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26 sierpnia w Starostwie Powiato-
wym w Gliwicach podpisany został 
List intencyjny na rzecz utworze-
nia powiatowo-gminnego związku 
„Śląska energia”. Sześć śląskich 
powiatów ziemskich tj.: bieruńsko-
lędziński, gliwicki, mikołowski, 
raciborski, rybnicki i tarnogórski 
– sygnatariusze porozumienia – 
zadeklarowało chęć współdziałania 
w celu podniesienia konkurencyj-
ności i efektywności energetycznej 
lokalnej gospodarki oraz zapewnie-
nia bezpieczeństwa energetycznego 
mieszkańców gmin na terenie ich 
działania poprzez realizację dzia-
łań na rzecz odnawialnych źródeł 
energii. 

Wcześniej, 21 sierpnia w sali 
sesyjnej Starostwa Powiatowe-
go w Bieruniu podpisany został 
List intencyjny tej samej treści 
pomiędzy włodarzami gmin Bie-
ruń, Lędziny, Imielin, Chełm Śląski 
i Bojszowy oraz Starostą Bieruń-
sko-Lędzińskim. Wszystkie gminy 
naszego powiatu zadeklarowa-
ły udział w projekcie. Spotkanie 
gliwickie to kolejny etap działań 
zmierzających do utworzenia 
porozumienia na rzecz wspól-
nej realizacji projektów i zadań 

w nowym okresie programowania 
Unii Europejskiej, to jest w latach 
2021-2027.

Dla mieszkańców gmin wymie-
nionych powiatów oznacza to pod-
jęcie działań przez liderów samo-
rządowych na rzecz zabezpiecze-
nia w kolejnych latach środków 
finansowych (mowa wstępnie o 100 
milionach euro) na dofinansowanie 
projektów ograniczenia niskiej emi-
sji, odnawialnych źródeł energii, 
czyli tzw. fotowoltaika, transport 
niskoemisyjny.

– Wsparcie dla wspólnej inicja-
tywy naszych sześciu śląskich 
powiatów zadeklarowali sekre-

tarz stanu, pełnomocnik rządu do 
spraw restrukturyzacji górnictwa 
węgla kamiennego minister Adam 
Gawęda, posłowie na sejm Barbara 
Dziuk i Piotr Pyzik, prorektor ds. 
nauki i rozwoju Politechniki Ślą-
skiej prof. Marek Pawełczyk oraz 
Elżbieta Kisiel z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach, którzy byli obecni podczas 
uroczystego podpisania Listu 
intencyjnego – mówi starosta Ber-
nard Bednorz.

Inicjatywa wpisuje się w działa-
nia na rzecz rozwoju innowacyjnej 
gospodarki, nowoczesnych rozwią-

zań energetycznych. Powiatowo-
gminny związek „Śląska energia” 
ma doprowadzić do wdrożenia 
rozwiązań, które pozwolą obni-
żyć koszty pozyskiwania energii 
i sprawić, by pochodziła ona ze 
źródeł ekologicznych. Powiaty, 
które podpisały List, są otwarte 
na nowoczesne rozwiązania, co 
z pewnością wpłynie korzystnie na 
warunki życia ich mieszkańców. 
Jest to pierwsza taka inicjatywa 
w Polsce i zgodnie z oczekiwa-
niami uczestników porozumie-
nia, powinno przynieść w ciągu 
dwóch lat wymierne efekty eko-
nomiczne i ekologiczne. To kolej-

ny krok w kierunku zwalczania 
niskiej emisji, pozyskiwania czy-
stej energii, realizacji wspólnych 
przedsięwzięć i dużych projektów, 
w tym projektów subregionalnych 
w nowym okresie programowania 
Unii Europejskiej na lata 2021-2027 
przy obniżeniu kosztów admini-
stracyjnych, a co najistotniejsze, 
przyniesie korzyść samorządom 
i mieszkańcom poprzez obniżenie 
ceny energii oraz usług dystrybu-
cyjnych. Można powiedzieć, że tym 
działaniem nasz powiat wpisuje się 
w kreowanie nowych  rozwiązań 
cywilizacyjnych, w oparciu o inno-
wacyjną gospodarkę. (red)

„Śląska energia” jednoczy wysiłki 
sześciu powiatów

4 sierpnia w Bojszowach na boi-
sku GTS odbył się Piknik Rodzinny, 
na którym gościł premier Mate-
usz Morawiecki. Towarzyszyli mu 
minister Witold Bańka, marszałek 
województwa śląskiego Jakub Cheł-
stowski i wojewoda śląski Jarosław 
Wieczorek. Po oficjalnym powita-
niu i krótkim wystąpieniu, premier 
Morawiecki spędzał czas pośród 
uczestników pikniku, głównie na 

krótkich rozmowach i robieniu 
wspólnych zdjęć. Na stoisku powia-
tu bieruńsko-lędzińskiego powitali 
premiera starosta Bernard Bed-
norz, przewodnicząca rady Anna 
Kubica oraz radna Krystyna Cuber 
z córką. Gry, konkursy, zabawy, 
ogromne bańki mydlane i dmuchań-
ce wypełniały czas najmłodszym, 
gdy dorośli zajęci byli rozmowami 
z politykami. (red)

Piknik z premierem

Mimozami jesień się zaczyna, 
złotawa, krucha i miła…

Festiwal Jesień Organowa w Powiecie Bieruńsko-
Lędzińskim ma dwadzieścia lat. Tradycyjnie kiedy 
z kalendarza jesień płoszy lato, rozpocznie się jego 
jubileuszowa edycja. Będzie kolejną okazją, aby pod-
czas wrześniowych i październikowych, niedzielnych 
wieczorów, w pięknych wnętrzach naszych świątyń, 
wysłuchać wyjątkowych dzieł wybitnych kompozyto-
rów w najlepszych wykonaniach.   

Dzięki przychylności Jego Ekscelencji Arcybiskupa 
Metropolity Katowickiego Wiktora Skworca, Księży Dzie-
kanów i Proboszczów możemy po raz dwudziesty orga-
nizować w naszych kościołach organowy festiwal, stwa-
rzając możliwość do obcowania ze wspaniałą muzyką, 
dostarczającą wielu niezapomnianych przeżyć estetycz-
nych i wzruszeń religijnych. Wszak organy powiązane 
nierozerwalnie z liturgią kościoła, dzięki bogactwu ich 
brzmienia, doskonale sprawdzają się jako instrumenty 
koncertowe, co potwierdza dwudziestoletnie, niesłabną-
ce zainteresowanie naszym powiatowym festiwalem. 

Jesień zachwyca ferią barw, od ostatków zieleni, 
przez żółcie i czerwienie, po purpurę i brąz. Tak jak 

kolorowa jest ta pora roku, tak różnorodny jest tego-
roczny festiwal. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby 
repertuar był urozmaicony i satysfakcjonujący możli-
wie najszersze grono słuchaczy. Nasz festiwal będzie 
podróżą przez muzyczne epoki i style, od renesansu 
po muzykę współczesną, którą zakończy Celtycki 
Sen zespołu Carrantuohill. Jego muzycy zaprezentu-
ją tradycyjną muzykę irlandzką, obfitującą w nastro-
jowe ballady, nostalgiczne melodie, kojące i sprzyja-
jące zadumie.

Parafrazując słowa Tuwima nasza Jesień będzie 
miła … dla duszy i ucha, wszak to jesień muzycz-
na. Ufamy, że zachwyci atmosferą, magiczną muzyką 
i przyciągnie rzesze, nie tylko  śląskich melomanów. 
Miłośników muzyki klasycznej, organowej, a nawet 
popularnej i etnicznej. 

Gorąco zapraszamy do uczestnictwa w XX Jubile-
uszowym Festiwalu Jesień Organowa w Powiecie Bie-
ruńsko-Lędzińskim. 

Do zobaczenia na koncertach!    

Anna Kubica Bernard Bednorz
Przewodnicząca Starosta
Rady Powiatu Bieruńsko-Lędziński
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12 lipca gościła w Starostwie Powia-
towym w Bieruniu dr Nadia Paterek 
– Konsul Honorowy Republiki Beni-
nu, którą w imieniu Zarządu Powia-
tu przyjęła wicestarosta Agnieszka 
Wyderka-Dyjecińska. Spotkanie doty-
czyło nawiązania współpracy w dzie-
dzinie kultury i edukacji, szczególnie 
w zakresie realizacji projektów dla 
młodzieży, przybliżających Benin 
i jego kulturę. Spotkanie zdominowa-
ły szeroko pojęte sprawy społeczne. 
Konsul obejrzała wystawę w powia-
towej galerii oraz uzyskała szereg 
informacji na temat przedsięwzięć 
wystawienniczych powiatu. 

Nadia Paterek od kilku lat miesz-
ka w Polsce i od niedawna pełni 
misję dyplomatyczną w Katowi-
cach. Była to jej pierwsza oficjalna 
wizyta w Starostwie Powiatowym 

w Bieruniu, choć powiat bieruńsko-
lędziński jest jej bliski za sprawą 
męża bierunianina. (red)

Benin wcale 
nie tak odległy

Benin (do 1975 Dahomej) jest afrykańskim państwem położonym nad 
Zatoką Gwinejską. Graniczy z Burkina Faso, Nigrem, Nigerią i Togo. Jest 
członkiem Unii Afrykańskiej i Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki 
Zachodniej. W 1960 ogłosił niepodległość (uniezależnił się od Francji). Od 
1975 funkcjonował jako Ludowa Republika Beninu i kraj o orientacji mar-
ksistowskiej. W 1989 w wyniku problemów gospodarczych i niepokojów 
społecznych rozpoczęły się procesy demokratyzacyjne. W 1990 zmienio-
na została nazwa kraju na Republika Beninu i wprowadzony został system 
wielopartyjny. Rok 1991 przyniósł pierwsze wolne wybory. Benin stanowi 
rzadki w Afryce przykład udanego przejścia do demokracji. W 2016 roku 
w Republice Beninu zniesiono karę śmierci za wszystkie przestępstwa. 
Głową państwa jest prezydent Patrice Talon. Kraj o powierzchni 112 620 
km² zamieszkuje ponad 11 mln ludzi.

Uroczyste obchody  
Święta Wojska 
Polskiego  

21 sierpnia 2019 roku  w Parku Miejskim 
w Tychach odbyły się uroczyste obchody Święta 
Wojska Polskiego zorganizowane przez Woj-
skową Komendę Uzupełnień, dowodzoną przez 
ppłk Wojciecha Zdradę, ze wsparciem Powiatu 
Bieruńsko-Lędzińskiego. Były okazją do wręcze-
nia medali, awansów na wyższe stopnie wojsko-
we i integracji wojska z mieszkańcami miasta 
i okolic. 

