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Ulica Remizowa w Bieruniu Nowym 
jeszcze do grudnia 2016 roku była drogą 
gminną, teraz jest  powiatowa, a do 27 lipca 
otrzyma nową jakość. Wykonawcą robót 
budowlanych na tej drodze jest Firma Usłu-
gowo-Budowlana FIL-BUD z Katowic (ta 
sama która w 2017 roku budowała chodniki 
i ścieżki rowerowe na ul. Bogusławskiego 
w Ścierniach, oraz ul. Szenwalda na Gór-
kach i Goławiecką na Goławcu – według 
opinii cyklistów to najładniejsza ścieżka 
rowerowa w powiecie). Wartość umowy 
na remont Remizowej to 1 523 966,00 zł. 
W ramach inwestycji wykonywane są robo-
ty związane z przebudową jezdni, chodni-
ków, zjazdów do posesji, zatok postojowych 

(uporządkowanych miejsc parkingowych) 
oraz elementów odwodnienia. Przewidywa-
ny termin zakończenia prac to koniec lipca 
2018 r., nie przewiduje się opóźnień w rea-
lizacji zadania.

Powiat Bieruńsko-Lędziński w realizacji 
tego zadania wsparło miasto Bieruń. Wyso-
kość pomocy finansowej udzielonej powiato-
wi w formie dotacji wyniosła 650 000,00 zł. Ta 
inwestycja mimo że miała doskonały wniosek 
powiatu złożony w ramach tzw. dawnych 
„schetynówek” nie otrzymała dofinansowa-
nia. Ze względu na zbyt wysokie dochody 
mieszkańców i małe bezrobocie  powiat nie 
otrzymał po raz pierwszy od 9 lat dofinanso-
wania z tego programu. <

powiatówki 
w nowej odsłonie
Takiego boomu inwestycyjnego na drogach naszego powiatu dawno nie było. Mimo wakacji na 
drogach toczą się prace modernizacyjne i remontowe. Metamorfozę przechodzą drogi powiatowe 
w Bieruniu, Imielinie i Chełmie Śląskim. Wszystkie otrzymały wsparcie finansowe Ministerstwa 
Finansów, Ministerstwa Infrastruktury albo gmin naszego powiatu.

Firma FIL-BUD po wygranym przetargu 
wykonuje także roboty budowlane w ramach 
zadania pn.: Przebudowa drogi powiato-
wej, ul. Satelickiej w Imielinie wraz 
z budową łącznika do drogi gminnej ul. 
Maratońskiej. Wartość umowy opiewa aż na 
3 228 075,01 zł.

W ramach zadania wykonana zostanie 
przebudowa starego odcinka drogi od skrzy-
żowania z ul. Ściegiennego oraz budową 
nowego łącznika ul. Satelickiej do ul. Mara-
tońskiej o długości 891 metrów. W chwili 
obecnej prowadzone są roboty budowlane 
związane z korytowaniem oraz wykonaniem 
nasypów, „materaca” oraz podbudowy (jezd-
nia  będzie miejscami biec około 3 metrów 

powyżej terenu). Przewidywany termin 
zakończenia zadania to koniec września 
tego roku.

Do tej inwestycji Powiat Bieruńsko-Lędziń-
ski również otrzymał dofinansowanie ze 
środków subwencji drogowej Ministerstwa 
Finansów w wysokości 50% całkowitej war-
tości zadania, drugie 50% wartości inwestycji 
jest finansowane wspólnie ze środków gminy 
i powiatu, gdzie wysokość pomocy finanso-
wej udzielonej przez Gminę Imielin wynosi 
815 629,00 zł. To pierwszy w historii powia-
tu nowy odcinek wybudowanej drogi, o zna-
komitym znaczeniu dla rozwoju Imielina. To 
element północnej obwodnicy Imielina w kie-
runku na Jaworzno. <

W Chełmie Śląskim dobiega końca przebudo-
wa drogi powiatowej ulicy Osada. Wykona-
nie robót dla zadania pn.: Przebudowa drogi 
powiatowej 5924S, ul. Osada w Chełmie Ślą-
skim z zastosowaniem „cichych asfaltów” 
– etap I powierzono zwycięzcy przetargu, fir-
mie Berger Bau Polska Sp. z o.o. z Wrocławia, 
zaś wartość umowy w zakresie rozszerzonym 
wynosi 2 050 000, 00 złotych.

W ramach tego zadania jako etap I-szy 
wykonywane są roboty związane z przebu-
dową drogi w zakresie konstrukcji jezdni. 
Etap II-gi to chodniki, wjazdy do posesji oraz 
ścieżka rowerowa. Ta inwestycja jest wspól-
nym przedsięwzięciem powiatu oraz gminy 
Chełm Śląski. Wartość udzielonej przez gminę 
pomocy finansowej powiatowi w formie dota-
cji celowej na realizację tego zadania inwe-
stycyjnego wyniosła do tej pory 1 000 000,00 
zł. Niewykluczone, że zakres tej inwestycji 
zostanie jeszcze rozszerzony – póki co trwają 
rozmowy zarządu powiatu i osobiście starosty 
z wójtem gminy. <

Na ulicy Chemików w Bieruniu 
trwają naprawy gwarancyjne na 
wykonanej już inwestycji pod nazwą: 
Przebudowa drogi powiatowej ul. 
Chemików w Bieruniu w zakresie 
remontu w km od 1+430 do 2+720. 
Dotychczas prace prowadzone były 
na fragmentach nawierzchni w km od 
1+430 do km 2+030, co wiązało się 
z utrudnieniami w ruchu pojazdów. 

– Ul. Chemików to droga wykona-
na z kostki betonowej która techno-
logicznie jest bardziej czasochłonna 
a wykonana nowa podbudowa wyma-
ga tzw. „sezonowania betonu” stąd 
wykonany już nowy odcinek jezdni 
wymaga odczekania przed oddaniem 
do ruchu na czas wiązania betonu. 
Teraz wykonawca robót, dążąc do 
zmniejszenia tych utrudnień wpro-
wadził nową organizację ruchu, która 
ma na celu prowadzenie robót na 
dłuższych odcinkach, co ma spowo-

dować przyspieszenie zakończenia 
napraw. Ponadto w godzinach 7:00 do 
8:00 oraz 13:00 – 15:00 wykonawca 
zapewni ręczne kierowanie ruchem 
w godzinach szczytu – wyjaśnia czło-
nek zarządu powiatu Walenty Goczoł, 
który negocjował zakres napraw 
gwarancyjnych na Chemików.

Te utrudnienia dla mieszkańców 
spowodowane są tym, że osiedle 
Chemików nie posiada do tej pory 
żadnego alternatywnego wyjazdu 
poza wyjazdem na drogę powiatową 
ul. Chemików.  Zarząd powiatu oraz 
wykonawca remontu gwarancyjnego 
przepraszając za utrudnienia informu-
ją że, wszelkie informacje dotyczące 
samych ograniczeń na tym remonto-
wanym odcinku drogi, plan organizacji 
ruchu dostępne są na stronie interne-
towej PZD oraz tablicach informacyj-
nych przy sygnalizatorach świetlnych 
kierujących ruchem wahadłowym. <PZ
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OfIar OśwIęcImSkIch  
I kOSyNIerów w BIeruNIu
Powiat bieruńsko-lędziński otrzymał kolejne 
już w tym roku dofinansowanie, tym razem 
w wysokości 1 762 500 zł do przebudowy ulic 
Ofiar Oświęcimskich i Kosynierów z nowe-
go Rządowego Programu na rzecz Rozwoju 
oraz Konkurencyjności Regionów poprzez 
Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. 
Całkowita wartość zadania wynosi 2 937 
500 zł, a wkład  powiatu to tylko 600 000 zł 
środków własnych, bowiem powiat podpisał 
umowę o wspólnej realizacji tej inwestycji 
z Bieruniem. Wysokość wkładu Gminy Bie-
ruń wynosi 575 000,00 zł,  prawie tyle samo 
to wkład własny powiatu.

W ramach zadania wykonana zosta-
nie przebudowa ulic Ofiar Oświęcimskich 
i Kosynierów. Na Ofiar Oświęcimskich 
wykonana zostanie rozbudowa jezdni 
(w kostce brukowej odzyskanej z rozbiórek 
i uzupełnionej nowymi elementami grani-
towymi), budowa ciągu pieszo-rowerowego 
oraz istniejących zjazdów zlokalizowanych 
w pasie drogowym, odwodnienie, przebudo-
wa skrzyżowań z ul. Kossaka i Kosynierów, 
zaś tarcza skrzyżowania ul. Ofiar Oświę-
cimskich z ul. Kossaka zostanie wyniesio-
na ponad poziom nawierzchni jezdni. 

Na Kosynierów wykonana zostanie prze-
budowa jezdni, chodnika, budowa dwukie-
runkowej ścieżki rowerowej, przebudowa 
zjazdów zlokalizowanych w pasie drogo-
wym, tarcza skrzyżowania ul. Kosynierów 
z Remizową zostanie wyniesiona ponad 
poziom nawierzchni jezdni, wykonana 
zostanie kanalizacja deszczowa. Ponadto 
na przedmiotowych odcinkach dróg wyko-
nane zostanie oświetlenie uliczne. Termin 
realizacji zadania został określony do 
połowy listopada, niewykluczone jednak że 
może ulec zmianie, bowiem do pierwsze-
go przetargu nieograniczonego otwartego 
6-go lipca 2018 roku, tydzień po przyzna-
niu dotacji  nie przystąpiła żadna firma. 

Aktualnie trwa kolejne postępowanie prze-
targowe na tę inwestycję. Ta sytuacja jest 
nowością przetargową i nie dotyczy tylko 
naszego powiatu, po prostu brakuje ludzi 
do pracy, a firmy bez pracowników nie 
podejmują nowych wyzwań mimo czekają-
cych na nie dużych pieniędzy.

wygOdy  
w LędzINach

Z tego samego programu rządowego 
powiat ubiegał się o dofinansowanie prze-
budowy ul. Wygody w Lędzinach, a wcześ-
niej z programu tzw. schetynówek. W obu 
przypadkach starania okazały się bezowoc-
ne ze względu na obecne priorytety rządu 
skupione na rozwoju gmin mniej zamoż-
nych i słabiej rozwiniętych. Chodziło o dofi-
nansowanie wkładu własnego w wysokości 
4 milionów złotych, na który złożyły się po 
połowie powiat i Lędziny. Sama inwestycja 
to zadanie o wartości 11 milionów złotych, 
a dofinansowanie miało wynieść maksymal-
nie 5 milionów złotych.

W oczekiwaniu na rozstrzygnięcie progra-
mu zarząd powiatu przewidując, co się będzie 
działo po pierwszej połowie roku (przykładem 
przetarg na ul. Kosynierów i Ofiar Oświęcim-
skich – pierwszy raz w historii powiatu brak 
wykonawców do przetargu) przeprowadzona 
została procedura przetargowa na wykonanie 
robót budowlanych, których zakres obejmuje 
wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni, 
budowę ścieżki rowerowej, budowę nowe-
go oraz przebudowę istniejącego chodni-
ka, przebudowę zjazdów zlokalizowanych 
w pasie drogowym, przebudowę skrzyżowa-
nia drogi ul. Wygody z drogami powiatowymi 
ul. Kontnego, Zawiszy Czarnego i Zamkowej 
na bezkolizyjne skrzyżowanie typu rondo 
(z wyniesionymi przejściami dla pieszych 
oraz ciągiem pieszo-rowerowym) oraz wyko-
nanie odwodnienia drogi od nowego ronda 
w Lędzinach aż do granicy z Tychami.

Najkorzystniejsza oferta opiewała tylko 
na 6 540 904,68 zł i złożyła ją bardzo dobra 
i wiarygodna firma, która w Lędzinach 
wykonała już kilkanaście kilometrów dróg 
powiatowych w latach wcześniejszych. 
Kiedy więc okazało się, że nie będzie rzą-
dowego dofinansowania, realna stała się 
możliwość sfinansowania całego zadania 
z własnych środków obu samorządów pod 
warunkiem, że wyłożą dodatkowo jeszcze 
po 1,3 miliona złotych. Powiat bez proble-
mu znalazł potrzebne pieniądze w swo-
jej kasie, starosta Bernard Bednorz i jego 
zastępca Mariusz Żołna spotkali się w tej 
sprawie z władzami Lędzin na posiedze-
niu połączonych komisji lędzińskiej Rady 
Miasta w czerwcu, miasto nie było jednak 
w stanie dołożyć się dodatkowo do tego 
zadania. Wręcz przeciwnie, wkład Lędzin 
został wycofany. 

– Powiat nie składa jednak broni. Ulica 
Wygody czeka na kolejną szansę i prędzej 
czy później znajdzie się dofinansowanie 
na tę inwestycję tyle tylko, że już nigdy 
nie będzie tak tanio – podsumowuje Bed-
norz.

Obecnie opracowywana jest jeszcze doku-
mentacja na modernizację ulic Oficerskiej 
i Ziemowita w Lędzinach. Dokumentacje 
będą gotowe do września 2018 roku.

 Problemem budżetowym jest też nałożo-
ny w tym roku nowymi wskaźnikami poda-
tek od ponadnormatywnych dochodów, tzw. 
„Janosik”. Janosika płacą sporadycznie 
niektóre bogate samorządy. Według pla-
nów budżetowych, wskaźnikiem liczonym 
w ostatnich 6 latach,  do tej pory wynosił 
on dla naszego powiatu 200-600 tyś złotych 
rocznie. W roku 2018 powiat musi odpro-
wadzić do 15 sierpnia dodatkowo jeszcze 
262.000 złotych do budżetu państwa. Jeśli 
się nie ma wystarczająco  dużo wolnych 
środków, trzeba wziąć kredyt. Powiat na ten 
cel wziął środki z przebudowy hal sporto-
wych w szkołach. Niestety, taka to rzeczy-
wistość bogatych. <

trwa drogowa  
ofensywa

Budowa drogi ekspresowej 
S1 wkracza w decydującą 
fazę przedprojektową. Trwają 
ostatnie ustalenia i konsul-
tacje z gminami, przez które 
przebiegać będzie nowy ślad 
drogi, by w lutym przyszłe-
go roku Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad 
mogła rozpisać przetarg na jej 
budowę.

 Zgodnie z przyjętymi założenia-
mi inwestycja będzie podzielona 
na cztery odcinki, (trzy odcinki to 
główna nitka drogi S-1, czwarty 
to obwodnica Oświęcimia podpię-
ta pod węzeł Oświęcim w Bojszo-
wach). Wszystkie przetargi zostaną 
rozpisane równocześnie i – co za 

tym idzie – równolegle prowadzone 
będą prace. 

Na ostatnim przed wakacjami 
posiedzeniu Komisji Gospodar-
ki Rady Powiatu na zaproszenie 
zarządu powiatu obecni osobiście 
byli: Michał Mendrok, dyrektor 
oddziału GDDKiA w Katowicach 
i Tomasz Kałwa, naczelnik Wydzia-
łu Dokumentacji I-1.

– Mamy wydaną w czerwcu 2016 
roku decyzję środowiskową dla tej 
inwestycji – informował dyrektor 
Mendrok – Został do niej wniesiony 
protest, który jest obecnie rozpa-
trywany, ale decyzja ma nadal moc 
obowiązującą i prowadzimy prace 
koncepcyjne w korytarzu wytyczo-
nym dla tej inwestycji. Koncepcję 
programową opracujemy do końca 

roku. To da nam możliwość ogło-
szenia przetargu na początku przy-
szłego roku i wybudowania drogi 
do połowy roku 2023. Planujemy, 
że prace budowlane rozpoczną się 
w połowie 2021 roku. 

