresowaniem, jednak 
w ostatnich latach jego popularność 
mocno rośnie, jest atrakcyjną formą spę-
dzania czasu. Łączy wypoczynek, sport 
i kontakt z przyrodą. Otwiera też nowe 
możliwości spędzania urlopu. Wielu kur-
santów, którzy w naszym klubie zyskali 
pierwsze szlify żeglarskie, pływa po 
morzach całego świata. Naszych wodnia-
ków można spotkać na Bałtyku, Morzu 
Północnym i Śródziemnym, u wybrzeży 
Chorwacji, Grecji i Turcji oraz na odle-
głych Karaibach. Wielu szybko zdobywa 
kolejne doświadczenia żeglarskie, stając 
się jachtowymi sternikami morskimi czy 
kapitanami. 
<  Organizacja regat, utrzyma-

nie łodzi i całej infrastruktury 

ośrodka nie jest tanie. Skąd bie-
rzecie na to pieniądze?

– Przede wszystkim utrzymujemy się ze 
składek naszych członków. To klubowi-
cze utrzymują w dużej mierze ośrodek. 
Dodatkowo nasza działalność statuto-
wa wspierana jest przez usługi, które 
świadczymy na terenie ośrodka. Działa 
u nas m.in. wypożyczalnia sprzętu pły-
wającego. W organizacji regat czy takich 
wydarzeń jak „Żeglarski Biwak Integra-
cyjny”, w którym biorą licznie udział 
osoby z niepełnosprawnością, pomagają 
nam sponsorzy. Nie do przecenienia jest 
w tym zakresie pomoc samorządów. Tu 
wielkie podziękowania należą się powia-
towi bieruńsko-lędzińskiemu.
<  Chcę rozpocząć przygodę pod 

żaglami, co mam zrobić?
– Zapisać się na kurs żeglarski. Zajęcia 
teoretyczne i praktyczne odbywają się 
na terenie naszego ośrodka i prowadzo-
ne są w systemie weekendowym. Szko-
lenie prowadzą doświadczeni instruk-
torzy. Przewidziana jest też przerwa 
na posiłek – oczywiście w Tawernie 
Włoskiej Wiosce, znajdującej się na 
terenie klubu. Kurs kończy się po kilku 
tygodniach egzaminem teoretycznym 
i praktycznym, który przeprowadza 
zewnętrzna komisja egzaminacyjna, 
złożona z przedstawicieli PZŻ. Chciał-
bym podkreślić, że w programie szko-
lenia jest nie tylko teoria żeglowania 
i zajęcia na wodzie, ale również nauka 

węzłów żeglarskich, etykiety żeglar-
skiej, ratownictwo czy nauka śpiewania 
szant. Rocznie naszą Szkołę Żeglarstwa 
OPTY opuszcza ok. 50. żeglarzy. Na naj-
młodszych miłośników jachtingu czeka 
szkółka regatowa UKS SILESIA-OPTY, 
która przyjmuje dzieci już od 6 roku 
życia. Widok kilkulatka samodzielnie 
prowadzącego „Optymista” robi na 
rodzicach niesamowite wrażenie.
<  Kursy odbywają się wiosną 

i jesienią?
– Wiosenna edycja kursu właśnie fini-
szuje. Egzamin tradycyjnie odbywa się 
w czerwcu. To oznacza, że zapisując się 
na ten kurs, jeszcze latem można samo-
dzielnie poprowadzić jacht i to nie tylko 
na Dziećkowicach, ale również na Mazu-
rach czy Solinie – na każdym akwenie 
śródlądowym. Kurs jesienny rusza po 
wakacjach. Informacje o szkoleniach 
znajdują się na naszej stronie interneto-
wej www.ycopty.pl lub na profilu facebo-
ok.com/yachtclubopty. Można również do 
nas dzwonić na numer 501 258 978. Tam 
można również zaczerpnąć informacji 
o naszej bazie noclegowej i gastrono-
micznej, polu kempingowym, czarte-
rach łodzi, wynajmie rowerów wodnych 
i kajaków. Nasza oferta skierowana jest 
do wszystkich chętnych, nie tylko żegla-
rzy. Zapraszamy do bezpiecznego portu 
z niepowtarzalnym widokiem … na Babią 
Górę(?!). 