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele 
pw. Marii Magdaleny, po której złożono kwiaty pod 
pomnikiem Powstańca Śląskiego. Po przemarszu uli-
cami miasta, w Parku Miejskim Solidarności odbył 
się wojskowy piknik. Publiczności zaprezentowały 
się m.in. WKU Tychy, 34. Śląski Dywizjon Rakietowy 
Obrony Powietrznej z Bytomia, 5. Pułk Chemiczny 
z Tarnowskich Gór, 6 Batalion Powietrznodesantowy 

z Gliwic, 18. Batalion Powietrznodesantowy z Bielska-
Białej, gliwicki AGAT, Oddział Żandarmerii z Krakowa, 
10. Brygada Logistyczna z Opola, 2. Kompania Regula-
cji Ruchu z Oleśnicy, Śląski Oddział Straży Granicz-
nej, Komenda Miejska PSP w Tychach, Kurkowe Bra-
ctwo Strzeleckie z Pszczyny, Stowarzyszenie Husaria 
z Mysłowic. 

Święto Wojska Polskiego to doroczna okazja do wrę-
czenia nagród, medali i mianowania na wyższe stop-
nie wojskowe. Wśród wyróżnionych samorządowców 
znalazł się m.in. starosta bieruńsko-lędziński Bernard 
Bednorz, któremu towarzyszyła przewodnicząca Rady 
Powiatu Anna Kubica. 

Pokazy sprzętu wojskowego i koncerty muzyczne 
zespołów: Presto Cantabile Eloi, Kobiórzanie oraz Pan 
Pozor dopełniły całości. Piknik był doskonałą okazją do 
zbliżenia wojskowych ze społeczeństwem i propagowa-
nia patriotyzmu. (red)
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Wierni Polsce

15 sierpnia ulicami Katowic przeszła defilada "Wierni Polsce”, zorgani-
zowana z okazji Święta Wojska Polskiego i 100-lecia Powstań Śląskich. 
2600 żołnierzy, 185 jednostek sprzętu wojskowego, 60 statków powietrz-
nych i wielkie zainteresowanie publiczności tak najkrócej można scha-
rakteryzować to spektakularne wydarzenie. Z dziennikarskiego obo-
wiązku odnotowujemy, że powiat bieruńsko-lędziński reprezentowali na 
uroczystości starosta Bernard Bednorz i przewodnicząca Rady Powiatu 
Anna Kubica. < MO
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30 sierpnia 2019 r. Zarządzeniem 
Starosty Bieruńsko-Lędzińskie-
go Nr 28/2019 została powoła-
na Powiatowa Społeczna Rada 
ds. Osób Niepełnosprawnych, 
w której skład weszli: Magdale-
na Sosna – dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie, Anna 
Kołodziejczyk – zastępca dyrek-
tora Caritas Archidiecezji Kato-
wickiej Ośrodek Błogosławiona 
Karolina,  Teresa Misterek – pre-
zes zarządu Stowarzyszenia Na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
i Ich Rodzin w Chełmie Śląskim, 
Sławomir Piltz – prezes zarządu 
Lędzińskiego Stowarzyszenia na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
i Ich Rodzin i Dorota Moryc – pre-
zes zarządu Polskiego Związku 
Niewidomych Okręg Śląski Koło 
w Tychach.

Powiatowe Rady, będące organa-
mi opiniodawczo-doradczymi, skła-
dają się z 5 członków, których sta-
rosta powołuje spośród kandydatów 
zgłoszonych przez działające na 
terenie danego powiatu organizacje 
pozarządowe oraz spośród przed-
stawicieli jednostek samorządu 
terytorialnego. Działają w oparciu 
o przepisy ustawy z dnia 27 sierp-
nia 1997 r. o rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych oraz roz-
porządzenie Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 
marca 2003 r. w sprawie organizacji 
oraz trybu działania wojewódzkich 
i powiatowych społecznych rad

do spraw osób niepełnospraw-
nych.  Inspirują przedsięwzięcia 
zmierzające do integracji zawo-
dowej i społecznej osób niepełno-

sprawnych oraz realizacji praw 
osób niepełnosprawnych, opiniują 
projekty powiatowych programów 
działań na rzecz osób niepełno-
sprawnych, dokonują oceny rea-
lizacji programów oraz opiniują 
projekty uchwał i programów przyj-
mowanych przez Radę Powiatu pod 
kątem ich skutków dla osób niepeł-
nosprawnych.

5 września w Starostwie Powia-
towym w Bieruniu odbyło się posie-
dzenie inauguracyjne Powiatowej 
Społecznej Rady ds. Osób Niepeł-
nosprawnych, podczas którego 
starosta wręczył jej członkom Akty 
Powołania. Rada wybrała prezy-
dium w składzie: Dorota Moryc 
–   przewodnicząca, Teresa Miste-
rek – wiceprzewodnicząca, Anna 
Kołodziejczyk – sekretarz.

PCPR

Powołano Powiatową Społeczną Radę 
do Spraw Osób Niepełnosprawnych
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16 lipca w sali sesyjnej Staro-
stwa Powiatowego w Bieruniu 
odbyły się oficjalne obchody 
policyjnego święta. Uroczysty 
apel odbył się niemal w setną 
rocznicę utworzenia polskiej 
Policji. Podczas uroczystości 
Komendant Powiatowy Policji 
w Bieruniu insp. Sławomir Sał-
but oraz Naczelnik Wydziału 
Kadr Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Katowicach podinsp. 
Sławomir Zynek wręczyli 
policjantom akty mianowania 
na wyższe stopnie służbowe. 
Awanse otrzymało 19 funkcjo-
nariuszy.

24 lipca 1919 roku Sejm Ustawo-
dawczy powołał do życia Policję 
Państwową. Obecnie ten dzień 
jest jej świętem, ale wtedy, kiedy 
po latach zaborów na nowo two-
rzyło się państwo polskie, było to 
coś więcej, niż tylko kolejny krok 
organizacyjny. Był to jeden z aktów 
państwotwórczych. Scalał istnie-
jące przed wydaniem ustawy na 
ziemiach polskich różnorodne 
organizacje strzegących porządku 
publicznego, a pierwszym komen-
dantem głównym formacji został 
Władysław Henszel.

Policyjne święto rozpoczęło złoże-
nie wieńca pod obeliskiem upamięt-
niającym aspirantów Policji Woje-
wództwa Śląskiego Walentego Pieko-
rza i Wilhelma Spyrę, którzy zostali 
zamordowani przez NKWD w 1940 
roku. Ich pamięć, podczas uroczy-
stości uczczono minutą ciszy. 

W uroczystościach uczestniczy-
li zaproszeni goście, prokuratorzy, 
przedstawiciele służb munduro-
wych, samorządowcy. Duchownych 
reprezentował ks. dziekan Janusz 
Kwapiszewski. Przybyli okoliczni 
włodarze miast i gmin, burmistrz 
Imielina Jan Chwiędacz, wójt Boj-
szów Adam Duczmal i wójt Chełmu 
Śląskiego Stanisław Jagoda. Powiat 
bieruńsko-lędziński reprezentowali 
przewodnicząca Rady Anna Kubica, 
starosta Bernard Bednorz, wicesta-
rosta Agnieszka Wyderka-Dyjeciń-

ska i członek Zarządu Kazimierz 
Chajdas. 

Święto było okazją do przekazania 
policjantom i pracownikom cywil-
nym Komendy Powiatowej Policji 
w Bieruniu gratulacji oraz podzięko-
wań za pełnioną z zaangażowaniem 
i poświęceniem służbę. Wyróżnia-
jący się funkcjonariusze odebrali 
awanse na wyższe stopnie policyjne 
i nagrody. Pięciu policjantów, którzy 
w ostatnim półroczu osiągnęli naj-
lepsze wyniki w służbie prewencyj-
nej, starosta wręczył nagrody pie-
niężne. Wśród wyróżnionych była 
trójka najlepszych dzielnicowych.

Warto nadmienić, że śląska Poli-
cja będzie miała raz jeszcze okazję 
obchodzić setną rocznicę powoła-
nia swojej formacji, gdyż 17 czerw-
ca 1922 roku powstała Państwowa 
Policja Województwa Śląskiego. (ZK)

Powiatowe Święto Policji

5 sierpnia pożegnaliśmy  
Władysława Trzcińskiego,  
zasłużonego samorządowca 
i społecznika
Odszedł  na wieczny spoczynek  
człowiek zasłużony  
dla naszego powiatu.  
Cześć jego pamięci!

 Władysław Trzciński urodził się 29 października 1938 r. 
w Olszanie k. Nowego Sącza. Po II wojnie światowej trafił 
z rodzicami i rodzeństwem do Hołdunowa, gdzie uczęszczał 
do szkoły podstawowej. Z zawodu był górnikiem, 36 lat prze-
pracował w KWK Ziemowit, przeszedł długą drogę awansu 
zawodowego, od ładowacza przez wszystkie szczeble dozo-

ru średniego, aż do dozoru wyższego, był nadsztygarem gór-
niczym i zastępcą kierownika robót górniczych.

W latach 80-tych ubiegłego wieku zaangażował się też 
w działalność społeczno-polityczną. Był radnym i wiceprze-
wodniczącym Rady Miejskiej w Tychach. Po transformacji 
ustrojowej w 1989 r. współtworzył Lędziński Komitet Oby-
watelski. Po odrodzeniu się w 1991 r. Lędzin, na pierwszym 
posiedzeniu Rady Miejskiej został wybrany burmistrzem 
miasta. Pełnił tę funkcję również w latach 2002-2006 po 
wyborach bezpośrednich. Od 1998 do roku 2002 był przewod-
niczącym Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, a w latach 
2010 – 2014 radnym powiatowym. Trzynaście lat pełnił funk-
cję prezesa Oddziału Powiatowego Związku OSP RP (ostatnio 
był prezesem honorowym). Był Członkiem Zarządu Woje-
wódzkiego Śląskiego Związku OSP RP oraz przewodniczą-
cym komisji rewizyjnej Towarzystwa Kulturalnego im. Anieli-
na Fabery w Lędzinach. Honorowy Obywatel Miasta Lędziny. 
Zmarł w wieku 80 lat. (red)
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13 czerwca br. odbyło się uro-
czyste otwarcie nowej strażni-
cy OSP w Imielinie. 

Nowoczesny budynek, którego budo-
wę rozpoczęto wiosną 2017 roku, 
powstał kosztem blisko 3 mln złotych, 
pochodzących z budżetu miasta. 
Jego powierzchnia użytkowa to 652 
m2. Parter budynku to garaż z czte-
rema bramami, magazyn sprzętu, 
szatnie, pralnia, siłownia i sanita-
riaty. Z garażu schody prowadzą na 
wieżę, która tradycyjnie służy do 
zawieszenia i suszenia węży straża-
ckich. Umieszczono na niej również 

urządzenia do łączności radiowej. 
Na piętrze znalazła się sala konfe-
rencyjno-szkoleniowa na 50 miejsc 
wraz z zapleczem kuchennym oraz 
sanitariaty. O bezpieczeństwo obiek-
tu zadba instalacja alarmowa i stały 
monitoring. W uroczystości otwarcia 
nowej remizy uczestniczyli starosta 
Bernard Bednorz, członek zarządu 
Jerzy Mantaj i przewodnicząca Rady 
Powiatu Anna Kubica wraz z radny-
mi Henrykiem Komenderą i Marci-
nem Kosmą. 7 lipca w nowej remizie 
odbył się dzień otwarty, w którym 
licznie uczestniczyli mieszkańcy 
Imielina. (red)

Imielińscy strażacy mają nową strażnicę 

Paradny przemarsz od nowej 
strażnicy OSP na Stadion Miejski 
rozpoczął Przegląd Orkiestr 
Dętych Ochotniczych Straży 
Pożarnych Województwa Ślą-
skiego, przygotowany z inicja-
tywy starosty bieruńsko-lędziń-
skiego we współpracy z burmi-
strzem Imielina oraz Oddziałem 
Powiatowym Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych. 