Przedmiotem zainteresowania 
władz powiatu są drogi serwisowe 
i technologiczne, które powsta-
ną wzdłuż S1. Chodzi o to, żeby 
zwłaszcza w rejonie kopalń Piast 
i Ziemowit były to ciągi szero-
kości 6-7 metrów z odpowiednią 
podbudową, gotowe do przyjęcia 
transportu węgla z tych kopalń 
bezpośrednio na S1 poprzez węzły 
drogowe z – co bardzo ważne 
– pominięciem terenów mocno 
zurbanizowanych. Drogi serwi-
sowe będą także łączyć obszary 

przecięte nowym śladem, i z tego 
powodu także ważne jest, żeby 
wybudowane zostały w odpowied-
nim standardzie.

– Historycznie rzecz biorąc, takie 
drogi miały dotychczas  nawierzch-
nię z kruszywa – wyjaśniał M. Men-
drok – Następuje jednak postęp 
cywilizacyjny i zagospodarowanie 
wzdłuż dróg się zmienia. Kiedyś to 
były głównie pola, łąki i lasy, dziś 
są to tereny przemysłowe i osied-
la mieszkaniowe, w związku z tym 
charakter tych dróg także musiał 
ulec zmianie. Założyliśmy więc, 
że w większości przypadków drogi 
serwisowe wzdłuż trasy S1 na tere-
nie powiatu bieruńsko-lędzińskiego 
będą miały nawierzchnię bitumicz-
ną.

To założenie poparte jest dekla-
racjami władz powiatu i niektó-
rych gmin, że po wybudowaniu nie 
odżegnują się od ich utrzymywa-
nia. Taką deklarację już 9 listopada 
2007 roku w Warszawie na pierw-
szym posiedzeniu KOPI (Komisja 
Oceny Projektów Inwestycyjnych) 
w tej sprawie złożył starosta Bed-
norz, kiedy trzeba było zadekla-
rować, kto przejmie wyłączony 
odcinek drogi DK-44 od stacji Arge 
w Bieruniu do granicy z powiatem 
oświęcimskim na Wiśle po wybu-
dowaniu ekspresowej S1.

Kolejne spotkanie w sprawie 
dróg serwisowych z dyrekcją 
GDDKiA odbędzie się 17 lipca tym 
razem na zaproszenie dyrektora 
Mendroka. <

s1 coraz bliżej  

Tematem głównym lipcowego posiedzenia 
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzyso-
wego, w skład którego wchodzą przedstawi-
ciele powiatu (starosta jest przewodniczą-
cym) i służb oraz instytucji odpowiedzial-
nych za bezpieczeństwo, była kwestia upo-
rządkowania zasad poruszania się rowerem 
drogach powiatowych oraz, w ślad za tym,  
oznakowania tras i ścieżek rowerowych. 
Impuls do dyskusji dały uwagi mieszkańców 
zgłoszone powiatowym radnym: Czesławowi 
Kłykowi i Markowi Spyrze.

Po dyskusji, w której rozpatrzone zostały 
różne warianty, PZZK ustalił, że obowiązują-
ce na terenie powiatu zasady będą dopusz-
czały poruszanie się rowerem zarówno po 
chodnikach jak i po drogach, przy czym na 
chodnikach to piesi będą użytkownikami 
z pierwszeństwem, co wyklucza m.in. szyb-
ką jazdę. Ta możliwa będzie tylko na ulicach, 
lecz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 
i obowiązującymi przepisami.

W pierwszej kolejności nowe reguły wpro-
wadzone zostaną w Bojszowach, gdzie jest 
najwięcej ścieżek rowerowych, a następnie 
w pozostałych gminach powiatu.

Z dyskusji, a konkretnie głosów przedsta-
wicieli policji na posiedzeniu zespołu wyni-
kła jeszcze jedna konkluzja: gros mandatów 
wystawianych rowerzystom nie jest efektem 
jeżdżenia rowerami po chodnikach przezna-
czonych wyłącznie dla pieszych, ale jazdy na 
podwójnym gazie. W tym kontekście uprosz-
czenie zasad poruszania się rowerami po 
powiecie niczego nie zmieni: jazda rowerem 
po alkoholu jest wykroczeniem, i już. <

rowerem  
po chodniku  
i po drodze
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300 zł  
dla 
ucznia
1 czerwca 2018 r. weszło 
w życie rozporządzenie 
Rady Ministrów w sprawie 
rządowego programu 
„Dobry Start”. Dzięki pro-
gramowi rodzice i opieku-
nowie – bez względu na 
dochody – otrzymają raz 
w roku wsparcie finansowe 
w wysokości 300 zł.

Będą mogli przeznaczyć je na 
zakup m.in. przyborów szkol-
nych, czy odzieży na nowy rok 
szkolny. Świadczeniem zosta-
ną objęci wszyscy uczniowie 
do ukończenia 20 roku życia. 
W przypadku dzieci niepełno-
sprawnych wsparcie będzie 
przysługiwało do ukończenia 
24 roku życia. Program „Dobry 
Start” to również wsparcie dla 
uczestników zajęć rewalidacyj-
no-wychowawczych od 7 roku 
życia do zakończenia zajęć.

wnioski online można 
składać już od 1 lipca 
przez portal emp@
tia lub bankowość 

elektroniczną. 
Od 1 sierpnia można 

złożyć tradycyjny, 
papierowy wniosek. 
złożenie wniosku 
w lipcu i sierpniu 

gwarantuje wypłatę 
we wrześniu. 

wiat  
przybywa
Na rowerowych szlakach powiatu 
przybędą dwie nowe wiaty. Pierwsza 
powstanie w Bojszowach Nowych  
na terenie leśnym przy ulicy Ruchu 
Oporu, naprzeciw ul. Kowola, druga 
w Imielinie przy rozwidleniu nowej, 
aktualnie budowanej Satelickiej 
i zbudowane zostaną według tego 
samego projektu, co już istniejące. 
Planowane jest również przeniesie-
nie wiaty usytuowanej przy budowie 
węzła komunikacyjnego Olszyce 
w Lędzinach na ul. Ułańską.

Na terenie powiatu rozmieszczo-
nych jest obecnie 30 wiat i punktów 
przystankowych dla rowerzystów, 
część na terenach zabudowanych, 
część w lesie. <

Trwa budowa Centrum Usług 
Społecznych w Lędzinach 
w obiekcie dawnej maszyny 
wyciągowej kopalni „Piast”.  
Prace rozpoczęły się na począt-
ku maja. Po przygotowaniu 
placu budowy i geodezyjnym 
wytyczeniu obszaru rozbudo-
wy przystąpiono do wyburze-
nia istniejących elementów 
konstrukcyjnych i fundamen-
tów dawnej maszyny. Roze-
brany został również dach, bo 
Centrum Usług Społecznych 
będzie o jedno piętro wyższe.

W czerwcu ruszyły roboty budowla-
ne. Wykonane zostały podkłady pod 
fundamenty i ich zbrojenia, a obec-
nie są one zalewane betonem.

Przypomnijmy: zakres projektu 
obejmuje rozbudowę budynku maszy-
ny wyciągowej wraz z zagospodaro-
waniem terenu wokół niego, budowę 
miejsc parkingowych i altany.

W budynku przewidziane jest 
m.in. usunięcie dachu, skucie 
tynków i posadzek, wyburzenie 
schodów wewnętrznych, wykona-
nie fundamentów, wymurowanie 
ścian zewnętrznych,  wykonanie 
wewnętrznej klatki schodowej, 
pochylni i schodów zewnętrznych, 
stworzenie 4 kondygnacji (obecnie 
są 2), wykonanie nowych instalacji, 
tynków, posadzek, sufitów, drzwi 
i okien. Na zewnątrz dobudowana 
zostanie strefa wejściowa.

W zakres obiektów małej archi-
tektury wejdą m.in. altana z drewna, 
siłownia zewnętrzna, plac zabaw 
i ławki. Powstanie również parking 
z 14 miejscami postojowymi, w tym 
dwoma dla osób niepełnospraw-
nych.

W przyziemiu mieścić się będzie 
zaplecze techniczne: kuchnia, pral-
nia, kotłownia, magazyny i pomiesz-
czenia socjalne, a także portiernia, 
szatnia i pokój kąpielowy. Parter 

będzie mieścił salkę gimnastycz-
ną, pokoje do terapii i do zajęć, 
pokój dzienny oraz wypoczynkowy, 
pomieszczenia warsztatowo-szko-
leniowe i jadalnię. Na I piętrze, 
z kolei, mieścić się będzie część 
mieszkalna: 4 pokoje 2-osobowe 
i jeden pojedynczy oraz gabinety 
psychologa, pracownika socjalnego, 
pokój dzienny, dyżurkę oraz salki 
zajęć. Na samej górze zlokalizo-
wane zostaną 2 pokoje 3-osobowe, 
2 pokoje 2-osobowe i 1 4-osobowy, 
a ponadto pokoje: dzienny, zabaw 
i pracownika socjalnego.

W efekcie w budynku, który nale-
ży do powiatu, powstanie ośrodek 
przeznaczony dla osób starszych, 
po 60 roku życia, mieszczący 
Centrum Dziennego Pobytu wraz 
z Klubem Seniora oraz mieszkania 
wspomagane i chronione. Według 
danych GUS na koniec 2015 roku 
takich osób na terenie powiatu było 
ponad 11 tysięcy.

Powiatowy projekt współgra 
z założeniami lokalnych programów 
rewitalizacji. Program lędziński 
na lata 2017-2020 diagnozuje duże 
braki w dostępie do usług opiekuń-
czych dla osób starszych. Charak-
terystyczny dla gminy jest niedo-
stateczny system opieki nad oso-
bami starszymi oraz niski poziom 
życia takich osób. Brak na terenie 
miasta zakładu opiekuńczo-leczni-
czego powoduje, że osoby obłożnie 
chore, opuszczające szpital i wyma-
gające całodobowej opieki nie mają 
zapewnionego wsparcia. Postępują-
ce zmiany w strukturze społecznej 
i niewielkie zaangażowanie osób 
starszych w różne formy aktyw-
ności społecznej, np. wolontariat, 
wskazują na potrzebę zapewnienia 
im wysokiej jakości usług opiekuń-
czych i pobudzenie ich aktywności, 
która mogłaby służyć społeczności 
lokalnej. Centrum Usług Społecz-
nych odpowiada na te potrzeby. <

z maszyny wyciągowej zostały tylko mury

Już po raz kolejny wojewoda 
śląski Jarosław Wieczorek przy-
łączył się do ogólnopolskiej 
kampanii Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
pn. „Kręci mnie bezpieczeń-
stwo… nad wodą”. Tegoroczna 
edycja wydarzenia odbyła się 
z inicjatywy starosty Bernarda 
Bednorza i życzliwości koman-
dora Bogdana Jankowskiego 
w powiecie bieruńsko-lędziń-
skim przy zbiorniku wodnym 
Dziećkowice, na terenie klubu 
żeglarskiego Yacht Club OPTY 
w Chełmie Śląskim.

Dla dzieci biorących udział w wyda-
rzeniu przygotowano szereg atrak-
cji odbywających się zarówno na 
lądzie, jak i w wodzie, w tym różne-
go rodzaju pokazy z udziałem psów 
ratowniczych, zawody sportowe 
czy też szkolenia m.in. z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy, które 
przygotowali pracownicy Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kry-
zysowego Urzędu Wojewódzkiego. 
Przybyli uczniowie mieli okazję 
przejechać się łodzią motorową 
czy uczestniczyć w cyklu działań 
edukacyjnych dotyczących bez-
pieczeństwa nad wodą, w ramach 
których mogli sprawdzić swoją 
wiedzę i umiejętności praktyczne 

w licznych punktach tematycznych. 
Oprócz tego nie zabrakło prelekcji 
prowadzonych przez funkcjonariu-
szy Policji, pokazów wozu bojowe-
go i wyposażenia straży pożarnej, 
pokazów ratowania osób tonących. 
Jak co roku, akcja skierowana jest 
nie tylko do odpoczywających nad 
wodą dzieci i młodzieży, ale także 
dorosłych, w tym osób zarządzają-
cych obszarami wodnymi i kąpie-
liskami. Ćwiczenia ratownictwa 
motorowodnego na wodzie z łodzi 
motorowej obserwowali wojewoda 
Jarosław Wieczorek, kurator oświa-
ty Urszula Bauer, przewodnicząca 
Rady Powiatu Anna Kubica oraz 
starosta Bernard Bednorz. Całość 
koordynował dyrektor wydziału 
bezpieczenstwa wojewody Andrzej 
Szczeponek.

Organizatorami wydarzenia był 
Wydział Bezpieczeństwa i Zarzą-
dzania Kryzysowego ŚUW we współ-
pracy z władzami Chełmu Śląskiego 
i Imielina, a także powiatu bieruń-

sko-lędzińskiego. Atrakcje dla dzieci 
przygotowało WOPR, Straż Pożarna, 
Policja oraz WCPR. <

Oprac. na podst. 

http://www.katowice.uw.gov.pl

nad wodą z wojewodą
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Znamy już wyniki matur w sesji 
majowej. Swoje dane na 
początku lipca ogłosiła Okrę-
gowa Komisja Egzaminacyjna. 
Średnia zdawalność matur 
w województwie śląskim 
wyniosła 79,06%.

W bieruńskim Liceum Ogólnokształ-
cącym, gdzie wyniki matur były naj-
lepsze, do egzaminów przystąpiło 
85 absolwentów – wszyscy, którzy 
ukończyli w tym roku szkołę. Zdało 
82, czyli 96,5%. Z trójki, której w sesji 
majowej się nie powiodło, dwie 
osoby mogą przystąpić do poprawek 
w sierpniu. Jedna będzie musiała 
ponownie przystąpić do egzaminu 
dojrzałości w przyszłym roku.

W lędzińskim ogólniaku, działają-
cym w Powiatowym Zespole Szkół 
było w tym roku 18 absolwentów 
i wszyscy przystąpili do matury. 
Zdało 10 z nich, co daje zdawalność 
na poziomie 55,6%. Siedem osób 
ma prawo przystąpić do egzami-
nów poprawkowych, jedna do egza-
minów maturalnych będzie mogła 
przystąpić za rok.

Jeśli chodzi o technika, PZS 
w Bieruniu ukończyło w tym roku 
86 absolwentów, a 73 przystąpi-
ło do matury. Z tej liczby 60 osób 
zdało maturę w maju (82,19%), 
jedenastka może przystąpić do 
poprawek w sierpniu, a dwie osoby 
będą mogły zdawać maturę za rok. 
Procentowa zdawalność w stosun-

ku do liczby absolwentów wyniosła 
tu 69,76%.

Technikum w PZS w Lędzinach 
ukończyło 63 uczniów. Do matury 
przystąpiły 34 osoby, zdało 29, co daje 
zdawalność na poziomie 85,3%. Pozo-
stali maturzyści mogą przystąpić do 
egzaminów poprawkowych w sierp-
niu. Zdawalność w stosunku do liczby 
absolwentów technikum wyniosła 46%.