<rozmawiał: k. karaś

Powiat ma swój port!
Rozmowa z BoGDANeM JANKoWSKIM,  
Komandorem Yacht Club oPTY w Chełmie Śląskim

W dniach 11 i 12 czerwca odby-
wały się na zbiorniku Dziećkowice 
regaty żeglarskie, które tradycyjnie 
wspiera powiat bieruńsko-lędziń-
ski. Żeglarską rywalizację utrud-
niała pogoda. Po bezwietrznej, ale 
słonecznej i ciepłej sobocie, nie-
dziela pozwoliła odrobić sportowe 
zaległości, choć w deszczu i przy 
niskiej temperaturze. Pierwszy 
dzień regat zakończyło uroczyste 
otwarcie sezonu nawigacyjnego, 
które zaszczycił osobiście władca 
mórz Neptun i jego małżonka Sala-
cja. Ku uciesze żeglarskiej braci 
zagrał zespół Even Flow. W uro-
czystym otwarciu sezonu żeglar-

skiego uczestniczyli przewodni-
cząca Rady Powiatu Anna Kubica 
i przewodniczący Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Powiatu 
Henryk Komendera. Dwudniowe 
regaty wyłoniły zwycięzców, w kla-
sie OMEGA triumfowały załogi:  M. 
Staniczek, A. Rams, D. Jakiewicz 
– AWF Katowice, P. Sikorski, E. 
Piksa, B. Piksa – AWF Katowice, 
D. Bałazy, D. Palka, K. Brzezinka 
– KSW Hutnik Pogoria. W klasie 
OPTIMIST zwyciężył Piotr Grabski 
– Zefir Drakkar Poraj, kolejne miej-
sca zajęły Julia Maziarz i Kamila 
Maziarz – Energetyk Jaworzno. 

<(KZ)

OPTY RACE 2019  
przeszły do historii

27 kwietnia na boisku LKS Pogoń 
Imielin odbyły się zawody mode-
li balonów na ogrzane powietrze. 
W zawodach uczestniczyło 37 
zawodników ze szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych z powiatu bie-
ruńsko-lędzińskiego oraz Tychów 
i Mysłowic. 

Rozegrano trzy konkurencje, 
w których triumfowali, w kategorii 
szkół do klasy piątej: 1 miejsce zajął 
Filip Wabnic (SP Imielin), kolejne Ali-
cja Bień (SP nr 13 Mysłowice) i Anita 
Wollek w parze z Kornelią Kalicką (SP 
nr 13 Mysłowice). W kategoria szkół 
do klasy dziewiątej: 1 miejsce zajęła 
para zawodników Jakub Komandera 
i Krzysztof Żyła (SP Imielin), drugie 
para Julia Jasińska i Julia Łubek 
(SP Bieruń), trzecie para Magdalena 
Kowalczyk, Małgorzata Miączyńska 
(SP nr 13 Mysłowice). W kategorii 
balonów niestandardowych zwycię-
żyła para Jakub Komandera, Krzysz-
tof Żyła (SP Imielin). Zwycięscy 
otrzymali puchary, medale, dyplomy 
oraz nagrody rzeczowe ufundowane 
przez powiat bieruńsko-lędziński, 
który reprezentowali: przewodni-
cząca Rady Powiatu Anna Kubica, 
wicestarosta Agnieszka Wyderka-
Dyjecińska, członek zarządu powia-
tu Kazimierz Chajdas, radni powia-
towi Marcin Kosma i Konrad Mate-
ja. Na zawodach gościli burmistrz 

Imielina Jan Chwiędacz – gospodarz 
miejsca, dyrektor ZW LOK Ryszard 
Kasprzyk, rodzice i opiekunowie 
zawodników oraz mieszkańcy mia-
sta. 

08.06.2019 r. na lotnisku mode-
larskim w Lędzinach odbyły się XXI 
Powiatowe zawody modeli szybow-
ców klasy-rzutki, F1-A1/2, F1-A1 
oraz Rc.  W zawodach brała udział 
młodzież szkół podstawowych 
i gimnazjalnych powiatu bieruńsko-
lędzińskiego, Jaworza – Bielsko-
Biała, Tychów.  Zgodnie z regula-
minem rozegrano po dwie konku-

rencje w każdej kategorii, w któ-
rych wzięło udział 22. zawodników 
z 32. modelami. Sprzyjająca pogoda, 
przyniosła imponujące loty, niektó-
re do podstawy chmur i … często 
zakończone utratą modelu. W kate-
gorii rzutki kolejne miejsca zajęli: 
Barbara Durkalec – SP nr 1 z Bieru-
nia, Nikodem Wojciech i Sebastian 
Wojciech z SP nr 1 w Lędzinach. 
W kategorii szybowce F1-A1/2 Lew 
Khukhrianskyj z SP nr 1 w Bieruniu, 
Maciej Grudniok i Rafał Drozdek 
z SP nr 1 w Imielinie. W kategorii 
szybowce F1-A1 zwyciężył Kacper 