W niedzielne popołudnie publicz-
ność mogła posłuchać popularnych 
standardów muzycznych, tradycyj-
nie wybrzmiał „Parostatek” i „Orkie-

stry dęte”, niby nic – chciałoby się 
powiedzieć – zwyczajne “pa pa pa”, 
gdyby nie to, że jest w orkiestrach 
dętych szczególna moc uwodzenia 
słuchaczy. Wzbudzają pozytywne 
emocje i niosą radość. Przegląd nie 
był konkursem, który miał wyłonić 
najlepszą orkiestrę. Stąd, symbolicz-
ne nagrody-podziękowania trafiły do 
wszystkich występujących zespołów. 
Wręczyli je starosta Bernard Bed-
norz, przewodnicząca Rady Powiatu 
Anna Kubica oraz gospodarz miejsca 
burmistrz Jan Chwiędacz. Przegląd 
Orkiestr Dętych OSP towarzyszył 
tegorocznym Dniom Imielina.  (ZK)

Strażackie granie! 
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Krystyny Cuber 

3. pytania do radnej...

– Na początek proszę o parę słów przedstawienia. 
Wiem, że przez lata kierowała Pani Lędzińskim 
Stowarzyszeniem na rzecz Osób Niepełnosprawnych 
i ich Rodzin. O czym jeszcze powinni wiedzieć nasi 
czytelnicy?

– Zawsze miałam duszę społecznika, ale nie przy-
puszczałam, że w mojej działalności przyjdzie mi się 
skupić głównie na niepełnosprawności. Podyktowało to 
życie. Jedno z trojga moich dzieci jest niepełnosprawne. 
A trzydzieści lat temu (w takim wieku jest moja córka 
Alicja) świadomość i wiedza w społeczeństwie nt. niepeł-
nosprawności, a szczególnie o autyzmie była dużo, dużo 
mniejsza. Jedyny ośrodek, w którym można było uzyskać 
pomoc w tym zakresie, był w Warszawie. Na początku 
myślałam, że dostanę lek i dziecko będzie zdrowe. Z cza-
sem uświadomiłam sobie, że nie, że tak będzie do końca 
życia. Nie wróciłam już do pracy zawodowej, choć praca 
laborantki bardzo mi się podobała, gdyż córka wymagała 
i nadal wymaga całodobowej opieki.

Z biegiem lat coraz więcej wiedziałam nie tylko 
o autyzmie, ale także o innych niepełnosprawnościach 
i upośledzeniach. W roku 1999 w Lędzinach powstało 
stowarzyszenie i zaczęliśmy się organizować – my tzn. 
głównie rodzice niepełnosprawnych dzieci. Wymieniali-
śmy się informacjami o sposobach rehabilitacji, o leka-
rzach, dzieliliśmy się doświadczeniami, pocieszaliśmy 
się nawzajem. Gdy nasze stowarzyszenie rozrosło się, 
sami zajęliśmy się organizacją rehabilitacji i różnych 
zajęć integracyjnych. Po siedmiu latach zostałam pre-
zesem tego stowarzyszenia – była to dla mnie pierw-
sza tak odpowiedzialna rola. Starałam się spełniać ją 
jak najlepiej, pomagając ludziom w trudnej sytuacji, 
propagując działalność stowarzyszenia i zwiększając 
świadomość społeczeństwa nt. niepełnosprawności. 
Ta praca dostarczała mi wiele satysfakcji, pozwoliła 
zyskać cenne doświadczenie oraz uświadomiła mi, jak 
zróżnicowane są potrzeby i oczekiwania osób niepeł-
nosprawnych. Z pełnienia tej funkcji zrezygnowałam 
po trzech kadencjach – czułam, że coraz trudniej jest 
mi godzić opiekę nad córką z działalnością społecz-
ną. Teraz wiem jednak, że potrzebowałam nowych 
wyzwań.

– Praca w samorządzie to dla Pani nowość. Jak 
odnajduje się Pani w nowej roli, co szczególnie leży 
Pani na sercu?

Tak, to dla mnie nowe doświadczenie, ale czuję się 
w tej roli nadspodziewanie dobrze i swobodnie. Choć, 
prawdę mówiąc, myślałam, że będę mogła łatwiej 
i szybciej przeforsować swoje zamierzenia. Okaza-
ło się jednak, że droga od pomysłu do realizacji jest 
długa, mozolna, a procedury nie do przeskoczenia. Jak 
wspomniałam wcześniej, najbardziej na sercu leżą mi 
sprawy społeczne. W powiecie dużo w tej kwestii już 
zrobiono, lecz wiele spraw pozostaje jeszcze nieroz-
wiązanych. Od lat apeluję o to, by powstał Dom Pomocy 
Społecznej. Jego brak jest coraz bardziej odczuwalny, 
a ponadto powoduje niemożność prowadzenia opieki 
wytchnieniowej dla opiekunów osób niezdolnych do 
samodzielnej egzystencji. Nie ma na terenie naszego 
powiatu ani jednego miejsca, w którym można by na 
całą dobę pozostawić pod fachową opieką osobę nie-
samodzielną, starszą lub niepełnosprawną. Bardzo 
chciałabym tę sytuację zmienić. Widzę zrozumienie 
dla tej idei wśród wszystkich radnych, ale jej realizacja 
wymaga jeszcze wielu starań. Marzy mi się porozu-
mienie pomiędzy wszystkimi gminami powiatu celem 
powołania do życia nowoczesnego, funkcjonalnego, 
przyjaznego, całodobowego domu opieki dla osób nie-
samodzielnych.

Od lat walczę też o zmiany w ustawie o świadcze-
niach rodzinnych, dotyczące przyznawania świadczeń 
pielęgnacyjnych. Cieszę się, że cała Rada Powiatu 
poparła moje stanowisko w tej sprawie i wystosowa-
liśmy pismo do premiera Mateusza Morawieckiego 
z prośbą o przyznanie prawa do tego świadczenia 
wszystkim opiekunom (także emerytom i rencistom), 
którzy rezygnują z podjęcia pracy zawodowej na 
rzecz opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem. Rację 
w tej kwestii przyznał mi nawet Trybunał Konstytu-
cyjny, uznając w swym wyroku z dnia 26 czerwca br., 
zaskarżony przeze mnie artykuł ustawy za niezgodny 
z Konstytucją RP. 

Chciałabym też, abyśmy my, samorządowcy, potra-
fili korzystać z programów rządowych, takich jak np. 
„Dostępność Plus” i likwidowali wszelkie bariery – nie 
tylko architektoniczne – utrudniające życie osobom 
z niepełnosprawnościami i starszym, również w zakre-
sie edukacji, transportu czy usług.

– Praca w samorządzie, działalność społeczna, 
a o czym prywatnie marzy Krystyna Cuber?

– Nie potrafię całkiem rozdzielić mojej działalności 
społecznej i samorządowej od życia prywatnego. To 
wszystko wiąże się i przeplata. Moja działalność jest 
związana głównie z problemami osób niepełnospraw-
nych, a jest to też mój problem prywatny. Może dlatego 
jedno z moich marzeń to uporządkowanie i ujednolice-
nie systemu orzecznictwa oraz powiązanie go z syste-
mem pomocy osobom niepełnosprawnym tak, aby było 
naprawdę sprawiedliwie. 

Choć polityka społeczna mocno mnie absorbuje, 
moje życie wypełniają również inne pasje. Chętnie 
oddaję się pracy w  ogródku – pielęgnacja roślin bar-
dzo mnie odpręża, a widok zadbanych rabat kwia-
towych dostarcza dużo przyjemności. Lubię także 
podróże – zarówno te po Polsce, jak i po świecie. 
Każdy wyjazd to nowe wrażenia, doświadczenia 
i wiedza. Lubię wyjść do opery, na musical czy kon-
cert. Lubię dobrą książkę, i taką przy której się wzru-
szę, i taką, która mnie rozbawi. A marzenia? Mieć na 
to wszystko czas i kogoś, kto w tym czasie zaopiekuje 
się Alicją. 

 Rozmawiał Zdzisław Kantor
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– Zacznijmy od początku, jest pan 
prezesem Koła PTTK nr 5 Ziemo-
wit? 

– Od siedmiu lat jestem preze-
sem jedynego koła PTTK w powie-
cie bieruńsko-lędzińskim. Powstało 
w 1957 r. Najprężniej rozwijało się 
w latach 60-tych i potem 80-tych 
ubiegłego wieku, wtedy liczyło 700 
członków. Zależnie od wieku, moż-
liwości i zainteresowań mogli oni 
wybrać jedną z wielu sekcji: górską, 
kajakową, krajoznawczą, lotniar-
stwa motorowego, rowerową, spele-
ologiczną i żeglarską. Koło przecho-
dziło liczne reorganizacje. Po połą-
czeniu lędzińskich kopalń „Ziemo-
wit” i „Piast” w 1972 r. wchłonęliśmy 
koło PTTK nr 3. Największym zain-
teresowaniem cieszyły się wówczas 
sekcje: górska, motorowa, narciar-
ska i żeglarska. Ta ostatnia w roku 
1994 przekształciła się w prężny 
i do dziś działający Klub Żeglarski 
„Ziemowit”. Jednak ze względu na 
bliskość Beskidów, największym 
powodzeniem cieszyły się wyciecz-
ki górskie. Lata dziewięćdziesiąte 
były najtrudniejsze. Brak wsparcia 
zakładowego funduszu socjalnego 
kopalń, rosnące koszty działalno-
ści, spowodowały znaczny spadek 
liczby imprez oraz masowy odpływ 
członków. Pozostali tylko ci najwy-
trwalsi. Na przestrzeni 62 lat koło 
miało 13 szefów i było wielokrotnie 
wyróżniane za swoją działalność, 
m.in. dwukrotnie Złotą Honorową 
Odznakę PTTK. 

– Ilu członków obecnie liczy Koło 
nr 5 i jak sobie radzi?

– 175 członków, większości to 
mieszkańcy naszego powiatu, ale są 
też osoby z Tychów. Byliśmy i nadal 
jesteśmy organizatorami różno-
rodnych imprez turystycznych. Co 
roku organizujemy ok. dwudziestu 
wycieczek turystyczno-krajoznaw-
czych, górskich oraz tradycyjny 
Rajd Górniczy. Jesteśmy jedynym 

kołem, które nadal organizuje takie 
rajdy, oczywiście przy wsparciu 
dyrekcji kopalni, związków zawo-
dowych oraz Starostwa Powiatowe-
go i urzędów miast i gmin. 

W tegorocznym XXXVII Górni-
czym Rajdzie Górskim uczestni-
czyło 250 osób. Odbył się 15 czerw-
ca w Beskidzie Śląskim. Trasa pro-
wadziła malowniczym z Przełęczy 
Salmopolskiej przez Malinów, Zie-
lony Kopiec, Cieńków do hotelu NAT 
„Ogrodzisko”, gdzie zlokalizowana 
była meta rajdu. Uczestnicy rajdu 
otrzymali pamiątkowe rajdowe 
znaczki. Pokrzepili się posiłkiem. 
Na mecie były też liczne konkuren-
cje sprawnościowe dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych oraz tradycyjny 
konkurs wiedzy turystycznej. Zwy-
cięzcy odebrali nagrody. Najstarszy 
uczestnik liczył 76 lat, najmłodszy 
trochę ponad rok. 