Dla 25 maturzystów egzaminy 
dojrzałości wciąż trwają. Ostatecz-
ne wyniki matur w powiatowych 
szkołach poznamy po sierpniowych 
poprawkach. Wtedy także okaże się 
(wstępnie, bo uczniom przysługują 
odwołania w przypadku niezdania), 
jak naszym technikom poszły egza-
miny zawodowe. <

Nasz powiat w ramach realiza-
cji projektu pn. „Zwiększenie 
zdolności instytucjonalnej 
i skuteczności administracji 
publicznej poprzez rozbudo-
wę i modernizację referen-
cyjnych baz danych powiato-
wych rejestrów publicznych” 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego na lata 2014-
2020, pozyskał nowe dane 
przestrzenne. Na projekt ten 
powiat jako jeden z sześciu 
samorządów w województwie 
śląskim uzyskał dofinansowa-
nie ponad 4,0 mln złotych.

Jednym z zadań projektu było 
wykonanie zdjęć pionowych, ukoś-
nych oraz wykonanie skaningu 
laserowego pokrywającego swym 
zasięgiem całość powiatu. Na ich 
podstawie dzięki zastosowanym 
technologiom opracowano i udo-
stępniono na portalach interne-
towych fotoplany ukośne, portal 
retromapy oraz opracowano model 
3D powiatu. Z danych korzystać 
mogą nie tylko urzędnicy czy 
inwestorzy, ale też mieszkańcy. 
Portale dostępne są bezpłatnie 
przez przeglądarkę internetową 
bez potrzeby instalowania dodat-

kowych wtyczek czy aplikacji. 
Interfejs służący do ich obsługi 
jest przyjazny i intuicyjny dla każ-
dego. Serwisy działają również na 
urządzeniach mobilnych.

fOTOPLaNy ukOśNe
Fotoplany ukośne dostępne są 

pod adresem http://powiatbl.
ukosne.pl . Na portalu prezento-
wane są zdjęcia lotnicze prezentu-

jące widok terenu nie tylko z góry, 
ale również z czterech stron świa-
ta. Dzięki wyszukiwarce w łatwy 
i szybki sposób możemy przenieść 
się do interesującej Nas lokalizacji 
na mapie. 

reTrOmaPy
Portal retromapy dostępny jest 

pod adresem http://powiatbl.
retromapy.pl . Dzięki niemu 

użytkownicy mogą porównywać 
ze sobą mapy lotnicze z różnego 
okresu i analizować jakie zmia-
ny zachodził w terenie. Na dzień 
dzisiejszy dostępne są mapy 
z lat 1996, 2002, 2009, 2012, 2015, 
2017.

mOdeL 3d
Model 3D Powiatu bieruńsko– 

lędzińskiego dostępny jest pod 

adresem http://powiatbl.pol-
ska3d.pl . Na podstawie zdjęć 
ukośnych oraz lotniczego skanin-
gu laserowego zbudowano model 
3D powiatu. W zależności od oglą-
danego fragmentu powiatu i jego 
przybliżenia można zmieniać kąt 
nachylenia czy obracać się wokół 
wybranego obiektu.

Dane pozyskała i opracowała 
firma MGGP Areo z Tarnowa. <

powiat na fotoplanach ukośnych i nie tylko…(za unijne pieniądze)

powiat powyżej średniej
Kolejna inwestycja powiatu 
bieruńsko-lędzińskiego dobie-
ga końca. Obok środków na 
drogi czy utworzenie Centrum 
Usług Społecznych, władze 
powiatu zdobyły również 
pieniądze na budowę nowych 
warsztatów w Powiatowym 
Zespole Szkół w Bieruniu.

Dawniej wychowankowie szkoły 
uczyli się zawodu w zaadaptowa-
nych piwnicach, na sprzęcie rodem 
z minionej epoki. Od września wkro-
czą w zupełnie nową, edukacyjną 
rzeczywistość. Na powierzchni 300 
metrów kwadratowych utworzono 
pięć doskonale wyposażonych war-
sztatów – trzy o profilu mechanicz-
nym i dwa warsztaty elektryczne. 
Do tego szatnie, toalety, łazienki, 
pomieszczenia socjalne i pokój do 
wspólnego spożywania posiłków. 
W pomieszczeniach warsztatowych 
na uczniów PZS w Bieruniu czeka 12 
nowoczesnych maszyn i urządzeń. 

Koszt inwestycji to 2,5 miliona zło-
tych. Środki na ten cel pozyskano 
z programu wsparcia szkolnictwa 
zawodowego Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Śląskiego.

Radości z zakończonej inwe-
stycji nie kryje dyrektor placówki. 
– W tym roku obchodzimy jubileusz 
40. lecia naszej szkoły. Trudno było-
by wymarzyć sobie lepszy prezent 
– mówi Teresa Horst.

PZS w Bieruniu kształci m.in. 
w zawodach technik elektryk i tech-
nik mechanik. Do szkoły uczęszcza 
w sumie 600 uczniów. Zdaniem 
Anny Kubicy, przewodniczącej Rady 
Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego 
pieniądze wydane na kształcenie 
młodzieży to najlepsza inwestycja.

– Szkoły powiatu bieruńsko-
lędzińskiego są nie tylko przyjazne 
uczniom, ale również coraz bar-
dziej nowoczesne. Nasza dobrze 
wyedukowana młodzież będzie 
w przyszłości budować silny powiat 
– dodaje Anna Kubica.  mw

nowe pracownie na 40-lecie
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Targi mają już ugruntowaną pozycję pośród ślą-
skich imprez wystawienniczych i są jedynym 
tego typu przedsięwzięciem, przygotowywanym 
przez samorząd. Powiat bieruńsko-lędziński już 
od piętnastu lat organizuje imielińską imprezę 
wystawienniczą, która szczególnie ma promo-
wać lokalne firmy i służyć integracji naszego 
środowiska gospodarczego. 

W targach uczestniczyło ponad 60 wystawców 
z terenu powiatu, Śląska i kraju, prezentujących 
bardzo różnorodną ofertę – od nowatorskich 
rozwiązań grzewczych, poprzez propozycje dla 
domu i ogrodu, reklamę, możliwości atrakcyjne-
go spędzenia urlopu po samochody. Przez dwa 
dni dopisała pogoda, nie zawiodła publiczność, 
tym bardziej, że tegoroczne targi po raz drugi już 
towarzyszyły Dniom Imielina. 

Wspólna organizacja obu imprez pozwoliła na 
przygotowanie bogatej oprawy muzycznej. Na 
estradzie wystąpili: Dawid Kwiatkowski, Agniesz-
ka Chylińska, Marcin Daniec, Sound’n’Grace, 
Imielińska Orkiestra Dęta i Grzegorz Kapołka 
Trio. Dużym zainteresowaniem cieszyła się „Eko-

Konferencja”, poświęcona działaniom powiatu 
i miasta Imielin na rzecz ograniczenia niskiej 
emisji, którą uzupełniły prezentacje przygoto-
wane przez firmy: „Soffio”, „Rafał” i Ekoenergia 
Silesia S.A. 

Nie zabrakowało atrakcji dla dorosłych i dzieci. 
Przyznano tradycyjne nagrody targowe i wyróż-
nienia oraz statuetki: „Honorowego Złotego Liś-
cia” i „Pioniera Targów” – nagrody specjalne 
przyznane w związku z upływem piętnastu lat 
odkąd organizowana jest nasza impreza wysta-
wiennicza i 20-leciem powiatu bieruńsko-lędziń-
skiego. 

Złote liście trafiły w tym roku do firm za pro-
dukty i technologie pionierskie które są produ-
kowane np. tylko w jedynej fabryce w Europie 
a dokładnie w Polsce w Bieruniu, albo wytwo-
rzone jako myśl technologiczna pokazana na 
targach po raz pierwszy w Polsce. 

– W imieniu swoim oraz całego zespołu orga-
nizacyjnego pragnę serdecznie podziękować 
przedsiębiorcom i odwiedzającym za udział 
w tegorocznej XII edycji Powiatowych Targów 

Przedsiębiorczości i Ekologii – podsumowu-
je przewodnicząca Rady Powiatu Anna Kubica 
– Dziękuję za zaangażowanie w przygotowanie 
atrakcyjnej i różnorodnej oferty wystawienniczej. 
Mam nadzieję, że nowe kontakty oraz rozmowy 
handlowe przeprowadzone podczas dwóch dni 
targowych przyniosą Państwu realne korzyści 
i zaprocentują w przyszłości. Jesteśmy otwarci 
na Państwa uwagi i sugestie, które są dla nas 
cennym źródłem informacji oraz motywacją do 
dalszych działań.

zk

powiat zaprezentował 
swoją przedsiębiorczość
7 i 8 lipca tradycyjnie w Imielinie odbyły się Powiatowe Targi Przedsiębiorczości i Ekologii. 
Otwarcia imprezy dokonali: starosta Bieruńsko-Lędziński Bernard Bednorz, przewodnicząca 
Rady Powiatu Anna Kubica, burmistrz Imielina Jan Chwiędacz, poseł Marek Wójcik i prof. 
Jan Klimek. 

ZłOty LIść  
Za ekSpOZycję 

taRgOwą tRafIł  
dO fIRmy:

< SM Automatic z Imielina,

wyróżnienia
otrzymały firmy:
< Electron Centrum 

Elektrotechniki Marek Nawrocki 
z Imielina

< Ekosun Sp. z o.o. 
z Bielska Białej

Złoty Liść za produkt 
targowy trafił do:

< NITROERG S.A. z Bierunia

wyróżnienia otrzymały:
< Mawit – domy drewniane 
w technologii szkieletowej 

– Imielin
< Lifepolska – balie i sauny 

ogrodowe – Imielin

ZłOty LIść  
Za technOLOgIę 

„pRO-ekO” tRafIł dO:
< Soffio – ścienne panele 
grzewcze – Czechowice 

Dziedzice/Lędziny

wyróżnienia otrzymały:
< Sklep  Zielarsko-Medyczny 

św. Anny – Lędziny
< Firma „Rafał” Michał 

Nawrocki – Imielin

hOnOROwy ZłOty LIść 
tRafIł dO: 

< Stowarzyszenia 
Przedsiębiorców Imielina

ponadto, przyznano 
statuetki pioniera targów, 

które otrzymali:  
< Pan Joachim Pinocy 

i firma „PINOCY” – Lędziny
< Spółdzielnia 

Usługowo-Handlowa „Jedność” 
– Bieruń

< GRANITEX  
Wiesław Wójcik – Bieruń

StaroSta 
BerNard BedNOrz

„Najlepszą metodą przewidywa-
nia przyszłości jest jej tworzenie” 
– ta maksyma Petera Druckera ojca 
współczesnych metod zarządzania 
towarzyszy rozwojowi powiatu od 
zawsze. Dlatego powiat bieruńsko-
lędziński postrzegany jest jako pre-
kursor rozwiązań proekologicznych. 
Słowo prekursor jest tu wizytówką 
powiatu nowoczesnego, stosują-
cego nietypowe nigdzie wcześniej 
nie stosowane metody, sposoby czy 
rozwiązania. To słowa z konferencji 

targowej „Przez przedsiębiorczość 
i ekologię  do zrównoważonego roz-
woju lokalnego” Tegoroczna konfe-
rencja targowa jako priorytet posta-
wiła sobie rozważania na tematy 
ochrony powietrza jako konieczności 
dla przetrwania ludzkości. I referaty 
prelegentów to potwierdzają. 

Od 2003 roku na terenie powiatu 
bieruńsko-lędzińskiego realizowany 
jest program ograniczania niskiej 
emisji praktycznie we wszystkich 
gminach, czyli wymiany źródeł 
ciepła na ekologiczne. W ubiegłym 
roku ponownie do tego programu 
przystąpił Imielin i Bieruń, w tym 
roku Lędziny się przymierzają. Te 
programy znalazły u nas wsparcie  
i po raz pierwszy w historii nasze-
go powiatu z własnych środków 
dokładamy do wymiany pieców na 
terenie naszych gmin.  Powód jest 
prozaiczny – 55% udziału w uwal-
nianiu zanieczyszczeń do atmosfe-
ry w aglomeracji śląskiej ma niska 
emisja. W 2004 roku z kominów 
wypływało do atmosfery 27 000 ton 

zanieczyszczeń. W latach 2013-2015 
już tylko 11 000 ton. Naszymi działa-
niami obniżyliśmy poziom emisji aż 
o 60%. Wpływ na to miało zarówno 
dołożenie przez powiat 1000 zło-
tych do wymiany pieca, jak i ciągłe 
nagłaśnianie tematu. Im więcej się 
o tym mówi, tym więcej ludzi zasta-
nawia się, ile znaczy pozostawienie 
czystego środowiska dla przyszłych 
pokoleń dzieci i wnuków.

Niestety, coraz częściej mamy 
do czynienia ze zjawiskiem smogu. 
Wystarczy niekorzystny układ ciś-
nienia, brak wiatru i się dusimy. We 
współpracy z Wojewódzkim Inspek-
toratem Ochrony Środowiska w Kato-
wicach od początku grudnia ubr. do 4 
stycznia tego roku mierzyliśmy pozio-
my stężeń zanieczyszczeń powietrza 
w Lędzinach przy Przedszkolu nr 2 
za pomocą mobilnej stacji pomiaro-
wej. Stężenie pyłów PM 10 przekro-
czone było średniodobowo w tym 
czasie nawet o 300%. Benzo(a)piren, 
który wytwarzają np. silniki spali-
nowe, przekraczał średniodobowo 

dopuszczalne normy aż o 1600%. To 
odbije się na naszym zdrowiu i przy-
szłych pokoleń. To przecież czynniki 
rakotwórcze, szczególnie raka płuc, 
my dorośli może przeżyjemy ale nie 
niszczmy zdrowia naszych dzieci 
jeśli je kochamy.

Przypomnę, że do 1 stycznia 2022 
roku muszą zostać wymienione 
wszystkie piece najniższych klas. Za 
niespełna 10 lat muszą zniknąć pozo-
stałe kotły niższej klasy, niż piąta. 
Dlatego od 2017 roku powiat wspiera 
ograniczanie niskiej emisji, mimo że 
nie jest to jego zadanie i w związku 
z tym nie może ubiegać się o dofinan-
sowanie takich działań. Dokładamy 
więc z własnej kasy. Bo jak nie my, to 
kto to zrobi? Jako pierwszy skorzy-
stał w ubiegłym roku Imielin. Bieruń 
korzysta od tego roku.

Programy ograniczania niskiej 
emisji wdrażane w gminach powiatu 
w roku 2003, 2004, 2005 dotyczyły 
zarówno wymiany kotła, jak i instala-
cji paneli słonecznych. Wielu miesz-
kańców skorzystało z tego wariantu 

i te urządzenia funkcjonują do dziś. 
Między innymi takie wspólne sta-
rania owocują przyrostem liczby 
mieszkańców w powiecie, choć ten-
dencje w całej Polsce są odwrotne. 
W 1999 roku było nas 55 tysięcy, 
teraz jest nas już ponad 58 000.

Sami też dajemy przykład: powiat 
bieruńsko-lędziński ma od 2010 roku 
siedzibę ogrzewaną i chłodzoną 
w zależności od potrzeb przy pomo-
cy pomp ciepła.

Do 2032 roku musimy się pozbyć 
całego azbestu z terenu powiatu. To 
około 180 000 m2 powierzchni. Dla-
tego wydaliśmy również już ponad 
750 000 złotych na dofinansowanie 
jego usuwania ze środków przezna-
czonych w budżecie na ochronę śro-
dowiska. W efekcie udało się pozbyć 
44%  azbestu. Niestety, Najwyższa 
Izba Kontroli zakwestionowała takie 
przeznaczenie środków dla miesz-
kańców. Ten rok może być już więc 
ostatnim, w którym dofinansowu-
jemy likwidację azbestu dla osób 
fizycznych.
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Pierwsze Metropolitalne Święto 
Rodziny w powiecie bieruńsko-
lędzińskim odbyło się z sukcesem, 
ale nie bez przeszkód. Finalnie 
jednak święto się udało i mieszkańcy 
naszego powiatu mogli w niedzie-
lę 24 czerwca rodzinnie, aktywnie 
i atrakcyjnie spędzić czas.