Urbańczyk z SP nr 1 w  Bieruniu, 
a kolejne miejsca zajęli Maciej 
Jura z G. Jaworze -Bielsko-Biała 
i Damian Stanisławski G. 2 Lędzi-
ny. W kategorii „OPEN” triumfowali: 
Piotr Ryguła (Bojszowy), Maciej Jura 
(Jaworze – Bielsko-Biała) i Tomasz 
Dudzik (Bojszowy). Do zwycięzców 
trafiły puchary, medale, dyplomy 
i nagrody rzeczowe, ufundowane 
powiat bieruńsko-lędziński, który 
reprezentował członek zarządu 
Jerzy Mantaj. W przerwach między 
startami odbyły się pokazy modeli 
makiet samolotów zbudowanych 
w klubach LOK w Lędzinach i Bieru-
niu. Zawodnikom tradycyjnie towa-
rzyszyli rodzice, opiekunowie i licz-
na publiczność. <(fM, ZP lOK)

Powiatowe Zawody Modelarskie
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11 maja tyski oddział PTTK 
zorganizował XXII Rajd Wio-
senny dla młodzieży szkolnej 
z Tychów i powiatu bieruńsko-
lędzińskiego. Trasa przebiegała 
szlakami Wyżyny Krakow-
sko-Częstochowskiej z metą 
w Podlesicach na polu campin-
gowym Gościniec Jurajski. 

Tylko z powiatu bieruńsko-lędziń-
skiego w rajdzie uczestniczyła 
setka uczennic i uczniów z opieku-
nami, skupionych w siedmiu dru-
żynach, które wędrowały dwoma 
różnymi trasami: z Piaseczna przez 
zamek Bąkowiec, Górę Zborów do 
Podlesic oraz z Kostkowic przez 
Górę Zborów do Podlesic. Po drodze 
uczestnicy rajdu zapoznali się geo-
grafią regionu, geologią, topografią, 
jego przyrodą i historią. Na tra-
sach opiekowali się nimi wytrawni, 
wykwalifikowani przewodnicy. Na 

mecie przeprowadzono konkursy 
wiedzy turystycznej i pierwszej 
pomocy oraz dwie konkurencje 
sprawnościowe – bieg w workach 
i slalom hokejowy. Powiat tradycyj-
nie wsparł organizację rajdu nagro-
dami. Na czele klasyfikacji końco-
wej znaleźli się Łowcy Szlaków ze 
Szkoły Podstawowej w Świerczyńcu 
z ich opiekunem Jerzym Busiem, 
kolejne miejsca zajęli Wędrowcy 
również ze Świerczyńca (op. Stella 
Zięba), Wagabundzi z SP 4 w Goła-
wicu (op. Iwona Janeck), Sokoły 
z SP ze  Świerczyńca (op. Tomasz 
Markiel), Wędrowcy Hakuna Mata-
ta z SP 2 w Hołdynowie (op. Alek-
sandra Ostrowska), Plejady (op. 
Anna Krzyżowska) i Sprytne Węże 
z SP w Bojszowach (op. Aleksandra 
Losko). Najliczniej reprezentowana 
była podstawówka ze Świerczyńca, 
która wystawiła 3. drużyny, w sumie 
50 osób. <r

Na turystycznym 
szlaku

Na  XXV Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży w Suchedniowie bezape-
lacyjną badmintonową Mistrzynią 
Polski w grze pojedynczej została 
Joanna Podedworny, która bez stra-
ty seta w całych zawodach, mogła 
cieszyć się z kolejnego mistrzostwa 
kraju. Wartości tego tytułu dodaje 
fakt, iż przeciwniczki na drodze do 
mistrzostwa były starsze o 3 lata. 
Drugi medal dla UKS zdobył Jakub 
Suszyński, który w grze mieszanej 
dotarł do półfinału. Brąz w miksta 
i minimalna przegrana w ćwierćfi-
nale singla pokazują, że jest czo-
łowym zawodnikiem tej kategorii. 
W mistrzostwach startowała jesz-
cze dwójka bieruńskich badmin-
tonistów Dominik Kłaput i Arianna 
Biel,  ulegając w grach deblowych 
przeciwnikom w 2 rundach tur-
nieju. W klasyfikacji województw 
Śląsk stanął na najwyższym stop-
niu podium o jeden punkt wyprze-
dzając woj. mazowieckie i o 3 woj. 
Dolnośląskie. <SK