– Zdarza się Wam zapuszczać 
gdzieś dalej?

– W lipcu tego roku 19. osobowa 
grupa ruszyła na Słowację. Celem 
był szczyt w górnej grani Tatr 
Zachodnich – Siwy Wierch, o wyso-
kości 1805 m n.p.m. Przy prze-
pięknej pogodzie wędrowaliśmy 
rozległym masywem zbudowanym 
z wapieni i dolomitów płaszczo-
winy choczańskiej, które tworzą 
tzw. miasto skalne. Jest to noszący 
nazwę „Rzędowych Skał” labirynt 
turni i baszt skalnych, poprzedzie-
lany rozpadlinami. Część grupy 
dodatkowo zaliczyła kolejny szczyt 
w grani głównej Brestova o wysoko-
ści 1934 m n.p.m. Oczywiście nie 
zabrakło na tej wycieczce miesz-
kańców powiatu. W sierpniu myśli-
my o udaniu się do źródeł Wisły. 

Zapraszamy wszystkich chętnych 
do wspólnych wędrówek z pasjona-
tami turystyki z naszego Koła PTTK 
nr 5 Ziemowit – bez względu na 
wiek. Od wielu lat przyświeca nam 
jedno hasło: „Turystyka łączy poko-
lenia”. (ZK)

Turystyka łączy pokolenia
pogawędka z Andrzejem Gierlatą 
Prezesem Koła PTTK nr 5 Ziemowit
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Rusza rok szkolny. Myślę, że o wysokiej 
renomie naszych szkół już nie trzeba prze-
konywać. Potwierdzają to zresztą tegoroczne 
wyniki naboru do klas pierwszych. W roku 
szkolnym 2019/2020 w szkołach ponadpod-
stawowych, dla których organem prowadzą-
cym jest Powiat Bieruńsko-Lędziński, naukę 
rozpocznie łącznie 787 uczniów klas pierw-
szych w 28 oddziałach, w tym 392 uczniów 
po szkole podstawowej i 395 po gimnazjum. 

W Liceum Ogólnokształcącym w Bieru-
niu w klasach pierwszych mamy łącznie 8 
oddziałów, w tym 4 po szkole podstawowej 
i 4 po gimnazjum. Wszystkie klasy pierw-
sze liczą po 30 uczniów, łącznie na dzień 
1 września mamy zatem w tej szkole 240 
pierwszoklasistów. 

W Powiatowym Zespole Szkół w Bieru-
niu w klasach pierwszych będzie łącznie 

12 oddziałów, w tym 6 po szkole podstawo-
wej i 6 po gimnazjum, szkoła będzie miała 
w swoich szeregach 311 uczniów klas pierw-
szych. W technikum, zarówno po szkole 
podstawowej jak i po gimnazjum mamy po 
4 oddziały, zaś w branżowej szkole I stopnia 
po 2 oddziały.

W Powiatowym Zespole Szkół w Lędzi-
nach w klasach pierwszych mamy łącznie 8 
oddziałów, w tym 4 po szkole podstawowej 
i 4 po gimnazjum, łącznie w ławach szkol-
nych zasiądzie 236 uczniów klas pierwszych. 
W technikum, zarówno po szkole podstawo-
wej jak i po gimnazjum mamy 3 oddziały, zaś 
w branżowej szkole I stopnia po 1 oddziale. 
W tym roku szkolnym w ofercie edukacyjnej 
placówki w technikum przygotowano nowy 
kierunek kształcenia – technik fotografii 
i multimediów. 

W czasie wakacji w szkołach zakoń-
czono zaplanowane remonty, rozpoczę-
to też nowe inwestycje. W Powiatowym 
Zespole Szkół w Lędzinach wymienio-
no wykładzinę na korytarzach, a także 
wyposażono pracownię dla kierunku 
technik fotografii i multimediów. Ponad-
to w październiku br. w lędzińskiej pla-
cówce zostanie oddana do użytku tzw. 
„Zielona pracownia – Laboratorium 
Nauk Przyrodniczych”, dofinansowana 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach. 

W Powiatowym Zespole Szkół w Bieru-
niu zmodernizowano szatnię szkolną oraz 
pracownię ekonomiczną, przystosowano 
również inne pomieszczenia szkolne na sale 
lekcyjne. 

W Liceum Ogólnokształcącym w Bieruniu 
zaplanowano otwarcie pracowni informa-
tycznej, która będzie służyła zarówno do 
realizacji planowych zajęć dydaktycznych, 
jak i do prowadzenia zajęć dodatkowych 
z robotyki. 

Warto też nadmienić, że na sierpniowej 
sesji Rady Powiatu została przyjęta uchwa-
ła w sprawie regulaminu wynagradzania 
nauczycieli szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez powiat bieruńsko-
lędziński. Poprzedni regulamin obowiązywał 
przez dziesięć lat, tj. od 2009 r.

Wybrzmiał pierwszy dzwonek, wszyst-
kim uczniom i nauczycielom życzę dobrego 
startu w nowy rok szkolny, trudny bo ze sku-
mulowanym rocznikiem uczniowskim, ale 
ufam, że owocny i pełen sukcesów!

Bernard Bednorz

– Zacznijmy może od tegorocznego naboru 
do szkoły, dość nietypowego bo z podwój-
nym rocznikiem...

– Rzeczywiście, rozpoczęliśmy wyjątko-
wy rok szkolny. Do klas pierwszych przy-
szli zarówno absolwenci ostatniego rocznika 
gimnazjum, jak i pierwszego ośmioklasowej 
szkoły podstawowej. Otworzyliśmy rekor-
dową – w czterdziestoletniej historii szko-
ły –  liczbę klas, w 12 oddziałach uczyć się 
będzie ponad 300 pierwszoklasistów. Muszę 
się tu pochwalić, że już kolejny rok z rzędu 
byliśmy najchętniej wybieraną szkołą średnią 
w naszym powiecie. Bardzo nas to cieszy, ale 
nade wszystko zobowiązuje do utrzymywania 
wysokiej jakości naszej pracy. 

– W jakich zawodach będzie kształcić się 
młodzież?

– W naszym Technikum uczniowie klas pierw-
szych  kształcić się będą w pięciu poszukiwa-
nych przez pracodawców zawodach, tj. mecha-
nik, elektryk, informatyk, ekonomista oraz 
technik żywienia i usług gastronomicznych. 
Ogółem w ośmiu klasach pierwszych naukę 
rozpoczyna 222 uczniów. Wyjątkowym zainte-
resowaniem cieszyła się w tym roku również 
oferta  Branżowej Szkoły I stopnia. W czterech 
klasach pierwszych mamy prawie 90 uczniów, 
po 2 klasy zarówno po szkole podstawowej, 
jak i po gimnazjum. Są to tzw. wielozawodowe 
rzemieślnicze klasy, w których realizowany 
jest – we współpracy z lokalnym pracodawca-
mi – dualny model kształcenia. Polega on na 
zasadzie: przedmioty ogólne – w szkole, nauka 
zawodu – u pracodawcy. W praktyce wygląda 
to w ten sposób, że przez trzy dni w tygodniu 
młodzież przychodzi do szkoły, uczy się języka 
polskiego, matematyki, angielskiego itd. Nato-
miast dwa kolejne dni spędza u pracodawcy, 
gdzie uczy się zawodu u doświadczonych 
fachowców w naturalnych warunkach pracy 
i – co warto dodać –  zarabia pierwsze swoje 
pieniądze jako pracownik młodociany.

– W jakich zawodach uczniowie kształcą 
się w taki sposób?

Obecnie, we współpracy z kilkudziesięcioma 
pracodawcami, kształcimy w 17 zawodach, do 
najchętniej wybieranych należy od lat  mecha-
nik pojazdów samochodowych i inne z branży 
motoryzacyjnej, tj. elektromechanik pojazdów 

samochodowych i blacharz samochodowy. 
Popularny jest też fryzjer, naszych uczniów 
można spotkać w  8 zakładach fryzjerskich 
w naszym powiecie. Bardzo cieszymy się, 
ponieważ w tym roku pozyskaliśmy kilkunastu 
nowych pracodawców, m. in. w tak potrzebnych 
na rynku pracy zawodach budowlanych. Wra-
camy też do współpracy z zakładami przetwór-
stwa mięsnego, po wielu latach przerwy mamy 
pierwszego ucznia. To zawód bardzo poszu-
kiwany, a w tym zakresie nastąpiła zapaść 
w szkoleniu. Nawiązaliśmy obiecującą współ-
pracę z firmą, która przyjęła pierwszego ucznia 
do szkolenia w zawodzie operator obrabiarek 
skrawających. Pojawili się nowi mistrzowie 
piekarstwa i 8 pierwszoklasistów kształcących 
się w tym zawodzie. Notujemy renesans zain-
teresowania zawodem sprzedawcy, w tym roku 
naukę tego zawodu rozpocznie aż 11 uczniów. 
Niezmiennie, od wielu lat  bardzo dużym wzię-
ciem cieszy się zawód kucharza, w klasach 
pierwszych Branżowej Szkoły jest 9 uczniów, 
a do grona naszych pracodawców dołączyli 
w tym roku restauratorzy z Tychów i Imielina. 

 
– Z czego Pani zdaniem wynika tak duże 
powodzenie szkoły?

– To pytanie raczej do naszych uczniów 
i z pewnością można by spodziewać się wielu 
różnych odpowiedzi. Myślę jednak, że popu-
larność naszej szkoły nie wynika wyłącznie 
z nowoczesnych warunków nauki, czy bar-
dzo dobrej zdawalności matury i egzaminów 
zawodowych. Dzisiejsza młodzież szuka 
czegoś więcej, chodzi tu w szczególności 
o jakość relacji międzyludzkich, które rea-
lizują się w codziennej pracy nauczyciela 
z uczniem. Zupełnie celowo użyłam tu liczby 
pojedynczej, bo taka właśnie jest misja naszej 
szkoły – wspieranie indywidualnego rozwoju 
każdego ucznia. Odkąd zostałam dyrektorem, 
chciałam iść tą drogą i konsekwentnie z całym 
gronem nauczycielskim staramy się tę misję 
wypełniać. To sprzyja budowaniu przyjaznej 
atmosfery, niezbędnej, by uczeń dobrze się 
rozwijał i osiągał sukcesy. 