Zaplanowana na 3 czerwca impreza 
musiała zostać przeniesiona na inny ter-
min ze względu na ulewne deszcze, jakie 
przechodziły nad naszym regionem rano 
tego dnia. Późnej wbrew prognozom się 
rozpogodziło, ale na powrót do pierwot-
nych planów było już za późno. Ze wzglę-
du na zaproszonych gości odbyło się jedy-
nie uroczyste otwarcie wystawy „Ojcowie 
niepodległości”. Przecięcia wstęgi doko-
nali Anna Kubica – przewodnicząca Rady 
Powiatu, Bernard Bednorz – starosta bie-
ruńsko-lędziński oraz dr Andrzej Sznaj-

der – dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci 
Narodowej w Katowicach.

Impreza, która odbyła się ostatecznie trzy 
tygodnie później, przebiegła przy zmiennej 
aurze. „Zainaugurowała” ją krótka, ale rzę-
sista ulewa, która przeszła nad Starostwem 
Powiatowym. Na szczęście mieszkańcy się 
nie wystraszyli i przeczekali deszcz w budyn-
ku starostwa i pod rozstawionymi namiotami, 
a potem był już czas dobrej zabawy. 

Barwny, rodzinny festyn – jeszcze w sło-
necznych promieniach – rozpoczęli muzy-
cy ze Stowarzyszenia Orkiestra Dęta KWK 
„Piast”. Na scenie pojawiły się zespoły 
dziecięce i młodzieżowe oraz uznany God’s 
Property oraz uznany Krzysztof Szyma-
szek. Organizatorzy zaoferowali publicz-
ności wiele innych atrakcji, była powiatowa 
Policja z własnym stoiskiem oraz pokazem 
akcji z udziałem policyjnego psa, wirujący 
samochód – można w nim było poczuć się 
jak w trakcie dachowania pojazdu, mode-

larze, stoisko z nowościami wydawniczy-
mi Stowarzyszenia Rozwoju Zawodowego 
Śląska i Małopolski oraz kącik medyczny 
MZOZ Lędziny (min. oferujące darmowe 
badania pomiarów cukru w krwi). Różno-
rodna była również oferta gastronomiczna. 
Muzyka, taniec, konkursy i zabawy wypeł-
niły wielogodzinny piknik rodzinny.

Wspierające organizatorów władze powiatu 
reprezentowali przewodnicząca Rady Powia-
tu Anna Kubica i starosta Bernard Bednorz, 
Agnieszka Wyderka-Dyjecińska – wiceprze-
wodnicząca Rady Powiatu, która ufundowała 
nagrodę dla najliczniejszej rodziny wielopo-
koleniowej – rodzinną sesję zdjęciową – oraz 
członek Zarządu Henryk Paruzel.

Organizatorami pikniku byli: Akcja Kato-
licka, parafie św. Barbary, św. Bartłomieja 
i Najświętszego Serca Jezusowego, miasto 
Bieruń oraz powiat bieruńsko-lędziński, 
który wsparł piknik organizacyjnie, jak 
również i finansowo. <

co się odwlecze, uda się późniejPrezentacje laureatów
Złoty Liść targowy  

Za technoLogię „pro-eko”

Takiego wystawcy jeszcze nie było. Młody miesz-
kaniec Lędzin, budynek poglądowy: własny dom 
w Lędzinach, fabryka w Czechowicach-Dziedzi-
cach, zaś produkt targowy wyjątkowy – innowacyjny 
system grzewczy jako własna myśl technologiczna. 
To firma Soffio Sp. z o.o. z Lędzin.

Panele Grzewcze Soffio to nowe, polskie rozwiązanie 
wprowadzane na rynek światowy w 2016 roku, cechują-
ce się prostym montażem i pozwalające uzyskać duże 
oszczędności energii w porównaniu do tradycyjnie sto-
sowanych rozwiązań, to ekonomiczne gospodarowanie 
ciepłem – brak kurzu i alergenów – brak wilgoci i pleś-
ni na ścianach – optymalna wilgotność powietrza bez 
dodatkowych nawilżaczy – zmniejszenie zapotrzebo-
wanie na moc ciepną nawet o 24 %.

Instalacja oparta jest na ściennych panelach grzew-
czych w formie płyt kartonowo-gipsowych z rurkami 
gazowymi w środku albo jako moduły podtynkowe. 
Ścienne panele grzewcze doskonale sprawdzają się 
w budownictwie tradycyjnym i nowoczesnym, zaś 
instalacja systemu odbywa się bez specjalistycznego 
sprzętu przy użyciu standardowych zaworów i rurek 
PVC. Montaż paneli nie wymaga też uprawnień, dla-
tego udaje się ją przeprowadzić nawet samodzielnie. 
Właściwości nowatorskich paneli wynikają bezpo-
średnio z ich szczególnej budowy. Pojedynczy moduł 
składa się z dwóch podzespołów. Pierwszy to umiesz-
czony w dolnej części urządzenia kolektor, z którego 
ciepło jest przenoszone na siedem elementów radia-
cyjnych. Tył izolowany jest trzywarstwowym ekranem 
promiennikowym. System w wersji podtynkowej oraz 
kartonowo-gipsowej czyli do domów murowanych 
jak również szkieletowych czy renowacji. Co ważne, 
system pozwala na obniżenie temperatury powietrza 
o kilka stopni, przy zachowaniu poczucia komfortu 
termicznego. 

Asortyment ściennych paneli grzewczych Soffio 
polega na wodnym przepływie niskotemperaturowym 
do każdego rodzaju zasilania (woda w obiegu podgrze-
wana jest piecem węglowym, gazowym  jak również 
panele mogą być całkowicie elektryczne), mogą być 
sterowane przez system inteligentnego domu Paigo. 
Dzięki najnowocześniejszym rozwiązaniom typu 
smart, nie ma potrzeby budowania komina czy kupna 
pieca. Sterowanie ogrzewaniem odbywa się z panelu 
telefonu. Dodatkowo, poprzez zainstalowanie specjal-
nych mierników mocy, realnie obniża koszty zużycia 
energii. Im większe gospodarstwo, tym oszczędność 
jest większa. Pięcioosobowa rodzina może zaoszczę-
dzić rocznie nawet 900 zł na systemie sterowania 
elektrycznością, a na eksploatacji centralnego ogrze-
wania nawet 50% porównując do tradycyjnych rozwią-
zań grzewczych. Koszty oraz czas wykonania samej 
instalacji również ulegają zmniejszeniu. System ide-
alny do odnawialnych źródeł energii – np. FOTOWOL-
TAIKI dzięki którym ogrzewanie może być nawet cał-
kowicie za darmo. Kontrolowanie domu nigdy nie było 
łatwiejsze i przyjemniejsze. Kotłownią czy piecem 
jest tablet i telefon z aplikacją. Czysto i bez kurzu. 
Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.
soffio.pl  

 Produkt produkowany 
przez Polskiego regionalnego producenta.
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Powiatowe Igrzyska Osób Niepeł-
nosprawnych to impreza o cha-
rakterze integracyjno-sportowym. 
Adresaci XIX Powiatowych Igrzysk 
Osób Niepełnosprawnych to osoby 
z dysfunkcją narządu wzroku, 
słuchu, ruchu, upośledzone umy-
słowo oraz upośledzone ze sprzę-
żeniami, a także niepełnosprawni 
ruchowo w normie intelektual-
nej z terenu powiatu bieruńsko-
lędzińskiego, miast: Tychy, Mysło-
wice, Oświęcim, Pszczyna, Kato-
wice, Mikołów.

W organizację zaangażowa-
nych było prawie 150 wolontariu-
szy: 61 z Powiatowego Zespołu 
Szkół w Lędzinach, 44 z Liceum 
Ogólnokształcącego w Bieruniu 
i 42 z Powiatowego Zespołu Szkół 
w Bieruniu. Młodzież zaangażowała 
się w pomoc przy zawodach sporto-
wych, obsłudze sprzętu sportowe-
go, wręczaniu medali i dyplomów, 
utrzymaniu czystości na płycie boi-
ska, przy stołach uczestników oraz 
w strefie kibiców, wydawaniu posił-
ków oraz obsłudze gości.

Znicz tegorocznych Powiatowych 
Igrzysk Osób Niepełnosprawnych 
zaprojektował Sebastian Szafar-
czyk. Od 5 lat uczestniczy w zaję-
ciach Warsztatu Terapii Zajęciowej. 
Artysta dał się poznać jako autor 
przepięknych prac wykonanych 
techniką linorytu, które cechują się 
niezwykłą dokładnością, są cieka-
we, niepowtarzalne i urzekają spo-
sobem wykonania. Stworzył swój 
własny niepowtarzalny styl.

 Na co dzień reprezentuje Ośro-
dek Błogosławiona Karolina na licz-
nych konkursach plastycznych. 

Do jego największych osiągnięć 
należą:
<  I miejsce w konkursie plastycz-

nym „Sport i ja”, Olimpiada 
Radości, Ruda Śląska, 2016 r.

<  II miejsce w konkursie „Art-brut. 
Poza ramy”, Mysłowice , 2016r.

<  III miejsce w konkursie „Art-brut. 
Poza ramy”, Mysłowice , 2018r.

Wyróżnienie w konkursie „Art-brut. 
Poza ramy”, Mysłowice , 2017r.

Wniesienia znicza dokonała 
Agnieszka Gajkowska, uczestniczka 
Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Lędzinach. Agnieszka Gajkowska 
od 8 lat uczestniczy w zajęciach pro-
wadzonych przez Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Lędzinach. Co roku 
bierze aktywny udział w Powiatowych 
Igrzyskach Osób Niepełnospraw-
nych. Aktywnie uczestniczy w życiu 
społecznym Ośrodka Błogosławiona 
Karolina oraz godnie go reprezentuje 
w licznych konkursach i zawodach. 

Nowością organizacyjną tego-
rocznych igrzysk były medale dla 
wyróżnionych uczestników za 
zajęcie odpowiednio 1, 2 i 3 miej-
sca w poszczególnych konkuren-

cjach, wręczane w trakcie trwa-
nia Igrzysk. Medale pamiątkowe, 
dyplomy, puchary otrzymali wszy-
scy uczestnicy.

Oprócz nowego znicza i medali 
dla najlepszych zawodników były 
i inne zmiany, w tym nowe ustawie-
nie zawodników na boisku w półko-
lu, żeby wywołać poczucie jedności 
uczestników Igrzysk, udział staro-
sty i przewodniczącej Rady Powiatu 
w ceremonii otwarcia, liczny udział 
zaproszonych gości.

Oprawę sportowych zmagań 
stanowiły m.in.: poczęstunek dla 

uczestników igrzysk, klowni, którzy 
podczas trwania imprezy zapew-
niali atrakcje uczestnikom, występy 
orkiestry, występy mażoretek oraz 
wypuszczenie 200 gołębi i 150 balo-
nów na inaugurację. 

Igrzyska odbywają się cyklicznie 
od 1999 roku. Jak co roku impreza 
była przede wszystkim przepeł-
nionym serdecznością, ciepłem 
i szczerą radością spotkaniem inte-
gracyjnym przedstawicieli różnych 
środowisk. To wspaniały festyn 
i zabawa, która przyciągnęła ponad 
tysięczną widownię. <

XiX igrzyska z nowościami
13 czerwca na boisku MKS Lędziny odbyły się XIX Igrzyska Osób Niepełnosprawnych. W zawo-
dach wzięło udział 460 uczestników. Organizatorem wydarzenia był Powiat Bieruńsko-Lędziński, 
a patronat nad wydarzeniem objął Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

heNryk ParuzeL, 
człONek zarządu POwIaTu

W pracy zawsze byłem zwo-
lennikiem zmian. Lubię podej-
mować w pewnym stopniu 
ryzyko i ponosić pełną odpowie-
dzialność za zmiany. Nie znoszę 
rutyny, szablonowego działania, 
ponieważ wtedy nie ma postępu, 
rozwoju, pobudzania innowacyj-
ności wśród pracowników. Dla-
tego w tym roku na XIX Powia-
towych Igrzyskach Osób Niepeł-
nosprawnych było tyle zmian 
organizacyjnych, które dopro-
wadziły do osiągnięcia głównego 
celu, czyli szczęścia, satysfakcji, 
radości wszystkich uczestników 
zawodów przy zachowaniu cha-
rakteru tej wspaniałej imprezy.

Żeby to uzyskać, trzeba było 
wykonać tytaniczną pracę, za 
którą dziękuję dziś pracownikom 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie i starostwa, zarządowi 
Miejskiego Klubu Sportowego 
Lędziny, dyrekcji i pracownikom 
Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Lędzinach Caritas Archidiece-
zji Katowickiej, szkołom, wolon-
tariuszom. Bez Was nie byłoby 
tych igrzysk.  

Miałem szczęście i zaszczyt 
obserwować wiekie emocje 
kibicując zawodnikom, a potem 
wręczając medale zwycięzcom 
i zapewniam wszystkich, że 
byłem wzruszony widząc dum-
nych, szczęśliwych, roześmia-
nych zawodników; to nagroda, 
która zrekompensowała każdy 
organizacyjny trud. 

Chcę podkreślić jeszcze raz, 
że ten sukces to nie tylko moja 
zasługa,  wielkie podziękowania 
i szacunek należą się przede 
wszystkim całemu zespołowi 
organizacyjnemu.

Potwierdza się  prawda, że 
w zgodzie i wzajemnym szacun-
ku wobec siebie można wszyst-
ko osiągnąć. 

Na zakończenie mam wielką 
prośbę do nowych władz lokal-
nych o przeprowadzenie remon-
tu generalnego stadionu w 2019 
roku. Jest to piękny obiekt spor-
towy, o który warto zadbać. <
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Dzięki uchwale Rady Powiatu 
mieszkańcy dziewięciu bieruńskich 
ulic, którym władze miasta nadały 
w marcu nowe nazwy, będą zwolnie-
ni w starostwie z opłat przy wymia-
nie dowodu rejestracyjnego i prawa 
jazdy. Wymiana dokumentów jest 
konieczna ze względu na wynikłe 
zmiany w adresie zamieszkania, ale 
ponieważ nastąpiły one w wyniku 
działań administracyjnych nieza-
leżnych od mieszkańców, istnie-
je prawna możliwość zwolnienia 
ich z tych opłat. I władze powiatu 
z tej możliwości skorzystały, choć 
uszczupli to wpływy do powiatowej 

kasy. Nie będzie opłat za te doku-
menty wnoszonych przez mieszkań-
ców, a dodatkowo starostwo z włas-
nych środków zapłaci Państwowej 
Wytwórni Papierów Wartościowych 
za wytworzenie dokumentów. 

Zwolnienia dotyczą mieszkań-
ców ulic: Stanisława Ligonia, Józefa 
Lompy, Krętej, Łąkowej, Koralowej, 
Turkusowej, Marmurowej, ks. Jana 
Dzierżonia i Widokowej.

Wymiana prawa jazdy kosztuje 100 
złotych, a dowodu rejestracyjnego 54 
złote. Właściciel prawa jazdy i samo-
chodu zaoszczędzi więc 154 złote. 
Małżeństwo z jednym samochodem, 

w którym oboje małżonkowie są 
kierowcami, będzie mieć 254 złote 
oszczędności. A jeśli, na przykład, 
w małżeństwie jest dwóch kierowców 
i każdy ma swój samochód, oszczęd-
ności sięgną już 308 złotych. 