Joanna Podedworny 
Mistrzynią Polski

Stowarzyszenie Współpracy Zagranicznej 
„Wspólna europa” 25 maja zorganizowało pod 
patronatem Starosty Bieruńsko-Lędzińskie-
go rozgrywki w Petanque. Za część sportową  
zawodów odpowiadał Śląski Klub Petanque 
„Carbon” z Katowic. Całość przygotowała 
„Wspólna europa”.

Z polska rzecz nazywając, Petanka jest coraz bardziej 
popularna w naszym kraju. Rozgrywki odbywają się na 
bulodromie, a gra polega na rzucaniu z wytyczonego 
okręgu metalowymi kulami – bulami w kierunku małej 
kulki nazywanej świnką.  

W turnieju wzięło udział 42 zawodników o różnym 
stopniu zaawansowania, wśród nich było 21 mieszkań-
ców powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Zawody zostały 
rozegrane drużynami trzyosobowymi tzw. tripletami. 
Dla wyrównania szans drużyny wylosowano według 

klucza: zawodowiec, zawodnik zaawansowany i amator. 
Pierwsza faza obejmowała cztery rundy rozgrywek po 
40 minut, a następnie 8 najlepszych drużyn przeszło do 
zmagań „play off”. W fazie medalowej grały 4 najlepsze 
drużyny.  

Po zaciętej i wyrównanej rywalizacji, Puchar Staro-
sty, złote medale i nagrody rzeczowe zdobyła drużyna 
w składzie: Małgorzata Noras, Renata Figiel, Grzegorz 
Kurowski.  Za drugie miejsce,  srebrne medale i nagro-
dy rzeczowe trafiły do: Anna Długoń-Ryba, Dariusz 
Sajdok i Adam Gajda. Brązowe medale i nagrody rze-
czowe otrzymali: Anna Niksa, Jan Knopek i Karol Szulc. 
Nagrody ufundowane przez powiat bieruńsko-lędziński, 
siedmiu najlepszym drużynom, wręczyła wicestarosta 
Agnieszka Wyderka-Dyjecińska.  

Pogoda i sportowa atmosfera zmagań dopisały, a ama-
torzy Petanki mieli okazję nauczyć się od zawodowców 
wielu nowych technik tej francuskiej gry. <(red)

Turniej Petanque o Puchar Starosty 
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43 kluby, 19 kategorii, 502 mecze, 
9 kortów i 191 zawodników – tak 
w skrócie wyglądał imieliński tur-
niej, który został wspólnie zorga-
nizowany przez UKS Unia Bieruń 
oraz MKS Imielin. – To kolejna 
wspólna inicjatywa, która pokazuje, 
że współpraca klubów działających 
na terenie naszego powiatu przy-
nosi wspaniałe efekty – powiedział 
na zakończenie turnieju Wojciech 
Palikij, prezes UKS Unia Bieruń. 
– Głównym naszym założeniem 
jest stworzenie jak najlepszych 
warunków zarówno treningowych 
jak i turniejowych dla zawodni-
ków naszych klubów – podkreślił 
Bartosz Kilijański – prezes MKS 
Imielin. – Szczególnie trzeba pod-
kreślić, że bez wsparcia powiatu 
bieruńsko-lędzińskiego, Bierunia 
i Imielina organizacja tego typu 
wydarzenia i możliwość osiągania 

tak dobrych wyników nie byłaby 
możliwa – dodał Wojciech Palikij.

W zawodach doskonale zapre-
zentowali się zawodnicy z naszego 
powiatu. W rozgrywkach Grand 
Prix Polski Juniorów Młodszych 
(do lat 17) w grze pojedynczej 2 
miejsce zajęła Joanna Podedwor-
ny, a 3 miejsce Anna Czuchra, obie 
to zawodniczki UKS Unia Bieruń) 
w ramach Grand Prix Polski Mło-
dzików Młodszych (do lat 13) w grze 
pojedynczej 3 miejsce zajęła Emi-
lia Jochacy (UKS Unia Bieruń) oraz 
3 miejsce w grze podwójnej zajęły  
Karolina Kostyra w parze z Amelią 
Sochą (UKS Unia Bieruń); w Turniej 
Żaków (do lat 11) 1 miejsce zdoby-
ła Julia Zioła (UKS Unia Bieruń), 2 
miejsce w grze podwójnej zajęły 
Aleksandra Tokarz (MKS Imielin) 
w parze z Julią Ziołą (UKS Unia 
Bieruń), 3 miejsce w  grze podwój-