– Jak budujecie tę atmosferę? 
Zaczynamy niemal od pierwszego dnia. Już 

drugiego września mieliśmy specjalistyczne 
szkolenie dla nauczycieli na temat ewaluacji 
szkolnego programu wychowawczego, spo-

sobów diagnozowania potrzeb młodzieży, 
kształtowania pozytywnego systemu warto-
ści naszych podopiecznych. W następnych 
dniach będą zajęcia integracyjno-adaptacyjne 
dla każdej klasy pierwszej, by młodzież jak 
najszybciej wyzbyła się problemów związa-
nych ze zmianą szkoły, środowiska rówieśni-
czego. W kolejnych dniach pierwszoklasiści 
będą uczestniczyć w warsztatach na temat 
skutecznych technik uczenia się. Jeszcze we 
wrześniu, jak co roku, planujemy rajd inte-
gracyjny do Podlesic. W pierwszym miesią-
cu nauki organizujemy też dla tegorocznych 
maturzystów warsztaty motywacyjne, by 
uczniowie znaleźli w sobie siłę i pozytyw-
ne nastawienie w bardzo trudnym dla nich 
roku egzaminów zawodowych i maturalnych. 
Takich przedsięwzięć w rocznym planie 
pracy mamy bardzo wiele. 

– Szkolnictwo zawodowe musi nieustan-
nie ewoluować, w ślad za rynkiem pracy 
i rozwojem technologii. Czy w tym roku 
szkolnym będą jakieś nowości?

Współczesna szkoła techniczna musi szyb-
ko reagować na zmieniające się potrzeby 
rynku pracy, w szczególności tego lokalnego. 
Traktujemy to zadanie absolutnie prioryteto-
wo. I tak dla przykładu – miniony rok to dwa 
bardzo poważne porozumienia o współpracy, 
zawarte z Polską Grupą Górniczą w spra-
wie kształcenia mechaników i elektryków 
oraz z Grupą Tauron w zakresie kształcenia 
młodzieży dla potrzeb innowacyjnej energe-
tyki. To potężne firmy o ogromnym potencja-
le, który chcemy wykorzystać dla edukacji 
naszych uczniów. I tak dla przykładu powiem, 
ze w najbliższych dniach podpisujemy umowę 
z KWK Piast w sprawie innowacyjnego pro-
gramu zajęć praktycznych, w ramach którego 
nasi  elektrycy w systemie wizyt studyjnych 
będą mieli możliwość poznawania urządzeń 
wysokich napięć, których w szkole nie mamy, 
bo jest to po prostu niemożliwe. Mechanicy 
z kolei będą odbywać zajęcia w warsztatach 
hydraulicznych i pneumatycznych, którymi 
szkoła również z oczywistych powodów nie 
dysponuje. Warto dodać, że podobne przed-
sięwzięcie realizowaliśmy w pierwszej poło-
wie tego roku z Tauronem, w ramach pilota-
żowego programu dla Ministerstwa Edukacji. 
Młodzież klasy pierwszej i drugiej kształcąca 

się w zawodzie technik elektryk przez pół 
roku odbywała zajęcia praktyczne w Elektro-
wni Łaziska,  poznając między innymi cały 
ciąg technologiczny wytwarzania energii. 

Czy taka nauka w praktyce przynosi dobre 
rezultaty? 

Tak. To powód do ogromnej satysfakcji, że 
nasze działania przekładają się na jakość 
pracy szkoły i wyniki uczniów. Przez kolejne 
dwa lata  znaleźliśmy się w drugiej setce naj-
lepszych szkół technicznych w kraju, otrzy-
maliśmy Srebrną Tarczę w rankingu Perspek-
tywy. My, stosunkowo młoda szkoła z niewiel-
kiego Bierunia (Technikum istnieje od 1992 r.) 
możemy konkurować z najlepszymi w kraju, 
a nawet jesteśmy wśród tych najlepszych. 
Srebrna Tarcza jest przyznawana za wyniki 
matur i egzaminów zawodowych oraz osiąg-
nięcia uczniów w olimpiadach przedmioto-
wych. Dodam tylko, że jesteśmy jedyną szko-
łą średnią w historii naszego powiatu, która 
znalazła się tak wysoko w rankingu i której 
przyznano ten prestiżowy tytuł. Tegoroczna 
matura wypadła również o 10% wyżej niż 
średnia zdawalność w krajowych technikach. 
Jeśli chodzi o egzaminy zawodowe,  parę dni 
temu otrzymaliśmy wyniki sesji letniej. Jeste-
śmy bardzo zadowoleni. Po raz kolejny na 
sto procent zdali żywieniowcy i mechanicy, 
a na 95 procent elektrycy. To świetny wynik 
w naszych wiodących kierunkach kształce-
nia, więc bardzo się z tego cieszymy i liczy-
my, że rozpoczynający się rok szkolny będzie 
dla nas równie udany.

Rozmowa z dyrektor Powiatowego Zespołu 
Szkół w Bieruniu TERESĄ HORST
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Ponadstandardowych warunków nauki. 
W zeszłym roku w ramach unijnego 
projektu, nakładem ponad 2 milionów 
złotych, powstały nowoczesne warszta-
ty szkolne, dające możliwość nie tylko 
profesjonalnego kształcenia w zawodach 
elektrycznych i mechanicznych, ale także 
wyposażania uczniów w dodatkowe 
kwalifikacje i kompetencje, wykraczające 
poza program nauki. Mamy własną spa-
walnię i pierwszych uczniów, którzy zdo-
byli uprawnienia do spawania metodą 
MIG/MAG. Jest u nas kuźnia, są maszyny 
CNC – najnowocześniejsze urządzenia do 
obróbki, sterowane numerycznie. Mamy 
też warunki, żeby przygotować uczniów 
do egzaminu SEP, który daje uprawnienia 
do wykonywania instalacji elektrycznej 
do 1 kV. Od kilku lat dla uczniów klas 
elektrycznych organizujemy taki kurs 
zakończony egzaminem.  Wymienić 
także należy  kilka  inwestycji z ostatnich 
lat, m.in. dla mechaników –  pracownia 
podstaw konstrukcji maszyn, pracownia 
projektowania Auto-Cad, dla informaty-
ków – pracownia aplikacji internetowych, 
pracownia diagnostyki komputerów,  
pracownia systemów operacyjnych i sieci 
komputerowych, dla przyszłych techni-
ków reklamy – multimedialna pracownia 
projektowania graficznego Corel Draw, 
dla techników żywienia –  kompleks 
gastronomiczny z super nowoczesną 

kuchnią restauracyjną i salą obsługi gości. 
Podczas tegorocznych wakacji wyposażo-
na została w nowy sprzęt komputerowy 
pracownia obsługi programów księgowo-
kadrowych, w której kształcą się przyszli 
ekonomiści. W tym roku oddano także 

do użytku dwie pracownie konwersato-
ryjne, w ten sposób stworzono warunki 
do wdrożenia od września w naszej 
szkole  innowacji metodycznej w zakresie 
nauki języka angielskiego. Każdy uczeń 
przez godzinę w tygodniu będzie ćwi-

czył wyłącznie umiejętność mówienia 
– podczas tej lekcji nie przewiduje się 
żadnej gramatyki, żadnych podręczników 
ani zeszytów, tylko rozmowę uczniów 
i nauczyciela.

(TH)

Jesteśmy dumni z ...

przez godzinę w tygodniu będzie ćwi- (TH)
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ERASMUS – praktyki zagraniczne 
W tym roku PZS w Bieruniu 
po raz kolejny wygrał 
konkurs w ramach projektu 
ERASMUS+, dzięki któremu 
dwie kilkunastoosobowe 
grupy uczniów przez 
dwa kolejne lata wyjadą 
na miesięczne praktyki 
zawodowe do Niemiec 
i Włoch. Wartość projektu to 
150 000 euro. 
Zagraniczne praktyki 
w ramach ERASMUSA+ 
uczniowie naszego 
Technikum realizują od 2012 
r. Do Niemiec wyjeżdżają 
mechanicy i elektrycy. 
Informatycy i uczniowie klas 
gastronomicznych szkolą 
się w Rimini. W tym roku do 
Włoch wyjedzie 14-osobowa 
grupa, a do Niemiec – 13 
osób. Wyjazd, pobyt i praktyki 
są całkowicie darmowe dla 
uczniów. 

Sukces naszej uczennicy w konkursie kulinarnym WorldSkills Poland 
Natalia Żołneczko z klasy IV Technikum 
Żywienia zakwalifikowała się do finału Kon-
kursu Kulinarnego WorldSkills Poland 2019. 30 
września w Poznaniu będzie walczyć o wyjazd 
na EuroSkills 2020 do Grazu w Austrii.

Konkurs składa się z trzech etapów. Nata-
lia zakwalifikowała się do ostatniego, trze-

ciego etapu na szczeblu krajowym. Znalazła 
się w gronie 10 najlepszych kandydatów, 
z których jeden będzie reprezentował Polskę 
w konkursie europejskim. 

Natalia kształci się w zawodzie technik 
żywienia i usług gastronomicznych. 2 wrześ-
nia rozpoczęła naukę w klasie maturalnej. 

Wyróżnia się wyjątko-
wym talentem kulinar-
nym. Szuka inspiracji 
w kuchni regional-
nej, sięga po proste 
i tradycyjne składniki, 
które wykorzystuje 
w nowoczesny spo-
sób, m.in. w kuchni 
molekularnej. Dania 
Natalii, przygotowa-
ne na konkurs World-
Skills Poland pod kie-
runkiem pani Moniki 
Herok, można zoba-
czyć na zdjęciach 
opublikowanych na 
profilu fb PZS Bie-
ruń.

Szkoła 
ekologiczna
Dbamy o naszą planetę! W tym 
roku szkolnym rozpoczyna-
my akcję “ŚmiećMY mniej”. 
Będziemy prowadzić działania 
ograniczające ilość odpadów 
i uczyć się prawidłowo je 
segregować. A także utrwalać 
nawyki oszczędzania wody 
i energii oraz przeciwdziałać 
marnowaniu jedzenia. Ten pro-
jekt nie będzie trwał tylko rok, 
to ma być nasz nowy styl życia!
Liczymy na kreatywne 
pomysły nauczycieli i ucz-
niów. W akcji informacyjnej 
z pewnością pomogą nam 
nasi technicy reklamy. Klasy 
gastronomiczne nauczą 
nas mądrze gospodarować 
jedzeniem. Angliści wyjaśnią 
co oznaczają tajemnicze 
hasła „zero waste” czy „6 
R’s”. A ponieważ kształcimy 
elektryków i informatyków, 
zorganizujemy w szkole 
zbiórkę elektrośmieci, chcemy 
zaprosić do tej akcji mieszkań-
ców sąsiadującego ze szkołą 
osiedla mieszkaniowego.
Zorganizujemy też dzień bez 
kosza na śmieci. Chcemy 
skłonić każdego do refleksji,  
jak łatwo produkować  śmieci  
na co dzień, a z drugiej 
strony, że ich pozbycie się 
nie dzieje się samo, że proces 
„życia”  odpadu trwa długo, 
a kosz na śmieci nie jest 
czymś, co nam się należy.  
Rozważamy także montaż 
w szkole “źródełka”, czyli uję-
cia wody pitnej, żeby ogra-
niczyć kupowanie napojów 
w plastikowych butelkach. 