Wnioski o wymianę dokumen-
tów można składać od 23 lipca 
do końca roku. Jest też warunek: 
zmiana nazw ulic jest jedynym 
powodem konieczności wymiany 
dokumentów. Jeśli łączy się ona np. 
z upływem ważności dokumentu 
albo zmianą nazwiska lub miejsca 
zamieszkania właściciela, zwolnie-
nie przestaje działać. <

prawa jazdy i dowody rejestracyjne bez opłat

Wizerunek jest we współczes-
nym świecie niezwykle ważny 
i stanowi istotny czynnik oceny 
człowieka. Chcemy wyglą-
dać atrakcyjnie nie tylko dla 
innych, ale przede wszystkim 
dla samych siebie, bo wyglą-
dając dobrze, czujemy się 
lepiej. Nic zatem dziwnego, że 
coraz więcej ludzi w dziedzinie 
pielęgnacji urody i kreowania 
wizerunku korzysta z usług 
profesjonalistów. Stwarza to 
ogromne zapotrzebowanie na 
wykwalifikowane kosmetyczki.

Powiatowy Zespół Szkół w Lędzi-
nach odpowiadając na potrzeby 
rynku pracy już od kilku lat kształ-
ci w policealnej szkole dla doro-
słych na kierunku technik usług 
kosmetycznych. Nauka w szkole 
trwa cztery semestry i jest bezpłat-
na. Zajęcia odbywają się w trybie 
zaocznym – w weekendy. Na życze-
nie grupy istnieje również możli-
wość prowadzenia zajęć w trybie 
wieczorowym. 

Słuchaczki w nowoczesnych 
i doskonale wyposażonych pracow-
niach poznają tajniki kosmetyki 
pielęgnacyjnej i upiększającej twa-
rzy, szyi i dekoltu oraz dłoni, stóp 
i ciała. Zajęcia te zdecydowanie 
różnią się od typowych zajęć szkol-
nych, bowiem polegają na prak-
tycznym wykonywaniu zabiegów. 
W czasie zajęć można się zatem 
nie tylko wiele nauczyć, ale również 
poddać przyjemnemu zabiegowi 
pielęgnacyjnemu lub upiększają-
cemu. Nauka na tym kierunku jest 
więc pożyteczna, a zarazem bar-
dzo przyjemna. Ponadto słuchaczki 
zdobywają wiedzę z zakresu przed-
siębiorczości oraz działalności 
gospodarczej i usługowej w salonie 
kosmetycznym. Dzięki współpracy 
z renomowanymi firmami kosme-
tycznymi, poza realizacją podstawy 
programowej dla zawodu technik 
usług kosmetycznych, szkoła oferu-
je także możliwość zdobycia dodat-
kowej wiedzy w czasie warsztatów 
i szkoleń, np. z przedłużania rzęs 
metodą 1:1 czy mezoterapii igłowej. 

Uzyskanie dodatkowych umiejętno-
ści zwiększa szanse absolwentek 
na rynku pracy.

Na uwagę zasługuje fakt, iż słu-
chaczkom osiągającym najlepsze 
wyniki w nauce, szkoła zapewnia 
bezpłatne praktyki zagraniczne. 
W roku szkolnym 2017/2018 pięć 
słuchaczek technikum usług kos-
metycznych w PZS w Lędzinach 
wyjechało do Londynu, gdzie przez 
dwa tygodnie w profesjonalnych 
salonach pod okiem doświadczo-
nych kosmetyczek zgłębiało tajniki 
zawodu, m.in. masaż twarzy i dekol-
tu, depilację woskiem, makijaż 
permanentny i wiele innych. Takie 
praktyki zwiększają szanse przy-
szłych kosmetyczek na europej-
skim rynku pracy, dają możliwości 
rozwoju zawodowego i osobistego 
oraz wzmacniają poczucie własnej 
wartości.

Po ukończeniu dwuletniej nauki 
i uzyskaniu kwalifikacji do wyko-
nywania zawodu przed absolwent-
kami otwierają się ogromne per-
spektywy zawodowe na współczes-
nym rynku pracy. Mogą założyć 

własną działalności gospodarczą 
albo szybko znaleźć zatrudnienie 
w salonach kosmetycznych, salo-
nach Wellness&Spa lub gabinetach 
odnowy biologicznej. 

Technik usług kosmetycznych 
w Powiatowym Zespole Szkół 
w Lędzinach to atrakcyjna oferta 
dla wszystkich pań, które ukoń-
czyły szkołę średnią. Matura nie 
jest wymagana, co nie oznacza, że 
posiadanie dyplomu wyższej uczel-
ni stanowi przeszkodę – wśród 
słuchaczek są również panie 
z wyższym wykształceniem. Wiek 
też nie jest przeszkodą – podczas 
rekrutacji szkoła nie stosuje ogra-
niczeń wiekowych, a w jednej gru-
pie kształcą się matki i córki. To 
oferta skierowana do pań chcących 
zdobyć atrakcyjny i dobrze płatny 
zawód, nabyć przydatne kwalifi-
kacje, albo po prostu takich, które 
interesują się kosmetologią i wiza-
żem, dbają o siebie i chcą te zain-
teresowania rozwijać w przyjaznej 
atmosferze pod okiem profesjona-
listów w doskonałych warunkach 
nowoczesnej szkoły. <

sztuka wydobywania piękna 
w pzs w lędzinach

OśrOdkI, kTóre Brały udzIał w IgrzySkach:
<   Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Błogosławiona Karolina-

Warsztat Terapii Zajęciowej w Lędzinach
<   Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Błogosławiona Karolina 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Lędzinach
<   Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Błogosławiona Karolina 

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno-Wychowawczy w Lędzinach4
<   Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Błogosławiona Karolina 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Mysłowicach
<   Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin 

w Chełmie Śląskim
<   Lędzińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich 

Rodzin 
<   Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,RADOŚĆ ŻYCIA” 

w Bieruniu
<   Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Imielinie
<   Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr2 w Lędzinach
<   Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach
<   Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Chełmie Ślą-

skim
<   Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola 

Miarki w Lędzinach
<   Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im G. Morcin-

ka w Lędzinach
<   Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Bieruniu
<   Gminna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jerzego 

Popiełuszki w Świerczyńcu
<   Gminne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileu-

szowego w Bojszowach 
<   Szkoła Podstawowa nr 66 im. Janusza Korczaka w Katowicach
<   Szkoła Podstawowa nr 37 im. Ks. Jana Twardowskiego w Katowicach
<   Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Radość” War-

sztaty Terapii Zajęciowej w Mysłowicach
<   Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Święta Faustyna, Warsztat 

Terapii Zajęciowej w Tychach
<   Zespól Szkół Specjalnych Nr 8 w Tychach
<   Przedszkole Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 

w Tychach
<   Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Ośrodek Rehabilitacyjno – Opie-

kuńczy w Mysłowicach 
<   Polski Związek Niewidomych – Okręg Śląski – Koło Tychy
<   Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Mysłowicach
<   Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inte-

lektualną Koło w Pszczynie
<   Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Oświęcimiu

SzkOły zaaNgaŻOwaNe:
<   Szkoła Podstawowa nr 3 im. J.Ch. Ruberga w Lędzinach
<   Szkoła Podstawowa nr 4 w Lędzinach
<   Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu
<   Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Sląskich w Bieruniu
<   Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach
<   Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Bieruniu
<   Gminne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszo-

wego w Bojszowach
<   Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. G. Morcinka 

w Lędzinach
<   Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu
<   Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie
<   Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. Miarki 

w Lędzinach

rOzegraNe  
kONkureNcJe:
<   biegowe:
– 50 m (do 7 lat) 100 m, 200m,
– sztafety 4 x 50 m 
<   techniczne:
– skok w dal z miejsca,
– pchnięcie kulą (4 kg M, 3 kg K), 
–  rzut piłeczką palantową kobiet 

i mężczyzn.

<   dla osób o niskiej sprawności 
fizycznej:

dla zawodników poruszających 
się na wózkach inwalidzkich:

–  wyścig na 25m, 50m, slalom 
30m, rzut piłeczką palantową, 
pchnięcie kulą.

dla zawodników ze sprzężonym 
uszkodzeniem aparatu ruchu:
–  chód z asystą/balkonik, kule itp. 

10m, 25m, 50m, rzut piłeczką 
palantową. 

dla zawodników o najniższej 
sprawności fizycznej, którzy nie 
brali  udziału w konkurencjach 
biegowych i technicznych:
–  konkurencje Programu Treningu 

Aktywności Motorycznej.
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W Polsce jest to zawód nowy. 
Został wprowadzony do klasyfika-
cji zawodów szkolnictwa zawodo-
wego w 2010 roku. I już po pięciu 
latach znalazł się na liście kie-
runków, w których kształci Powia-
towy Zespół Szkół w Lędzinach. 
W związku z tym, Starostwo Powia-
towe dołożyło wszelkich starań, 
aby w szkole powstały nowoczesne 
pracownie dla kierunku OZE. Ich 
koszt to 400 tysięcy złotych. Żeby 
powstały, wykonany został grun-
towny remont dwóch sal lekcyj-
nych z wymianą sieci elektrycznej 
i drzwi oraz pracami elektroinsta-
lacyjnymi. Na zewnętrznej elewa-
cji budynku zainstalowane zostały 
ogniwa fotowoltaiczne o łącznej 
mocy 3,5 kW oraz wiatrak na dachu 
szkoły, które mogą produkować 
prąd wystarczający do pokrycia 
nawet 1/3 zapotrzebownia placów-
ki na energię elektryczną. Nowo 
wykonane ogniwa zostały włączo-
ne do sieci energetycznej Tauron, 
a tablica umieszczona w pracowni 
podaje na bieżąco aktualne dane 
dotyczące produkcji prądu przez 
szkolne źródła energii odnawialnej.

W nowych pracowniach mieszczą 
się stanowiska dydaktyczne umoż-
liwiające uczniom zapoznanie się 
z najważniejszymi instalacjami do 
produkcji energii ze źródeł odnawial-
nych. Należą do nich m.in. kolektor 

słoneczny, moduł fotowoltaiczny, 
pompa ciepła i turbina wiatrowa. 
W ten sposób nauczyciele i uczniowie 
PZS w Lędzinach zyskali dostęp do 
najlepszych narzędzi do nauki  tego 
przyszłościowego zawodu. Kierunek 
ten, mimo iż pozornie dotyczy dość 
wąskiej dziedziny, jaką są odnawialne 
źródła energii, w praktyce  zapewnia 
uczniom gruntowne przygotowanie 
do pracy w kilku dziedzinach tech-
niki związanych z budownictwem, 
elektryką i energetyką lub  dalszego 
kształcenia na uczelniach  wyższych.

Sale wyposażone zostały w nowe 
meble, a każde stanowisko pracy 
w laptopa. 

Młodzież z powiatu bieruńsko-
lędzińskiego oraz okolic ma zatem 
szansę zdobycia atrakcyjnego 
zawodu w Powiatowym Zespole 
Szkół w Lędzinach przy pomocy 
najnowocześniejszych narzędzi. 
Już przed końcem roku ucznio-
wie mogli korzystać z modeli 
instalacji do produkcji energii 
z ekologicznych źródeł. Pełną parą 
nauka w pracowni Eko-lab ruszy 
we wrześniu. Będą z niej korzy-
stać przyszli technicy urządzeń 
i systemów energetyki odnawial-
nej, a także uczniowie innych kie-
runków w zakresie, jaki obejmuje 
ich program nauczania. < 

w pzs w lędzinach powstały nowe pracownie dla technika 
urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (OZE)
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to zawód, który przygotowuje profesjonalne 
kadry zajmujące się obsługą i nadzorem infrastruktury energetyki odnawialnej, wykorzystującej 
źródła energii o charakterze niekonwencjonalnym – słońce, wiatr, wodę, biomasę. Obecny rynek 
pracy poszukuje specjalistów w zakresie odnawialnych źródeł energii, dlatego lędziński PZS przy-
gotowuje przyszłych pracowników tej rozwojowej branży.

W przededniu zakończenia roku 
szkolnego w Powiatowym Zespole 
Szkół w Bieruniu odbyło się uro-
czyste podsumowanie czteroty-
godniowych zagranicznych staży 
zawodowych 29 uczniów techni-
kum. Mechanicy i elektrycy zdo-
bywali doświadczenia zawodowe 
w Niemczech, natomiast informa-
tycy oraz żywieniowcy we Wło-

szech. Wyjazd był również wspa-
niałą przygodą turystyczną i kul-
turalną, uczniowie z grupy nie-
mieckiej zwiedzili Berlin, Lipsk, 
Drezno i Halle, grupa włoska 
„zaliczyła” Mediolan, San Marino, 
Florencję i Wenecję. 

Podczas spotkania koordyna-
torzy projektu – pani Agnieszka 
Malik oraz pan Robert Szalonek 

wraz z panią Agnieszką Wyderką 
– Dyjecińską, wiceprzewodniczącą 
Rady Powiatu, wręczyli certyfika-
ty poświadczające nabyte przez 
uczestników projektu umiejętności. 
Uczniowie podzielili się wrażeniami 
z wyjazdów pokazując prezentacje 
multimedialne oraz filmy z pobytu 
w Niemczech i we Włoszech. Wśród 
zaproszonych gości byli również 

rodzice uczniów. Wykwintną opra-
wę kulinarną spotkania stworzyli 
żywieniowcy pod okiem nauczycieli 
przedmiotów gastronomicznych, 
a całości dopełniły przygotowane 
specjalnie na tę okazję torty ze 
zdjęciami uczestników.

Projekt stażu zawodowego 
w Niemczech i Włoszech pod 
hasłem „Uczniowie PZS Bieruń 

na drodze do sukcesu w karierze 
zawodowej” realizowany w ramach 
programu ERASMUS+, zaplano-
wany został na rok 2018 i 2019 dla 
grupy 58 uczniów technikum infor-
matycznego, technikum żywienia 
i usług gastronomicznych, techni-
kum mechanicznego i technikum 
elektrycznego Powiatowego Zespo-
łu Szkół w Bieruniu. < 

staże zakończone, certyfikaty rozdane
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Już od 2011 roku uczniowie techni-
kum, jako pierwsi w powiecie bie-
ruńsko-lędzińskim, wyjechali na 
zagraniczne miesięczne praktyki 
zawodowe do Norwegii. Od tamte-
go czasu – najpierw w ramach pro-
gramu Leonardo da Vinci, a potem 
Erasmus+ -lędzińska młodzież 
rokrocznie, systematycznie odby-
wa praktyki w różnych krajach 
europejskich. 

Tylko w bieżącym roku szkol-
nym Powiatowy Zespół Szkół 
w Lędzinach zrealizował pro-
jekt „Poznajemy europejski świat 
pracy” oraz rozpoczął realizację 
dwuletniego projektu „Doskona-
lenie umiejętności posługiwania 
się językiem angielskim nauczy-
cieli i pracowników administracji 
nowoczesnej szkoły” w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój (POWER). Oba 
projekty, o łącznej wartości ponad 
584 tysięcy złotych, współfinanso-
wane są z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego.

W ramach projektu „Poznajemy 
europejski świat pracy”, na rea-
lizację którego szkoła pozyskała 
ze środków unijnych ponad 351 
tysięcy złotych, 28 uczniów klas 
trzecich technikum kształcących 
się w zawodach: technik logistyk, 
technik informatyk, technik elek-
tryk i technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej, a także 5 
słuchaczek policealnego Techni-
kum Usług Kosmetycznych oraz 
jeden absolwent, odbyło praktyki 
zawodowe w Hiszpanii oraz w Wiel-
kiej Brytanii. 