nej przypadło parze w składzie: 
Radosław Czapczyński (MKS Imie-
lin) i Patryk Tarkowski (MKS Imie-
lin). Turniej Żaków Młodszych (do 
lat 9) zaowocował 2 miejscem dla 
pary Michał Myszor (MKS Imielin) 
i Mateuszem Podedwornym (UKS 
Unia Bieruń); 3 miejscem Mateusza 
Podedwornego (UKS Unia Bieruń) 
w grze pojedynczej oraz 3 miej-
scem dla pary Zuzanna Śliwińska 
i Hanna Zemla (obie z UKS Unia 
Bieruń) w grze podwójnej.

Turniej Parabadmintona (kate-
goria WH1+WH2): 1 miejsce Anna 
Wolny (MKS Imielin) oraz 3 miej-
sce Joanna Sadlik (MKS Imielin). 
Turniej #SBLCup został wsparty 
przez Powiat Bieruńsko-Lędziń-
ski w ramach zadania publicznego 
w zakresie wspierania i upowszech-
niania kultury fizycznej w 2019 
roku. <Bk

Badmintonowy #SBLCup
Ponad 190 zawodników z całej polski rywalizowało w Grand Prix Polski Juniorów Młodszych, Młodzików Młod-
szych, Turnieju Żaków, Żaków Młodszych oraz Turnieju Parabadmintona w ramach Turnieju #SBLCup, który odbył 
się w dniach 26-28 kwietnia br. w hali widowiskowo-sportowej w Imielinie. 
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Bierunianka 
pisze trylogię
Nadrabiamy zaległości, gdyż w koń-
cówce minionego roku ukazał się 
pierwszy tom fantastycznej trylogii 
pt. „Zgromadzenie” Joanny Jarczyk, 
zatytułowany „Wyjęta ze zła”, a już 
na wrzesień 2019 roku autorka zapo-
wiada jej kolejną część. Książka nie 
jest baśnią o walce dobra ze złem. 
To powieść o przezwyciężaniu włas-
nych słabości, przeciwstawianiu się 
autorytetom i poszukiwaniu swojej 
tożsamości. Joanna Jarczyk jest 
bierunianką o artystycznej duszy, 
łączy w sobie pasje do muzyki, sztuk 
plastycznych i literatury. Na swoim 
koncie ma już dwie książki. Swoją 
twórczość promowała m. in. w Bieru-
niu, Tychach i Mikołowie. Jest juror-
ką dorocznego konkursu literackiego 
„Na skrzydłach wyobraźni”, organi-
zowanego w powiecie mikołowskim. 
Od pięciu lat jest organistką, a od 
2017 r. na stałe gra w bieruńskim 
kościele św. Barbary. <(red)
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M. Blotko-Kiszka studiowała na 
Wydziale Malarstwa m.in. u prof. 
Tadeusza Łakomskiego, a także 
na Wydziale Tkaniny Artystycznej 
w pracowni prof. Franciszka Wal-
czowskiego. Artystka z powodze-
niem uprawia malarstwo i tkaninę 
dekoracyjną. W swoim bogatym 
dorobku artystycznym ma kilka-
dziesiąt wystaw indywidualnych 
i zbiorowych w kraju oraz zagra-
nicą. Uczestniczyła w wielu plene-
rach twórczych, także zagranicz-

nych. Była stypendystką Ministra 
Kultury i Sztuki w latach: 1969, 
1987 i 2005. Otrzymała liczne 
nagrody indywidualne, krajowe 
i zagraniczne, podczas różno-
rodnych konkursów i przeglądów 
artystycznych, zarówno w katego-
rii malarstwa, jak i tkaniny arty-
stycznej. Jest laureatką nagrody 
starosty za osiągnięcia w twórczo-
ści artystycznej Clemens Pro Arte’ 
za 2007 rok. 