Kierunki kształcenia w PZS Bieruń

Technikum
< technik ekonomista
< technik organizacji reklamy
< technik mechanik
< technik informatyk
< technik elektryk
< technik żywienia i usług gastronomicznych

Branżowa Szkoła I stopnia 
< ślusarz
< cukiernik
< sprzedawca

< piekarz
< kucharz
< stolarz
< operator obrabiarek skrawających 
< murarz – tynkarz 
<  monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
<  monter sieci i instalacji sanitarnych 
<  mechanik pojazdów samochodowych 
<  przetwórca mięsa
<  fryzjer
<  fotograf
<  elektryk
<  elektromechanik pojazdów 

samochodowych
<  blacharz samochodowy

wym talentem kulinar-
nym. Szuka inspiracji 
w kuchni regional-
nej, sięga po proste 
i tradycyjne składniki, 
które wykorzystuje 
w nowoczesny spo-
sób, m.in. w kuchni 
molekularnej. Dania 
Natalii, przygotowa-
ne na konkurs World-
Skills Poland pod kie-
runkiem pani Moniki 
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19 czerwca 1990 roku powołano do 
życia Gliwicką Izbę Przemysłowo-
Handlową (RIPH), która jest kontynu-
atorką tradycji pierwszej gliwickiej 
izby powstałej w 1859 r. Ostateczny 
charakter dzisiejszej Izby został 
ukształtowany pięć lat później, 22 
czerwca 1995 roku Walne Zgroma-
dzenie członków Izby uchwaliło 
zmianę nazwy z gliwickiej na regio-
nalną oraz nowy statut, umożliwiają-
cy tworzenie oddziałów terenowych. 
Na tej podstawie w 1999 powstała 
Bieruńsko-Lędzińska Izba Przemy-
słowo-Handlowa, której prezesem 
jest Grzegorz Nowak. Choć dzisiejsi 
przedsiębiorcy stoją przed innymi 
problemami niż 160 lat temu, jednak 
priorytety jej działalności pozostały 
niezmienne, dbać o rozwój przedsię-
biorczości i wspólnie mierzyć się ze 
stale zmieniającym się otoczeniem 
gospodarczym.

7 września w Arenie Gliwice 
odbyła się 25. Gala Izby, w trakcie 
której wręczono nagrody Konkursu 
„Marka-Śląskie”. Konkurs organizo-
wany jest już od 10 lat przez RIPH 
w Gliwicach wraz z Marszałkiem 
Województwa Śląskiego, TVP Kato-
wice, Radiem Katowice oraz Dzien-
nikiem Zachodnim. 

Gala była również okazją do wrę-
czenia medali, odznak i nagród indy-
widualnych. Pośród wyróżnionych 
samorządowców, najliczniejszą grupą 
była reprezentacja powiatu bieruń-
sko-lędzińskiego. Radny powiatowy 
Łukasz Odelga otrzymał prestiżowy 
Medal RIPH w Gliwicach za szcze-
gólne osiągnięcia w rozwoju gospo-
darczym regionu. Sebastian Macioł, 
zastępca burmistrza Bierunia, został 
wyróżniony Honorową Złotą Odznaką 
RIPH, a do rąk starosty Bernarda Bed-
norza trafił Medal 160-lecia RIPH. (red) 

25. Gala Regionalnej Izby 
Przemysłowo-Handlowej 
w Gliwicach
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Zarząd Powiatu Bieruńsko-
Lędzińskiego wspólnie 
z burmistrz Lędzin podjął 
działania mające na celu 
utworzenie na terenie miasta 
wielofunkcyjnego ośrodka 
zapewniającego opiekę 
dzienną i stacjonarną dla osób 
niepełnosprawnych, chorych 
przewlekle i wymagających 
rehabilitacji, czyli obiektu 
przeznaczonego na 
realizację zadań tzw. „opieki 
wytchnieniowej”. 

Na potrzeby opisanego zadania 
planowane jest zaadoptowa-
nie budynku zlokalizowanego 
w Lędzinach przy ul. Pokoju 29 
(dawne gimnazjum w przy kopal-
ni), aktualnie będącego włas-
nością Spółki Restrukturyzacji 

Kopalń S.A. w Bytomiu. Budy-
nek jest posadowiony na kilku 
działkach należących do róż-
nych właścicieli. Aby go kupić, 
sprzedać, czy nawet darować 
komukolwiek, grunt pod budyn-
kiem musi należeć do jednego 
właściciela. Pierwszym krokiem 
jest nabycie działki stanowiącej 
własność kilku osób prywatnych. 
W tym celu 30 sierpnia 2019 r. 
w Starostwie zostało podpisanie 
porozumienie pomiędzy Zarzą-
dem Powiatu reprezentowanym 
przez Bernarda Bednorza i Jerze-
go Mantaja, a współwłaścicielami 
i potencjalnymi spadkobiercami 
właścicieli ww. działki (6 osób). 

– Porozumienie to deklaracja 
i zarazem przyrzeczenie sprze-
daży powiatowi (z pominięciem 
osób trzecich) wspomnianej dział-

ki z przeznaczeniem na utworze-
nie w dawnym gimnazjum ośrod-
ka opiekuńczego. Kolejny krok to 
nabycie drugiej działki od SRK S.A. 
oraz trzeciej od Skarbu Państwa. 
Cała transakcja nabycia działek, od 
trzech różnych posiadaczy i usta-
nowienia nowej jednolitej działki 
pod tym budynkiem, musi dokonać 
się jednym aktem notarialnym, jed-
nego dnia z udziałem wszystkich 
właścicieli. Krok pierwszy został 
zrobiony. Krok drugi i trzeci przed 
nami, o czym będziemy na bieżąco 
informować – mówi starosta Ber-
nard Bednorz.

Przy podpisaniu porozumienia, 
poza przedstawicielami Zarządu 
Powiatu, obecne były także Kry-
styna Wróbel – Burmistrz Miasta 
Lędziny oraz radna powiatowa 
Zofia Dudek. (R)  

Powiat chce zaadaptować budynek przy ul. Pokoju w Lędzinach 
na potrzeby „opieki wytchnieniowej”

Legendarna batalia, pamiętna z poprzedniej kaden-
cji Rady Powiatu, o status ul. Zamoście w Lędzinach 
na granicy z Katowicami ma szansę na szczęśliwe 
zakończenie, czyli uzyskanie dla niej w końcu statu-
su drogi publicznej powiatowej (póki co są to 3 działki 
gruntowe, będące własnością powiatu bez klasyfikacji 
drogowej). Wszystko za sprawą zdecydowanych dzia-
łań Zarządu Powiatu oraz determinacji lędzińskich 
radnych powiatowych Marka Spyry i Jerzego Mantaja, 
którzy z początkiem lipca, kolejny raz, zdecydowa-
li o wszczęciu procedury nadania tej drodze statusu 
drogi publicznej powiatowej. W 2014 r. problemem nie 
do przezwyciężenia była odmowa wydania przez jeden 
z sąsiednich samorządów pozytywnej opinii pozwalającej 
na zaliczenia jej do dróg powiatowych, opinii niezbędnej 
do dalszych działań, ostatecznie i on został pokonany 
i taka pozytywna opinia została wydana.   

Jak to rzutuje na przyszłość? Jeśli droga zostanie 
wpisana do rejestru dróg publicznych, będzie dla niej 
można opracować kompleksową dokumentację, można 
będzie aplikować o środki pomocowe, projektować roz-
wiązania komunikacyjne i wydawać pozwolenia na zjaz-
dy do posesji, bo będzie to w końcu droga, a nie zwykła 
działka. 

Ponadto, droga ta graniczy z Katowicami i powyżej 
ul. Irysowej jest to już kawałek Katowic, co do którego 
Lasy Państwowe mają konkretne plany. Nadleśnictwo 
Katowice chce tu wybudować tzw. podwójną kancela-
rię dla dwóch leśnictw: Górki i Lędziny [kancelaria to 
rodzaj leśniczówki red.]. W tej sprawie z początkiem 
września odbyło się spotkanie starosty bieruńsko-
lędzińskiego Bernarda Bednorza z przedstawicielami 
Lasów Państwowych oraz burmistrz Lędzin Krystyną 
Wróbel. Omówiono szczegóły współpracy polegające 
m.in. na tym, że Lasy Państwowe dołożą się do inwesty-
cji drogowej, a samorząd – właściciel drogi – wywiąże 
się z deklaracji uregulowania spraw administracyjnych 
i zapewnienia dobrego dojazdu do przyszłej kancelarii 
od strony Lędzin. 

Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego 
to ważna część naszej działalności – tłumaczy naczelnik 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Wioletta Koper-
Staszowska. Razem z samorządem budujemy, samorząd 
odpowiada za proces inwestycyjny, my wspieramy jego 
inwestycje środkami finansowymi pod warunkiem, że 
służą również nam. Proces wspólnej inwestycji wygląda 
następująco: zaczyna się od złożenia wniosku przez jed-
nostkę samorządową do właściwej jednostki Lasów Pań-
stwowych, w tym przypadku do Nadleśnictwa Katowice. 
We wniosku określone zostają szacunkowa kwota całego 
zadania i cel dofinansowania. 

– Z założenia dokładamy się do wszystkich projek-
tów, które zakładają zwiększenie obciążeń wynikających 
z prowadzenia szlaków transportowych, które „wycho-
dzą” z naszych terenów na drogi publiczne. Uważamy 
to niejako za swój obowiązek, gdyż eksploatacja dróg 
związana jest także z działalnością Lasów Państwowych. 
Zasada jaką przyjęliśmy w tej kwestii to dostosowanie 
wysokości dofinansowania do wymagań zgłoszonego pro-
jektu – dodaje.

Jednym z takich projektów będzie zadanie zaplanowa-
ne przez Powiat Bieruńsko-Lędziński o nazwie „Remont 
ulicy Zamoście w Lędzinach”, w którym finansowo ma 
partycypować Nadleśnictwo Katowice. 

– W ramach prac przewidziano naprawę ulic Zamoście 
i Irysowej oraz ul. Zakole prowadzącej do terenów leś-
nych i naszej planowanej kancelarii. Zadanie to było już 
planowane w latach poprzednich, ale brak rozstrzygnięć 
w kolejnych postępowaniach przetargowych w 2018 roku, 
uniemożliwił wcześniejszą poprawę stanu technicznego 
tych dróg. Już w tej chwili stanowią typowy „wjazd do 
lasu”, służą przede wszystkim mieszkańcom: grzybia-
rzom, rowerzystom, spacerowiczom czy turystom, którzy 
dojeżdżają do terenów leśnych, pozostawiają samochody 
i wyruszają w głąb lasu. Są one również istotnymi ciąga-
mi komunikacyjnym dla naszego transportu leśnego. Przy 
naszej kancelarii będzie parking dla gości i udających się 
do lasu. Na marginesie warto dodać, że nasze Nadleśni-
ctwo udostępniło już swoją działkę na terenie Lędzin pod 
budowę placu zabaw dla dzieci, teraz planowana jest 
budowa kancelarii dla dwóch leśnictw: Górki i Lędziny 
Nadleśnictwa Katowice. Moim marzeniem jest, aby ta 
część Katowic wyglądała tak, jak w powiecie bieruńsko-
lędzińskim, miała zadbane drogi i posesje – podsumowu-
je Wioletta Koper-Staszowska. (BB)  

Powiat z leśnikami zadba o Zamoście
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14 lipca br. na murckowskim 
Trutowisku odbyło się XVIII 
Spotkanie Pszczelarzy Śląskich. 
Mszę św. w intencji pszczelarzy 
i ich rodzin odprawił biskup 
pomocniczy archidiecezji 
katowickiej ks. dr Grzegorz 
Olszowski, w koncelebrze 
z kapelanem śląskich pszczela-
rzy ks. Grzegorzem Kotyczką, 
kapelanem śląskich leśników 
ks. Mikołajem Skawińskim.

Do mszy śpiewał Chór Świętego 
Józefa z Zabrzega pod dyrekcją 
Daniela Strządały, a asystowa-
ło aż 19 pocztów sztandarowych 
z poszczególnych kół pszczelar-
skich, w tym z Rejonowego Koła 
Pszczelarzy Bieruń oraz Koła 
Pszczelarzy w Bojszowach. Pomi-
mo zmiennej pogody w plenerowej 
mszy uczestniczyła rekordowa 
liczba pszczelarzy wraz z osobami 
towarzyszącymi oraz liczni miesz-
kańców okolicznych miast i gmin, 
głównie z powiatu bieruńsko-lędziń-
skiego. Chórzyści z Zabrzega kon-
certowali jeszcze krótko po mszy, 
a następnie rozpoczęła się oficjal-
na część uroczystości. Prezes Ślą-
skiego Związku Pszczelarzy  (ŚZP) 
Zbigniew Binko, powitał wszystkich 
zebranych. Wśród gości byli repre-
zentanci naszego powiatu: starosta 
Bernard Bednorz, przewodnicząca 
Rady Powiatu Anna Kubica, czło-
nek Zarządu Powiatu Jerzy Mantaj. 
Obecni byli także wiceprzewodni-
czący Marek Spyra i radny powia-
towy Marek Piekorz. Głos zabierali 
m.in. poseł Barbara Chrobok, prof. 
Artur Stojko prezes Fundacji Api-
terapii, honorowy prezes ŚZP Hen-
ryk Swoboda oraz starosta Bernard 
Bednorz.

Dalsza część spotkania miała 
tradycyjnie charakter biesia-
dy towarzyskiej. Zainteresowani 
hodowcy pszczół wysłuchali wykła-
du zabrzanina Wojciecha Moraw-
skiego o uprawach roślin miododaj-
nych – „Rośliny polecane na późne 
pożytki”. Dużym zainteresowaniem 
cieszyła się również wystawa „15 
lat spotkań śląskich pszczelarzy 

w ośrodku Trutowisko-Murcki”, 
przygotowana przez Adama Wil-
czyńskiego z sekcji historycznej 
przy ŚZP. Znaleźli się także odważ-
ni, którzy próbowali wspinać się 
po drzewie przy pomocy „leziwa” 
pod czujnym okiem pszczelarza 
Bronisława Wojnara. Biesiadują-
cym czas umilał Zespół Śpiewaczy 
„Dąbie” z Psar pod dyrekcją Miro-
sława Krawczyka, który potem grał 
również do tańca. Liczne punkty 
gastronomiczne oferowały posiłki 
i napoje, a jeszcze liczniejsze sto-

iska ze sprzętem pszczelarskim 
oraz wszelkiej maści produktami 
pszczelimi umożliwiły ich nabycie.

Organizatorzy spotkania w ośrod-
ku Trutowisko-Murcki, czyli Zarząd 
ŚZP w Katowicach, serdecznie dzię-
kują wszystkim wolontariuszom 
z okolicznych kół pszczelarskich, 
zwłaszcza z Bierunia, Bojszów, 
Tychów i Mysłowic, członkom Sekcji 
Hodowców Matek Pszczelich przy 
ŚZP oraz Nadleśnictwu Katowice 
za wsparcie i ogromną pomoc. 

Mirosław Leszczyk

XVIII Spotkanie Pszczelarzy Śląskich 

W niedzielę, 25 sierpnia, Bieruń 
pożegnał odchodzącego na eme-
ryturę ks. kanonika Janusza Kwa-
piszewskiego – proboszcza parafii 
św. Bartłomieja Apostoła. W uroczy-
stej mszy św. uczestniczyła prze-
wodnicząca Rady Powiatu Anna 
Kubica, która wraz z burmistrzem 
Krystianem Grzesicą oficjalnie 
pożegnała duchownego. Na mszy 
byli obecni wicestarosta  Agniesz-
ka Wyderka-Dyjecińska i członek 

Zarządu Powiatu Kazimierz Chaj-
das. Władze powiatu skierowały do 
odchodzącego dziekana serdeczne 
słowa podziękowania za wielolet-
nią posługę kapłańską, całokształt 
działalności duszpasterskiej oraz 
wysiłek włożony w ratowanie 
zabytkowego kościoła św. Walente-
go. Warto nadmienić, że ks. Janusz 
Kwapiszewski został nominowany 
do nagrody starosty Clemens Pro 
Publico Bono. (red)

Ksiądz kanonik 
odchodzi 
na emeryturę

Bezpieczni  
nad wodą
„Kręci mnie bezpieczeństwo... nad 
wodą” – to ogólnopolska akcja, któ-
rej patronuje MSWiA. W jej ramach 
18 lipca nad zbiornikiem wodnym 
Dziećkowice, na terenie klubu 
żeglarskiego „Opty” w Chełmie 
Śląskim, odbyły się zajęcia eduka-
cyjne dla dzieci i młodzieży. Harce-
rzy i zuchów odwiedzili wojewoda 
śląski Jarosław Wieczorek, wice-

wojewoda Jan Chrząszcz, starosta 
bieruńsko-lędziński Bernard Bed-
norz, przewodnicząca Rady Powia-
tu Anna Kubica oraz wójt gminy 
Chełm Śląski Stanisław Jago-
da. Pokazy oraz szkolenie m.in. 
z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy przygotowali ratownicy 
WOPR, którzy wspierani byli przez 
policyjną łódź patrolową. (R)
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powiatbl.pl  
na wakacjach
W tym roku po raz pierwszy redakcja naszego informatora zapro-
siła do wakacyjnej zabawy  z gazetą, wszystkich tych, którzy lubią 
fotografować i wyruszą na wakacyjne wojaże. Zadanie polegało 
na zabraniu ze sobą ostatniego numeru powiatbl.pl, sfotografo-
waniu się z nim i przesłaniu zdjęcia do nas. Poniżej prezentujemy 
najciekawsze efekty Waszych wakacyjnych podróży (…i nie tylko) 
z powiatbl.pl. Marek Bednarz – Litwa, troki

P. iLona z Bierunia Starego – kościeLiSko JuStyna SMołka

Wakacyjna impreza rowerowa „Powiat na 
piątkę” była tego roku nie lada wyzwa-
niem. Uczestnicy tradycyjnie zbierali pie-
czątki, tym razem we wszystkich pięciu 
gminach powiatu. Tego lata utrudnieniem 
był czas w jakim należało przejechać 

trasę, ponieważ do dyspozycji były tylko 
dwa sierpniowe terminy. Pomimo podwyż-
szonej poprzeczki do udziału w imprezie 
zgłosiło się blisko 400 rowerzystów i to 
nie tylko z powiatu bieruńsko-lędzińskie-
go, ale i Tychów, Mysłowic, Dąbrowy Gór-

niczej, Jaworzna, Sosnowca, Łazisk Gór-
nych, Miedźnej i Woli. Pogoda dopisała, 
wszyscy bez względu na wiek poradzili 
sobie znakomicie. Dziękujemy za tak licz-
ne uczestnictwo i obiecujemy nie zawieść 
w przyszłym roku.

Wszystkich, którzy zebrali pieczątki zapra-
szamy po odbiór nagród do Starostwa Powia-
towego w Bieruniu, ul. św. Kingi 1, pokój 115b 
(parter) oraz przypominamy o zabraniu ze 
sobą blankietów potwierdzających udział 
w imprezie „Powiat na Piątkę”. (red)

Powiat na piątkę!
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Wziąć udział w wielkich 
regatach, a potem w paradzie 
największych żaglowców 
świata, wielu o tym marzy, ale 
niewielu starcza chęci i odwa-
gi. Naszym bohaterom wystar-
czyło determinacji i … udało 
się! Są młodymi żeglarzami 
z Bierunia i Lędzin. W poprzed-
nim numerze wspominaliśmy 
o tym, że powiat bieruńsko-
lędziński  ma swój port. Tu 
w jachtowym klubie „Opty” 
zdobywali całkiem niedaw-
no  pierwsze żeglarskie szlify, 
a już dzisiaj mogą pochwalić 
się przebyciem ponad 500 mil 
morskich i udziałem w naj-
większej żeglarskiej imprezie 
roku The Tall Ships Races 2019. 

Na 23 metrowym szkunerze Geda-
nia, pod kapitanem Andrzejem 
Latuskiem, popłynęli w rejs do nor-
weskiego Fredrikstad. Na pokład 
żaglowca zamustrowały bieru-
nianki Amelia Kantor i Katarzyna 
Kucz oraz bracia Jerzy i Grzegorz 
Bieńkowie z Lędzin, a towarzyszył 
im ich niedawny instruktor Marek 
Stec. 

27 czerwca ruszyli do Gdyni, skąd 
wypłynęli na Bałtyk i dalej na Morze 
Północne. Już na początku rejsu 
sztorm zagnał ich do szwedzkiego 
Ystad, gdzie zacumowali tuż obok 
wielkich, liniowych promów, gdyż 
zanurzenie Gedanii nie pozwala na 
wejście do tamtejszej żeglarskiej 
mariny.  Kiedy nieco zelżał ruszy-
li do Trelleborga. Po przepłynięciu 
kanałem Falsterbo – skracającym 
drogę na cieśnię Sund – skierowali 
się do Halmstad i Göteborga, czwar-
tego z kolei szwedzkiego portu na 
ich morskim szlaku. Rejs Gedanią 
zakończyli 12 lipca w norweskim 
Fredrikstad. Nieco żałowali, że 
opóźnienie spowodowane trudnymi 
warunkami pogodowymi i niesprzy-
jającym wiatrem, uniemożliwiło 
zawinięcie do Kopenhagi i drugiego 
duńskiego portu Aalborga. 

W Aalborgu i Fredrikstad tego 
roku spotkały się największe 
i najpiękniejsze żaglowce świata. 
Te dwa porty były gospodarzami 
pierwszego etapu najbardziej roz-

poznawalnej imprezy żeglarskiej 
w Europie – The Tall Ships Races 
2019, którą tego roku zakończył 
finał w Aarhus. Na liście uczest-
niczących  w imprezie żaglowców, 
znalazło się ponad 20 z tych naj-
większych. Wśród nich m.in. nasze 
Dar Młodzieży, Fryderyk Chopin 
i Pogoria, norweskie Sorlandet 
i Christian Radich, brytyjski Lord 
Nelson, niemiecki Alexander von 
Humboldt II oraz meksykański 
bark Cuauthemoc. Pośród bardzo 
licznych mniejszych jednostek 
była też Gedania, którą płynęła 
młodzież z powiatu bieruńsko-
lędzińskiego. 

– Szkiery, czwarta rano, świt, 
moja wachta nawigacyjna, trudno 
o coś piękniejszego – mówi Amelia. 