Podczas miesięcznego pobytu 
w Walencji młodzi informatycy two-
rzyli strony internetowe oraz wyko-
nywali prace serwisowe sprzętu 
komputerowego firmy Apple, adep-
ci logistyki zajmowali się inwen-
taryzacją hurtowni instalacyjnej, 
logistyką regionalnych wyrobów 
spożywczych i logistyką rowerową, 
a elektrycy serwisowali, mierzyli 
i konserwowali instalacje oświetle-
niowe i urządzenia gospodarstwa 
domowego. 

Natomiast uczniowie technikum 
urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej uczestniczyli w wykła-
dach na Uniwersytecie w Walencji 
i dokonywali pomiarów instalacji 
fotowoltaicznych i wiatrowych. 

Z kolei lędzińskie kosmetyczki 
rozwijały posiadane umiejętności 
w londyńskich salonach. 

Zdobyta wiedza i doświadczenie 
niewątpliwie podniesie atrakcyj-
ność wszystkich uczestników pro-
jektu, nie tylko na polskim ale rów-
nież europejskim rynku pracy. 

Podwyższenie kwalifikacji zawo-
dowych jest bardzo ważnym, ale 
nie jedynym założeniem projektu. 
W myśl zasady, że podróże posze-
rzają horyzonty, uczniowie PZS 
w Lędzinach uczestniczyli w lek-
cjach języka hiszpańskiego i angiel-
skiego, poznawali hiszpańską i bry-
tyjską kulturę oraz zwiedzali niesa-
mowite miejsca. 

Co więcej, zarówno przelot jak 
i pobyt (miesięczny w Walencji 
i dwutygodniowy w Londynie) nie 
kosztował uczestników bądź ich 
rodziców ani złotówki, bowiem 
każdy uczeń biorący udział w takich 
zagranicznych wyjazdach, oprócz 
utrzymania, otrzymuje kieszonko-
we ze środków przeznaczonych na 
realizację projektu. Takie wyjazdy 
przyczyniają się do podniesienia 
samooceny uczestników, pozwalają 
wzbogacić umiejętności językowe 
i dają motywację do dalszego ucze-
nia się języków obcych i podnosze-
nia kwalifikacji zawodowych.

Kolejnym przedsięwzięciem rea-
lizowanym przez Powiatowy Zespół 
Szkół w Lędzinach jest projekt pro-
gramu Erasmus + Akcja KA1 Edu-
kacja szkolna – mobilność kadry 
edukacji szkolnej „Doskonalenie 
umiejętności posługiwania się języ-
kiem angielskim nauczycieli i pra-
cowników administracji nowoczes-
nej szkoły”. Projekt przeznaczony 
jest dla nauczycieli i kadry szkolnej 
zainteresowanej podnoszeniem 
swoich kwalifikacji i zdobywa-
niem wiedzy na kursach zagra-
nicznych w całości finansowanych 
przez Unię Europejską. Projekt, na 
którego realizację lędziński PZS 
pozyskał ponad 233 tysiące zło-
tych, realizowany będzie do końca 
września 2019 roku. Dotychczas 
czworo nauczycieli w czasie ferii 
zimowych wyjechało na kursy języ-
kowe na Maltę, do Irlandii i Wielkiej 
Brytanii. W wakacje 2018 roku oraz 
w ferie zimowe 2019 roku kolejni 
nauczyciele wyjadą na kursy języ-
kowe i metodyczne, a zdobytą wie-
dzę i umiejętności wykorzystają 
w swojej codziennej pracy, na czym 
skorzystają przede wszystkim ucz-
niowie.

Lędzińscy nauczyciele wiedzą 
o tym doskonale, ponieważ to nie 
pierwszy tego typu projekt, w któ-
rym biorą udział. W latach 2016-
2017 PZS w Lędzinach realizował 
projekt unijny „Droga do sukcesu 
uczniów i nauczycieli poprzez 
rozwój kompetencji kluczowych”. 
Jego efekty zachęciły do napisa-
nia kolejnego projektu i ubiega-
nie się o jego dofinansowanie ze 
środków unijnych, co zakończyło 
się sukcesem.  Zdobywanie wie-
dzy za granicą to doskonała oka-

zja do zobaczenia, jak funkcjonują 
przedsiębiorstwa w krajach euro-
pejskich, poznania innych kultur, 
zwiedzenia przepięknych miejsc 
i podniesienia swoich kompeten-
cji językowych i nawiązania mię-
dzynarodowych znajomości, czyli 
to po prostu wspaniała szansa na 
rozwój. 

Powiatowy Zespół Szkół w Lędzi-
nach od lat jest autorem międzyna-
rodowych projektów, by taką szan-
sę stwarzać zarówno uczniom, jak 
i nauczycielom. < 

pzs w lędzinach – nie ma sobie równych 
w pozyskiwaniu i wykorzystaniu funduszy unijnych 
na realizację międzynarodowych projektów
Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach skutecznie pozyskując i wykorzystując fundusze europejskie, 
stwarza swoim uczniom warunki do zdobywania wiedzy i umiejętności odpowiadających europej-
skim standardom. Nie ulega wątpliwości, że lędziński PZS jest liderem w zakresie realizacji pro-
jektów unijnych, w ramach których swoje kompetencje zawodowe i językowe podnoszą zarówno 
uczniowie, jak i nauczyciele. 
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Ruszyła kolejna edycja wakacyj-
nej, rodzinnej imprezy rowerowej 
„Korona powiatu do zdobycia”. 
W dwie niedziele lipca (8 i 22) i dwie 
sierpnia (12, 19) od godz. 15.00 do 
19.00 na wzniesieniach powiatu bie-
ruńsko-lędzińskiego przy wiatach 
i punktach przystankowych: Imie-
lin – Kopiec Wolności, Chełm Śląski 
– Smutna Góra, Lędziny – Klemen-
sowa Góra, Bieruń – Chełmeczki 
można zdobywać pieczątki potwier-
dzające uczestnictwo w imprezie 
oraz uczestniczyć w quizie wiedzy 
poświęconym 20-leciu powiatu 
i 100-leciu niepodległości państwa. 
Na uczestników czekają nagrody. 
By je zdobyć, wystarczy jedna pie-
czątka, choć im więcej zdobytych 
szczytów, tym nagrody atrakcyj-
niejsze.

Impreza z edycji na edycję cieszy 
się coraz większą popularnością. 
W ubiegłym roku zgłosiło się 350 
uczestników, w tym roku już 550. < 

wystartowała korona powiatu

Rozwijanie wyobraźni i twórczej 
aktywności wśród młodzieży i doro-
słych oraz wymiana doświadczeń 
różnych grup fotografików, to główne 
cele konkursu fotograficznego „Lato 
w obiektywie 2018” organizowane-
go przez Miejski Ośrodek Kultury 
w Lędzinach.

konkurs odbędzie się w dwóch 
kategoriach: 
1.  młodzież w wieku od 15 do 

18 roku życia, miasta Lędzi-
ny i gmin ościennych 

2.  dorośli od 19 roku życia, 
miasta Lędziny i gmin 
ościennych.

Termin nadesłania prac na adres 
organizatora upływa 15 września 
2018 r. (liczy się data dostarczenia 
prac do Miejskiego Ośrodka Kultu-
ry w Lędzinach). Więcej informacji 
w regulaminie dostępnym na stronie 
powiatu www.powiatbl.pl i Miejskie-
go Ośrodka Kultury www.mokledziny.
pl z zakładce konkursy. <

wakacje w kadrze z nagrodami

W 2005 roku Wydział Kultury 
i Sportu Starostwa Powiato-
wego podjął się organizacji 
cyklicznych plenerów malar-
skich pod hasłem „Między 
Wieżami”, które miały służyć 
dalszemu integrowaniu się 
lokalnego środowiska plasty-
ków. 

Uczestnicy tych plenerów zgodnie 
potwierdzają, iż zamysł ich orga-
nizatorów w pełni się sprawdził. 
Wytworzyła się spora grupa plasty-
ków, zarówno profesjonalnych, jak 
i nieprofesjonalnych, wewnątrz któ-
rej zadzierzgnięto wielorakie więzi, 
w tym osobiste i artystyczne.

Tegoroczna, siódma już edycja 
pleneru powiatowego odbywa się 
pod tytułem „Odmienność w jed-
ności – jedność w odmienności”, 
a jego komisarzem jest ponownie 
imielinianka Urszula Figiel-Szczep-
ka.Pierwsze spotkanie plenerowe 
miało miejsce na rynku Bieru-
nia Starego, w sobotę, 9 czerwca. 
W imieniu starosty Bernarda Bed-
norza ponad dwudziestu malarzy 
powitał Zdzisław Kantor, zastępca 
naczelnika Wydziału Kultury i Spor-
tu. Następnie artyści wyruszyli 
w różne strony miasta, by szukać 
tematów malarskich. Tylko troje 
pozostało na rynku i zaczęło malo-
wać jego fragmenty.

Drugie spotkanie plenerowe 
odbyło się dwa tygodnie później, 
23 czerwca, w Imielinie, również 
z udziałem ponad dwudziestu pla-
styków, których przed zabytkową 
kapliczką pw. Najświętszej Maryi 
Panny Częstochowskiej powitała 

Agnieszka Krawczyk ze wspomnia-
nego wydziału, a oficjalnego otwar-
cia spotkania dokonała przewodni-
cząca Rady Powiatu – Anna Kubica. 
Ze względu na kapryśną pogodę 
najpierw wszyscy zebrani udali 
się budynku Biblioteki Miejskiej na 
kawę i ciasteczka, a potem – gdy 
pogoda się poprawiła, większość 
plastyków wyruszyła „na miasto” 
poszukać inspiracji artystycznych, 
a część z nich pozostała w biblio-
tece, by tam szkicować i malować 
widoki Imielina z poziomu drugiego 
piętra.

Dodajmy, że w obydwu spot-
kaniach uczestniczyły też grupy 
sympatyków malarstwa, którzy 
najczęściej podejmowali się szkico-
wania bądź malowania dla własnej 
satysfakcji. Trzecie spotkanie ple-
nerowe zaplanowano na 31 sierpnia 
przy budynku Starostwa Powiato-
wego, a na 21 i 22 września wyjazd 
plenerowy w Ustroniu. Tradycyjnie 
wystawa obrazów w galerii staro-
stwa stanowić będzie zwieńczenie 
tegorocznego pleneru powiatowego.

mirosław Leszczyk

odmienność w jedności 
– jedność w odmienności

Drużyna chłopców zakwalifikowała się do wielkiego 
finału ogólnopolskiego wygrywając wszystkie spotkania, 
dziewczęta zajęły 3 miejsce. Na koniec turnieju puchary 
i medale wręczył dyrektor Liceum Ogólnokształcącego 
w Bieruniu  Romuald Kubiciel wraz z wiceprzewodni-
czącą Rady Powiatu  Agnieszką Wyderką-Dyjecińską.

Wielki finał to trzydniowe zmagania na Arena Kalisz 
18-20 czerwca. Pojawiło się tam 16 najlepszych drużyn 
chłopców oraz 16 drużyn dziewcząt. Po rozgrywkach 
– Mistrzowie Śląska z Bierunia – chłopięca drużyna 
„ORLIK BIERUŃ SP nr 1” Bieruń  pod opieką pani Kle-
mentyny Ficek zdobyła 7 miejsce w Polsce. <

kochają ręczną  
na orliku
8 czerwca 2018 r. na Orliku przy bieruńskim ogólniaku odbyły się eliminacje wojewódzkie do Ogól-
nopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej w ramach projektu realizowanego przez Fundację Orły Sportu 
“Kocham ręczną na Orliku” i Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bieruński Orlik był reprezentowany 
przez Szkołę Podstawową nr 1 w Bieruniu.
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W niedzielę, 17 czerwca przy parafii NSPJ w Bie-
runiu odbył się XXI Kiermasz Parafialny. Tego-
rocznej imprezie w 100 rocznicę odzyskania 
przez Polskę Niepodległości patronowało hasło: 
„Dwie miłości – Rodzina i Ojczyzna”. 

Imprezie towarzyszył konkurs pieśni patriotycznej, 
w którym udział wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawo-
wej nr 3 w Bieruniu: Antosia Kucz, Agata Ganobis, San-
dra Kostyra, Piotr Borkowy i Małgosia Borkowy, Laura 
Siatecka i Sonia Broncel. Wszytskim uczestnikom ks. 
proboszcz Jan Dąbek wręczył wyróżnienia i nagrody. 

Następnie młodzież oazowa wraz z grupą teatralną 
z Katowic przedstawiła spektakl, pt. „Niepodległość”. 
W części zatytułowanej „Wokalne perełki naszego 
powiatu” zaprezentowały się niezwykle utalentowane 
wokalistki – Bettina Krzykawska i Magdalena Sikora, 
którym wiceprzewodnicząca Rady Powiatu – Agnieszka 
Wyderka-Dyjecińska wręczyła podziękowania i pamiąt-
kowe upominki. 

W ramach popołudnia kiermaszowego odbył się 
pokaz ratownictwa OSP w Bieruniu oraz turniej szacho-

wy „Jeden na dziecięciu”, w którym zmagało się dzie-
sięciu śmiałków z mistrzem szachowym – Krzyszto-
fem Wilkiem. Każdy mógł nabyć los na loterię fantową. 
Nagrody główne to: rower, obiad w restauracji „Dego-
lówka”, sesja fotograficzna. Festyn obfitował w atrakcje 
dla dzieci, takie jak zjeżdżalnie, figloraj. Można było 
zakupić książki, krzewy, skosztować pysznej grochów-
ki, wypić kawę, zjeść ciastko. Na koniec rozstrzygnięto 
konkurs „Słodka blacha 2018”.

Gwiazdą wieczoru był wokalista zespołu „Universe” 
– Henryk Czich, który zaśpiewał piosenki z kilku zna-
nych płyt zespołu, a także z nowej płyty ewangelizacyj-
nej „Jak Anioł Gabriel”, którą wydał ostatnio. Licznie 
zgromadzona publiczność przyjęła koncert z dużym 
entuzjazmem. Po wszystkich występach nastąpiła 
emocjonująca aukcja obrazów, którą poprowadził Karol 
Trzoński oraz losowanie nagród. 

Impreza nie byłaby możliwa, gdyby nie zaangażowa-
nie wielu osób, w tym młodzieży i parafian. Kiermasz 
wsparło wielu sponsorów, którym w tym miejscu chce-
my serdecznie podziękować.

rafał Borkowy

XXi kiermasz parafialny z powiatowymi akcentami

Tradycyjnie w drugą niedzielę 
lipca, w ośrodku szkoleniowo-
hodowlanym „Trutowisko-Mur-
cki” odbyło się doroczne, siedem-
naste już, uroczyste spotkanie 
śląskich pszczelarzy, zwane też 
świętem pszczelarzy śląskich. 

Jak co roku rozpoczęła je msza 
dziękczynna w intencji pszczelarzy 
i ich rodzin, którą odprawił w drew-
nianym pawilonie „Pszczelnik” ks. 
biskup Jan Kopiec, ordynariusz die-
cezji gliwickiej, w koncelebrze z ks. 
Grzegorzem Kotyczką, kapelanem 
śląskich pszczelarzy, ks. Mikołajem  
Skawińskim, kapelanem śląskich 
leśników i ojcem Alanem Ruskiem 
ofm. Do mszy śpiewał „Chór Świę-
tego Józefa” z Zabrzega pod dyrek-
cją Daniela Strządały i asystowało 
aż 17 pocztów sztandarowych z kół 
pszczelarskich.