<Mirosław Leszczyk

Sześćdziesiąt lat 
pracy artystycznej
85-letnia Maria Blotko-Kiszka z Chełmu Śląskiego, absolwentka 
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, obchodzi w tym roku jubi-
leusz 60-lecia pracy artystycznej. Z tej okazji Gminny ośrodek 
Kultury urządził wystawę jej obrazów, której wernisaż odbył się 
14 maja. Uczestniczyli w nim bliscy, przyjaciele i znajomi artyst-
ki, koleżanki i koledzy po fachu oraz liczni oficjele. Gratulacje 
i życzenia długoletniej twórczości złożyli artystce reprezentanci 
lokalnych grup plastycznych, w tym delegacja Klubu Plastyka 
„Kontrast” z Lędzin, skupiająca twórców – głównie nieprofesjo-
nalnych – z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego i spoza niego. 
ekspozycja to blisko 40. obrazów olejnych jubilatki, powstałych 
głównie w ostatnich latach i zróżnicowanych tematycznie.
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To tytuł II Powiatowego Konkur-
su Regionalnego zorganizowa-
nego w Szkole Podstawowej nr 
4 w Lędzinach, przygotowanego 
przez Urszulę Karwath i Magda-
lenę Krzemińską-Kostorz. Na pro-
gram konkursu złożyło się siedem 
zadań z dziedziny kultury, historii 
sztuki, tradycji i muzyki na Śląsku, 
m.in. quizy, układanki, wykreślanki, 
zadanie filmowe, a nawet autorska 
gra o ciekawej nazwie „Czyja cyja”. 
Nagrody rzeczowe ufundowane 

przez powiat bieruńsko-lędziński 
wręczyła wicestraosta Agnieszka 
Wyderka-Dyjecińska, koordynator 
działań naukowych Muzeum Górni-
ctwa w Zabrzu Beata Piecha – van 
Schagen i dyrektor szkoły Maria 
Horst. Pierwsze miejsce zajęła dwu-
osobowa drużyna: Karolina Hermyt, 
Angelika Kubica z SP 4 w Lędzinach, 
drugie: Aleksandra Klimza, Natalia 
Stolorz z Imielina, trzecie: Wiktoria 
Michalak, Mateusz Walasek z SP 1 
w Lędzinach. <(org.)

„Moja Mała Ojczyzna”
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Pachnące jeszcze drukiem najnow-
sze wydawnictwo Stowarzysze-
nia Rozwoju Zawodowego Śląska 
i Małopolski zostało poświęcone 
lędzińskiej kopalni „Piast”. Blisko 
700. stronnicowa praca jest dru-
gim tomem monumentalnego dzieła 
Rafała Buli poświęconego dziejom 
górnictwa węglowego w Lędzinach. 
Książka jest dziełem różnorodnym. 
Wydawnictwo to suma zapisów kro-
nikarskich, dokumentów, rysunków, 
fotografii i wspomnień. - Tę książ-
kę można przyrównać do bryły 
węgla, w której jak w przypadku 
karbońskich złóż, nawarstwia się 
różnorodna materia. Tak jak w jed-
nej warstwie odkłada się skalista, 
matowa czerń, tak przez książkę 
przewijają się zwyczajne, proste 
słowa i nieskładne myśli, w dru-
giej warstwie ukazuje się węgiel 
pełny blasku - to słowa wyszukane, 
w innych jeszcze błyszczy złocisty 
piryt - to słowa uniesione z pato-
sem, które najsilniej przemawiają 
do czytelnika – napisał we wstępie 
starosta Bernard Bednorz. Wydana 
w starannej oprawie edytorskiej 
pozycja, jest dziełem życia inży-
niera Buli, rodowitego lędzinianina, 
osiadłego w Chełmie Śląskim, który 
przez wiele lat był pracownikiem 

lędzińskiej kopalni „Piast” i jako 
wnikliwy obserwator, a z pasji 
kronikarz, rejestrował wydarzenia 
z historii zakładu i lokalnego śro-
dowiska. Autor swą najważniejszą 
książkę zadedykował, jak osobiście 
podkreślił „Kochanej żonie Maryli 
w sześćdziesięciolecie wspólnej 
drogi”- serdecznie gratulujemy!    