I jeszcze wylegujące się na szkie-
rach foki – dodaje Kasia. Szerowe 
wybrzeża, usiane setkami  ster-
czących wysepek, zwanych szkie-
rami, stadka fok, portowe miasta, 
morskie farmy wiatrowe z niezli-
czonymi wiatrakami, monumen-
talny Most nad Sundem, łączący 
wybrzeża Danii i Norwegii i wiele 
innych niezapomnianych widoków 
zapadło im głęboko w pamięć. 
Podobnie jak paradujące żaglow-
ce, setki młodych ludzi  z całego 
świata, wizyty i rewizyty na jach-
tach, którymi przypłynęli, festyny, 
koncerty muzyczne i gościnność 
norweskich gospodarzy.

Nawiązali nowe przyjaźnie. 
Choroba morska ich oszczędziła. 

Czas odmierzany czterogodzinny-
mi wachtami minął szybko. Pozo-
stało im dotrzeć na lotnisko Oslo-
Torp i samolotem wrócić do domu. 
Po lądowaniu wszyscy zgodnie 
przyznali, że są trochę zmęczeni. 
– Nasza młodzież sprawdziła się 
i jak sądzę niechybnie wróci na 
morze – podsumował szef szkole-
nia żeglarskiego YC „Opty” Marek 
Stec. – Możemy popłynąć nawet 
zaraz – wtrącają Jurek i Grzegorz. 
– My też płyniemy! – wtórują im 
obie dziewczyny. Wszyscy zgodnie 
potwierdzają, że było warto!

Dla naszych czytelników mamy 
kilka zdjęć, które choć w niewiel-
kim stopniu oddają to co przeżyli. 
Ahoj! (KZ)

The Tall Ships Races 2019

Piątą edycję powiatowych zawo-
dów modeli pływających Rc, które 
tym razem odbyły się na otwar-
tym basenie przy ul. Stadionowej 
w Lędzinach, zdominowali młodzi 
modelarze z Bierunia, zdobywa-
jąc niemalże wszystkie medale. 
W sobotnie przedpołudnie, 31 sierp-
nia, rywalizowało 16. zawodniczek 
i zawodników, głównie z powiatu 
bieruńsko-lędzińskiego, a także 
z Tychów.

Pierwszą konkurencję, starty 
modeli łodzi żaglowych modelarzy 

z przedszkoli i szkół podstawowych 
zdominowali młodzi bierunianie, 
podopieczni Marka Kalinowskiego 
z Modelarni LOK w Bieruniu. Zwy-
ciężył Jakub Urbańczyk z Przed-
szkola nr 1 w Ścierniach przed 
Barbarą Durkalec z SP 1 w Bieruniu 
Starym i Lilianną Kalinowską rów-
nież z Przedszkola nr 1.

Konkurencję modeli łodzi z napę-
dem Rc, czyli z silnikami spalino-
wymi zdalnie sterowanymi, wygrał 
bierunianin Kacper Mrozek, który 
wyprzedził innego bierunianina 

Kacpra Urbańczyka oraz tyszanina 
Piotra Galbierza.

Puchary, medale, nagrody rzeczowe 
i dyplomy ufundowane przez powiat 
bieruńsko-lędziński wręczyli prze-
wodnicząca Rady Anna Kubica i czło-
nek Zarządu Powiatu Jerzy Mantaj, 
którym towarzyszyli prezes ZP LOK 
Franciszek Musioł oraz sędziowie 
zawodów. Zawodom towarzyszyły 
pokazy lotów modeli samolotów zdal-
nie sterowanych przygotowane pod 
kierunkiem Janusza Musika. 

Mirosław Leszczyk

Modelarze z Bierunia górą! 
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Przepisy ustawy Prawo o ruchu 
drogowym nakładają na nabyw-
ców i zbywających pojazdy obo-
wiązek zgłoszenia tego faktu we 
właściwym ze względu na miejsce 
zamieszkania Wydziale Komunika-
cji w terminie 30 dni licząc od dnia 
zakupu lub ich sprzedaży. Obecnie 
nie wywiązanie się z powyższego 
nie rodzi żadnych konsekwencji, 
stąd niektórzy właściciele pojazdów 
nie wywiązują się z tego obowiązku. 
Niedługo sytuacja ta ulegnie zmia-
nie!

Od 1 stycznia 2020 Starosta 
będzie zobowiązany do nałożenia 
kary administracyjnej w wysokości 
od 200 do 1 000 zł na właścicieli, 

którzy nie zgłoszą się do Wydzia-
łu Komunikacji w celu zarejestro-
wania pojazdu lub zgłoszenia jego 
zbycia. Kary będą nakładane na 
osoby, które kupią samochód spro-
wadzony z zagranicy i do tej pory 
niezarejestrowany, nabywców 
pojazdów już zarejestrowanych 
w Polsce oraz właścicieli sprzeda-
jących swoje pojazdy. Kary będą 
nakładane w drodze decyzji admi-
nistracyjnych, wpłacane będą na 
konto powiatu i w przypadku ich 
nieuiszczenia, sprawa będzie kie-
rowana do egzekucji w trybie admi-
nistracyjnym tj. do komorników 
działających przy urzędach celno-
skarbowych. (WK)

Uwaga! Będzie kara za nieprzerejestrowanie  
lub niezgłoszenie sprzedaży auta

Bieruńska Spółka Wodna wykonuje 
aktualnie prace konserwatorskie 
na rowach i ciekach wodnych. Na 
dzień dzisiejszy wykonano prace 
na długości  8400 m. b. rowów. 
W związku z powołaniem nowej 
instytucji tj. Wody Polskie i zmia-
nami w Prawie Wodnym uprasza 
się członków Bieruńskiej Spółki 
Wodnej o uregulowanie na bieżąco 
składki członkowskiej. Powołu-
jąc się na zapisy w Statucie BSW 
opartym o Prawo Wodne, osoby 

nie opłacające w terminie składek 
członkowskich podlegają egzekucji 
administracyjnej wraz z należnymi 
odsetkami (na zasadach określo-
nych przepisami o egzekucji należ-
ności podatkowych). Wpłat można 
dokonywać w biurze BSW przy ul. 
Piastowskiej 1 w Bieruniu bądź za 
pośrednictwem przelewu banko-
wego na konto Spółki o numerze: 
38 8435 0004 0000 0000 7298 0001. 
W razie pytań prosimy o kontakt 
pod numerem (32) 216 21 31. <

Bieruńska Spółka Wodna informuje

Do Bierunia zawitali francuscy 
goście z partnerskiego Meung 
sur Loire. Dzisiaj odwiedzili 
Powiatowy Zespół Szkół, w któ-
rego pracowniach gastrono-
micznych lepili polskie pierogi. 

W tym samym czasie członkowie bie-
ruńskiego stowarzyszenia „Wspólna 
Europa” poznawali tajniki przygoto-
wania francuskiej tarty. W spotkaniu 
uczestniczyła wicestarosta Agniesz-
ka Wyderka-Dyjecińska, która przy-
witała wszystkich przybyłych i wrę-
czyła francuskim gościom powiatowe 
upominki. Włączyła się również we 
wspólne gotowanie i pieczenie. Potra-
wy i wypieki udały się wyśmienicie, 
szczególnie ku zadowoleniu panów, 
którzy od zajęć kuchennych woleli 
rozgrywki w bule. (red)

Pierogi i tarta – para grzechu warta!
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Śląski WojeWódzki lekarz Weterynarii informuje, że W dniach  
18-27.09.2019 r. na terenie WojeWództWa Śląskiego proWadzona 

będzie akcja szczepienia lisóW Wolno żyjących przeciWko WŚciekliźnie
Akcja będzie prowadzona przy użyciu samolotów startujących z lotniska Katowice-Muchowiec. 

Szczepionka zostanie zrzucona z wysokości ok. 200 metrów, na obszarze woj. śląskiego o powierzch-
ni 7316 km2. Przynęta, w której zatopiona jest szczepionka, ma postać małych brunatnych krążków 
o zapachu zepsutej ryby. Zapach przynęty lisy wyczuwają z odległości około 800 metrów. Śląski Woje-
wódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców województwa o nie podnoszenie szczepionek. 
Znalezioną przynętę należy pozostawić w danym miejscu. Należy pamiętać o tym, że „zapach ludzki” 
pozostawiony na przynęcie sprawia, że staje się ona nieatrakcyjna dla lisa. Jednocześnie przypominamy, 
że przez dwa tygodnie po przeprowadzeniu akcji nie powinno się wyprowadzać zwierząt domowych na 
tereny zielone (lasy, pola, łąki). Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje również, że sama przy-
nęta nie jest niebezpieczna dla człowieka. Natomiast w przypadku otwarcia kapsułki, która znajduje się 
we wnętrzu przynęty, należy niezwłocznie skontaktować się lekarzem medycyny informując go o tym 
fakcie. Po kontakcie z płynną zawartością kapsułki należy również bezzwłocznie umyć wodą z mydłem 
części ciała, które zetknęły się ze szczepionką.

Wszelkie dodatkoWe informacje W WW. spraWie będą udzielane  
pod numerem telefonu: 32 42 88 615.
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Poprawne hasło z krzyżówki 
zamieszczonej w poprzednim 
numerze informatora powia-
towego powiatbl.pl: „Powiat 
na piątkę”, przysłali: Justyna 
Smołka, Alicja Zięba i Józef 
Kolonko. Zwycięzców zapra-
szamy po odbiór nagród 
w naszej redakcji w godzi-
nach pracy Starostwa Powia-
towego w Bieruniu, ul. św. 
Kingi 1, pok. 114. 

Trzy pierwsze osoby, 
które nadeślą rozwiązanie 

kolejnej krzyżówki  
(samo hasło) 

na adres e-mail: 
promocja@powiatbl.pl

nagrodzimy 
powiatowymi 
upominkami

na rozwiązania 
czekamy do końca września 

Zapraszamy! 

Hasło:

Przez cały wrzesień w Gale-
rii Starostwa Powiatowego 
w Bieruniu można oglądać 
rocznicową wystawę poświęco-
ną powstaniom śląskim. W ten 
sposób powiat bieruńsko-
lędziński wpisuje się w obchody 
100-lecia trzech powstańczych 
zrywów, które miały miejsce na 
Śląsku w latach 1919-1921.

Wystawa, która została opracowa-
na przez dyrektora bieruńskiego 
LO Romualda Kubiciela, heraldyka, 
niesie duży ładunek edukacyjny.  
Plansze nie odwołują się wyłącznie 
do samych powstań śląskich jako 

wydarzeń o charakterze militar-
nym, ale odnoszą się do Śląska i jego 
przeszłości w szerszym kontekście. 
Podziały terytorialne, śląska heraldy-
ka stanowią tło dla głównego motywu 
wystawy, powstań i plebiscytu oraz 
ważnych dla tych wydarzeń postaci 
historycznych. Prezentuje sylwetki 
polityków, żołnierzy, duchownych 
i urzędników tamtej doby, m.in. Woj-
ciecha Korfantego, Alfonsa Alfreda 
Zgrzebnioka, kardynała Augusta 
Hlonda i Józefa Rymera.

Zapraszamy do oglądania wystawy 
od poniedziałku do piątku w godzi-
nach pracy Starostwa Powiatowego 
w Bieruniu. (red)

Powiat na stulecie 
powstań śląskich

Zd
ję

ci
e:

 M
. O

rz
eł