W spotkaniu wzięli udział przed-
stawiciele zaprzyjaźnionych związ-
ków pszczelarskich z rejonu czę-
stochowskiego, podkarpackiego 
i wiślańskiego oraz związku pszcze-
larskiego w Czechach.

Podczas biesiady uhonorowano 
dwóch pszczelarzy społeczników: 
byłego i obecnego prezesa Rejonowego 
Koła Pszczelarzy „Bieruń” – Stanisła-
wa Czempasa i Tadeusza Mateję, któ-
rym wręczono, odpowiednio: Srebrną 
i Złotą Odznakę Honorową „Za Zasłu-
gi dla Województwa Śląskiego”. Głos 
zabrali liczni goście oficjalni, w tym 
poseł Barbara Chrobok, starosta Ber-
nard Bednorz oraz burmistrzowie: 
Krystyna Wróbel z Lędzin i Krystian 
Grzesica z Bierunia.

Dalsza część spotkania miała 
już charakter biesiady przy muzy-
ce i śpiewie Zespołu Śpiewaczego 
„Dąbie” z Psar pod dyrekcją Mirosła-
wa Krawczyka. Potem do tańca grali 
i śpiewali wspomniany M. Krawczyk 
i Mieczysław Horzela. Spora liczba 
osób wysłuchała bardzo ciekawego 
i wielce pożytecznego wykładu pt. 
„Jesienna wymiana matek”, który 
wygłosił Dymitrij Rakhmatulin, gość 
z Białorusi. Nie brakowało też chęt-
nych do zwiedzania stoiska koła 
pszczelarskiego z Gorzyc, wystawy 
plansz dotyczących hodowli pszczół, 
a nawet do wypróbowania swoich 
możliwości w wspinaniu się na drze-
wo z pomocą leziwa, czyli lin, któ-
rymi dawniej posługiwali się leśni 
bartnicy.

Biesiadnicy, których tego dnia 
przewinęło się przez polanę Hamerla 
ponad dwa tysiące, mogli aż do póź-
nego popołudnia, dzięki wspaniałej 
słonecznej pogodzie, korzystać z licz-
nych stoisk ze sprzętem do hodowli 
pszczół a nade wszystko z rozmai-
tymi produktami pszczelimi, w tym 
z miodami pitnymi oraz również 
z licznych stoisk małej gastronomii.

Przypomnijmy jeszcze w telegra-
ficznym skrócie akcenty powiatowe, 
a przede wszystkim znaczący wkład 
mieszkańców (głównie pszczela-
rzy społeczników) w przygotowanie 
i przeprowadzenie tegorocznego 
święta śląskich pszczelarzy. Jakkol-
wiek ośrodek Trutowisko-Murcki  

znajduje się już na terenie Katowic, 
bo w lasach murckowskich, tym nie-
mniej zbudowali go przede wszystkim 
członkowie Rejonowego Koła Pszcze-
larzy Bieruń. Oczywiście z dużym 
udziałem członków okolicznych kół, 
ale głównie właśnie oni. Od lat opie-
kunem tego ośrodka jest lędzinianin 
Edmund Bryjok, podwójny wice-
prezes, bo i zarządu ŚZP, i zarządu 
RKP Bieruń. Tradycyjnie więc główny 
ciężar przygotowania ośrodka oraz 
całej polany Hamerla do spotkania 
spoczywał na wolontariuszach RKP 
Bieruń (skupiającego głównie hodow-
ców pszczół z czterech gmin powiatu 
bieruńsko-lędzińskiego), wspoma-
ganych przez wolontariuszy Koła 
Pszczelarzy Bojszowy. – Cały sztab 
ludzi nam w tym pomagał, łącznie 
z niektórymi naszymi żonami, córka-
mi i synami, ale najbardziej wolonta-
riusze z wymienionych powyżej kół 
– mówi pan Edmund. mirosław Leszczyk

Przez najbliższy miesiąc 
w Galerii Starostwa Powia-
towego w Bieruniu można 
oglądać wystawę prezentującą 
polskie symbole narodowe na 
przestrzeni wieków. Jest ona 
kolejną ekspozycją, po plenero-
wej wystawie „Ojcowie Nie-
podległości”, która wpisuje się 
w obchody 100-lecia odzyska-
nia niepodległości przez Polskę. 

Na ścianach powiatowej galerii 
można prześledzić ewolucję naszych 
symboli narodowych, poczynając od 
znaków stosowanych przez Piastów, 
Andegawenów i Jagiellonów, przez 
okres Rzeczypospolitej Obojga Naro-
dów, królów elekcyjnych, czasy walki 
w obronie niepodległości, powstań 
narodowych, okres II Rzeczypospo-
litej i II wojny światowej, po czasy 
nam współczesne. Całości dopełniają 
bogato ilustrowane herbarze, monety 
i albumy prezentujące zastosowanie 
symboli narodowych na pieniądzach, 
pieczęciach, odznaczeniach, sztan-
darach i mundurach wojskowych. 
Wystawa została przygotowana 
w oparciu o opracowania i eksponaty, 
udostępnione przez uznanego heral-
dyka Romualda Kubiciela. 

Serdecznie zapraszamy do zwie-
dzania wystawy w godzinach urzę-
dowania Starostwa Powiatowego   
w Bieruniu. <

       

XVii spotkanie  
Śląskich pszczelarzy
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Historia polskich symboli narodowych 
w galerii starostwa powiatowego
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Dowodzące jak zwykle przygoto-
waniami i przebiegiem tej impre-
zy Danuta Płucieńczak (na lądzie) 
oraz Helena Palka (na wodzie) 
zgodnie stwierdziły: Była ona jesz-
cze bardziej udana i szczęśliwa niż 
w latach ubiegłych, a jej program 
został zrealizowany niemalże w stu 
procentach!

Jak co roku gościny osobom 
niepełnosprawnym, ich opieku-
nom i rodzinom z terenu powiatu 
bieruńsko-lędzińskiego udzielił 
Yacht Club Opty mający swą sie-
dzibę w Chełmie Śląskim, tuż przy 
Zbiorniku Imielińskim. 19 czerwca 
(wtorek), o godz. 12.00, przy dźwię-
kach hymnu państwowego, wciąg-
nięto flagę państwową na maszt. 
Oficjalnego otwarcia biwaku inte-
gracyjnego dokonał Bogdan Jan-
kowski, komandor wspomnianego 
klubu, w towarzystwie przedstawi-
cieli władz powiatu: Anny Kubicy 
– przewodniczącej Rady Powiatu, 
Henryka Paruzela – członka Zarzą-
du Powiatu, burmistrzów: Bierunia 
– Krystiana Grzesicy i Imielina 
– Jana Chwiędacza, wójta chełm-
skiego Stanisława Jagody, Marka 
Kumora– przewodniczącego Rady 
Gminy Bojszowy, Anny Wiaderny 
– sekretarz UM Lędziny, Ryszar-
da Kasprzyka – dyrektora Biura 
Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego 
LOK, Lidii Żurek – dyrektor PCPR 
i Franciszka Musioła – prezesa 
Zarządu Powiatowego LOK.

Dodajmy, że ponownie organiza-
torami tej imprezy były: YC OPTY, 
Zarząd Powiatowy LOK, Powiatowy 
Zespół Szkół w Lędzinach, Ośrodek 
Błogosławiona Karolina – Caritas 
w Lędzinach, cztery stowarzy-
szenia osób niepełnosprawnych 
działające w powiecie bieruńsko-
lędzińskim i Szkoła Podstawowa nr 
1 w Lędzinach.

W tym roku hasłem przewodnim 
biwaku integracyjnego była Ame-
ryka Północna, w związku z tym 
wykonywano ozdoby na czwartko-
wy „Bal indiański”, odpowiednie 
nakrycia głowy, malowano obrazki 
z życia tamtejszych mieszkańców 
itp. Nie brakowało też chętnych 
do nauki szant czy tańców zespo-
łowych, a także do udziału w kon-
kursach i grach sprawnościowych. 
Wymieńmy choćby mini grę tereno-
wą prowadzoną przez IV Środowi-
skową Drużynę Harcerską „Agri-
cola” z Hufca ZHP Mysłowice i XIV 
Drużynę Harcerską „Feniks” z SP 
w Chełmie Śl., gry i zabawy prowa-

dzone przez Mariusza Schulza bądź 
Michała Gandyka, zajęcia sportowe 
pod wodzą Anety Madejskiej czy 
zabawy ruchowe i sprawnościowe 
dla niepełnosprawnych jeżdżących 
na wózkach organizowane przez 
przedstawicieli firmy Ortomedica 
z Katowic. Ogromne zainteresowa-
nie wzbudził guiz pt.”Najciekawsze 
zakątki świata” przygotowany 
przez Środowiskowy Dom Samopo-
mocy w Mysłowicach, wchodzący 
w skład OBK w Lędzinach.

Uczestnicy biwaku chętnie korzy-
stali też z godzinnych przejażdżek 
żaglówkami po Zbiorniku Imieliń-
skim, z przejażdżki łodzią motorową 
OSP Czarnuchowice i przejażdżki 
bryczką Józefa Habeloka. W między-

czasie pobyt na teranach YC OPTY 
umilały im między innymi występy 
mima Ireneusza Krosnego, zespołów 
wokalno-muzycznych z SP w Cheł-
mie Śl., grupy aktorskiej ze Stowa-
rzyszenia Młodych Niepełnospraw-
nych „Na Start” w Chełmie Śląskim 
pod kierunkiem Teresy Misterek 
w przedstawieniu „Amerykańskie 
przygody”, grupy podopiecznych 
OBK w Lędzinach, które zaprezento-
wały przedstawienie pt. „Mam talent” 
oraz utwory wokalno-muzyczne.

Duże zainteresowanie wzbudziły 
również pokazy strażackie zaprzy-
jaźnionej jednostki OSP w Oświęci-
miu oraz relacja komandora Janu-
sza Szlachetki pt. „Cudze chwalicie 
– swego nie znacie. Pętla Żuławska” 

wraz z pokazem multimedialnym 
w „Tawernie Włoska Wioska”, po 
której liczna grupa oglądała tam 
mecz piłkarski Polska – Senegal.

Trzeci dzień biwaku stanowił 
niejako podsumowanie i zwieńcze-
nie całej imprezy. Najpierw odbyły 
się tradycyjne mini regaty 5-osobo-
wych załóg wioślarzy, reprezentują-
cych poszczególne stowarzyszenia 
i ośrodki osób niepełnosprawnych, 
które trzeci raz z kolei wygrała 
drużyna LSNRONiIR ze sternikiem 
Sławomirem Pilzem. Mnóstwo fraj-
dy wszystkim sprawiła wszystkim 
bardzo widowiskowa ceremonia 
chrztu żeglarskiego pod wodzą 
Neptuna, w którego rolę wcielił się 
po raz kolejny komandor Janusz 

Szlachetko, a rolę jego żony Sala-
cji pełniła Dominika Kolonko. Wrę-
czono również puchary, dyplomy, 
nagrody i medale najlepszym dru-
żynom w mini regatach i w quzie, 
a także dyplomy z podziękowania-
mi i pamiątkowe plakietki przed-
stawicielom organizatorów oraz 
sponsorów. Osobne podziękowania 
komandor B. Jankowski złożył też 
wspomnianym D. Płucieńczak i H. 
Palce, po czym dokonał oficjalnego 
zamknięcia biwaku żeglarskiego.

Spotkanie jednak trwało nadal, 
na scenie koncertował znany zespół 
wokalno-muzyczny „Faradajs” 
z Imielina, nie brakowało chętnych 
do udziału w „Balu indiańskim”, 
którego królową została wspo-
mniana Dominika Kolonko a królem 
Marcin Skipioł. Biesiadowano przy 
kiełbasce z grilla do późnego popo-
łudnia.

Na zakończenie trzeba koniecz-
nie wspomnieć o ogromnej roli 
wolontariuszy wspomagających 
organizatorów zarówno na lądzie, 
jak i na wodzie. Około 30 osób spo-
śród nich to uczniowie i absolwen-
ci PZS w Lędzinach, wspomagani 
przez grupę uczniów i nauczycie-
li z SP1 Lędziny oraz żeglarzy 
z chełmskiego YC OPTY oraz ratow-
ników z Oddziału Miejskiego WOPR 
w Katowicach (między innymi lędzi-
nianki Martyny Stalmach). Więk-
szość z nich już się zapisała w roli 
wolontariuszy na przyszłorocz-
ny biwak integracyjny, co bardzo 
dobrze świadczy zarówno o nich, 
jak i o samej imprezie. Dodajmy, że 
jak co roku obsługę grilla zapewnia-
li członkowie LSNRONiIR, głównie 
wiceprezes Stefan Bogacki.

mirosław Leszczyk

trzynasty, ale nie pechowy
Niektóre przesądne osoby spośród ponad 300 uczestników trzydniowego XIII Żeglarskiego Biwaku 
Integracyjnego z cyklu „Najciekawsze zakątki świata” obawiały się, że trzynasta edycja tej impre-
zy może być bardziej pechowa od poprzednich. Nic bardziej mylnego, nie było żadnych wpadek, 
nieprzewidzianych sytuacji, a wręcz przeciwnie. Dopisało wszystko – organizacja biwaku, uczest-
nicy, wolontariusze i gościnnie występujący artyści, nie wspominając już o wspaniałej słonecznej 
pogodzie.
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16 czerwca na zbiorniku wod-
nym przy lotnisku modelarskim 
w Bojszowach odbyły się IV Powia-
towe zawody modeli pływają-
cych. W zawodach uczestniczyli 
uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjalnych powiatu bieruńsko 
– lędzińskiego. Otwarcia zawodów 
dokonali: wójt Henryk Utrata i prze-
wodniczący Rady Gminy Marek 
Kumor. We wszystkich konkuren-
cjach wystartowało 18 zawodników, 
34 modelami. W poszczególnych 
konkurencjach zwyciężyli:

konkurencja łodzi żaglowych 
– przedszkola do 1 klasy:
1.  Kuba Stolarczyk  

Przedszkole Bieruń
2. Tymek Kucz Przedszkole Bieruń
3.  Szymon Osior  

Przedszkole Bieruń
4.  Mikołaj Milczanowski  

Przedszkole Lędziny
konkurencja łodzi żaglowych 
klasa 2 do 8 i gimnazja:
1.  Tomasz Jendrzejczyk 

SP Bojszowy
2. Kacper Urbańczyk SP Bieruń
3. Zosia Niesyto SP Bojszowy
4. Sebastian Wojciech SP Lędziny
5. Basia Durkalec SP Bieruń
konkurencja łodzi z napędem 
silnikowym:
1.  Tomasz Jendrzejczyk 

SP Bojszowy
2. Sebastian Wojciech SP Lędziny
3. Julia Jasińska SP nr1Bierun

4. Zosia Niesyto SP Bojszowy
5. Jakub Górowicz SP Bieruń
konkurencja łodzi z napędem 
Rc „Open”
1. Kacper Mrozek Bieruń
2. Kacper Urbańczyk Bieruń
3. Maciej Jura Jaworze
4. Basia Durkalec Bieruń
5. Nikodem Wojciech Lędziny

Zawody oceniała komisja sędziow-
ska w składzie: sędzia główny 
zawodów Marek Lizak, sędziowie 
Pomocniczy Jerzy Uzdrzychowski, 
Wojciech Mrozek, Kacper Mrozek, 
Janusz Musik. Kierownikiem zawo-
dów był Edmund Chrobok.

Zwycięzcy zawodów otrzymali 
medale, dyplomy oaz nagrody rze-
czowe, ufundowane przez Powiat 
Bieruńsko-Lędziński. Dekoracji 
zawodników dokonał Starosta Ber-
nard Bednorz, Franciszek Musioł 
prezes ZP LOK, sędziowie Marek 
Lizak, Wojciech Mrozek. Jedną 
z wielu atrakcji były pokazy makiet 
samolotów oraz przeloty wiatra-
kowca. <

tym razem ścigali się 
na wodzie

<  modelarze obchodzą swoje 
20-lecie w tym roku, prawda?

Istniejemy znacznie dłużej, zwłasz-
cza w Lędzinach, gdzie działamy od 
1997 roku. Od kiedy istnieje powiat, 
zmieniliśmy jednak strukturę na 
powiatową. Wcześniej działaliśmy 
jako zarząd miejski. Jako organiza-
cja powiatowa włączyliśmy w nasze 
struktury wszystkie gminy.
<  ale zaczęło się w Lędzinach.
Oczywiście tak. To jest stara ekipa 
modelarzy, która rozpoczęła działal-
ność jeszcze w Domu Kultury kopal-
ni Ziemowit, gdzie dzisiaj mieści się 
Urząd Miasta. Tam była modelarnia 
i ci wszyscy ludzie łącznie z byłym 
wicestarostą Markiem Banią tworzą 
dziś trzon modelarstwa w powiecie.
<  modelarstwo nie jest obec-

nie zbyt popularne. pewnie 
to znak czasów, w których 
młodzież znajduje sobie 
inne aktywności, króluje 
komputer. ale was to jakby 
nie dotyczyło, modelarze 
z terenu powiatu opierają 
się tym modom.

Stawiamy sobie za cel wyciąganie 
młodzieży z domów, sprzed kompu-
terów, z klatek schodowych,  ławek 
pod blokami, nieodpowiednich 
miejsc. Wiemy, co się dzieje, kiedy 
młodzi ludzie nie mają odpowiednie-
go zajęcia. Pojawiają się problemy, na 
przykład narkotyki. Naszą ambicją 
jest, by przyszli do nas, a młodzież 
naprawdę jest chętna, wystarczy 
dać im materiały i narzędzia do ręki 
a znajdą już sposób, by coś z tego 
stworzyć. Nawet, jeśli nie każdy 
zostanie modelarzem, bo nie każdy 
przecież musi być, to przynajmniej 
przekonają się, że mogą i potrafią 
coś zrobić. W szeregi modelarzy 
wkraczają o kilku lat osoby niepełno-
sprawne z ośrodka Caritas z Lędzin.
<  dużo narybku do was tra-

fia?
Przez nasze modelarnie przewija się 
sporo młodych ludzi. Jeśli z dwu-
dziestki pozostanie z nami 5 osób, to 
już jest super sprawa. Wciąż poku-
tuje pogląd, że modelarstwo to jest 
składanie patyczków, klejenie papie-
ru, trochę rysunków. Na początku 
z takim podejściem spotykałem 
się także w gminach, wśród burmi-
strzów, wójtów. Ale pokazaliśmy, że 
modelarstwo  o wiele więcej znaczy.
<  I tu dochodzimy do pytania: 

co daje modelarstwo?
Przede wszystkim uczy cierpliwości, 
a dzieci są rozbrykane. Tymczasem 
modelarstwo zmusza do myślenia, 
cierpliwości, współpracy z kolegami, 
współzawodnictwa. I nauki, bo bez 
geometrii, arytmetyki, np. przeliczania 
płata nośności, fizyki, chemii nie da 
się konstruować modeli. Nie mówiąc 

elektronice i to na wysokim poziomie, 
bo modele sterowane opierają się właś-
nie na niej. Modelarz musi wiedzieć 
co to jest i jak działa. Modelarstwo nie 
jest sposobem na życie, ale wiele do 
niego wnosi i jest bardzo rozwojowym 
hobby. Widzą to również rodzice i coraz 
częściej to oni inspirują swoje dzieci do 
udziału w zajęciach modelarskich. Nie-
którzy przywożą do nas dzieci z odle-
głych miejsc.
<  jak odległych?
Mamy na przykład wychowanka 
z Bielska. Chłopak jest z nami całe 
lata, ma niemałe osiągnięcia. Poczy-
nił już takie osiągnięcia, że jeździ ze 
swoimi modelami na pokazy.
<  wiele osób przewija się 

przez powiatowe modelar-
nie? jedni przychodzą, inni 
odchodzą…

To jest normalna kolej rzeczy. Dzieci, 
które do nas przychodzą i zostają, 
są z nami zwykle do końca szkoły 
średniej, choć bywają już rzadziej. 
bo potem przychodzi czas matur, 
egzaminów zawodowych. Odcho-
dzą w czasie studiów i wchodzenia 
w dorosłe życie – tworzenia rodziny, 
budowania kariery. A potem wracają.
<  naprawdę są tacy?
Mamy takich wychowanków, którzy 
zdobyli wykształcenie, pracę, założy-
li rodzinę i dzisiaj znowu są z nami. 
Chociaż nie wiem, jak to tłumaczą 
małżonkom (śmiech).
<  przyprowadzają dzieci?
Oczywiście, i to jest to! 
<  to może powie pan coś o sobie? 

jest pan prezesem Zarzą-
du powiatowego Ligi Obrony 
kraju, która na tym terenie 
zajmuje się głównie mode-
larstwem i modelarzem „od 
zawsze”. w pana przypadku 
ten scenariusz się spełnił?

Zaczynałem w tym samym okresie, 
co Janusz Musik, Marek Lizak, Marek 
Bania w Domu Kultury KWK Ziemowit. 
Kiedy Dom Kultury stał się Urzędem 
Miasta, a my weszliśmy w etap budo-
wania dorosłego życia, nasze drogi się 
rozeszły. Kiedy powstał powiat i jeden 
z nas – Marek Bania – został wicesta-
rostą, udało się reaktywować mode-
larstwo. Najpierw prezesem LOK był 
Józef Kaleta, potem św. pamięci Ste-
fan Stachoń, a po nim tę funkcję obją-
łem ja jako trzeci. Pełnię tę funkcję już 
10 lat, od 2008 roku.
<  a ile lat jest pan modela-

rzem?
50 lat.
<  pół wieku? 
Pół wieku.
<  Z czego jako prezes mode-

larzy jest pan najbardziej 
dumny?

Z tego, że pod patronatem i ze wspar-
ciem powiatu dopracowaliśmy się 6 

stałych imprez w roku. Zaczynamy 
od zawodów balonowych na przeło-
mie zimy i wiosny. To jest dobry czas, 
bo balony działają na ogrzane powie-
trze i żeby latać, wymagają niskich 
temperatur. Następne są zawody 
modeli szybowców szkolnych klasy 
F 1 ½, A ½, F1, Rc i rzutki. Odbywają 
się w maju na lotnisku przy Oficer-
skiej w Lędzinach. Z kolei w czerwcu 
mamy zawody modeli pływających 
w Bojszowach. Startuje w nich przede 
wszystkim młodzież szkół podstawo-
wych i gimnazjów, ostatnio zaczynają 
się nimi bawić nawet przedszkola-
ki. Potem są zawody akrobacyjne na 
lotnisku modelarskim w Bojszowach, 
które stworzyliśmy wspólnie z panem 
Chrobokim. W tej chwili to lotnisko 
osiągnęło już wyższy status, jest lot-
niskiem sportowym, i mogą na nim 
lądować lekkie samoloty i helikoptery. 
Na marginesie – powiat zyskał w ten 
sposób lotnisko na swoim terenie. 
A zaczęło się od modelarzy. Pomogła 
także dyrekcja bieruńskiego ERGu, 
bo był to teren zastrzeżony dla ruchu 
lotniczego. Dzięki współpracy dyrek-
tora oraz służb miejskich i powiato-
wych odstąpiono jednak od tej strefy 
i wydzielono strefę dla samolotów. 
Ale wracając do tematu: następnym 
etapem są zawody latawcowe we 
wrześniu, miesiącu wiatrów. Potem są 
jeszcze zawody modeli jeżdżących na 
torze modelarskich przy kopalni Zie-
mowit. Sezon kończymy na początku 
roku zawodami modeli halowych. 
Odbywają się na zmianę w halach 
ośrodka Centrum w Lędzinach, 
w gimnazjum w Imielinie i halach Boj-
szów oraz Bierunia. Możemy także 
pochwalić się wykonaniem modelu 
samolotu Fokker Rd I na zamówienie 
muzeum Śląskiego z okazji 100 roczni-
cy I Wojny światowej. Samolot Fokker 
Rd I był pilotowany przez Manfreda 
von Richthofena – czerwonego baro-
na. Wystawa międzynarodowa była 
organizowana i wystawiana w Polsce, 
Francji, Belgi, Anglii oraz Niemczech.  
<  plany?
Sześciokrotnie zorganizowaliśmy 
wielką imprezę międzynarodową 
– zawody modeli pływających na 
zbiorniku wody pitnej przy kopalni 
Ziemowit. To były 3-dniowe zawody 
o mistrzostwo Polski. Chcemy do 
tego wrócić. Pewnie nie będzie to 
łatwe, ale po to są problemy, żeby je 
rozwiązywać.
<  w Ilu miastach działają 

wasze modelarnie?
W Lędzinach, Bieruniu, Bojszowach 
i Imielinie. Jestem już po rozmowach 
z wójtem Chełmu Śląskiego i obiecał, 
że znajdzie miejsce na modelarnię 
w nowo powstałym ośrodku na tere-
nie gminy. Tak więc z pomocą władz 
powiatu i gmin jesteśmy wszędzie.<

Hobby bardzo 
rozwojowe
Z FRANCISZKIEM MUSIOłEM, prezesem  
Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju 
rozmawia Małgorzata Jędrzejczyk
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7 czerwca po raz szósty 
w LO im. Powstańców Śląskich 
w Bieruniu odbyło się uroczy-
ste otwarcie finałów Śląskiej 
Ligi Orlików W Piłce Nożnej 
O Puchar Marszałka Woje-
wództwa Śląskiego. Rozgryw-
ki objęte były patronatem 
marszałka. Turniej oficjalnie 
otwarli Bernard Bednorz 
– starosta bieruńsko-lędziński 
oraz Paweł Rasek z Urzędu 
Marszałkowskiego. – Najważ-
niejsze wydarzenia sportowe 
związane z programem Orlik 
dzieją się w naszym powiecie. 
Zaangażowaliśmy się w ten 
program z myślą o naszej 
młodzieży – mówił Bernard 
Bednorz. 

24 zespoły w trzech kategoriach 
wiekowych z całego województwa 
rywalizowały na obiektach spor-
towych powiatu bieruńsko-lędziń-
skiego. – W imieniu Marszałka 
składam gratulacje za bardzo dobrą 
organizację finałów – mówił Paweł 
Rasek Zastępca Dyrektora Wydzia-
łu Gospodarki, Turystyki i Sportu 
Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Śląskiego. 

– Atmosfera finału była wspaniała 
a organizacja na ‘szóstkę’. Jestem 
pod wrażeniem uroczystości otwar-
cia finału, która moim zdaniem była 
bez zarzutu i bardzo atrakcyjna. 
Również sposób przyjęcia młodych 
sportowców na boiskach w powiecie 
bieruńsko-lędzińskim zasługuje na 
najwyższe wyrazy szacunku wobec 
władz powiatu i bezpośrednich 
organizatorów. Gratuluję wszyst-
kim drużynom wzorowej sportowej 
postawy, a Liceum Ogólnokształ-
cącemu im. Powstańców Śląskich 
w Bieruniu wspaniałej organizacji 
eventu – stwierdził z kolei Prezes 
Śląskiego SZS w Katowicach Mie-
czysław Mielcarek.

Imprezę organizował Śląski 
Szkolny Związek Sportowy, Sta-
rostwo Powiatowe w Bieruniu 
oraz Liceum Ogólnokształcące im. 
Powstańców Śląskich w Bieruniu. 

Turniej  swoją obecnością 
zaszczycili m.in.: starosta Bernard 
Bednorz, Anna Kubica – przewod-
nicząca Rady Powiatu Bieruńsko-
Lędzińskiego, Agnieszka Wyderka-
Dyjecińska – wiceprzewodnicząca 
Rady Powiatu,  Krystian Grzesica 
– burmistrz Bierunia, Paweł Ras-
sek – zastępca dyrektora Wydzia-
łu Gospodarki, Turystyki i Sportu 
Urzędu Marszałkowskiego w Kato-
wicach, reprezentujący Marszałka 
Województwa Śląskiego, Mieczy-
sław Mielcarek – prezes Śląskiego 
Szkolnego Związku Sportowego, 
Henryk Dietmer – sekretarz Ślą-
skiego Szkolnego Związku Sporto-
wego. <

Śląski finał ligi orlików u nas, 
to już tradycja W IGRZYSKACh UCZESTNICZYLI:

LIceaLIada – dzIewczęTa 
(Orlik przy PZS W Bieruniu)
<  Gr  I – Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich 

Górach
<  Gr II – Liceum Ogólnokształcące Szkoły Mistrzostwa Sportowego 

w Katowicach (nie brały udziału w finale)
<  Gr III -  Zespół Szkół im. J. Kochanowskiego w Częstochowie
<  Gr IV – Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułto-

wach (nie brały udziału w finale)

LIceaLIada – chłOPcy 
(Orlik przy PZS w Lędzinach)
<  Gr I – Zespół Szkół im. M Konopnickiej w Pyskowicach
<  Gr II – Zespół Szkół nr 1 w Tychach
<  Gr III – I Liceum Ogólnokształcące w Jaworznie
<  Gr IV – Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim

IgrzySka młOdzIeŻy SzkOLNeJ – dzIewczęTa 
(Orlik przy LO w Bieruniu)
<  Gr I – Szkoła Podstawowa w Tworogu
<  Gr II – Gimnazjum nr 2 w Świętochłowicach
<  Gr III – Szkoła Podstawowa w Kroczycach
<  Gr IV – Szkoła Podstawowa nr 31 w Rybniku

IgrzySka młOdzIeŻy SzkOLNeJ – chłOPcy
(Boisko przy SP nr 3 w Bieruniu)
<  Gr I – Szkoła Podstawowa nr 29 w Zabrzu
<  Gr II – Szkoła Podstawowa nr 36 w Katowicach
<  Gr III – Szkoła Podstawowa nr 7 w Częstochowie
<  Gr IV – Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju

IgrzySka dzIecI – dzIewczęTa
(Boisko przy SP nr 1 w Imielinie)
<  Gr I – Szkoła Podstawowa nr 40 w Rudzie Śląskiej
<  Gr II – Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie
<  Gr III – Szkoła Podstawowa nr 42 w Sosnowcu
<  Gr IV – Szkoła Podstawowa w Czernicy

IgrzySka dzIecI – chłOPcy 
(Boisko przy SP w Bojszowach)
<  Gr I – Szkoła Podstawowa nr 45 w Bytomiu
<  Gr II – Szkoła Podstawowa nr 21 w Chorzowie
<  Gr III – Szkoła Podstawowa nr 8 w Dąbrowie Górniczej
<  Gr IV – Szkoła Podstawowa nr 2 Mistrzostwa Sportowego w Jastrzę-

biu-Zdroju