Publikacja „Z dziejów górnictwa 
węglowego w Lędzinach, część II. 
Kopalnia „Piast”. Wydarzenia, fakty, 
materiały” została wydana w roku 
jubileuszowym 100-lecia wybuchu 
I-go Powstania Śląskiego. Jej wyda-
nie wsparły finansowo: powiat bie-
ruńsko-lędziński, miasta i gminy 
powiatu Bieruń, Lędziny, Imielin, 
Bojszowy, Chełm Śląski oraz mia-
sto Tychy. Partnerami publikacji są 
także Polska Grupa Górnicza S.A., 
NITROERG S.A., FSPROJEKT Sp. 
z o.o., Przedsiębiorstwo MAZUR Sp. 
z o.o., Nadwiślańska Agencja Tury-
styczna Sp. z o.o., P.P.iU. CONCRET 
S.j., Multi Polymers Sp. z o.o. Sp.k., 
Fabryka Wentylatorów FAWENT 
S.A., Centrum Badań i Dozoru Gór-
nictwa Podziemnego Sp. z o.o. Za 
co autor książki, wszystkim, którzy 
przyczynili się do jej wydania, ser-
decznie dziękuje. 

<(red)  

WYDANE 
– PRZeCZYTANe

przez wiele lat był pracownikiem 

WAŻNe TeLeFoNY!
<  Centrum Powiadamiania Ratunkowego  112
<  Policja  997
<  Straż pożarna  998 
<  Pogotowie ratunkowe  999
<  Pogotowie Energetyczne  991
<  Pogotowie Gazowe  992
<  Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne  994
<  Straż miejska w Bieruniu i Lędzinach  986

<  Starostwo Powiatowe w Bieruniu  
 tel. 32 226 91 00
<  Wydział Komunikacji w Bieruniu 

tel. 32 226 91 30 do 32   
<  Wydział Komunikacji w Lędzinach  

tel. 32 324 08 23 do 26  
<  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach 

tel. 32 324 08 16
<  Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu 

tel. 32 323 32 00
<  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 

w Tychach  tel. 32 326 40 20

<  Medyczna opieka całodobowa 
Poradnia Specjalistyczna w Lędzinach 
ul. Pokoju 17 tel. 32 326 73 74 
– dyżur dla mieszkańców powiatu 
bieruńsko-lędzińskiego pełni 
od poniedziałku do piątku  w godzinach 
od 18.00 do 8.00, 
a w soboty, niedziele i święta całą dobę, 
tj. od 8.00 do 8.00.

<  Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Tychy S.A. Oddział eksploatacyjny 
w Bieruniu 

tel. 32 326 96 32
<  Liceum Ogólnokształcące w Bieruniu 

tel. 32 216 49 36
<  Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu  tel. 32 216 29 81
<  Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach 

tel. 32 216 62 41
<  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bieruniu 

tel. 32 216 36 90

od 11 lipca będzie można 
zobaczyć na drogach pojaz-
dy oznakowane tablicami 
rejestracyjnymi z zielonymi 
literami. Będzie to efekt wej-
ścia w życie rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury w spra-
wie profesjonalnej rejestracji, 
stosowanych oznaczeń oraz 
opłat związanych z profesjo-
nalną rejestracja pojazdów. 

Tablice te nie będą dostępne dla 
wszystkich posiadaczy pojazdów. 
Są one przeznaczone do oznako-
wania pojazdów, nigdy do tej pory 
niezarejestrowanych na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza 
jej granicami, przez producentów 
samochodów i ich przedstawicie-
li trudniących się sprzedażą aut 

fabrycznie nowych. Oznakowane 
tablicami według nowego wzoru 
będą wyłącznie pojazdy przezna-
czone do jazd testowych. Mają one 
zastąpić dotychczas używane przez 
producentów tablice badawcze oraz 

zwolnią sprzedawców samochodów 
fabrycznie nowych z konieczności 
tradycyjnej rejestracji pojazdów 
w przypadku konieczności odbycia 
jazdy testowej z potencjalnym jego 
nabywcą. <K

Nowe tablice rejestracyjne

Od kilku lat uczniowie naszego 
powiatu zastanawiają się czym 
dokładnie jest muzyka i jak ją zilu-
strować.  W swoich poszukiwaniach 
niektórzy inspirują się światem 
przyrody – muzyka to śpiew pta-
ków, szum wiatru i kołyszące się 
na wietrze drzewa, szum strumy-
ka, a także wyładowania atmosfe-
ryczne podczas burzy. Dla innych 
muzyka to taniec, śpiew, dźwięki 
różnorakich instrumentów, kon-
certy. Czasami muzyka wywołuje 
czysto abstrakcyjne skojarzenia 
przeróżnych kształtów i kolorów. 
Wszystkie te poszukiwania po prze-
laniu na papier lub płótno zadziwia-
ją pomysłowością, pracowitością 
i różnorodnością. 

