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W uchwale RIO czytamy, że sprawozdanie 
z wykonania budżetu powiatu za rok ubiegły 
jest kompletne i nie występują w nim żadne 
rozbieżności. Dochody wyniosły 46 742 623,93 
zł, a wydatki 44 606 11,00 zł. Wykonanie budże-
tu zamknęło się nadwyżką budżetową w kwo-
cie 2 136 506,93 zł. W ubiegłym roku kolejny raz 
spadło zadłużenie powiatu (od 2014 roku z 4 do 
2 milionów złotych), wzrosła natomiast wartość 
majątku powiatu.

Do najważniejszych inwestycji w ubiegłym 
roku, na które w sumie udało się zdobyć ponad 
7 milionów zewnętrznych środków, należały: 
modernizacja ulic Goławieckiej, Bogusław-
skiego i Szenwalda z budową ścieżki pieszo–
rowerowej oraz przebudowa ulicy Podmiej-
skiej w Imielinie i budowa chodnika wzdłuż 
ulicy Ułańskiej w Lędzinach. Powiat kontynu-
ował dzieło rozbudowy ścieżek rowerowych 
i towarzyszącej infrastruktury, w tym wiat 
postojowych dla rowerzystów,  sfinansował 
system zabezpieczenia przeciwpożarowego 
serwerowni starostwa, zmodernizował  scho-
dy wejściowe do budynku  w Lędzinach przy 
Lędzińskiej 24 oraz zainwestował w system 
informatyczny monitoringu powodziowego. 
W ubiegłym roku kontynuowane były także 
inwestycje oświatowe. Najważniejszą była 
budowa warsztatów mechniczno–elektrycz-
nych z wyposażeniem w nowoczesne maszy-
ny cyfrowe w Powiatowym Zespole Szkół 
w Bieruniu oraz przygotowania do utworzenia 
pracowni energetyki odnawialnej w PZS–ie 
lędzińskim. Dzisiaj pracownia jest już na 

ukończeniu i poza walorami edukacyjnymi ma 
także wartość użytkową, bowiem zainstalowa-
ne na murach szkoły panele fotowoltaiczne są 
włączone w system zasilania szkoły i w związ-
ku z tym można spodziewać się oszczędności 
w rachunkach za zużycie energii. Liceum ogól-
nokształcące zyskało bodaj jedyną w woje-
wództwie pracownię multimedialną, w któ-
rej wykorzystywane są technologie 3D. Na 
ukończeniu są już prace związane z budową 
nowego elektronicznego systemu informacji 
przestrzennej, narzędzia pomocnego zarów-
no mieszkańcom, jak i inwestorom, na które 
powiat zdobył unijne dofinansowanie.

Powiat wspiera również inwestycje gminne: 
modernizację ulicy Wylotowej w Bieruniu, Miłej 

w Lędzinach i Bliskiej w Bojszowach. Na jego 
wsparcie mogą także liczyć instytucje pań-
stwowe, działające na terenie powiatu. Policja 
uzyskała wsparcie w postaci dofinansowania 
do samochodu hybrydowego, strażakom dofi-
nansowano zakup quada. 

W ubiegłym roku kontynuowane były: pro-
gram renowacji zabytków, o czym piszemy 
obszerniej w innym miejscu oraz program 
likwidacji azbestu. Ten ostatni musi niestety 
zostać zakończony w części skierowanej do 
osób fizycznych, bowiem Najwyższa Izba Kon-
troli zakwestionowała tę formę pomocy miesz-
kańcom. Starostwo wspiera natomiast wymia-
ny kotłów grzewczych, o czym także piszemy 
w tym numerze.

W ubiegłym roku za pośrednictwem szkół 
realizowanych było wiele projektów edukacyj-
nych. Na terenie powiatu odbyło się także wiele 
imprez artystycznych, kulturalnych, rekreacyj-
nych i sportowych, zorganizowanych lub dofi-
nansowanych przez starostwo.

Warto również przypomnieć, że nasz powiat 
uplasował się na 12. miejscu w stawce 314 
powiatów ziemskich w Rankingu Finansowym 
Samorządu Terytorialnego. Ranking został 
przygotowany przez ekspertów z krakowskiej 
Regionalnej Izby Obrachunkowej, Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie. 

Opracowanie podzielono na 5 kategorii: 
gminy wiejskie, gminy miejsko–wiejskie, gminy 
miejskie, miasta na prawach powiatu i powia-
ty ziemskie. Przy ich ocenie wzięto pod uwagę 
następujące wskaźniki (według danych za 2016 
r.):
<  Udział dochodów własnych w dochodach 

ogółem
<  Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów 

ogółem
<  Udział wydatków inwestycyjnych w wydat-

kach ogółem
<  Obciążenie wydatków bieżących wydatkami 

na wynagrodzenia i pochodne od wynagro-
dzeń

<  Udział środków europejskich w wydatkach 
ogółem – bez poręczeń

<  Relacja zobowiązań do dochodów ogółem
<  Udział podatku dochodowego od osób fizycz-

nych w dochodach bieżących <

budżet zaopiniowany pozytywnie, 
zarząd z absolutorium
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach i Komisja Rewizyjna Rady Powiatu wydały pozy-
tywne opinie o przedłożonym przez zarząd powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 
rok, a Rada Powiatu udzieliła zarządowi absolutorium.

4  Za nami ostatnia w tej 
kadencji sesja absolutoryjna. 
Absolutorium zarząd otrzymał, 
Regionalna Izba Obrachunko-
wa wydała pozytywną opinię 
o wykonaniu ubiegłorocznego 
budżetu, ale radni opozycyjni 
nie szczędzili krytyki pod jego 
adresem. Takie prawo opozycji. 
Pan jednak wystąpił w obronie 
zarządu. 

Jestem najmłodszym radnym, a zara-
zem wiceprzewodniczącym Rady 
Powiatu, ale nie zmienia to faktu, że 
zasiadam w tym gremium już 7 lat. 
I co roku słyszę negatywne opinie, jak 
bardzo źle jest w powiecie. A ja się 
z tym nie zgadzam. Odnoszę wraże-
nie, że kilku radnych na siłę wyszu-
kuje jakieś małe nieznaczące fakty, 

by mówiąc o nich wmówić nam, że 
absolutorium się nie należy. Tym 
razem było podobnie i nie mogłem 
pozostać tu bez słowa, bo wydarzyło 
się sporo dobrego w minionym roku. 
A ponieważ to koniec kadencji, odnio-
słem się podsumowująco również  do 
minionych lat.

4  Jest dobrze?
Na pewno nie jest tak, jak przed-

stawia to opozycja. Wysokie miejsca 
w krajowych rankingach, wyróżnienia 
i nagrody, w tym np. 2 statuetki Króla 
Kazimierza Wielkiego dla powiatu za 
ogólnokrajowe statystyki wydatków 
na budowę infrastruktury technicznej 
w przeliczeniu na mieszkańca mówią 
coś innego. Proszę wskazać inny 
powiat w naszym sąsiedztwie, który 
dwa lata z rzędu otrzymał tę presti-
żową nagrodę. My naprawdę należy-
my do grona najlepszych powiatów 
w kraju i powinniśmy się tym chwalić, 
bo mieszkańcy mają prawo wiedzieć, 
że żyją w małym powiecie, ale powie-
cie który w skali kraju jest w czo-

łówce. Lista sukcesów w minionych 
latach jest olbrzymia.

4  Na przykład co?
Na przykład to, że na drogi powiato-
we wydaliśmy już 111 milionów zło-
tych. Wiem, że pamięć bywa krótka, 
ale nie aż tak, żeby nie pamiętać, jak 
pod koniec lat 90–ych ubiegłego wieku 
wyglądały drogi i chodniki. Trudno 
było chodzić i jeździć, a już poru-
szanie się na wózku inwalidzkim czy 
pchanie wózka dziecięcego to był dra-
mat. Wyobraziła by pani sobie kiedyś, 
że po naszych chodnikach można 
jechać na rolkach? A dzisiaj? 

4  Dzisiaj się już takiej drogi czy 
chodnika nie znajdzie?

Wiadomo, że nie wszystko udało się 
do tej pory zrobić. Choćby Wygody 
w Lędzinach – przykład pierwszy 
z brzegu. Ale powiat, który ma budżet 
na poziomie ok. 40 milionów, stosuje 
zasadę: w pierwszej kolejności reali-
zujemy te zadania, na które możemy 
zdobyć zewnętrzne środki. Dzięki niej 

tylko w ubiegłym roku udało nam się 
zdobyć dodatkowo ponad 7 milionów 
złotych na inwestycje. Efekt jest taki, 
że jesteśmy wysoko oceniani w ran-
kingach zamożności powiatów. Nie 
zmienia to faktu, że z 40 mln nie da 
się samemu wyremontować za 11 mln 
takiej ulicy jak Wygody. Niestety nadal 
nie na wszystko nas stać.

4  Ale padały też zarzuty o jedno-
wymiarowość. Czyli o główny 
nacisk na drogi. 

Bo drogi to jeden z najważniejszych 
elementów w powiecie. Jest wiele 
źródeł, z których można się ubiegać 
o dofinansowanie modernizacji dróg. 
A powiat, o czym przed chwilą powie-
działem, szuka zewnętrznych źródeł 
finansowania inwestycji. Wypracowali-
śmy zasadę współpracy samorządów. 
Powiat wspiera inwestycje gminne na 
drogach, a gminy wspierają powiat. Nie 
wszyscy mieszkańcy o tym wiedzą, ale 
np. w Lędzinach, które reprezentuję, 
powiat wsparł kwotą 230 tysięcy budo-
wę ulicy Miłej w Hołdunowie, dzięki 

temu przy targowisku powstało sporo 
nowych miejsc do parkowania. Albo 
ulica Paderewskiego. To ważna droga 
dojazdowa do szkoły, żłobka, a wkrót-
ce do nowego przedszkola. Inwestycja, 
do której powiat dołożył prawie 310 
tysięcy znacząco zwiększyła bezpie-
czeństwo dzieci idących do szkoły. 
Dzięki tej współpracy modernizujemy 
więcej ulic, które tworzą system komu-
nikacji w naszym powiecie. Nie znaczy 
to jednak, że zajmujemy się wyłącznie 
drogami. 

4  Ale to wciąż drogi
Na tej samej sesji radni gratulowali 
urzędnikom powiatowym spraw-
ności działania i profesjonalizmu. 
Te słowa padały pod adresem m.in. 
wydziałów architektury i geodezji. 
A jakość obsługi klientów przekła-
da się na zainteresowanie inwesto-
rów naszym powiatem. Najbardziej 
spektakularnymi efektami takiego 
zainteresowania są podstrefa eko-
nomiczna w Bieruniu i budowa cen-
trum logistycznego w Lędzinach. To 

było za co podziękować
z Markiem Spyrą, wiceprzewodniczącym Rady Powiatu, rozmawia Małgorzata Jędrzejczyk
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Takiego roku jeszcze 
w historii powiatu nie 
było. Zarząd powiatu 
odniósł kolejny sukces 
w pozyskiwaniu środków 
– tym razem w ramach 
subwencji drogowej 
Ministerstwa Finansów. 
Ministerstwo w maju 
przyznało powiatowi 
bieruńsko–lędzińskiemu 
prawie 3 miliony złotych 
dofinansowania do 
przebudowy ulicy Satelickiej 
wraz z budową łącznika 
do ulicy Maratońskiej 
w Imielinie. Znalazł się 
więc sposób na Satelicką. 
Na początku jednak nie było 
łatwo.

Po porażkach w ramach projektów 
tzw. „schetynówek”, gdzie rząd 
zmienił reguły gry, kierując pomoc 
finansową do powiatów biednych, 
z kiepskimi drogami i z dużym 
bezrobociem, od marca tego roku 
zewnętrzne środki na inwestycje 
sypią się jak z rękawa. 

MożlIwoścI jeSt wIele
– Zaczęło się od porażki w listo-

padzie 2017 po ogłoszeniu list 
rankingowych na dofinansowanie 
„schetynówek”. – przypomina sta-
rosta Bernard Bednorz – Powiat 
który od 2008 roku rokrocznie 
pozyskiwał środki na inwesty-
cje i remonty dróg z tego źródła 
finansów, dostał zimny prysznic za 
zbyt duże dochody na mieszkań-
ca, za bogatych mieszkańców, za 
bezpieczny powiat czyli, za zbyt 
mało wypadków drogowych i  za 

brak bezrobocia. Takie wskaźniki 
w tym roku były podstawą dofinan-
sowania i one też nie dały żadnych 
punktów projektom powiatowym 
– po raz pierwszy od 8 lat powiat 
nic nie dostał. Wchodząc w nowy 
rok budżetowy zarząd stanął przed 
dużym dylematem – robimy chyba 
tylko za swoje. Ale nie zawiedli 
koledzy burmistrzowie i wójtowie, 
którzy udzielili pomocy finansowej 
i to niemałej. W sumie do dnia dzi-
siejszego powiat z pomocy gmin 
już dostał 5.360.000 złotych 
dotacji na remonty dróg – oczywi-
ście na takich samych warunkach 
– powiat musi znaleźć drugie tyle 
we własnej kasie.

I znalazł. Na sesji nadzwyczaj-
nej w lutym zarząd zaproponował 
radzie powiatu wycofanie się czaso-
we z planowanych „schetynówek”, 
bo pojawiły się nowe możliwości 
pozyskania środków w innych pro-
gramach dających możliwość dofi-
nansowania inwestycji w 50% Swoje 
50% trzeba było jednak mieć. I tak 
przy nielicznych głosach sprzeci-
wu zarząd złożył duży, za 5,0 mln 
złotych projekt budowy nowego 
odcinka ul. Satelickiej w Imielinie 
(tzw. obwodnica miasta) oraz pro-
jekt przebudowy najgorszej drogi 
w Chełmie Śląskim ul. Osada za 
4,0 mln złotych. Na ul. Satelicką, 
zgodnie z przewidywaniami zarzą-
du powiatu, bo droga idealnie odpo-
wiadała założeniom wsparcia przez 
Państwo budowy mostów i nowych 
dróg, powiat otrzymał dofinan-
sowanie w wysokości 2.912.100 
złotych subwencji drogowej, zaś 
na ul. Osada powiat finalizuje roz-
mowy z Polska Grupą Górniczą na 

środki w ramach usuwania szkód 
górniczych. Dzisiaj obydwie robo-
ty już są wykonywane, Osada etap 
I–szy powinien być zakończony 
do końca lipca, Satelicka do końca 
października. 

Zgoda buduje
– W Bieruniu zarząd zdecydował 

z burmistrzem, że skoro „sche-
tynówka” nam nie wyszła na trzy 
drogi w Nowym Bieruniu, to zróbmy 
za swoje np. tylko jedną. I tak się też 
stało. – mówi starosta – Ogłoszony 
już w lutym przetarg na ul. Remi-
zową dał taki wynik, że środków 
wspólnych powiatu i gminy wystar-
czyło na cały zakres tej roboty łącz-
nie z oświetleniem. Robota idzie, 
zakończenie w lipcu 2018 roku.

Pozostałe dwie drogi w tej czę-
ści Bierunia: Kosynierów i Ofiar 
Oświęcimskich jeszcze czekają 
w kolejnym nowym konkursie na 
dofinansowanie. W tym samym 
konkursie czeka jeszcze drugi pro-
jekt powiatowy za 9,0 mln zło-
tych tj. przebudowa ul. Wygody 
w Lędzinach. Miasto dołożyło do 
tej inwestycji powiatowi 2,0 mln 
złotych, powiat drugie tyle i teraz 
czeka jeszcze na 5 mln złotych dofi-
nansowanie w ramach Rządowego 
Programu Budowy Dróg Lokalnych. 
Jeśli i ten projekt wygra, to będzie 
to największa inwestycja drogowa 
w historii powiatu.

NIe tylko drogI
Te sukcesy w międzyczasie 

okrasiła bardzo dobra informa-
cja z Urzędu Marszałkowskiego. 
W kwietniu po prawie 18 mie-
siącach sprawdzania wniosków 

i uzyskanych oszczędnościach 
w ramach RPO WSL 2014–2020 
projekt powiatu na przebudowę 
maszyny wyciągowej po starym 
„Piaście” w Lędzinach na Centrum 
Usług Społecznych, czyli tzw. dom 
dziennego pobytu dla seniorów 
(kosztorysowo inwestycja kubatu-
rowa za 11 mln złotych) otrzy-
mała dofinansowanie w wysokości 
6.567.455,75 złotych w formie 
dotacji, zaś dobry wynik przetargu 
spowodował że powiat do tej inwe-
stycji dokłada niespełna 2 mln 
złotych i w efekcie w maju 2019 
roku czeka nas otwarcie pierwszej 
tego typu nowoczesnej placówki 
dla seniorów w województwie ślą-
skim.

Do końca maja jak widać z powyż-
szych zestawień powiat tylko w tym 
roku dzięki operatywnemu lokowa-
niu przez zarząd powiatu środ-
ków, decyzji i inwestycji, wyczuciu 
koniunktury oraz dobrej współpra-
cy z samorządami już pozyskał 
14.839.555,75 złotych.

NIe SpocZywać 
Na laurach

– To nie jest ostatnie słowo 
powiatu, bo kolejne projekty i kon-
kursy czekają – mówi starosta Bed-
norz. – Rozmawiamy z Lasami Pań-
stwowymi, bo też mają pieniądze 
na inwestycje i chcą się podzielić, 
a my mamy już gotowe dokumenta-
cje projektowe. Komisja Europejska 
kończy opiniowanie zmian do RPO 
WSL 2014–2020 i prawdopodobnie 
już w lipcu czekają nas kolejne kon-
kursy na drogi lokalne w tzw. sieci 
TNT w woj. śląskim, czyli budowy 
łącznic pomiędzy węzłami komuni-

kacyjnymi a dogami powiatowymi, 
obwodnic drogowych i dróg do stref 
ekonomicznych. Na te projekty 
jest przewidziane na Śląsku aż 50 
mln euro. Powiat i w tym konkur-
sie ma już gotowe dokumentacje 
projektowe, więc zapewne złoży 
kolejny wniosek. Już dzisiaj zarząd 
szuka środków na 15–procentowy 
wkład własny do tych projektów. 
We wrześniu kolejne schetynówki 
i też już dzisiaj szukamy sojusz-
ników w gminach, które dołożą się 
do inwestycji powiatowej – mówi 
Bednorz – bo powiatowi zacznie 
przy takim tempie inwestowania 
brakować na wkłady własne, a goto-
wych dokumentacji z pozwoleniami 
budowlanymi na dzień dzisiejszy 
mamy już za 37.452.190,34 zło-
tych i są to inwestycje głównie 
kubaturowe oraz ścieżki rowerowe. 
Kolejne ok. 15.000.000 złotych 
mamy w gotowych dokumentacjach 
drogowych i mostowych z pozwole-
niami budowlanymi. W koncepcjach 
drogowych nowych dróg i ścież-
kach rowerowych przygotowujemy 
projekty za ok. 20.000.000 mln 
złotych. To wszystko przed nami, 
ale jesteśmy zawsze przygotowani, 
mamy wyczucie, trochę szczęścia 
i mimo wszystko życzliwych kole-
gów, a zarazem dobrych gospoda-
rzy w gminach, na których możemy 
liczyć. Pod koniec maja rząd zapo-
wiedział że rusza rządowy program 
budowy mostów, my mamy dwa 
gotowe projekty mostów z pozwo-
leniami budowlanymi, więc liczymy 
też że i z tego programu coś się uda 
uszczknąć … bo liczymy, że inni 
jeszcze nie mają nawet dokumen-
tacji. <

satelicka – jednak dofinansowana

są miejsca pracy dla naszych miesz-
kańców, dochody dla gmin, rozwój 
gospodarczy powiatu. Bezrobocie już 
w marcu tego roku spadło do najniż-
szego w historii poziomu 2,8%. Gdy 
moje pokolenie zaczynało karierę 
zawodową bezrobocie sięgało 20%, to 
ponad 7 razy więcej! Za chwilę  Cen-
trum Logistyczne Olszyce zaoferuje 
około 2000 nowych miejsc pracy. Jako 
pierwszy powiat w Polsce wspieramy 
gminy w walce z zanieczyszczeniem 
środowiska naszym programem 
dopłat do wymiany pieców. Dodatko-
wy 1000 złotych dofinansowania do 
wymiany każdego pieca na terenie 
każdej z 5 gmin to konkretna pomoc. 
Jako powiat i w tej dziedzinie jeste-
śmy więc liderem. Nasze starostwo 
to bodajże jedyny budynek admini-
stracji publicznej ogrzewany w pełni 
ekologicznie, bo olbrzymią pompą 
cieplną. Teren naszego powiatu jest 
dobrym miejscem do osiedlenia się, 
bo ma potencjał. Musimy być z tego 
dumni, i o tym mówić. Kilka małych 
błędów czy porażek, nie może nam 
tego sukcesu przyćmić. Dlatego 
warto w przyszłej kadencji otworzyć 
się na inwestycje mieszkaniowe, 
żeby stworzyć ofertę dla nowych 
mieszkańców.

4  Potencjał miejsca to nie tylko 
rynek pracy i drogi.

Owszem, dlatego nasz powiat od 
lat zabiegał o dofinansowanie pro-
jektu przebudowy dawnej maszyny 
wyciągowej na Centrum Usług Spo-
łecznych, które będzie miało bogatą 
ofertę dla seniorów. A ta inwesty-
cja w centrum Lędzin ma olbrzymi 
aspekt historyczny. To właśnie tutaj 
zaczęło się lędzińskie górnictwo. Tu 
powstała pierwsza kopalnia urucho-
miona przez Księcia Pszczyńskiego. 
My zdobyliśmy 6 milionów złotych 
dofinansowania ze środków unijnych 
damy temu zabytkowemu, pogórni-
czemu budynkowi nowy blask i prze-
znaczenie. Mamy –  jako pierwsi 
– program dofinansowania zakupu 
wózków elektrycznych dla osób 
niepełnosprawnych. Taki wózek to 
olbrzymi wydatek. Wszyscy jeste-
śmy aktualnie świadkami protestów 
osób niepełnosprawnych w Warsza-
wie. My w powiecie od lat wspieramy 
stowarzyszenia osób niepełnospraw-
nych. Być może niewiele osób wie, 
ale specjalny wózek znajdujący się 
na lędzińskim basenie umożliwiają-
cy osobom niepełnosprawnym korzy-
stanie z pływalni, to zaledwie jeden 
z dwóch w Polsce. To sprzęt wart bli-

sko 50 tysięcy złotych sfinansowany 
głównie ze środków powiatowych.

4  A co ze szkołami?
Inwestujemy w szkoły od lat, chociaż 
o wsparcie zewnętrzne takich inwe-
stycji jest znacznie trudniej. Za chwilę 
w obu Powiatowych Zespołach Szkół 
do użytku oddane zostaną kolejne 
nowoczesne pracownie i warsztaty 
zawodowe. Powiat podpisał niedawno 
z Polską Grupą Górniczą i Grupą Tau-
ron porozumienia w sprawie kształ-
cenia zawodowego na potrzeby górni-
ctwa i energetyki z gwarancją zatrud-
nienia, stypendiami i nagrodami. Od lat 
konsekwentnie rozwijamy szkolnictwo 
zawodowe i dzisiaj, kiedy okazuje się, 
że na rynku pracy dobrzy fachowcy są 
w cenie, zbieramy owoce tej strategii. 
Ale mamy też dobre Liceum Ogólno-
kształcące z ofertą edukacyjną dla 
tych, którzy myślą o studiach. Dzięki 
wsparciu Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz powiatu szkoła stworzyła 
pracownię 3D. Młodzież korzysta z fil-
mów edukacyjnych w technologii 3D, 
ma do dyspozycji mikroskop, który 
pozwala oglądać obiekty przestrzenne 
i drukarkę 3D. W naszych szkołach 
realizowanych jest wiele miękkich pro-

gramów dofinansowanych z funduszy 
unijnych. Młodzież uczy się języków, 
zdobywa nowe umiejętności, pozna-
je świat. Nasi uczniowie zdobywają 
laury w międzynarodowej rywalizacji 
w robotyce, i wyjechali dzięki wsparciu 
z powiatu do Pekinu. Dbamy o zabytki, 
bo to nasze dziedzictwo, a równocześ-
nie systematycznie rozbudowujemy  
ścieżki rowerowe w powiecie, budu-
jemy miejsca postojowe dla rowerzy-
stów, organizujemy imprezy propagu-
jące aktywny wypoczynek. Imprezy 
to kolejny szeroki temat. Mamy wyda-
rzenia kulturalne, jak Jesień Organo-
wa, Clemensy czy Przeglądy Orkiestr 
Dętych, mamy targi przedsiębiorczo-
ści. Organizujemy rowerową Koronę 
Powiatu i rajdowego Szwendaczka. 
Wspieramy mnóstwo imprez, które  
organizowane są w powiecie. To także 
są pieniądze przeznaczone na rozwój, 
tylko w innym wymiarze.

4  Ale – i tu znowu argument 
oponentów – nie zawsze udaje 
się zdobyć pieniądze, przepro-
wadzić inwestycje, zrealizować 
plany. 

Wszyscy żyjemy w tej samej Pol-
sce. I wszyscy widzimy, że brakuje 
fachowców, na przykład budowlań-

ców czy drogowców. A jak ich braku-
je, to brakuje i firm gotowych starto-
wać w przetargach na takie roboty. 
A jak ich jest mało, a zapotrzebowanie 
duże, to rosną ceny. No i wtedy zdarza 
się, że powiat unieważnia przetargi, 
bo stawki w ofertach były za wyso-
kie albo żadna firma nie przystąpiła 
do przetargu. To problem wszystkich 
samorządów. Wiadomo także, że 
obecny rząd wspiera poprzez różne 
programy głównie samorządy mniej 
zamożne, z gorszymi wynikami eko-
nomicznymi i demograficznymi. Tak 
było ze schetynówkami. Ale zarząd 
ogłasza kolejne przetargi, znajduje 
inne źródła dofinansowania i inwe-
stycje idą. W tym roku udało się już 
pozyskać na inwestycje dodatkowo 13 
milionów. Pewnie, ja też cieszyłbym 
się, gdyby udało się zrobić więcej 
albo szybciej. Ale znam realia. Opozy-
cja krytykuje, bo taka jest jej rola. Ja 
jestem radnym stabilnej, apolitycznej 
grupy samorządowców, która realizu-
je swoją wizję rozwoju powiatu. Nie 
wszystko układa się idealnie według 
wyobrażeń, każdy z nas ma też swoje 
zdanie, ale ogólnie uważam, że spra-
wy idą w dobrym kierunku. I za to 
podziękowałem zarządowi na sesji 
absolutorynej. <
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4  Był Pan odpowiedzialny za 
organizację spotkania z mini-
strem sportu i turystyki 
Witoldem Bańką. Jak w ogóle 
doszło do tego, że pan mini-
ster pojawił się w Lędzinach?

Wykorzystaliśmy fakt, że trwa 
właśnie cykl spotkań przedstawi-
cieli rządu i parlamentarzystów 
z mieszkańcami pod hasłem „Pol-
ska jest jedna”. Te spotkania mają 
służyć dyskusji na tematy ważne 
dla kraju oraz poszczególnych 
regionów i chcieliśmy, żeby miesz-
kańcy naszego powiatu mogli wziąć 
udział w tej debacie. A konkretny 
pomysł padł na jednym ze spot-
kań z panią poseł Bożeną Borys–
Szopą. Okazało się, że minister 
Bańka wyraził chęć spotkania się 
z mieszkańcami naszego powiatu 
i dzięki pomocy pani poseł, dużym 

wsparciu sekretarza stanu w Mini-
sterstwie Energii Grzegorza Tobi-
szowskiego oraz mojemu pomy-
słowi , żeby to spotkanie zorgani-
zować w sali Piast w Lędzinach, 
mieszkańcy mieli okazję spotkać 
się i porozmawiać z ministrem 
sportu oraz posłem Jerzym Polacz-
kiem właśnie tu. 

4  Wiadomo, że organizatorem 
spotkania były partyjne 
struktury Prawa i Spra-
wiedliwości w powiecie, ale 
fizycznie organizował je Pan.

Zapadła decyzja o tym, że koordy-
natorem spotkania będzie osoba 
z Lędzin i wybór padł na mnie. Ale 
przeprowadzenie takiego przed-
sięwzięcia nie byłoby oczywiście 
możliwe w pojedynkę. Na szczęś-
cie mogłem liczyć na pomoc dzia-

łaczy PiS w powiecie, szczególnie 
na zaangażowanie przewodniczą-
cego struktur powiatowych pana 
Henryka Kuczowicza.

4  Jest Pan jako koordynator 
zadowolony z tego spotkania?

Moim zdaniem spotkanie z mini-
strem Bańką się udało, a najlepiej 
świadczy o tym frekwencja. Jeśli 
w słoneczne niedzielne popołudnie 
w okresie komunijnym przychodzi 
ponad 100 osób, to uważam to za 
sukces. Ludzie z zainteresowaniem 
słuchali naszych gości, zadawa-
li pytania. Wydarzenie odbiło się 
także szerokim echem w mediach, 
wzmianka pojawiła się też na stronie 
Ministerstwa Sportu i Turystyki. To 
wszystko świadczy o sukcesie spot-
kania. Ze strony ministerstwa rów-
nież płyną wyrazy zadowolenia, co 

organizatorów na pewno cieszy. Mam 
nadzieję, że oczekiwania wszystkich 
stron zostały spełnione.

4  Czy wobec tego mieszkańcy 
powiatu będą mogli liczyć na 
kolejne takie spotkania? 

Razem z panią poseł Borys–Szopą 
prowadzimy rozmowy na temat 
zorganizowania konferencji lub 
spotkania otwartego dla miesz-
kańców z udziałem przedstawicieli 
ministerstwa pracy, rodziny i poli-
tyki społecznej. Decyzja o miej-
scu jej zorganizowania jeszcze nie 
zapadłą, ale chciałbym, żeby to 
były Lędziny. Mamy doświadcze-
nie, w latach poprzednich odbyły 
się już konferencje z minister edu-
kacji Anną Zalewską oraz wicemi-
nistrem sprawiedliwości Michałem 
Wójcikiem. Kiedy nasze plany się 

skrystalizują, będziemy zapraszać 
mieszkańców. Mam nadzieję, że 
spotka się ono z nie mniejszym 
odzewem, jak ostatnio.<

włączyliśmy mieszkańców w ogólnonarodową debatę
rozmowa z Januszem Freitagiem, koordynatorem spotkania z ministrem Witoldem Bańką w Lędzinach

20 maja w sali widowiskowo–kinowej 
Piast, wynajętej na tę okoliczność od 
Miejskiego Ośrodka Kultury, z miesz-
kańcami powiatu spotkał się mini-
ster sportu i turystyki Witold Bańka. 
Zaproszenie do ministra wystosowało 
powiatowe koło Prawa i Sprawiedli-
wości, a organizacją spotkania zajął 
się powiatowy radny Janusz Freitag. 
Razem z ministrem Bańką na spot-
kanie do Lędzin przyjechał poseł na 
Sejm RP Jerzy Polaczek, były minister 
transportu w rządzie PIS.

Półtoragodzinne spotkanie, 
w którym uczestniczyli przedstawi-
ciele władz powiatu, kopalni Piast–Zie-
mowit oraz Lędzin i Bierunia, poświę-
cone było głównie rozwojowi sportu 
i turystyki w Polsce, oraz programom 
rządowym wspierania sportu wyczy-
nowego, małych klubów amatorskich 

oraz rozbudowy bazy sportowo–
rekreacyjnej. Głos zabrał także Jerzy 
Polaczek, poruszając m.in. ważny dla 
gmin powiatu temat budowy drogi 
ekspresowej S1 w nowym śladzie. 

Pytania z sali dotyczyły w głównej 
mierze możliwości dofinansowania 
budowy i modernizacji obiektów spor-
towych na terenie powiatu oraz zdo-
bycia środków na działalność klubów 
sportowych, w których zaczęła się 
niejedna błyskotliwa kariera sporto-
wa. Padały także pytania o pomysły na 
aktywizację zwłaszcza dzieci i mło-
dzieży w Polsce, czyli grupy, w której 
niepokojąco wzrósł w ostatnich latach 
odsetek osób z nadwagą i otyłością.

– W Polsce regularną aktywność 
fizyczną, czyli 2–3 razy w tygodniu 
deklaruje 39% społeczeństwa – mówił 
minister Bańka, sam były lekkoatleta 

i sprinter, medalista mistrzostw Europy 
i świata – Gdyby tylko co drugi nieak-
tywny Polak zaczął ćwiczyć, w polskiej 
gospodarce przybyłoby 100 tysięcy 
pracujących osób. O 3 miliardy złotych 
zmniejszyłyby się koszty związane 
z absencją pracowników, 440 milionów 
złotych zaoszczędzono by w służbie 
zdrowia, 25 tysięcy osób mniej umiera-
łoby każdego roku. Zmalałaby też liczba 
nowotworów, chorób układu krążenia, 
przypadków nadwagi i otyłości.

Zdaniem ministra wszystkie wpro-
wadzone w ostatnich latach programy 
służą właśnie zachęcaniu społeczeń-
stwa do korzystania z aktywnych form 
wypoczynku i do trenowania sportu. – 
Sport uczy, hartuje, wychowuje i jako 
jedna z nielicznych już dziedzin łączy 
ludzi – podkreślał wielokrotnie Witold 
Bańka.

Zwrócił również uwagę przedsta-
wicielom władz samorządowych, że 
z przeprowadzonych badań opinii 
społecznej wynika, iż inwestycja-
mi najbardziej oczekiwanymi przez 
lokalne społeczności są budowy boisk, 
siłowni plenerowych, placów zabaw 
i basenów. A programy wsparcia 
takich inwestycji mają właśnie pomóc 
w spełnianiu oczekiwań mieszkań-
ców. Należy do nich rządowy program 

rozwoju małej infrastruktury sporto-
wo–rekreacyjnej – Otwarte Strefy 
Aktywności, dzięki któremu można 
budować z dofinansowaniem państwa 
siłownie zewnętrzne, sprawnościowe 
place zabaw dla dzieci, strefy relaksu 
i gier, zagospodarowanie zieleni. Do 
OSY (OSA to skrót nazwy programu) 
przystąpiły gminy naszego powia-
tu, niektóre w staraniach o dotację 
wsparł powiat.<

„Strony zgodnie deklarują wolę 
współpracy na płaszczyźnie rozwo-
ju edukacji zawodowej, której celem 
jest stworzenie uczniom i nauczy-
cielom możliwości kształcenia przy 
wykorzystaniu praktycznej wiedzy 
spółek Grupy TAURON…” – to frag-
ment treści porozumienia, które 
w 27 kwietnia Powiatowy Zespół 
Szkół w Bieruniu podpisał z wiodą-
cą polską firmą branży energetycz-
nej – Tauronem. W ramach poro-
zumienia PZS w Bieruniu będzie 
współpracować z Grupą Tauron 
w obszarze kształcenia młodzieży 
oraz budowania kompetencji absol-
wentów dla potrzeb innowacyjnej 
energetyki. 

To kolejny wiodący na rynku pra-
codawca po Polskiej Grupie Górni-
czej, który chce kształcić w Powia-
towym Zespole Szkół młodzież na 
swoje potrzeby. To także kolejne 
świadectwo jakości kadr i poziomu 
kształcenia bieruńskiego PZS–u, bo 

takich porozumień Tauron podpisał 
w sumie zaledwie 13.

Grupa TAURON oferuje uczniom 
klas patronackich przede wszystkim 
naukę zawodu w rzeczywistym śro-
dowisku pracy poprzez organizację 
zajęć praktycznych i staży zawodo-

wych oraz poprzez dopasowane do 
potrzeb rynku procesy dydaktyczne. 
Tworzenie klas patronackich wpi-
suje się we współpracę TAURONA 
z Ministerstwem Edukacji Narodo-
wej, dotyczącą podnoszenia jakości  
i efektywności kształcenia zawodo-

wego na potrzeby branży elektrycz-
no–energetycznej oraz dostosowy-
wania go do wyzwań rozwojowych 
i potrzeb rynku pracy. 

Uroczystość miała miejsce w Sali 
Marmurowej Urzędu Wojewódz-
kiego w Katowicach. Wzięli w niej 
udział wiceminister energii Grze-
gorz Tobiszowski, wojewoda śląski 
Jarosław Wieczorek, prezes zarzą-
du TAURON Polska Energia Filip 
Grzegorczyk, oraz śląski kurator 
oświaty Urszula Bauer. 

Nasz powiat reprezentował Ber-
nard Bednorz, starosta bieruń-
sko–lędziński. Umowę patronacką 
w imieniu Powiatowego Zespołu 
Szkół w Bieruniu podpisała wicedy-
rektor szkoły Iwona Słowiak. 

W ślad za tym wydarzeniem 18 
maja w Starostwie Powiatowym 
w Bieruniu podpisano List Inten-
cyjny o współpracy Powiatowego 
Zespołu Szkół w Bieruniu ze spółką 
Tauron Wytwarzanie. Pod Listem 

swoje podpisy złożyli starosta Ber-
nard Bednorz, dyrektor PZS Bieruń 
Teresa Horst oraz prezes zarządu 
Tauron Wytwarzanie Kazimierz 
Szynol.

W Liście Intencyjnym czytamy, 
że celem współpracy jest stwo-
rzenie uczniom oraz nauczycie-
lom możliwości kształcenia przy 
wykorzystaniu praktycznej wiedzy 
spółek Grupy Tauron. Spółka mając 
na uwadze zapotrzebowanie na 
średnią kadrę techniczną i zawo-
dową obejmie patronatem w roku 
szkolnym 2018/19 grupy uczniów 
kształcących się w zawodach tech-
nik elektryk i technik mechanik.

Grupa TAURON oferuje uczniom 
klas patronackich przede wszyst-
kim naukę zawodu w rzeczywistym 
środowisku pracy poprzez organi-
zację zajęć praktycznych i staży 
zawodowych oraz poprzez dopa-
sowane do potrzeb rynku procesy 
dydaktyczne.<

minister sportu spotkał się z mieszkańcami: ni ma jak w doma

PzS w BIeRUNIU SzKoŁĄ PATRoNAcKĄ TAURoNU

Fo
to

: P
ZS

 L
ęd

zi
ny



5powiatbl.plmaj 2018 r.| 

8 kwietnia w Lędzinach odbyła się uroczystość poświęcenia placu budowy węzła Olszyce, inwestycji towarzyszącej planowanemu powsta-
niu centrum logistycznego przy ulicy Zawiszy Czarnego. Niedzielne obchody władze Lędzin wpisały w obchody jubileuszu setnej rocznicy 
odzyskania niepodległości. W programie znalazły się: msza za Ojczyznę w kościele św. Anny, poświęcenie placu budowy węzła komuni-
kacyjnego Olszyce, wkopanie kamienia węgielnego pod budowę oraz koncert Orkiestry Ponticello w sali widowiskowo–kinowej „Piast”. 
Władze powiatu reprezentowali: starosta Bernard Bednorz, wicestarosta Mariusz Żołna, przewodnicząca Rady Powiatu Anna Kubica, 
wiceprzewodniczący Marek Spyra oraz radni powiatowi.

węzeł olszyce na inaugurację 100–lecia 
odzyskania niepodległości

4  W kwietniu nastąpiło prze-
kazanie placu budowy pod 
centrum logistyczne Olszyce 
w Lędzinach przy ulicy Zawi-
szy Czarnego. Władze miasta 
nadały temu wydarzeniu 
uroczysty charakter. Rzeczy-
wiście było co świętować, 
bo na tę inwestycję przyszło 
czekać, bagatela, 11 lat.

Chyba nawet więcej, bo początek tej 
historii miał miejsce w 2006 roku. 
Zaczęło się od podróży z moim 
kolegą i akcjonariuszem, Jerzym 
Kubackim, drogą ekspresową S1. 
Zauważyliśmy to miejsce i doszli-
śmy do wniosku, że jest bardzo 
dobre na działalność magazyno-
wo–produkcyjną: z trzech stron 
otoczone lasem, na skraju aglo-
meracji, z dala od skupisk domów, 
ale z dużym zapleczem kadrowym 
w okolicy i przy ważnym szlaku 
komunikacyjnym. Postanowiliśmy 
podjąć to wyzwanie. 
4  Jak wyglądała realizacja 

Państwa zamysłu?
Najpierw przedstawiliśmy nasz 
pomysł ówczesnemu burmistrzo-
wi Władysławowi Trzcińskiemu. 
Pomysł się spodobał i władze gminy 
rozpoczęły procedurę uchwalania 
planu zagospodarowania prze-
strzennego dla tego terenu. My 
natomiast przystąpiliśmy do sca-
lania gruntów, bo jak się okazało, 
należały one w sumie do 20 róż-
nych właścicieli, łącznie ze sprawa-
mi spadkowymi. Po około pół roku 
nastąpiła zmiana władzy w związku 
z wyborami samorządowymi. Nowi 
włodarze Lędzin: ówczesny bur-
mistrz Wiesław Stambrowski i jego 
zastępca Mariusz Żołna kontynuo-
wali współpracę z nami. Starostwo 
także, przy czym tu zmian związa-
nych z wyborami nie było. 
4  Na czym polegała rola staro-

stwa?
Rolą starostwa był udział w doko-
nywaniu uzgodnień, decyzji, warun-

ków dla prowadzenia tej inwestycji. 
Powiat miał także udział w uzgad-
nianiu przyszłego układu komunika-
cyjnego. Bardzo ważną rolę powiat 
wspólnie z miastem odegrał również 
w zmianie statusu ulicy Zawiszy 
Czarnego z gminnej na powiatową. 
Zgodnie z prawem węzeł komuni-
kacyjny nie może łączyć drogi eks-
presowej z gminną, a Zawiszy Czar-
nego taką była. Powiat zgodził się 
zamienić z Lędzinami ulicami tak, 
żeby droga dojazdowa do naszych 
terenów inwestycyjnych spełniała 
wymogi i żeby można było prowadzić 
uzgodnienia z Generalną Dyrekcją 
Dróg Krajowych i Autostrad. W gmi-
nie, z kolei, gdzie powstawał plan 
zagospodarowania przestrzennego, 
bieżący nadzór nad postępem prac 
sprawował wiceburmistrz Mariusz 
Żołna. On także przyczynił się zna-
cząco do uruchomienia inwesty-
cji, bo w 2008 roku ów plan został 
ostatecznie uchwalony. Do 2009 
roku trwały też ustalenia z GDDKiA 
w sprawie budowy węzła drogowego 
Olszyce. W sumie wykonany został 
ogrom pracy.
4  Ale na finał przyszło czekać 

w sumie 12 lat. Dlaczego?
Na początku 2009 roku przyszedł 
ogólnoświatowy kryzys gospodar-
czy i inwestycje stanęły. Rachunek 
ekonomiczny zmusił inwestorów 
do wstrzymania nowych przedsię-
wzięć. Nie inaczej było z centrum 
logistycznym w Lędzinach. Przy-
szło nam czekać 5 lat.
4  Od chwili podjęcia tema-

tu po raz drugi do chwili 
symbolicznego wbicia łopaty 
upłynęły kolejne 4 lata. 
A przecież, jak sam Pan 
powiedział, ogrom pracy 
został już wykonany.

W 2014 roku nastąpiła wraźna zmia-
na koniunktury w światowej gospo-
darce i mogliśmy wrócić z gminą 
do rozmów o przygotowaniu i uru-
chomieniu inwestycji. W Lędzinach 

zdążyła nastąpić kolejna zmiana 
władzy, ale pani burmistrz była 
zainteresowana naszą inwestycją, 
co było tym ważniejsze, że w pew-
nym momencie powiat przekazał 
Lędzinom prowadzenie spraw admi-
nistracyjnych związanych z budo-
wą centrum logistycznego i węzła. 
W międzyczasie również do zarzą-
du powiatu dołączył Mariusz Żołna 
jako wicestarosta, czyli osoba, która 
– jak już mówiłem – nadzorowa-
ła przygotowanie inwestycji jako 
wiceburmistrz. Ale wszystko to nie 
mogło zmienić faktu, że – oprócz 
planu zagospodarowani przestrzen-
nego – wszystkie podjęte wcześniej 
decyzje, uzgodnienia i warunki utra-
ciły ważność. Do 2017 roku trwało 
ponowne przygotowanie i uzgad-
nianie z GDDKiA układu drogowego 
i sposobu jego realizacji, doprowa-
dzenie mediów, czyli prądu, wody, 
kanalizacji. Na marginesie: nastę-
pujące zmiany klimatyczne skutkują 
częstymi awariami linii napowietrz-
nych i wyłączeniami prądu. Tak też 
jest w Lędzinach, o czym dowiedzie-
liśmy się podczas spotkania przed 
jedną z sesji Rady Miasta, na którą 
zaproszeni byli także przedstawi-
ciele Tauronu. Przedstawiano na nim 
sprawozdanie z przerw w dosta-
wach prądu dla miasta w związku 
z awariami. Wtedy wpadł nam do 
głowy pewien pomysł i udało się 
go zrealizować; podpisaliśmy poro-
zumienie z Tauronem na wspólne 
sfinansowanie wykupu służebności 
na odcinku 6 kilometrów ze stacji 
transformatorowej Tychy–Urbano-
wice celem poprowadzenia kabli 
średniego napięcia zaopatrujących 
w prąd nie tylko naszą inwestycję, 
ale i dużą część Lędzin. Własnymi 
silami, bez udziału samorządów 
przygotowaliśmy, zaprojektowali-
śmy i skierowaliśmy to zadanie do 
realizacji, by w ten sposób unieza-
leżnić objęte nim tereny od warun-
ków pogodowych. 

4  Do grona inwestorów dołą-
czyła w międzyczasie firma 
Goodman Polska.

Pod koniec 2016 roku po rozmowach 
z firmą Goodman Polska reprezen-
tującą największego na świecie pry-
watnego inwestora obiektów maga-
zynowo–produkcyjnych doszliśmy 
do porozumienia w sprawie wspól-
nej realizacji inwestycji. W 2017 
roku nastąpił finał uzgodnień warun-
ków współpracy pomiędzy GDDKiA, 
gminą Lędziny, starostwem, firmą 
Goodman i przedsiębiorstwem, które 
reprezentuję, czyli firmą I–Inwesty-
cje CL. W tym porozumieniu Good-
man i I–InwestycjeCL zobowiązały 
się do sfinansowania infrastruktury 
tak, by nie obciążała ona budżetu 
państwa (reprezentowanego przez 
GDDKiA) ani budżetów samorzą-
dów. Ukończone zostały także prace 
projektowe, więc jesienią ubiegłego 
roku wystąpiono o tzw. z.r.i.d., czyli 
decyzję o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej, w naszym przy-
padku węzła. W grudniu 2017 roku 
się ona uprawomocniła, a w kwiet-
niu ruszyła budowa.
4  Kiedy koniec?
Węzeł ma być gotowy w paździer-
niku. Stary wiadukt w ciągu Zawi-
szy Czarnego już znikł. Budowa hal 
ma ruszyć w III kwartale tego roku, 
ale przygotowania trwają już teraz. 
Powstanie około 160 tysięcy metrów 
kwadratowych hal o kubaturze 1 
800 000 metrów sześciennych, które 
dadzą zatrudnienie 2000 osób.
4  Co zyska miasto i powiat na 

tej inwestycji?
Niektóre korzyści już wymieniłem: 
nowe miejsca pracy dla mieszkań-
ców miasta i powiatu, węzeł komu-
nikacyjny, zasilanie części Lędzin 
w prąd liniami podziemnymi. Ponad-
to budżet miasta zyska stałe źródło 
dochodu w postaci podatków. Duży 
potencjał będzie tkwił także w węźle 
drogowym, który powstanie na 
Olszycach. Wystarczy budowa łącz-

nika drogowego do ulicy Lędzińskiej, 
a o ile wiem są już takie wstępne 
plany, i centrum miasta może zostać 
odciążone od ruchu samochodowe-
go, także samochodów ciężarowych 
jadących od kopalni. Taki łącznik 
w dużym stopniu rozwiązałby prob-
lem przejazdów kolejowych, które 
często paraliżują ruch na drogach. 
No i dzięki dobremu skomunikowaniu 
nowych terenów przybyłoby w Lędzi-
nach działek inwestycyjnych. Wraz 
z podatkami z centrum logistycznego 
pojawią się środki na sfinansowanie 
takiej inwestycji. Ale konkretne decy-
zje należą do władz miasta. 
4  Dziękuję za rozmowę

kaleNdarIuM
<  2006 rok – w I-InwestycjeCL 

powstaje pomysł powstania 
centrum logistyczno–produk-
cyjnego w Lędzinach między 
ulicą Zawiszy Czarnego 
i drogą ekspresową S1

<  2008 rok – miasto Lędziny 
uchwala plan zagospodaro-
wania przestrzennego dla 
tego terenu; trwają uzgod-
nienia z Generalną Dyrekcją 
Dróg Krajowych i Autostrad 
w sprawie budowy węzła 
drogowego Olszyce

<  2009 rok – początek świa-
towego kryzysu gospodar-
czego; wstrzymanie inwe-
stycji

<  2014 rok – poprawa 
koniunktury gospodarczej; 
powrót do przedsięwzięcia

<  2016 rok – porozumienie 
pomiędzy I-InwestycjeCL 
a Goodman Polska w sprawie 
wspólnej realizacji inwestycji

<  2017 rok – decyzja 
o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej

<  2018 rok – początek inwe-
stycji

Długa historia ze szczęśliwym finałem
z Mariuszem Piazzą z firmy I–Inwestycje CL, 

przedstawicielem inwestorów centrum logistycznego Olszyce rozmawia Małgorzata Jędrzejczyk
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Powiat Bieruńsko–Lędziński wes-
prze Bieruń w walce ze smogiem. 
To kolejna gmina, która skorzysta 
z tej formy wsparcia finansowego 
powiatu. Gmina Bieruń planuje 
w 2018 roku wymianę 100 starych 
kotłów na 40 kotłów gazowych oraz 
60 kotłów węglowych spełniających 
wymagania uchwały antysmogowej. 
W kwietniu Rada Powiatu Bieruń-
sko–Lędzińskiego podjęła stosow-
ną uchwałę o udzieleniu pomocy 
finansowej Bieruniowi w wysokości 
100 tys. zł na realizację zadania 
pn. „Program ograniczenia emisji 
na terenie miasta Bierunia” etap 
VII.

Niedawno pisaliśmy o finanso-
wym włączeniu się powiatu w walkę 
z zanieczyszczeniem powietrza 
poprzez finansowe wsparcie 
mieszkańców, za pośrednictwem 
gmin powiatu, w wysokości 1 000 
zł brutto do wymiany kotła na nowy 
spełniający wymagania określone 
w uchwale antysmogowej.

Jako pierwsi w 2017 r. z pomo-
cy finansowej powiatu skorzysta-
li mieszkańcy gminy Imielin przy 
wymianie 40 kotłów, w tym 37 sta-
rych kotłów zasypowych wymienio-
no na nowe węglowe spełniające 5 
klasę emisji zanieczyszczeń, pozo-
stałe 3 kotły węglowe zastąpiono 

kotłami gazowymi. W tym roku Imie-
lin ponownie wystąpił do powiatu 
o dofinansowanie wymiany kolejnych 
kotłów na swoim terenie. Powiat ma 
też zabezpieczone środki dla Lędzin. 
Jeśli miasto uruchomi program likwi-
dacji niskiej emisji, starostwo do 
każdego wymienianego kotła dołoży 
dodatkowy 1000 złotych. 

Warto przypomnieć, że Powiat nie 
może wystąpić do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
o dofinansowanie programów likwi-
dacji niskiej emisji (może to zrobić 
tylko gmina), mimo to dopłaca za 
pośrednictwem gmin do wymienia-
nych pieców.<

Coraz więcej chętnych 
na powiatowe dofinansowanie

Pod koniec lutego starosta 
pszczyński zwrócił się do 
władz powiatu bieruńsko–
lędzińskiego  z wnioskiem 
o nieodpłatne przekazanie 
2304 udziałów, które starostwo 
posiada w Centrum Przedsię-
biorczości CP Sp. z o.o w Woli. 
Sprawa stanęła na kwiet-
niowej sesji Rady Miasta 
i głosami większości radnych 
została rozpatrzona pozytyw-
nie. Decyzja Rady wsparła 
starania starosty pszczyń-
skiego o uratowanie szpitala 
w Pszczynie przed likwidacją. 
Grozi mu bowiem zamknięcie 
po tym, jak Narodowy Fundusz 
Zdrowia wypowiedział prowa-
dzącej lecznicę spółce Centrum 
Dializa z Sosnowca kontrakt 
z powodu stwierdzonych nie-
prawidłowości. 

Teraz powiat pszczyński chce powie-
rzyć prowadzenie szpitala spółce CP, 
której stał się jedynym udziałowcem 
i ubiega się o przejęcie kontraktu 
dla szpitala. Podobnie, jak powiat 
bieruńsko–lędziński, postąpili także 
pozostali udziałowcy wolskiej spół-
ki: gminy Miedźna i Bojszowy. Sta-
rosta Paweł Sadza złożył pisemne 
podziękowania Radzie Powiatu Bie-
ruńsko–Lędzińskiego za przekazanie 
udziałów w spółce Centrum Przedsię-
biorczości w Woli.

Spółka prZejMIe SZpItal
Historia przypomina trochę tę 

sprzed 6 lat, kiedy Wojewódzki Szpi-
tal Specjalistyczny nr 1 im. J. Gasiń-
skiego w Tychach uległ likwidacji 
w związku z narosłym kilkudziesię-
ciomilionowym długiem, a na jego 
miejsce powołano nowy podmiot 
– Wojewódzki Szpital Specjalistycz-
ny prowadzony przez Megrez Sp. 
z o.o. Dzięki temu zabiegowi udało 
się uratować placówkę, a powiat 
bieruńsko–lędziński jest dziś jego 
współwłaścicielem obok miasta 
Tychy.

Przekazane udziały mają swoją 
wartość, która oszacowana została 
pod koniec lutego na 77,50 zł za sztu-
kę. Udziały w CP Sp. z o.o. powiat 
otrzymał w 1998 roku, kiedy powstał. 
Udziały trafiły także do powiatu 
pszczyńskiego (13 497 udziałów), 
Miedźnej (171 udziałów) i Bojszów 
(12 udziałów). Ponieważ spółka przy-
nosiła głównie straty, udziałowcy na 
dywidendy nie mogli liczyć. Dokła-
dać do spółki także nie trzeba było, 
bo uchwałami wspólników straty 
postanawiano pokrywać z przyszłych 
zysków. W sumie więc ani powiat bie-
ruńsko–lędziński do  Centrum Przed-
siębiorczości nie dołożył, ani na nim 
nie zarobił. 

INweStycje pIlNIe potrZebNe
Sytuacja zmieniła się, kiedy CP 

Sp. z o.o. okazało się pilnie potrzeb-
ne do przejęcia upadającego szpita-
la. Starosta pszczyński zaczął się 
starać o przejęcie pełni kontroli nad 
spółką, żeby szpital w Pszczynie 
miał jednego właściciela. To pozwo-
li władzom starostwa sprawnie 
zarządzać szpitalem i podejmować 
decyzje niezbędne do jego utrzyma-
nia. W grę zaczną wchodzić także 
koszty, bowiem szpital jest nie-
dofinansowany, wymaga zakupów 
sprzętu, remontów i to właściciel 
będzie musiał wyłożyć te środki. 
Gdyby powiat bieruńsko–lędziński 
był udziałowcem, musiałby pro-
porcjonalnie do liczby posiadanych 
udziałów dołożyć się do inwestycji. 
Tymczasem nasz powiat ma już 
udziały w tyskim szpitalu i z tego 
tytułu poniósł określone koszty. 

– Tylko w tym roku w szpitalu 
wojewódzkim zostanie zainwe-
stowanych 15 milionów złotych 
w modernizację Zakładu Diagnosty-
ki Obrazowej – mówił na sesji sta-
rosta Bernard Bednorz – Prezydent 
miasta Tychy nie zwraca się do nas 
o partycypację w kosztach, radzi 
sobie sam. Ale mógłby oczekiwać, 
że dołożymy się do tej inwestycji 
proporcjonalnie do posiadanych 

udziałów, czyli ok. 3%. W niedalekiej 
perspektywie planowane są kolejne 
inwestycje w Megrezie.

reMoNty I roZMowy w toku
– W poniedziałek, 21 maja przeka-

zaliśmy wykonawcy plac budowy i na 
V i VI piętrze szpitala rozpoczęły się 
prace remontowe – informuje z kolei 
starosta pszczyński, Paweł Sadza na 
oficjalnej stronie powiatu pszczyńskie-
go. – Remont zakończy się w drugiej 
połowie czerwca, a wtedy przystąpi-
my do lokowania tam łóżek i sprzętu. 
Od 1 lipca na wyremontowane piętra 
przeniesiemy pacjentów z oddziałów, 
które funkcjonują w pomieszczeniach 
będących w najgorszym stanie tech-
nicznym. Trwają przygotowania do 
naprawy wind. Zdecydowaliśmy także 
o przeznaczeniu kolejnych środków 
na remonty, zakup sprzętu i przy-
gotowanie do prowadzenia szpitala. 
Łącznie na ten cel przeznaczymy 4,8 
mln zł. Po raz pierwszy nastąpi sytua-
cja, że będziemy finansować zarówno 
długi starego, publicznego szpitala, 
a także inwestować w nowy. Łącznie 
w tym roku powiat pszczyński wyda 
na stary, publiczny i na nowy szpital 
kwotę 6 mln 340 tys. zł.

Śląski Oddział Wojewódzki Naro-
dowego Funduszu Zdrowia w Kato-
wicach natomiast ogłosił rokowania 
w sprawie zawarcia umowy o udzie-
lanie świadczeń opieki zdrowotnej 
na leczenie szpitalne na obszarze 
powiatu pszczyńskiego. Do rokowań 
przystąpiła powiatowa jednostka 
zarejestrowana już przez wojewodę 
śląskiego jako podmiot wykonujący 
działalność leczniczą – Szpital Powia-
towy w Pszczynie. 

Fakt, że nasz powiat nie będzie 
udziałowcem szpitala w Pszczynie nie 
ma dla pacjentów z terenu Bierunia, 
Lędzin, Bojszów, Imielina i Chełmu 
żadnego znaczenia, będą mogli leczyć 
się zarówno w tyskim Megrezie, jak 
i w Pszczynie oraz każdym innym 
publicznym szpitalu, który będzie 
świadczył usługi medyczne, których 
będą potrzebowali.<

bieruńsko–lędziński wspiera  
pszczyński w ratowaniu szpitala

28 maja w Starostwie Powiatowym 
w obecności starosty Bernarda 
Bednorza, członka zarządu powia-
tu Walentego Goczoła, przewodni-
czącej Rady Powiatu Anny Kubicy, 
dyrektora Powiatowego Zarządu 
Dróg Arkadiusza Grygierka oraz 
wykonawncy doszło do podpi-
sania umowy na przebudowę 
ulicy Satelickiej w Imielinie 
wraz z budową łącznika do 
należącej do gminy Imielin 
ulicy Maratońskiej. To będzie 
pierwsza w historii powiatu budo-
wa nowej drogi. Wykonawcą robót 

będzie wyłoniona w przetargu 
Firma Usługowo–Budowlana FIL–
BUD Zbigniew Ziarkowski z Kato-
wic. Wartość robót opiewa na 
prawie 3,3 miliona złotych. W ich 
ramach wykonane zostaną robo-
ty przygotowawcze, rozbiórkowe 
i ziemne, odwodnienia, roboty 
brukarskie, budowa nawierzchni 
jezdni, zjazdów, chodnika oraz 
krawężników i obrzeży, roboty 
wykończeniowe, oznakowanie 
poziome i pionowe, przebudowy 
oświetlenia i wodociągu, a także 
kanału technologicznego.<

Umowa na Satelicką  
podpisana

za wychowanie 
przez sport
9 czerwca, podczas 28 Ogólnopolskiej Pielgrzymki Sportowców na 
Jasną Górę, sekretarz generalny Katolickiego Stowarzyszenia Sporto-
wego Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie  w towarzystwie sportow-
ców z całej Polski na wniosek środowisk sportowych wręczy staroście 
bieruńsko-lędzińskiemu Bernardowi Bednorzowi zaszczytne ogólnopol-
skie wyróżnienie za wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez sport 
i rekreację oraz za wprowadzanie w życie zasad etyki opartych na zasa-
dach fair play. Przyznanie tego prestiżowego wyróżnienia, jak czytamy 
w uzasadnieniu Kapituły Nagród i Wyróżnień przy KSS RP do nagro-
dy, stanowi wyraz uznania dla starosty „za nieustanną troskę o roz-
wój fizyczny i duchowy młodego pokolenia, wyróżnienie przypominać 
też będzie wszystkim ludziom o patriotycznym obowiązku nieustannej 
troski o rozwój fizyczny i duchowy młodego pokolenia, jaką winniśmy 
wszyscy naszej ojczyźnie, a którego Pan Starosta jest żywym przykła-
dem i wzorem do naśladowania”. 
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24 kwietnia została podpisana 
umowa z Rzymskokatolicką Para-
fią św. Bartłomieja Apostoła na 
wykonanie konserwacji technicznej 
i estetycznej wraz z rekonstrukcją 
brakujących elementów ołtarza 
głównego w sanktuarium św. Walen-
tego w Bieruniu. Umowę podpisali: 
starosta Bernard Bednorz, wicesta-
rosta Mariusz Żołna i proboszcz 
parafii św. Bartłomieja Apostoła ks. 
Janusz Kwapiszewski.

Kwota dotacji to 55 tysięcy złotych. 
Prace obejmą rekonstrukcję brakują-
cych elementów (m.in. zwieńczenie 

ołtarza), oczyszczenie zabrudzeń, 
usunięcie przemalowań i odtworze-
nie pierwotnej polichromii i złoceń. 
Murowana podstawa ołtarza zosta-
nie oczyszczona z wtórnych warstw 
tynku. Prace obejmą również odtwo-
rzenie polichromii na podstawie 
materiałów archiwalnych i badań 
odkrywkowych. 

 Radości z podpisania umowy nie 
krył proboszcz parafii św. Bartłomie-
ja. - Dzięki tym środkom, możemy już 
myśleć o kolejnych pracach konserwa-
torskich w kościele. Opatrzność czuwa 
- mówił ks. Janusz Kwapiszewski. 

Ten rok nie jest pierwszym, 
w którym powiat przeznacza środ-
ki na renowację zabytków na swoim 
terenie. W 2014 roku parafia św. 
Bartłomieja Apostoła w Bieruniu 
otrzymała 100 tysięcy złotych na 
wykonanie dokumentacji konser-
watorskiej renowacji zabytkowego 
kościoła św. Walentego w Bieruniu. 

W roku 2015 parafia św. Anny 
w Lędzinach zdobyła 12 tysięcy 
złotych na wykonanie dokumentacji 
konserwatorskiej renowacji czte-
rech zabytkowych figur z otocze-
nia kościoła parafialnego św. Anny 

w Lędzinach, a miasto Bieruń otrzy-
mało 40 tysięcy złotych na wyko-
nanie prac konserwatorskich przy 
krzyżu przydrożnym Męki Pańskiej 
w Bieruniu przy ul. Marcina.

W 2016 roku powiat dofinansował 
kwotą 43.440 złotych prace konser-
watorskie przy krzyżu przydrożnym 
Męki Pańskiej przy ul. Lędzińskiej 
w Bieruniu oraz takież prace przy 
figurze NMP Niepokalanie Poczętej 
przy kościele parafialnym św. Anny 
w Lędzinach (64.329,00 zł). Beneficjen-
tami były odpowiednio: gmina Bieruń 
i parafia św. Anny w Lędzinach.

W ubiegłym roku 41.443 złote 
otrzymał Bieruń na prace konser-
watorskie przy krzyżu przydrożnym 
Męki Pańskiej przy ulicy ul. Chemi-
ków, parafia św. Bartłomieja w Bie-
runiu zdobyła 30.916,35 złotych na 
prace konserwatorskie dwóch żyran-
doli zabytkowego kościoła św. Walen-
tego, a w lędzińskiej parafii św. Anny 
wykonano prace konserwatorski przy 
figurach św. Antoniego Padewskiego 
i św. Jana Nepomucena, a flankują-
cych bramę cmentarza przy koście-
le. Wartość robót wyniosła 23.540,25 
złotych. <

o swoje dziedzictwo trzeba dbać

Obchodzony tego roku Dzień Straża-
ka w powiecie bieruńsko-lędzińskim 
to święto szczególne, które łączy się 
z jubileuszem 20-lecia powstania 
Oddziału Powiatowego Związku OSP 
RP Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.  
Tegoroczne strażackie święto łączy się 
także z rokiem jubileuszowym setnej 
rocznicy odzyskania niepodległości 
przez Polskę. 

Uroczystości związane z tym wydarzeniem 
odbyły się 19 maja przed Starostwem Powiato-
wym w Bieruniu. W uroczystym apelu z Okazji 
Dnia Strażaka na zaproszenie starosty bieruń-
sko-lędzińskiego Bernarda Bednorza wzięły 
udział jednostki OSP z naszego powiatu wraz 
pocztami sztandarowymi, funkcjonariusze 
Komendy Miejskiej PSP w Tychach na czele 
z komendantem, st. bryg. Piotrem Szojdą. 
Komendę Powiatową Policji reprezentował 
insp. Sławomir Sałbut. Wśród zaproszonych 
gości obecni byli honorowi druhowie, którzy 
wnieśli wielki wkład w rozwój Oddziału Powia-
towego Związku OSP: druh Władysław Trzciń-
ski, st. bryg. Kazimierz Utrata, druh Tomasz 
Saternus, druh Jan Jęczmyk. Swoją obecnoś-
cią zaszczycili także kapelan pożarnictwa ks. 
Michał Palowski, radny Sejmiku Śląskiego Piotr 
Czrnynoga, członkowie zarządu powiatu, radni 
powiatu, burmistrzowie, wójtowie i radni miast 
i gmin naszego powiatu.

W swym wystąpieniu starosta bieruńsko-
lędziński, a zarazem prezes zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku OSP RP powiatu bie-
ruńsko-lędzińskiego przypomniał, jak na tle 
historycznych wydarzeń po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości tworzyły się zręby ochot-
niczego pożarnictwa w kraju na Śląsku.

„W wolnej ojczyźnie strażacy zaczęli masowo 
organizować się na nowo. Organizacje pożar-
nicze skupiały wokół siebie ludzi oddanych 
i zaangażowanych w obronie życia i mienia 
współobywateli. Organizacje te uczyły ludzi 
karności, posłuszeństwa i miłości bliźniego, 
męstwa i poświęcenia dla braci w walce z groź-
nym żywiołem. Ich braterstwo niosło często za 
sobą kalectwo na nawet śmierć. Jednak ochot-
nicy spieszyli w szeregi straży pożarnej i za 
zaszczyt sobie poczytywali służbę pod sztan-
darem Świętego Floriana. Na Śląsku powstaje 
Śląski Związek Straży Pożarnych, a dzięki 
inicjatywie i niezmordowanej energii Bolesława 
Chomicza powstaje Związek Floriański. Orga-
nizacje te zainicjowały w późniejszym czasie 

powstanie ogólnokrajowego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Osiemdziesiąt lat później po odzyskaniu 
niepodległości przez nasz kraj, w 1998 roku 
pod przewodnictwem brygadiera Kazimierza 
Utraty, powstaje Oddział Powiatowy Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospo-
litej Polskiej powiatu najpierw tyskiego, później 
powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Pierwszym 
prezesem zostaje wybrany druh Władysław 
Trzciński.” 

W dalszej części swego wystąpienia prezes 
Bernard Bednorz podkreślił: 

Dzisiejsze święto nakazuje o naszych stra-
żakach powiedzieć: Nie szukają wymówek, gdy 
mają spełnić swój obowiązek, zaakceptowali 
strach, gdy idą naprzód mimo bicia serca, które 
mówi: zawróć. To Wy strażacy pokonujecie 
przeszkody i opory wypełniając swój obowią-
zek, by służyć pomocą bliźniemu. Ochotnicze 
Straże Pożarne na trwałe wpisały się w nasz 
krajobraz, ciesząc się wielkim szacunkiem 
i uznaniem społecznym. Wypracowały sobie 
ważne miejsce społeczne. Na tej ziemi wycho-
wano wiele pokoleń strażaków, działaczy ruchu 
strażackiego, dzięki którym możliwe są obcho-
dy tego jubileuszu. Wasz okres działalności to 
oczywisty powód do dumy z dobrze spełnio-
nego obowiązku społecznego. Wysoka ocena 
straży pożarnej pośród wszystkich instytucji 
i organizacji w kraju ze strony społeczeństwa, 
które postrzega Was jako autentycznych obroń-
ców, na których zawsze można liczyć w każdej 
sytuacji, to dowód najwyższego uznania, ale 
też i zaufania, jakim Was obdarzono. Dzisiaj 
OSP doskonale wyposażone, wyszkolone, dys-
ponujące nowoczesnym sprzętem niezbędnym 
w strażackim rzemiośle, stają ramię w ramię 
z zawodowymi jednostkami Państwowej Straży 
Pożarnej, do walki z wszelkimi zagrożeniami, 

ogniem, wodą i katastrofami drogowymi. Minio-
ne dwadzieścia lat jest dowodem tego, że jed-
nostki nasze są coraz bardziej mobilne.

Z okazji strażackiego święta i pięknego 
jubileuszu przyjmijcie podziękowania i gratu-
lacje za dobro, które czynicie, za poniesiony 
trud i służbę drugiemu człowiekowi, za ofiar-
ną pracę, dyspozycyjność niesienia pomocy 
potrzebującym, za zapewnienie bezpieczeń-
stwa mieszkańcom naszego powiatu.

Dziękuję weteranom strażackim. Wielu 
z nich już odeszło na wieczną wartę zapisując 
się złotymi zgłoskami w historii ochotniczego 
pożarnictwa. Dziękuję Wam za pielęgnowa-
nie tej tradycji. Z pewnością wśród druhów 
są i tacy, których dziadowie czy pradziadowie 
należeli do rodziny strażackiej. Dziękuję za 
kultywowanie tej tradycji i naukę strażackiego 
rzemiosła młodego pokolenia. Niech ta dzia-
łalność przysparza Wam radości, satysfakcji 
i społecznego szacunku. Życzę Wam spokoju 
i zdrowia we wszystkich dniach Waszego życia, 
wśród rodziny i dobrych przyjaciół. 

Słowa podziękowania prezes skierował 
także do funkcjonariuszy Komendy Miejskiej 
PSP w Tychach, Rady Powiatu, zarządu powia-
tu, władz samorządowych gmin oraz Komendy 
Policji. Podziękował za codzienną współpracę 
ze strażakami, za zrozumienie ich potrzeb i za 
wszystko co dobrego spotyka strażaków z ich 
strony.

Na uroczystym apelu zasłużonych strażaków 
odznaczono Medalami Za Zasługi dla Pożarni-
ctwa.

Jednym z najwyższych odznaczeń Hono-
rowym Medalem Bolesława Chomicza 
uhonorowany został druh Jan Saternus, długo-
letni działacz OSP Bojszowy,

Srebrnym Medalem Za Zasługi dla 
Pożarnictwa odznaczeni zostali: druh Kazi-

mierz Machura i druh Tomasz Saternus z OSP 
Bojszowy oraz druh Krystian Kapica z OSP Mię-
dzyrzecze. 

Brązowym Medalem Za zasługi dla 
pożarnictwa odznaczeni zostali: druh 
Paweł Jarosz – OSP Chełm Śląski, druh Michał 
Szandar – OSP Bojszowy, druh Szymon Kłys 
– OSP Bieruń Nowy, Dawid Goc i Szymon Sład-
czyk - OSP Międzyrzecze.

 Odznakę Strażak Wzorowy otrzyma-
li: druh Karol Lysko, druh Jan Kotas i Marcin 
Piekorz z OSP Bojszowy, druh Grzegorz Linek 
oraz Robert Pistelok z OSP Chełm Śląski, 
Łukasz Dzidek i Marek Jaromin z OSP Bieruń 
Nowy.

Uchwałą Kapituły medalu Za Zasługi 
dla Ochotniczego Pożarnictwa powiatu 
bieruńsko - lędzińskiego odznaczeni 
zostali: druh Tadeusz Kawecki – OSP Chełm 
Śląski, Antoni Wilczek – OSP Bojszowy, Krystian 
Grzesica – burmistrz Miasta Bieruń i Henryk 
Utrata – wójt Gminy Bojszowy 

Decyzją Prezesa Zarządu OP Związku OSP 
RP powiatu bieruńsko-lędzińskiego za dwu-
dziestoletnią działalność na rzecz 
Oddziału Powiatowego Związku OSP 
RP powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego 
pamiątkowe statuetki otrzymali: druh 
Władysław Trzciński, st. bryg. Kazimierz Utra-
ta, druh Stanisław Brzeskot, druh Tadeusz 
Kawecki, druh Tomasz Saternus.

Na zakończenie zaproszeni goście otrzy-
mali pamiątkowe medale jubileuszowe, a sta-
rosta podziękował przybyłym na uroczysty 
apel gościom podkreślając: Wasza obecność 
jest dowodem naszej bliskiej współpra-
cy i przyjaźni, którą realizujemy w życiu 
codziennym w celu poprawy bezpieczeństwa 
naszego regionu. 

Stanisław brzeskot

jubileuszowy dzień strażaka  
w powiecie bieruńsko-lędzińskim
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starosta powołany do Komitetu Sterującego RSI
Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego 
z 5 grudnia ubiegłego roku starosta bieruń-
sko–lędziński Bernard Bednorz został powoła-
ny w skład Komitetu Sterującego Regionalnej 
Strategii Innowacji na trzyletnią kadencję 
2018–2020. 

Regionalna Strategia Innowacji (RSI) to sieć róż-
norodnych instytucji (podmiotów), interakcji i zdarzeń 
stymulujących procesy innowacyjne w regionie. W wyni-
ku powiązań sieciowych i efektów synergii prowadzą one 
do zwiększenia zdolności absorpcji i dyfuzji innowacji 
w regionie.

Celem Regionalnej Strategii Innowacji WSL do 
2020 r. jest zaprojektowanie instrumentów i narzędzi, 
które służyć będą wypracowaniu przewag konkurencyjnych 
oraz wykorzystywaniu szans i potencjałów województwa 

śląskiego. Służyć temu będzie szereg działań angażujących 
w proces tworzenia i wdrażania innowacji wszystkich inte-
resariuszy a szczególnie administrację, sektor B+R, przed-
siębiorców oraz mieszkańców regionu. 

Zadaniem polityki innowacyjnej regionu jest inspirowa-
nie do innowacyjności oraz stwarzanie warunków do osią-
gania przywództwa rynkowego, a także zapewnienie roz-
woju technologicznego bądź przez osiąganie doskonałości 
w wybranych dziedzinach bądź przez pozyskanie technolo-
gii z rynków globalnych i osadzenie jej w Województwie Ślą-
skim. Równie istotne jest jednoczesne wzmacnianie przy-
wództwa w środowiskach przedsiębiorczości i działaniach 
władz publicznych, pozwalające na swoistą synchronizację 
wpływów mechanizmu rynkowego i niezbędnej interwencji 
za pomocą instrumentów polityki. 

Rolą strategii jest uruchomienie dialogu oraz uporząd-
kowanie aktywności szerokiego grona aktorów w regionie, 

które pozwoli na zmierzenie się w nadchodzących latach ze 
wspólną odpowiedzią na wyzwania innowacyjnego rozwoju 
Województwa Śląskiego. We współczesnym świecie zacie-
ra się pojęcie bliskości. Dzięki rozbudowanym systemom 
logistycznym oraz internetowi i innym łączom telekomuni-
kacyjnym „na wyciągnięcie ręki” oznaczać może także tyle 
co „na drugim końcu świata”. W coraz mniejszym stopniu 
sprawdzają się teorie traktujące o dystryktach przemysło-
wych, skupiskach gospodarczych, itp. Wiodący staje się nurt 
myślenia charakteryzujący się globalnym postrzeganiem 
zasobów i rynków. W tej sytuacji polityka innowacyjna Woje-
wództwa Śląskiego nie może jawić się jako wynik myślenia 
o potencjale i działaniach zamkniętych w granicach admini-
stracyjnych regionu. Jej zadaniem jest takie odpowiadanie 
na wyzwania strategiczne, które pozwoli zaistnieć wybra-
nym środowiskom regionu w układach międzynarodowych 
i na rynkach <

Po przedstawieniu materiału przy-
gotowanego przez przewodniczącą 
głos zabrał starosta informując 
o kierunku rozwoju układu dro-
gowego oraz priorytetach w tym 
zakresie. Podkreślił także, że ponad 
80% dróg powiatowych jest w bar-
dzo dobrym stanie i nie wymaga 
zabiegów naprawczych, jednak 
sporo pozostało do zrobienia. Kilka 
projektów drogowych jest realizo-
wanych już teraz, a część posiada 
opracowaną dokumentację i czeka 
na realizację – zależnie od możli-
wości finansowych i pozyskanych 
środków zewnętrznych. Kolejne 
dokumentacje projektowe posia-
dają już element obsługi rowerów 
w postaci dróg lub ciągów rowe-
rowych. Wybudowany ciąg pieszo-
rowerowy z Górek na Goławiec jest 
dobrym tego przykładem. Kolejne 
planowane inwestycje, tj. ul. Wygo-
dy lub ul. Oficerska w Lędzinach, 
rondo przy ul. Lędzińskiej i Eko-
nomicznej w Bieruniu, planowana 
droga rowerowa przy ul. Ruchu 
Oporu są dowodem, że ruch rowe-
rowy nie jest zapomniany i jest 
to naturalne, że przygotowywa-
na jest dla niego infrastruktura. 
Mając na uwadze stan techniczny 

dróg można stwierdzić, że czas 
na wkroczenie na kolejny poziom 
budowy dróg.

Obecni na sali przedstawiciele 
rad gmin i miast naszego powiatu 
podjęli temat i wnieśli wiele swo-
ich uwag do rozmowy. Propozycje 
Bierunia i Bojszów obejmowały 
kwestie budowy połączenia przy-
najmniej chodnika od Świerczyńca 
przez Jajosty do Ścierń. Pozytywnie 
każda z gmin odniosła się do reali-
zacji dróg rowerowych o nawierzch-
ni asfaltowej. Poparli pomysł odej-
ścia od pomysłu połączenia ruchu 
pieszego z rowerowym na jednym 
chodniku faktem, że występuje 
konflikt na linii pieszy–rowerzysta. 
Gmina Bieruń pochwaliła politykę 
połączenia gminnych dróg rowe-
rowych z Lędzinami w rejonie ul. 
Lędzińskiej i Wylotowej – plano-
wane rondo. Wspomniano także 
o miejscowych problemach z infra-
strukturą m. in. na ul. Bohaterów 
Westerplatte oraz budowie nowych 
połączeń drogowych między Kop-
ciowicami w Chełmie Śląskim 
ze Ścierniami poprzez planowane 
remonty ulic Osada i Kolonia Leśna 
– drogi powiatowe nie mogą posia-
dać ograniczeń tonażu, ale obecni 

przedstawiciele gminy Chełm Ślą-
ski wyrazili oczekiwanie, że powiat 
znajdzie sposób w tej kwestii, aby 
ruch ciężarowy nie przeniósł się 
na nowo wykonaną trasę łączącą 
Chełm Śląski z Bieruniem, który 
w naturalny sposób będzie omijał 
przejazd kolejowy na ul. Wawelskiej 
DW 934.

Zebrani zaproponowali, aby pod-
jąć wspólne działania w celu ukie-
runkowania przyszłych priorytetów 
finansowych w metropolii na budo-
wę spójnej sieci dróg rowerowych 
– tak aby można było bez problemu 
przejechać z Imielina do Mysłowic, 
Jaworzna, czy z Bierunia do Tychów. 
Chodzi zatem o to, aby wysiłki samo-
rządowe miast i gmin nie kończyły 
się na ich granicy – podkreśla prze-
wodnicząca rady Anna Kubica. 

Akcentowanie inwestycji pod tym 
kątem dodatkowo zmotywuje gminy 
i powiaty w zakresie projektów zawie-
rających drogi rowerowe lub chodni-
ki. Organizatorzy i goście stwierdzili, 
że obecne spotkanie nie wyczerpuje 
tematu i jeśli będzie konieczność to 
zostaną zorganizowane kolejne, aby 
kontakt na linii powiat–gminy był cią-
gły, a propozycje i pomysły mogły być 
realizowane na bieżąco.<

wspólnie radzili
4 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Bieruniu odbyło się spotkanie z przedstawicielami rad 
gmin naszego powiatu. Spotkanie przygotowała przewodnicząca Rady Powiatu Anna Kubica 
oraz starosta Bernard Bednorz. Powiat przedstawił materiał pn.: Analiza układu drogowego 
w zakresie systemu oznakowania dróg rowerowych i chodników w powiecie bieruńsko–lędziń-
skim. Materiał obejmował zakres obowiązujących przepisów, przykłady z terenu oraz wzorce 
praktyczne – plusy i minusy różnych rozwiązań projektowych w przedmiotowym zakresie.

Tytuł projektu: Kształcenie usta-
wiczne w PZS w Lędzinach drogą do 
sukcesu zawodowego.

Uczestnicy projektu: mieszkań-
cy terenów rewitalizowanych gminy 
Lędziny, osoby pracujące w wieku 
powyżej 25 roku życia należące do 
jednej z grup:
<  osoby po 50 roku życia;
<  kobiety (szczególnie powracające 

na rynek pracy po przerwie zwią-
zanej z urodzeniem imwychowy-
waniem dziecka);

<  osoby o niskich kwalifikacjach;
<  osoby z niepełnosprawnościami;
<  osoby mieszkające na terenach 

wiejskich

Udział w projekcie: 
Projekt wynika z programu rewita-
lizacji Miasta Lędziny i ma na celu 
zdobycie i poprawę kompetencji 
w zakresie ICT i/lub znajomości 
języków obcych 80 pracujących 
osób dorosłych z TRGL w woj. ślą-
skim w zakresie znajomości języ-
ków obcych (angielski, niemiecki, 
francuski) – zakończonych uzyska-
niem międzynarodowego certyfikatu 
TGLS i/lub w zakresie kompetencji 
cyfrowych ICT (zgodnie ze standar-
dem DIGCOMP – zakończonym uzy-
skaniem certyfikatu zewnętrznego 
ECDL).
Projekt realizowany w okresie 
01.02.2018 – 31.01.2020r., zakłada 
objęcie szkoleniami 100 pracują-
cych dorosłych osób z gm. Lędziny 
(w tym co najmniej: 45 kobiet w tym 
powracających na rynek pracy po 
przerwie związanej z wychowaniem 
dziecka, 40 osób o niskich kwalifi-
kacjach, 24 osób w wieku 50+ oraz 
osoby niepełnosprawne i osoby 
zamieszkałe na terenach wiejskich), 
uczestniczących z własnej inicjaty-
wy w szkoleniach.
Projekt zapewnia niemal 800 miejsc 
szkoleniowych na różnych kierun-
kach i poziomach zaawansowa-

nia, materiały szkoleniowe, cer-
tyfikowane egzaminy zewnętrzne 
i wewnętrzne. 
Projekt jest współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjny Województwa 
Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Cele projektu:
Celem głównym projektu jest zdoby-
cie i poprawa kompetencji w zakre-
sie ICT i/lub znajomości języków 
obcych 80 pracujących dorosłych 
os. (80% spośród ogólnej liczby 100 
Uczestników/Uczestniczek Projek-
tu) z terenu rewital. gm. Lędziny 
(TRGL) w okresie 02.2018–12.2019; 
w tym min:
<  36 kobiet w tym powracających 

na rynek pracy,
<  24 os. o niskich kwalifikacjach,
<  15 os. 50+,
a także os. z niepełnosprawnością 
i z terenów wiejskich

Planowane efekty:
Cel główny zostanie osiągnięty 
poprzez udział w szkoleniach: 45K 
w tym powracających na rynek 
pracy, 40 os. o niskich kwalifika-
cjach, 24 os. 50+, a także os. nie-
pełnosprawne i z terenów wiejskich 
– 100% uczestników projektu. 60% 
ONK i 50+ oraz 75% ogółu UP uzy-
ska kompetencje potwierdzone 
zewnętrznym certyfikatem, a 5% 
ogółu, tj. 5UP wewnętrznym egza-
minem.

Wartość projektu: 
787 173,24 PLN

Wkład Funduszy 
Europejskich: 
669 097,25 PLN

Informacje i zapisy:
Powiatowy Zespół Szkół 

w Lędzinach
ul. Pokoju 4, 43–104 Lędziny

tel.: 32 216 73 22, 32 216 62 41
e–mail: sekretariat_pzs@op.pl

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach 
zaprasza mieszkańców terenów rewitalizowanych 

miasta Lędziny na szkolenia językowe i komputerowe
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27 kwietnia w szkołach ponadgim-
nazjalnych prowadzonych przez 
powiat odbyły się uroczystości 
pożegnania maturzystów. Aule 
szkolne wypełniły się tegoroczny-
mi absolwentami, nauczycielami, 
rodzicami oraz zaproszonymi goś-
ćmi. Na uroczystości przybyły też 
władze powiatu bieruńsko–lędziń-
skiego. Najlepszym absolwen-
tom wręczono nagrody za wyniki 
w nauce, zaangażowanie w pracę 
na rzecz szkół, działalność spo-
łeczną i sportową.

Pierwsza z uroczystości odbyła się 
w Liceum Ogólnokształcącym w Bie-
runiu. W tym roku ze szkołą pożegna-
ło się 85 absolwentów. W uroczystości 
uczestniczyli m.in. starosta Bernard 
Bednorz, wicestarosta Mariusz Żołna, 
Anna Kubica – przewodnicząca Rady 
Powiatu, Agnieszka Wyderka–Dyje-
cińska – wiceprzewodnicząca Rady 

Powiatu, Zofia Łabuś – przewodniczą-
ca Komisji Edukacji, Kultury i Bezpie-
czeństwa Publicznego, Patrycja Roz-
mus – naczelnik Wydziału Edukacji 
Starostwa Powiatowego w Bieruniu 
oraz burmistrz Bierunia Krystian 
Grzesica, burmistrz Lędzin – Krysty-
na Wróbel, a także przedstawiciele 
władz Imielina, Bojszów i Chełmu 
Śląskiego. Nagrodą Starosty zostało 
wyróżnionych 3 uczniów: Martyna 
Horst, Marzena Nowak, Mateusz 
Maraszek. 

Kolejna uroczystość miała miej-
sce w Powiatowym Zespole Szkół 
w Bieruniu, mury tej szkoły opuś-
ciło 86 absolwentów. W pożegna-
niu absolwentów uczestniczyli 
m.in. Mariusz Żołna, Anna Kubica, 
Agnieszka Wyderka–Dyjecińska, 
Zofia Łabuś, Patrycja Rozmus i Kry-
stian Grzesica. Nagrodą Starosty 
zostało wyróżnionych 3 uczniów: 

Marta Kocurek, Aleksandra Łopat-
ka, Jarosław Żołneczko.

Ostatnia uroczystość odbyła 
się w Powiatowym Zespole Szkół 
w Lędzinach. Tutaj świadectwo 
ukończenia szkoły otrzymało 
92 uczniów. Najlepsi absolwen-
ci otrzymali nagrody z rąk władz 
powiatowych, które wręczali wice-
starosta Mariusz Żołna, przewod-
nicząca Rady Powiatu Anna Kubica 
i wiceprzewodniczący Rady Powia-
tu – Marek Spyra. Nagrodą Starosty 
zostało wyróżnionych 3 uczniów: 
Patrycja Kwiecińska, Aleksandra 
Stolecka i Wiktoria Żernik.

– Wiedza jest kluczem do sukcesu 
w Waszym życiu – mówił podczas 
uroczystości wicestarosta Mariusz 
Żołna. – Trzymam kciuki za reali-
zację Waszych marzeń i planów.

– Dziś zaczyna się Wasze doro-
słe życie. Bądźcie wizytówką 

Waszej szkoły i całego powiatu 
– dodawał wiceprzewodniczący 
Marek Spyra.

Jak absolwentom powiatowych szkół 
poszło na maturach, okaże się pod 
koniec sierpnia. Napiszemy o tym. <

kolejny rocznik wychowanków opuścił mury powiatowych szkół

dni otwarte w powiatowych szkołach okiem fotografa
W drugiej połowie maja wszystkie szkoły powiatu bieruńsko–lędzińskiego zorganizowały dni otwarte dla uczniów 
szkół gimnazjalnych z terenu powiatu i okolicznych miast oraz rodziców uczniów. Programy spotkań były bogate, 
nasze szkoły mają się czym pochwalić, a oto, jak prezentowały się w obiektywie.

Foto: PZS Lędzin, PZS Bieruń, Filip Noras i Natalia Czarnynoga (LO Bieruń)
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19 maja w Powiatowym Zespole 
Szkół w Bieruniu odbyła się konfe-
rencja zorganizowana przez Poradnię 
Pedagogiczno-Psychologiczną pod 
hasłem: „Pomoc Pedagogiczno-Psy-
chologiczna dla szkół i przedszkoli 
w powiecie bieruńsko-lędzińskim”. 
Zaproszono na nią dyrekcje placówek 
oświatowych z terenu powiatu oraz 
przedstawicieli samorządów gmin-
nych i powiatu, Starostwo reprezen-
towali: wicestarosta Mariusz Żołna 
oraz przewodnicząca Rady Powiatu 
Anna Kubica. Konferencję rozpoczęła 
prelekcja na temat cyberprzemocy, 
jej mechanizmów i sposobów zwal-
czania, a następnie dyrektor PPP 
Agata Nowińska przedstawiła ofertę 
pomocy poradni dla placówek oświa-
towych w rozwiązywaniu problemów 
edukacyjnych, wychowawczych i roz-
wojowych dzieci i młodzieży. <

pedagogiczno-psychologiczne wsparcie dla szkół i przedszkoli

Stypendia pomostowe 
dla ambitnych maturzystów

Rusza XVII edycja programu Stypendiów Pomostowych. 
Program skierowany jest do ambitnych i zdolnych matu-
rzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących 
z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. W roku 
akademickim 2018/2019 czekają na Was stypendia na 
I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą 
wypłacane przez 10 miesięcy.

O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta 2018, 
który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2018 roku i:
–  zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyska odpowiednią 

ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);
–  zostanie przyjęty w roku akademickim 2018/2019 na I rok dziennych stu-

diów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, 
realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;

–  mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
–  pochodzi z niezamożnej rodziny (w której dochód na osobę nie przekra-

cza kwoty określonej w regulaminie programu);

a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:
–  pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR
lub
–  jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych 

w szkole ponadgimnazjalnej
lub
–  jest członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodzi-

ny zastępczej bądź państwowego domu dziecka
lub
–  ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej 

w bieżącej edycji programu.
Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypła-

cane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Stypendyści, którzy osiągną 
dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok 
studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną 
uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz staży w Stanach Zjednoczonych 
i w kraju.

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on–line na 
www.stypendia–pomostowe.pl 

Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 2 
lipca do 17 sierpnia 2018 r., do godziny 16.00.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ 
Z ZASADAMI I REGULAMINEM PROGRAMU

Programem zarządza: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.
Autor i Partner Programu: Polsko–Amerykańska Fundacja Wolności

Partnerzy Programu: Fundacja Wspomagania Wsi, Koalicja lokalnych 
organizacji pozarządowych, Fundacja BGŻ BNP Paribas

Program realizowany jest przy wsparciu organizacyjnym  
 Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

24 kwietnia  w siedzibie 
Wyższej Szkoły Technologii 
Informatycznych w Katowi-
cach robotycy z LO w Bieru-
niu wzięli udział w Między-
szkolnym Turnieju Robotów 
LEGO MINDSTORMS. Osiąg-
nięte wyniki są spektakular-
ne: Weronika Klima, Alek-
sander Kulpa i Bartosz Wanot 
w obu kategoriach –  Lego 
Linefollower i Lego Sumo 
okazali się najlepsi. O suk-
cesie zadecydował idealny 
podział pracy – Weronika 
budowała pojazd pod Line-
follower, Olek skoncentrował 
się nad Sumo, a Bartosz 
„klepał w klawisze”.

Z kolei uczniowie Paweł Gwóźdź, 
Kamil Krzyszkowski i Mikołaj Jasiń-
ski w kategorii Lego Linefollower 
zajęli 2, a w Lego Sumo 4 miejsce. 
To rewelacyjny wynik biorąc pod 
uwagę, że to ich pierwszy turniej. 
Startowało 14 drużyn.

12 maja robotycy z LO w Bieru-
niu wzięli udział w turnieju ogólno-
polskim ‘Jurabot Zawody Robotów 
Krasiejów 2018’. Tym razem dali 
się wyprzedzić tylko reprezentacji 
Politechniki Białostockiej. 2 miej-

sce zajęła Julia Kołodziej. W finale 
znalazł się jeszcze zespół w skład 
którego wchodziły Weronika Klima 
i Agnieszka Wardęga – ostatecznie 
były 4 drużyną turnieju. Opiekunem 
robotyków jest Robert Romantow-
ski–Tomosz.

Z kolei 26 i 27  maja w gdańskim 
parku naukowo–technologicznym 
odbyły się pierwsze Bałtyckie Bitwy 
Robotów. Główną częścią wydarze-
nia był turniej robotyki amatorskiej, 
w którym Olek Kulpa i Bartek Wanot 
zajęli 1 miejsce w kategorii Lego 
sumo, Kamil Krzyszkowski Paweł 

Gwóźdź Mikołaj Jasinski 2 miej-
sce w Lego sumo, a Julia Kołodziej  
i Paulina Łagosz zdobyły 2 miejsce 
w Lego Line follower.

Natomiast Mikołaj Jasiński z LO 
w Bieruniu w XVIII edycji Ogólno-
polskiego Konkursu Języka Angiel-
skiego FOX otrzymał nagrodę II 
stopnia oraz wynik: Bardzo Dobry. 
Mikołaj znalazł się w gronie najlep-
szych 200 finalistów z całego kraju. 
W konkursie wzięło udział 6255 
uczniów z 271 szkół. Nauczycie-
lem prowadzącym jest Agnieszka 
Wyderka–Dyjecińska. <

sukcesy bieruńskich licealistów
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przedszkolaki opanowały starostwo
25 kwietnia mali ekolodzy z Przedszkola nr 1 w Bieruniu odwiedzili Staro-
stwo Powiatowe. Dzieci wystąpiły jako stokrotki, tulipany i krokusy. Było 
kolorowo, wesoło i muzycznie! Występu artystycznego wysłuchali: starosta 
Bernard Bednorz, Anna Kubica, przewodnicząca Rady Powiatu oraz goście, 
którzy byli w tym czasie w starostwie, czyli burmistrz Miasta Imielin Jan 
Chwiędacz i Klemens Ścierski. <

Dobiegł końca cykl wykładów 
dla słuchaczy Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku organizowany 
przez Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie. W marcu i kwiet-
niu Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie zorganizowało wykłady 
na temat przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie. Spotkania odby-

ły się w Chełmie Śląskim, Imieli-
nie, Lędzinach.

Miały one na celu profilaktykę 
oraz przeciwdziałanie przemo-
cy w rodzinie szczególnie wobec 
osób starszych, poprzez wyposa-
żenie uczestników w wiedzę na 
temat zjawiska przemocy, jak rea-
gować w sytuacji zagrożenia lub 

w sytuacji bycia świadkiem oraz 
gdzie szukać pomocy. Spotkania 
te miały być zachętą do mówienia 
o problemie przemocy, oraz zgła-
szania jej odpowiednim służbom. 
Wykłady poprowadziła psycholog 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie Magdalena Kołodziej-
Kwaśniak. <

siła jest w tobie

22 maja w Kinoteatrze „Jutrzen-
ka” w Bieruniu odbył się wernisaż 
wystawy pokonkursowej V Powiato-
wego Konkursu Plastycznego i Foto-
graficznego „Obrazowanie muzyki 
–  impresje muzyczne” zorganizo-
wanego przez nauczycielkę Szkoły 
Podstawowej z Oddziałami Integra-
cyjnymi nr 1 w Bieruniu Krystynę 
Bobak przy współpracy z Jolantą 
Jaromin–Suzdalcew.

Konkurs zwracał uwagę młodzie-
ży na  możliwość przekładu wrażeń 
związanych ze światem dźwięków 
oraz muzyki na język fotografii 
i obraz malarski czy graficzny.  
Uświadamiał młodym, że zarówno 
z plastyką, jak i z muzyką wiążą się 
podobne pojęcia, np.: kompozycja, 
rytm, harmonia, barwa. Promował 
rozwijanie wyobraźni i zdolności 
artystycznych młodzieży, kreatyw-
ność wśród młodych ludzi, zwracał 
uwagę na wzajemne przenikanie 
się sztuk.

Uczniowie, którzy wzięli udział 
w konkursie świetnie poradzili sobie 
z obrazowaniem muzyki w swoich 
pracach plastycznych i fotograficz-
nych. Na konkurs wpłynęło około 60 
prac plastycznych i ponad 40 foto-
grafii 19 uczestników. W konkursie 

zaprezentowały się: Szkoła Podsta-
wowa nr 1 im. Powstańców Śląskich 
w Imielinie, Szkoła Podstawowa nr 
3 im. Orła Białego w Bieruniu, Szko-
ła Podstawowa z Oddziałami Inte-
gracyjnymi nr 1 w Bieruniu. 

Jury w składzie: Krystyna Bobak, 
Katarzyna Estkowska oraz Jolan-
ta Jaromin–Suzdalcew wyróżniło 
prace następujących uczniów:

prace plaStycZNe
Kategoria  – szkoła podstawo-
wa, klasy od I do III
I miejsce – Rozalia Bryła 
Kategoria  – szkoła podstawo-
wa, klasy od IV do VI
I miejsce – Liliana Lademann
II miejsce – Aleksandra Cisek
III miejsce – Dominika Paruzel
wyróżnienie: Barbara Durkalec, Oli-
wia Gawlik
Kategoria – szkoła podstawo-
wa, klasy VII oraz klasy I i II 
gimnazjum
I miejsce – Liliana Jędrysik
II miejsce – Jakub Józefczuk
III miejsce – Daria Madera, Paweł 
Prałat
wyróżnienie: Karolina Niciewicz, 
Karolina Kozubik, Patryk Wilk, 
Dominik Grocholewski

prace FotograFIcZNe
Kategoria  – szkoła podstawo-
wa, klasy od I do III
I miejsce – Zuzanna Zemla
Kategoria  – szkoła podstawo-
wa, klasy od IV do VI
I miejsce – Barbara Durkalec
II miejsce – Agata Blacha
Kategoria – szkoła podstawo-
wa, klasy VII oraz klasy I i II 
gimnazjum
I miejsce – Natalia Nowak
II miejsce – Julia Baranowska
III miejsce – Angelika Manzel
Wyróżnienie: Anna Jarząbek, Iwona 
Jarczyk i Lena Saternus, Zofia 
Komandera,  Dawid Długajczyk.

Nagrody rzeczowe ufundowane 
przez powiat bieruńsko–lędziński 
wręczyła dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Bieruniu – Gabriela 
Lipińska oraz wiceprzewodnicząca 
Rady Powiatu – Agnieszka Wyder-
ka–Dyjecińska.

Pokonkursową wystawę pod-
sumowującą projekt swoim śpie-
wem uświetniły uczennice: Zofia 
Lorenc, Alicja Białoń, Amelia 
Sosna, Paulina Wojtala, do wystę-
pu przygotowała je  Agata Pary-
sz–Urbaś.<

17 maja w Domu Kultury „Gama” 
w Bieruniu  odbył się Powiato-
wy Konkurs Pieśni Patriotycznej 
i Żołnierskiej – „Wojenko, wojenko, 
cóżeś ty za pani” zorganizowany 
przez Bieruński Ośrodek Kultury 
w ramach uczczenia 100 roczni-
cy odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Konkurs miał na celu 
popularyzację piosenki żołnier-
skiej i patriotycznej wśród dzieci 
i młodzieży oraz kształtowanie 
patriotycznych postaw poprzez 
upowszechnianie piosenek i pieśni 
związanych z dziejami narodu pol-
skiego. Konkurs był dodatkowo oka-
zją do zaprezentowania umiejętno-
ści młodych artystów. Do konkursu 
zgłosiły się szkoły z całego powiatu 
bieruńsko– lędzińskiego, w sumie 
na scenie wystąpiło 30 uczestników, 
poczynając od solistów po 25 osobo-
we chóry. Jury  w składzie: Marian 
Koziak, Dawid Patalong oraz Cele-
styna Czarnynoga – przewodniczą-
ca, po burzliwych obradach,wyłoniło 
zwycięzców w poszczególnych 
kategoriach:
<  GRAND PRIX BURMISTRZA 

MIASTA BIERUNIA – zespół 
„Trzej przyjaciele z boiska” 
z gminy Bojszowy.

<  WYRÓŻNIENIE JURY – Chór 
„Czerwono–Czarni” ze Szkoły 
Podstawowej nr. 1 w Imielinie.

<  KATEGORIA: klasy I – III 
– jury nie przyznało nagród.

<  KATEGORIA: klasy IV – VI
–  1 miejsce – Mikołaj Wiśniewski 

ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Imielinie.

–  2 miejsce – zespół „ Bieruńskie 
Giganty” z Bieruńskiego Ośrodka 
Kultury w Bieruniu.

–  3 miejsce – Daria Molenda ze 
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła 
Białego w Bieruniu.

<  KATEGORIA: klasy VII, VIII 
i Gimnazjum

–  1 miejsce – zespół „CANTABILLE” 
z Gminnego Gimnazjum w Boj-
szowach.

–  2 miejsce– Marta Wleklińska z Gmin-
nego Gimnazjum w Bojszowach.

–  3 miejsce – Angelika Weszka 
z Gminnego Gimnazjum w Boj-
szowach oraz Ogniska Muzyczne-
go w Tychach.

<  W Y R Ó Ż N I E N I A  J U RY 
OTRZYMALI:

Uczniowie klasy 1b z solistka Marią 
Sadlik, Anna Tesarczyk, oraz Marta 
i Rozalia Bryła.

Nagrody wręczyli: zastępca bur-
mistrza pan Sebastian Macioł oraz 
Agnieszka Wyderka–Dyjecińska 
– wiceprzewodnicząca Rady Powia-
tu Bieruńsko–Lędzińskiego.

Powiat Bieruńsko–Lędziński 
współuczestniczył w organizacji 
konkursu. Nagrodami w przeglą-
dzie były zakupione przez powiat 
okolicznościowe statuetki. <

powiatowe impresje  
muzyczne w sztuce  
młodych artystów

pieśni patriotyczne na 
100–lecie niepodległości
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3500 mil 
lądem 
i po 
wyspie
„W kwietniu klasy pierwsze i dru-
gie naszego Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Powstańców Śląskich 
w Bieruniu wyruszyły na jedena-
stodniową wycieczkę edukacyjno–
krajoznawczą do Wielkiej Brytanii 
– Anglii i Szkocji. Licealiści zwie-
dzili Londyn, Cambridge, York, New 
Castle, Edynburg, Glasgow, Pitlo-
chry, Liverpool oraz Parki Narodo-
we Szkocji i Anglii. Przejechali 3500 
mil.

Wycieczka, choć niezwykle 
intensywna i długa, była niezapo-
mnianym przeżyciem. Dostarczyła 
wielu przygód, wrażeń i cennych 
informacji, które z pewnością 
wykorzystamy w przyszłości. 
Serdecznie dziękujemy naszym 

paniom nauczycielkom oraz orga-
nizatorce za wspaniałą atmosferę 
i dwudziestoczterogodzinną opie-
kę podczas wspólnie spędzonych 
11 dni” – Karolina, uczestniczka 
wycieczki.

„Wielu młodych ludzi marzy 
o podróżach. W dobie świata bez 
granic czy też dostępu do Interne-
tu świat się kurczy i staje się coraz 
bardziej dostępny. Uczniowie szkół 
powiatu bieruńsko–lędzińskiego 
rokrocznie uczestniczą w wymia-

nach i projektach międzynarodo-
wych oraz krajowych i zagranicz-
nych wycieczkach edukacyjnych. 
Dzięki podróżom wzbogacają swoją 
osobowość, poznają nowe kultury, 
języki i obyczaje, co bezpośrednio 
wpływa również na rozwój intelek-
tualny. Zdobytą w czasie różnych 
wycieczek wiedzę często później 
wykorzystują w codziennym życiu” 
– Agnieszka Wyderka–Dyjecińś-
ka – wiceprzewodnicząca Rady 
Powiatu. <

W kwietniu trzydziestoosobowa 
grupa uczniów trzeciej klasy tech-
nikum Powiatowego Zespołu Szkół 
w Lędzinach pod opieką nauczycieli: 
Jerzego Kozłowskiego i Przemysła-
wa Wisiorka poleciała na praktyki 

zawodowe do hiszpańskiej Walen-
cji. Przez kolejny miesiąc będą się 
szkolić w wybranym przez siebie 
zawodzie pod okiem hiszpańskich 
pracodawców i poszerzać swoje 
umiejętności językowe.

Takie zagraniczne praktyki są 
nie tylko doskonałą okazją do 
podniesienia swoich kompetencji 
językowych, ale również szansą 
na poznanie kultury i codziennego 
życia Hiszpanów.<

Hiszpańskie praktyki lędzińskich 
uczniów

mechanicy i elektrycy na praktykach 
w niemczech, informatycy i żywieniowcy  
we włoszech 
Dobiegła końca zagraniczna prak-
tyka techników elektryków i tech-
ników mechaników Powiatowego 
Zespołu Szkół w Bieruniu. Przez 4 
tygodnie stażu zawodowego ucz-
niowie zdobywali doświadczenia 
pod okiem instruktorów niemie-
ckiego ośrodka szkoleniowego Gut 
Wehlitz niedaleko Lipska. Podczas 
miesięcznego pobytu w Niemczech 
uczniowie mieli okazję zwiedzić naj-
piękniejsze i najważniejsze atrak-
cje turystyczne Saksonii. W Lipsku, 
mieście Bacha i Goethego, zajrzeli 
nie tylko do miejsc, gdzie ci wybit-
ni artyści tworzyli swoje dzieła, ale 
zobaczyli również linię produkcyj-
ną koncernu BMW, jedną z najno-
wocześniejszych fabryk na świecie 
zarówno pod względem architek-
tonicznym, jak i technologicznym. 
W Berlinie zobaczyli m.in. Muzeum 
Starożytności, siedzibę kanclerz 
Niemiec, fragmenty Muru Berliń-
skiego i Reichstag.

Mariusz Meroń, opiekun uczniów, 
nauczyciel przedmiotów elektrycz-
nych bieruńskiego PZS–u: Prakty-
ka poza granicami kraju to przede 
wszystkim możliwość zapoznania 
się z organizacją pracy i językiem 
zawodowym, ponieważ dokumentacja 
techniczna była w języku niemieckim, 
a szkolenia w języku angielskim.

Elektrycy wykonywali instalacje 
elektryczne na podstawie rysun-
ków montażowych i samodzielnie 
tworzyli schematy ideowe do wyko-
nywanych układów. Mechanicy 
zaczęli zajęcia od obróbki ręcznej, 
następnie budowali pojazd E–buggy 
o napędzie elektrycznym. Ostat-
ni tydzień spędzili na szkoleniu 

z programowania obrabiarek CNC 
w firmie PROJEKT KORREKT e.V. 
w Lipsku.

Od niedzieli, 6 maja włoską przy-
godę w Rimini przeżywają nato-
miast informatycy i żywieniowcy. 
Projekt stażu zawodowego w Niem-
czech i Włoszech pod hasłem Ucz-
niowie PZS Bieruń na drodze do 

sukcesu w karierze zawodowej rea-
lizowany jest w ramach programu 
ERASMUS+, zaplanowany został 
dla grupy 58 uczniów technikum 
informatycznego, technikum żywie-
nia i usług gastronomicznych, tech-
nikum mechanicznego i technikum 
elektrycznego Powiatowego Zespo-
łu Szkół w Bieruniu. <
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Za nami udane rozpoczęcie sezo-
nu żeglarskiego. W weekend 19–20 
maja w Chełmie Śląskim odbywały 
się regaty Opty Race 2018 – Puchar 
Polski w klasie Omega, Puchar 
Polski Południowej Katamaranów, 
Regaty w klasie Optimist. Zawody 
były współfinansowane ze środków 
powiatu bieruńsko–lędzińskiego. 

WYNIKI REGAT  
OPTY RACE 2018

Klasa omega
1 miejsce: Sikorski Piotr, Piksa 
Beniamin, Woroch Damian AWF 
Katowice
2 miejsce: Biały Waldemar, Kubas 
Wojciech, Kubas Kamila
3 miejsce: Cieślak Jarosław, Cieślak 
Piotr, Leśkiewicz Wiktor KW ENIF 
Częstochowa
Katamarany
1 Miejsce: Tomasz Pardel, Rafał 
Szabelka
2 miejsce: Drobczyk Jakub, Magda
3 miejsce: Wieczorek Kornel, Bruno
Optymisty
1 miejsce: Grudzień Danuta UKS 
Silesia–OPTY Chełm Śląski
2 miejsce: Walus Julia UKS Sile-
sia–OPTY
3 miejsce: Jaworski Jakub UKS Sile-
sia–OPTY<

udane regaty optY raCe '18

finały XiV igrzysk młodzieży 
szkolnej w sportach Halowych 
w imielinie
24 maja w hali sportowej przy Szkole Podstawowej 
nr 1 w Imielinie oficjalnie otwarto Finały XIV Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w Sportach Halowych Pod Hono-
rowym Patronatem Marszałka Województwa Ślą-
skiego. Część rozgrywek odbywała się na terenie 
powiatu bieruńsko–lędzińskiego w Bieruniu, Imieli-
nie i Bojszowach. Najlepsze drużyny woj. śląskiego 
rywalizowały w pływaniu, piłce ręcznej, siatkówce, 
koszykówce, badmintonie, tenisie stołowym. Obo-
wiązki gospodarza pełniła dyrektor SP nr 1 w Imie-
linie Anna Kubica. Powiat reprezentował starosta 
Bernard Bednorz wraz z wicestarostą Mariuszem 
Żołną.

W poprzednich latach Igrzyska Młodzieży Szkol-
nej odbywały się w Zawierciu i Dąbrowie Górni-
czej. 

Jak mówi Anna Kubica, przewodnicząca Rady 
Powiatu i jednocześnie dyrektor Szkoły Podstawowej 
Nr 1 w Imielinie – takie imprezy, to doskonała okazja 
do popularyzacji sportu, zdrowego trybu życia, a także 
propagowania kultury kibicowania wśród dzieci i mło-
dzieży. 

– SP 1 w Imielinie, to pierwsza szkoła w powiecie, 
w której w wyniku reformy ustroju szkolnego z dniem 
1 września 2017 roku została uruchomiona klasa spor-
towa – dodaje Anna Kubica. 

Młodzież z siódmych klas szkół podstawowych oraz 
drugich i trzecich klas gimnazjów będzie rywalizować 
w sześciu dyscyplinach: siatkówce, piłce ręcznej, 
koszykówce, badmintonie, tenisie stołowym i pły-
waniu. W Imielinie odbędą się zawody w siatkówce 
dziewcząt, w Bojszowach w piłce ręcznej chłopców, 
w Bieruniu w badmintonie, zaś pływanie w Lędzinach. 
Finały pozostałych będą rozgrywane na obiektach 
w Tychach i Łaziskach. 

Natomiast już po raz szósty na powiatowych Orli-
kach odbędzie się Wojewódzki Finał Śląskiej Ligii Orli-
ków. Mecze rozgrywane będą 7 czerwca w Bieruniu, 
Lędzinach, Imielinie i Bojszowach, w sześciu kate-
goriach przez 24 drużyny, które zakwalifikują się do 
finału. Na boiskach będą rywalizować chłopcy i dziew-
częta. <
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12 maja na terenie lotniska modelarskiego 
w Lędzinach odbyły się XX Powiatowe zawo-
dy modeli szybowców klasy – rzutki, F1–A1/2, 
F1–A1 oraz Rc. Otwarcia zawodów dokonał 
wiceprzewodniczący powiatu bieruńsko–lędziń-
skiego Marek Spyra. W zawodach brała udział 
młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych 
powiatu, Tychów i Mysłowic. Zgodnie z regula-
minem rozegrano po dwie konkurencje w każdej 
kategorii, w których brało udział 20 zawodników, 
startowało 25 modeli.

W kategorii rzutki zwyciężyli:
1.Maciej Kucz Sz. P nr 3 Bieruń
2.Tymek Kucz Sz.P Bieruń
3.Paulina Spyra Sz.P nr 1 Lędziny
4.Wiktor Spyra Sz.P Lędziny
5.Mikołaj Milczanowski Sz.P nr3 Tychy

W kategorii szybowce F1–A1/2
1. Nikodem Wojciech Sz.P nr 1 Lędziny
2. Filip Klisz Sz.P nr 3 Bieruń
3. Dominik Wysogląd Sz.P nr 13 Mysłowice
4. Alicja Bień Sz.P nr13 Mysłowice
5, Patryk Dudek Sz.P nr 13 Mysłowice
6.  Matylda Jendrusiwicz Sz.P nr 13  

Mysłowice

W kategorii szybowce F1–A1
1. Julia Jasińska Sz.P nr1 Bieruń
2. Basia Durkalec Sz.P nr 1 Bieruń
3. Sebastian Wojciech Sz.P nr 3 Lędziny
4.Jakub Komandera Sz.P nr2 Imielin
5.Jerzy Bieniek Sz. P nr 13 Tychy

Zawody prowadzili i oceniali:
Sędzia główny Marek Lizak
Sędzia pomocniczy Wojtek Mrozek
Jerzy Uzdrzychowski
Chronometrażyści Kacper Mrozek, Marek Kali-
nowski, Grzegorz Bieniek

Kierownikiem zawodów był Janusz Musik, 
nad całością zawodów czuwał prezes ZP LOK 
– Franciszek Musioł. Po zakończonych zawodach 
zwycięzcy otrzymali puchary, medale, dyplomy 
oraz nagrody rzeczowe które zostały ufundowa-
ne przez Powiat Bieruńsko– Lędziński. Dekora-
cji dokonali: wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Marek Spyra, burmistrz miasta Lędziny Krysty-
na Wróbel, prezes ZP LOK Franciszek Musioł. 
Przy wiosennej, słonecznej pogodzie można było 
podziwiać długie wspaniałe loty. W czasie prze-
rwy między startami odbyły się pokazy modeli 
makiet samolotów zbudowanych w klubach LOK 
Lędzin oraz Bierunia. <

szybowce  
w przestworzach

26 maja na torze modelarskim 
w Lędzinach odbyły się IX Powia-
towe zawody modeli samochodów 
zdalnie sterowanych Rc. W zawo-
dach  uczestniczyli uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjalnych 
powiatu bieruńsko – lędzińskiego 
oraz Bielska–Bialej. Otwarcia zawo-
dów dokonał wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Marek Spyra.  We 
wszystkich  konkurencjach wystar-
towało w sumie16 zawodników, 20 
modelami. 

w poSZcZególNych  
koNkureNcjach ZwycIężylI:
Konkurencja szkoły Podsta-
wowe do klasy 5:
1. Tymek Breitkopf
2. Bartek Stolorz,
3. Filip Klisz 
4. Wiktor Spyra
5. Paulina Spyra 
6. Szymon Musioł
Konkurencja szkoły Podsta-
wowe klasy 5, 6 i Gimnazja
1. Kacper Urbańczyk
2. Maciej Jura
3. Dominik Skrobisz
4. Eryk Mrozek
Klasa Otwarta – „Open”
1. Rafał Drozdek 
2. Kacper Mrozek
3. Tomasz Mrozek
4. Janusz Musik

Zawody oceniała  komisja 
sędziowska w składzie: sędzia 
główny zawodów – Marek Lizak,  
sędziowie pomocniczy – Piotr Gal-
bierz, Kacper Mrozek i Tomasz 
Mrozek.

Kierownikiem zawodów był 
Janusz Musik. Nad całością czuwał 
prezes Zarządu Powiatowego LOK 
– Franciszek Musioł

Zwycięzcy zawodów otrzymali 
medale, dyplomy oaz nagrody rze-
czowe, ufundowane przez Powiat 
Bieruńsko–Lędziński. Dekoracji 
zawodników dokonali: wiceprze-
wodniczący Marek Spyra, prezes 
ZP LOK Franciszek Musioł, sędzia 
Marek Lizak oraz Wojciech Mrozek. 
Zawodnikom towarzyszyła grupa 
rodziców i opiekunów wspierająca 
swoje pociechy. W czasie zawodów 
odbyły się pokazy modelarskie.<

modele samochodów rc ścigały się już po raz dziewiąty
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Tradycja Powiatowych 
Igrzysk Osób 
Niepełnosprawnych sięga 
1999 roku, gdy po raz 
pierwszy zorganizowane 
zostały lokalne zawody dla 
osób niepełnosprawnych. 
Jest to impreza 
organizowana cyklicznie, 
począwszy od 1999 r. Liczba 
uczestników w latach 
poprzednich przekroczyła 
najśmielsze oczekiwania 
organizatorów. Corocznie 
w zawodach uczestniczy 
ponad czterystuosobowa 
grupa zawodników 
– reprezentantów około 30 
drużyn z terenu powiatu 
bieruńsko–lędzińskiego, 
miast: Tychy, Mysłowice, 
Oświęcim, Pszczyna, 
Katowice.

 Sukces tego wydarzenia uświa-
damia, jak szeroką sferę obejmuje 
niepełnosprawność oraz uczy, jak 
dostrzegać i odczytywać potrzeby 
ludzi obarczonych jej brzemieniem. 
Powiatowe Igrzyska Osób Niepełno-
sprawnych od lat przyczyniają się 

do budowania trwałej wrażliwości 
na sytuację i problemy ludzi nie-
pełnosprawnych, w szczególności 
dzieci i młodzieży.

 Zawody rozgrywane są w sześ-
ciu kategoriach sportowych, dosto-
sowanych do wieku i rodzaju dys-
funkcji uczestników. Uczestnicy 
zdobywają trofea w postaci: medali, 
pucharów i nagród.

Impreza ta jest przede wszyst-
kim przepełnionym serdecznością, 
ciepłem i szczerą radością spotka-
niem integracyjnym przedstawicie-
li różnych środowisk. To wspaniały 
festyn i zabawa, która przyciąga 
ponad tysięczną widownię.

Powiatowe Igrzyska Osób Nie-
pełnosprawnych to impreza o cha-
rakterze integracyjno–sportowym. 
Adresaci XIX Powiatowych Igrzysk 
Osób Niepełnosprawnych to osoby 
niepełnosprawne, w tym z dysfunk-
cją narządu wzroku, słuchu, ruchu, 
upośledzone umysłowo oraz upo-
śledzone ze sprzężeniami, a także 
osoby niepełnosprawne ruchowo 
w normie intelektualnej. 

Celem przedsięwzięcia jest inte-
gracja osób pełnosprawnych z nie-
pełnosprawnymi – Igrzyska stają 

się miejscem i płaszczyzną spotka-
nia dwóch rzeczywistości: świata 
osób niepełnosprawnych oraz świa-
ta ludzi zdrowych. Celem imprezy 
jest również stworzenie środowi-
ska i atmosfery, w których najpeł-
niej można zrozumieć i odczytać 
wartość osoby niepełnosprawnej 
zarówno przez osoby chore jak 
i zdrowe.

Systematyczne i regularne orga-
nizowanie Powiatowych Igrzysk 
Osób Niepełnosprawnych ma na 
celu zmianę postaw społecznych, 
które jak wynika z przeprowa-
dzonych badań, zasadniczo wpły-
wają na rehabilitację osób niepeł-
nosprawnych, ich jakość życia 
oraz przyczyniają się do wyrów-
nywania ich szans w środowisku 
lokalnym.

To również doskonała lekcja 
empatii dla uczniów szkół z terenu 
powiatu bieruńsko–lędzińskiego, 
którzy kibicują podczas zawodów 
sportowych niepełnosprawnym 
uczestnikom.

Powiat Bieruńsko – Lędziński 
otrzymał w tym roku Patronat 
Honorowy Ministra Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej.<

parę słów o idei i tradycjach 
igrzysk osób niepełnosprawnych

Przed nami kolejny długi, a przede 
wszystkim bogaty w wydarzenia week-
end. Bardzo ciekawym programem 
kuszą organizatorzy pikniku rodzinnego 
organizowanego 3 czerwca, w ramach 
Metropolitalnego Święta Rodziny na 
terenach przy Starostwie Powiatowym 
w Bieruniu.

O godzinie 14.00, przy dźwiękach orkiestry dętej 
KWK „Piast–Ziemowit” nastąpi otwarcie wysta-
wy, przygotowanej z okazji 100 rocznicy odzy-
skania niepodległości przez Polskę, następnie 
o godz.15.00 rozpoczniemy piknik rodzinny.

Dla wszystkich rodzin, które przyjmą zaprosze-
nie przygotowano wiele atrakcji i niespodzianek. 
Na scenie będzie można zobaczyć i usłyszeć kon-
certy zespołów: „Albo i Nie”, scholi parafii Św. Bar-
tłomieja, dzieci z naszych bieruńskich przedszkoli 
oraz specjalnie dla najmłodszych przedstawienie 
Teatru „B” ze spektaklem „Dawid i Goliat” Na 
zakończenie usłyszymy zespół „God’s Property” 
z porywającym nie tylko serca koncertem muzy-
ki gospel. Na scenie pojawi się również Krzysztof 
Szymaszek, dwukrotny laureat Festiwalu Piosenki 
Zaczarowanej im. Marka Grechuty.

Poza sceną odbywać się będą również licz-
ne konkursy i zawody rodzinne ze wspaniałymi 
nagrodami. Organizatorzy proszą o uczestnictwo 
rodzinne, gdyż taka jest reguła i cel pikniku. 
Zaproszą również do wzięcia udziału w konkur-
sie wiedzy o Bieruniu z bardzo cenną nagrodą, 
dlatego warto już teraz przypomnieć sobie ważne 
historycznie wydarzenia, dotyczące tego piękne-
go miasta.

Kolejne przygotowane atrakcje to warsztaty 
artystyczne, sportowe oraz kulinarne, na których 
będzie można na wesoło poznać, jak atrakcyjnie 
wypełniać czas wolny.

W trakcie pikniku będzie również możliwość 
zakupienia najnowszej książkę panów Alojzego 
Lyski i Henryka Ganobisa „Sagi Górnośląskie”.

Stoiska gastronomiczne zaproponują w atrak-
cyjnych cenach na słodko i nie tylko „dużo dobre-
go” m.in. domowe wypieki bieruńskich pań.

Rodzina to oczko w głowie nas wszystkich, dla-
tego pragnąc wyróżnić i nagrodzić najliczniejszą 
rodzinę wielopokoleniową Bierunia, organizatorzy 
zwracają się również za pośrednictwem naszej 
gazety z prośba o zgłoszenie się do kancelarii 
parafialnych najliczniejszych rodzin wielopoko-
leniowych. Do zobaczenia!<

moc atrakcji  
dla rodzin z okazji  
ich święta
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Wystawa „Ojcowie Niepodległo-
ści” została przygotowana przez 
szczeciński oddział IPN i jest ele-
mentem ogólnopolskiego projektu 
edukacyjnego „Moja Nieodległa” 
adresowanego do Polaków, w któ-
rym uczestniczy również samo-
rząd powiatowy. 

Intencją projektu jest przy-
bliżenie szerokiej publiczności 
wydarzeń sprzed stu lat, w wyni-
ku których Polska wróciła na 
mapę polityczną Europy i zara-
zem uświadomienie, jak wielką 
wartością dla tamtego pokolenia 

była możliwość życia w niepodle-
głym kraju.

Prezentacja wystawy została 
zorganizowana w ramach cało-
rocznych obchodów 100–lecia 
odzyskania niepodległości. Wysta-
wa w ramach tego projektu będzie 
eksponowana w 100 miastach 
w Polsce. Bieruń po Katowicach 
jest drugim miastem w którym 
wystawa jest prezentowana. 
Wystawa ma charakter plenero-
wy i przed budynkiem starostwa 
będzie eksponowana od niedzieli 
3 czerwca do wtorku 12 czerwca. 

Dzięki zaangażowaniu w projekt 
środowisk górniczych, organizacji 
związkowych oraz osobiście staro-
sty bieruńsko–lędzińskiego kolejne 
dwa tygodnie ekspozycja stanie 
również na cechowniach Kopal-
ni „Piast” oraz Kopalni „Ziemo-
wit”. 27 czerwca wystawa opuści 
powiat i trafi na cechownię KWK 
„Wesoła”. Planujemy, że do końca 
bieżącego roku wystawa odwiedzi 
jeszcze ok. 17 miejscowości na 
terenie województwa śląskiego, 
m.in. Bytom, Dąbrowę Górniczą, 
Gliwice, Jastrzębie–Zdrój, Rudę 
Śląską, Sosnowiec, Tarnowskie 
Góry, Tychy.

ojcowIe NIepodległoścI 
to plenerowa ekspozycja prezentu-
jąca liderów walki o wolną Polskę 
w 1918 roku.: Józefa Piłsudskiego, 
Romana Dmowskiego, Ignacego 
Jana Paderewskiego, Wincente-
go Witosa, Wojciecha Korfantego 
i Ignacego Daszyńskiego. Ponad 
dwumetrowe plansze z sylwetkami 

wybitnych mężów stanu opatrzone 
są ich biogramami w języku pol-
skim i angielskim. Na wystawie 
znajdziemy także kalendarium 
najistotniejszych wydarzeń w pro-
cesie odradzania się niepodległej 
Polski oraz kopie najważniejszych 
dokumentów, związanych z 11 
listopada 1918 r. Korzystając ze 
specjalnej mapy można prześle-
dzić, jak w latach 1918–1921 zmie-
niały się granice II Rzeczypospoli-
tej.

Ekspozycja „Ojcowie Niepodle-
głości” składa się z 10 wolnosto-
jących ekspozytorów trzyplanszo-
wych na planie trójkąta foremne-
go. Część wstępna (plansze 2–12) 
zawiera m.in. opis idei wystawy, 
mapę Polski z lat 1918–1923 pre-
zentującą proces kształtowania 
się polskich granic, oś czasu uka-
zującą najważniejsze wydarzenia 
procesu odbudowy państwowo-
ści, a także przedruki pierw-
szych stron Monitora Polskiego 
z pierwszych dni niepodległości. 

Dodatkowo zaprezentowano rów-
nież opis towarzyszącej wystawie 
ogólnopolskiej akcji #mojanie-
podległa.

Wśród bohaterów wystawy jest 
artysta, są dyplomaci, żołnierze 
i politycy, a także działacze społecz-
ni. Reprezentowali różne poglądy 
polityczne, różnili się przynależ-
nością społeczną i religią, urodzili 
się pod różnymi zaborami. Mimo to 
potrafili zjednoczyć się wokół jed-
nego, nadrzędnego celu: NIEPOD-
LEGŁOŚCI. Nie oznaczało to, że we 
wszystkim byli zgodni i we wszyst-
kim wzorowo współdziałali. Pozo-
stali wierni własnym poglądom, ale 
wykorzystując sprzyjające warunki 
zewnętrzne, poprowadzili Polaków 
ku WOLNOŚCI. 

Autorzy wystawy: dr Zofia Fen-
rych, Mateusz Lipko. Współpraca: 
Grzegorz Czapski, Maciej Frycz, 
Paweł Miedziński, Magdalena 
Ruczyńska, dr Paweł Skubisz, prof. 
Włodzimierz Suleja

Moja Niepodległa – event patriotyczny 
mieszkańców powiatu 
W najbliższą niedzielę 3 czerwca o godz. 14.00 w ramach 
organizowanej po raz pierwszy przez środowiska katoli-
ckie z udziałem powiatu plenerowej imprezy rodzinnej pn. 
„Metropolitalny Dzień Rodziny” przed budynkiem Starostwa 
Powiatowego w Bieruniu odbędzie się uroczyste otwarcie 
wystawy „Ojcowie Niepodległości“. Organizatorami wyda-
rzenia są starosta bieruńsko–lędziński Bernard Bednorz 
oraz dyrektor Oddziału IPN w Katowicach dr Andrzej Sznaj-
der. Oprawa artystyczna wydarzenia to również koncert 
pieśni patriotycznych w wykonaniu orkiestry dętej KWK 
„Piast”.