Kolejny raz, 3 czerwca, za spra-
wą Krystyny Bobak, nauczycielki 
SP 1 w Bieruniu i Jolanty Jaromin-
Suzdalcew, mogliśmy podziwiać 

prace szczególnie uzdolnionych 
uczniów podczas prezentacji pokon-
kursowej w DK „Triada” w Bieruniu. 
Prace plastyczne i fotograficzne 
oceniane były w trzech katego-
riach: klasy młodsze 1-3, klasy 4-6 
i klasy starsze 7,8 i 3 gimnazjalne. 
Na konkurs wpłynęło około 50. prac 

plastycznych i ponad 90. fotografii, 
od 39. uczestników – uczniów SP 1 
i SP 3 w Bieruniu. Nagrody rzeczowe 
ufundowane przez powiat bieruń-
sko-lędziński wręczyła wicestarosta 
Agnieszka Wyderka-Dyjecińska oraz 
wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 
w Bieruniu Krystyna Wróbel. <(org.)

VI Powiatowy Konkurs Plastyczny i Fotograficzny 
„Obrazowanie muzyki – impresje muzyczne” 
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Z inspiracji artystycznej opie-
kunki Anny Marii Rusinek, swoje 
grafiki i obrazy prezentują: Antoni 
Kraśniewski i Pola Rusinek z klasy 
8b, Marta Pacwa, Antonina Skiba 
i Paulina Staniewska z klasy 4b, 
wszyscy ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Powstańców Śląskich 
w Imielinie, Hanna Gołaszczyk 
i Lea Kosmala z klasy 2b Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Imielinie, 
Maja Słonina z klasy 2b SP nr 25 
im. Juliusza Słowackiego w Sos-
nowcu, Hanna Szatyńska z klasy 
5a SZS nr 1 im. Adama Mickiewi-
cza w Chełmku oraz Paweł Woj-
tyczka z klasy 5d SP nr 3 im. Orła 
Białego w Bieruniu. 

Wernisaż wystawy, który zgro-
madził liczne grono sympatyków 

śledzących ich twórcze postępy, 
był dla młodych artystów wydarze-
niem nowym i emocjonującym. Nie 
mniej podekscytowani byli rodzice 
i pozostali bliscy debiutantów. Tra-
dycyjnie otwarcia wystawy dokonał 
starosta Bernard Bednorz wraz  
z przewodniczącą Rady Powiatu 
Anną Kubicą, w obecności członków 
Zarządu Powiatu i radnych powia-
towych oraz innych zaproszonych 
gości. Ekspozycja, która będzie goś-
cić w powiatowej galerii w czerwcu 
i lipcu, została przygotowana przez 
Wydział Promocji, Kultury i Sportu 
Starostwa Powiatowego w Bieru-
niu z okazji Międzynarodowego 
Dnia Dziecka. Można ją oglądać od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
pracy urzędu. Serdecznie zapra-
szamy! <ZK

„Radość tworzenia”
To tytuł nowej wystawy, która 3 czerwca została otwarta 
w Galerii Starostwa Powiatowego w Bieruniu i prezentuje 
prace uczniów imielińskiej malarki Anny Marii Rusinek. 
Artystka, która ukończyła studia pedagogiczne na kierunku 
malarskim w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie, u prof. Stanisława Sobolewskiego, od lat 
z powodzeniem prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży 
z malarstwa i rysunku. W powiatowej galerii prezentowany 
jest wielce obiecujący dorobek młodych adeptów sztuk 
plastycznych, którzy uczęszczają do imielińskiej pracowni 
malarki przy ulicy św. Brata Alberta. 

Wakacje coraz bliżej, wielu 
z nas ruszy na urlopy, bliższe 
i dalsze. dla tych z naszych 
czytelników, którzy nadcho-
dzący czas będą spędzać na 
miejscu, w pracy, bądź odpo-
czywając, mamy propozycję 
w postaci krzyżówki z hasłem. 
Jest ono nieprzypadkowe! 
Zachęcamy do poświęcenia 
nieco czasu na jej rozwiązanie. 
Liczymy, że dla miłośników 
krzyżówek będzie ciekawym 
wyzwaniem, a dla wszystkich 
chwilą relaksu. 

Trzy pierwsze osoby, 
które nadeślą rozwiązanie 

(samo hasło) 
na adres e-mail: 

promocja@powiatbl.pl
nagrodzimy 

powiatowymi 
upominkami

Na rozwiązania 
czekamy do końca lipca. 

Zapraszamy! 

Hasło:


