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ZZddjjęęcciiee  aauuttoorrssttwwaa  MMaarrkkaa  BBeeddnnaarrzzaa  zz  BBiieerruunniiaa  zzoossttaałłoo  wwyykkoonnaannee  ppooddcczzaass  nniieeddaawwnneeggoo  pplleenneerruu  ffoottooggrraaffiicczznneeggoo
pptt..  „„WWeehhiikkuułł  cczzaassuu..  IInnffrraassttrruukkttuurraa  ppoowwiiaattuu  bbiieerruuńńsskkoo--llęęddzziińńsskkiieeggoo””  oobbookk  nnoowwoocczzeessnneeggoo  oobbiieekkttuu  PPoowwiiaattoowweeggoo  
ZZaarrzząądduu  DDrróógg..  AArrttyyssttyycczznniiee  łłąącczzyy  wwiiddzzeenniiee  pprrzzeesszzłłoośśccii  ii tteerraaźźnniieejjsszzoośśccii,,  ttrroosskkii  oo kkuullttuurręę  ii rroozzwwóójj  ppoowwiiaattuu..  



NNAAJJLLEEPPSSZZAA  PPRRZZEESSTTRRZZEEŃŃ
PPUUBBLLIICCZZNNAA..  W internetowym
głosowaniu w konkursie Naj-
lepsza Przestrzeń Publiczna
Województwa Śląskiego 2013,
zgłoszona przez nasz powiat
budowa budynku Powiatowego
Zarządu Dróg w Bieruniu wraz
z magazynami przeciwpowo-
dziowymi zdobyła 7 miejsce
(782 głosy) pokonując 29 in-
nych obiektów z 26 gmin.
Wśród zgłoszonych były rynki
miejskie, place, skwery i depta-
ki, tereny rekreacyjne, obiekty
usługowe, sportowe, handlowe
oraz gastronomiczne.

MMAARRZZEENNIIAA  SSIIĘĘ  SSPPEEŁŁNNIIAAJJĄĄ..
Bettina Krzykawska, uczennica
trzeciej klasy Technikum Ekono-
micznego PZS w Bieruniu, wy-
śpiewała III nagrodę podczas
Ogólnopolskiego Festiwalu Pio-

senki Dziecięcej i Młodzieżowej
w Opolu, organizowanego
przez Fundację Horyzont.
W gali finałowej, która odbyła
się 7 września na scenie opol-
skiego amfiteatru, wzięło udział
23 młodych artystów w trzech
kategoriach wiekowych – wyło-
nionych z ponad dwustu zgło-
szonych do konkursu. Bettina
podczas występu finałowego
wykonała piosenkę Edyty Gór-
niak „List”. Jej dojrzała i liry-
czna interpretacja zachwyciła
jury i publiczność.

ŚŚWWIIAATT  BBAARRWW,,  HHEERRBBAARRZZYY
II SSYYMMBBOOLLII.. Dyrektor LO w Bie-
runiu Romuald Kubiciel, histo-
ryk i heraldyk, wziął udział
w zorganizowanym 16 wrześ-
nia w Teatrze Rozrywki w Cho-
rzowie panelu dyskusyjnym
„Górny Śląsk – świat najmniej-
szy”. Była to kolejna z debat hi-
storycznych i prezentacji artysty-
cznych, od 2005 roku prowa-
dzonych przez publicystę Krzy-
sztofa Karwata. Tym razem do-
tyczyła zagadnień heraldy-
cznych związanych z Górnym
Śląskiem. Tylko nieliczni potra-
fią odczytać symboliczny język
i przesłane ideowe niesione
przez godła i herby. Przewodni-
kami po zawiłym i fascynują-

przegląd
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Korki, problemy z włączaniem
się do ruchu i powtarzające się
niebezpieczne zdarzenia drogo-
we, które są chlebem powsze-
dnim na wspomnianym skrzyżo-
waniu, już wkrótce będą należały
do przeszłości.

Skrzyżowanie zostanie wypo-
sażone w sygnalizację świetlną
akomodacyjną acykliczną pracu-
jącą w trybie „Preference”. Syg-

nał zielony będzie stale wyświet-
lany w ciągu drogi krajowej DK
44 (ul. Warszawska). W miarę
gromadzenia się pojazdów na
drodze podporządkowanej spe-
cjalne detektory będą urucha-
miać światła czerwone w ciągu
drogi głównej i zapalać światła
zielone na drodze podporządko-
wanej. Takie rozwiązanie zape-
wni nie tylko bezpieczeństwo lecz

także płynność ruchu pojazdów,
zależnie od jego natężenia w róż-
nych porach dnia. Łatwiej i bez-
pieczniej będą mogli pokonać
skrzyżowanie piesi. 

Lata starań, wielokrotne moni-
ty do zarządców obu dróg ze
strony władz powiatu uwieńczo-
ne zostały sukcesem. Na feral-
nym skrzyżowaniu będzie bez-
piecznie! ZZKK

Ruchliwe skrzyżowanie będzie miało światła

Wreszcie będzie migać!
Skrzyżowanie ulicy Warszawskiej (Droga Krajowa 44) z ulicą Turystyczną
(Droga Wojewódzka 931) będzie miało sygnalizację świetlną! Pierwsze wy-
kopy pod instalację rozpoczęto pod koniec października.

PPrrzzyyggoottoowwaanniiaa  ddoo  ttaakk  ppoottrrzzeebbnneejj  iinnwweessttyyccjjii  ssąą  ww ppeełłnnyymm  bbiieegguu..  
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Znana, ceniona bieruńska arty-
stka Małgorzata Rembierz-Taba-
ka została wyróżniona Złotą Od-
znaką Honorową Za Zasługi dla
Województwa Śląskiego. Uroczy-
stość nadania odznaczenia odby-
ła się 24 października podczas
sesji Rady Powiatu.

W imieniu samorządu śląskiego
odznakę tę przekazał Piotr Czarny-
noga, radny wojewódzki. Przypom-
niał, że odznakę tę otrzymuje uzna-
ny i utytułowany artysta plastyk, od
urodzenia związany z ziemią bie-
ruńską i szerzej – z ziemią śląską.

– Małgorzata Rembierz-Taba-
ka jest znana w dwóch środo-
wiskach: artystów plastyków
i muzyków (jej dobrze rozpozna-
walne rysunki są od lat publiko-
wane w tak prestiżowym piśmie
branżowym jak „Ruch Muzy-
czny”. Artystka jest ceniona
przede wszystkim za małe formy
grafiki i rysunku prasowego
o charakterystycznej, prostej
kresce i mocnym puentowaniu
satyrycznym. Za swoją twórczość
była wielokrotnie wyróżniana
prestiżowymi nagrodami (mię-

dzy innymi „Złotą Szpilką”
w 1982 r. i Nagrodą Starosty
Bieruńsko-Lędzińskiego w dzie-
dzinie Kultury Clemens Pro Arte)
– powiedział Piotr Czarnynoga,
przypominając drogę kariery
bieruńskiej plastyczki.

Kwiaty wręczyli odznaczonej
również członkowie zarządu Sto-
warzyszenia Mieszkańców Bieru-
nia – wnioskodawcy nadania ar-
tystce najwyższego odznaczenia,
jakim samorząd województwa
może uhonorować zasłużonych
dla naszego regionu. MMRR

Obserwacja – kreska – żart 

JJóózzeeff  BBeerrggeerr  ii BBeerrnnaarrdd  BBeeddnnoorrzz  ww iimmiieenniiuu  RRaaddyy  ii ZZaarrzząądduu  pprrzzeekkaa--
zzaallii  MMaałłggoorrzzaacciiee  RReemmbbiieerrzz--TTaabbaaccee  lliisstt  ggrraattuullaaccyyjjnnyy  ii kkwwiiaattyy.. JJeeddeenn  zz rryyssuunnkkóóww  aarrttyyssttkkii..  
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cym świecie „Barw, herbarzy
i symboli” byli Romuald Kubi-
ciel i dr Małgorzata Kaganiec –
muzealnik i historyk, twórcy na-
szych symboli powiatowych.

ŚŚLLIIZZGGAACCZZEE  NNAA
ZZIIEEMMOOWWIICCIIEE.. 6-8 września na
akwenie „Ziemowit” w Lędzi-
nach odbyły się Międzynarodo-
we Mistrzostwa Polski modeli
pływających klasy FSR V, H,
O a jednocześnie V Grand Prix
Śląska. W zawodach uczestni-
czyło 79. zawodników z całej
Polski oraz Niemiec, Czech,
Słowacji, Białorusi i Litwy. Wo-
jewództwo śląskie reprezento-
wało 14. zawodników, w tym
Tychy – 7, Lędziny – 2, Często-
chowę – 5.

Zwycięzcy zawodów otrzymali
puchary, medale i dyplomy
oraz statuetki ufundowane
przez Powiat Bieruńsko-Lędziń-
ski, Urząd Miasta Lędziny oraz
firmy prywatne. Wręczenia na-
gród dokonali wicestarosta po-
wiatu bieruńsko-lędzińskiego
Henryk Barcik, dyrektor Zarzą-
du Wojewódzkiego LOK Ry-
szard Kasprzyk, prezes Zarządu
Powiatowego LOK Franciszek
Musioł oraz przedstawiciel KWK
„Ziemowit” Jerzy Uzdrzychow-
ski.

VVIIIIII  PPOOWWIIAATTOOWWEE  ZZAAWWOODDYY
SSPPOORRTTOOWWOO  PPOOŻŻAARRNNIICCZZEE je-
dnostek Ochotniczych Straży
Pożarnych odbyły się 7 wrześ-
nia na stadionie MKS Lędziny.

W zawodach wystartowało
7 jednostek OSP w różnych
grupach. Najlepsze wyniki
osiągnęli strażacy i strażaczki
z jednostek z gminy Bojszowy.

ZZ  UUDDZZIIAAŁŁEEMM  MMŁŁOODDZZIIEEŻŻYY ze
szkół podstawowych i gimnaz-
jów z terenu powiatu i sąsie-
dnich miast (łącznie 37 zawo-
dników z 45 modelami lataw-
ców płaskich i przestrzennych)
5 października w Lędzinach od-
było się XV Powiatowe Święto
Latawca. 

„Latawce już tak mają, że
byle jaki wiatr powieje, zawsze
spadają tam gdzie krzaki i
knieje” – stwierdził Sokrates.

przegląd
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Trudno znaleźć słowa, które byłyby dość piękne, aby podziękować Wam, drodzy Nauczyciele, 
za pracę, poświęcenie, serce i miłość. Nasze podziękowanie to wdzięczność, to obietnica, 
że dzięki Wam wyrośniemy na wartościowych ludzi. 
Obiecujemy to, bowiem – jak pisał filozof – „Być człowiekiem to już bardzo dużo”. 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Nasze podziękowanie
to obietnica

Te i mnóstwo innych pięknych
słów usłyszeli nauczyciele i praco-
wnicy Powiatowego Zespołu Szkół
w Lędzinach podczas akademii z
okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Dzień 14 października od 1773
roku uznawany jest za święto
szkoły, powszechnie nazywany
jest Dniem Nauczyciela.

Uroczyste obchody Dnia Edu-
kacji Narodowej z udziałem pra-
cown ików
szkół i pla-
cówek, dla
których Po-
wiat Bieruń-
sko-Lędziń-
ski jest or-
ganem pro-
wadzącym,
miały miej-
sce 10 paź-
dz iern ika.
W okoli-
c z n o ś c i o -
wym spotkaniu uczestniczyli: Jó-
zef Berger – przewodniczący Rady
Powiatu, Bernard Bednorz – sta-
rosta, Henryk Barcik – wicestaro-
sta, Urszula Myalska – przewo-
dnicząca Komisji Społecznej, Pro-
mocji, Zdrowia i Kultury Fizycznej,
Anna Kubica – przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej, Czesław Kłyk
– przewodniczący Komisji Budże-
tu i Finansów Rady Powiatu.

Wieloletnią tradycją tych spot-
kań jest wręczanie wyróżnionym
nauczycielom Nagród Starosty
Bieruńsko-Lędzińskiego. W tym
roku nagrody finansowe, listy
gratulacyjne i kwiaty z rąk staro-
sty, przewodniczącego Rady Po-
wiatu i wicestarosty odebrali dy-
rektorzy powiatowych szkół i pla-
cówek oraz pedagodzy: Teresa
Horst (dyr. PZS w Bieruniu), Ewa
Matusik (dyr. PZS w Lędzinach),
Romuald Kubiciel, (dyr. LO
w Bieruniu), Krzysztof Kucyper
(dyr. PPP w Bieruniu), Joanna
Tlałka (nauczycielka języka rosyj-
skiego LO w Bieruniu), Jerzy Koz-
łowski (kierownik szkolenia prak-
tycznego PZS w Lędzinach), Rafał
Stuchlik (nauczyciel przedmiotów

informatycznych w PZS w Lędzi-
nach), Iwona Słowiak (wicedy-
rektor PZS w Bieruniu), Joanna
Kozub (wicedyrektor PZS w Bie-
runiu), Grażyna Wilczak (nau-
czyciel przedmiotów ekono-
micznych w PZS w Bieruniu
i kierownik Powiatowego
Ośrodka Dokształcania Za-
wodowego), Maria Szczudło
(bibliotekarka w PZS w Bieru-
niu).

Nagrody nauczycielom pod-
ległych sobie szkół i placówek
wręczyli ich dyrektorzy. W gro-
nie wyróżnionych pedagogów
byli:

– Bogumiła Stachura, Justyna
Bielak, Magdalena Makohoń,
Irena Czamberg, Mirella Gasid-
ło, Ewa Gubernat, Anna Kamiń-
ska, Joanna Krakowiecka, Józefa
Wójtowicz, Mariusz Meroń, Hie-
ronim Niemczuk, Edmund Żół-
towski Sławomir Binek, Michał
Kułaga, Tomasz Nowak, Jerzy
Poniewski, Szczepan Ścisłowicz
(PZS w Bieruniu);

– Anna Szymczyk, Jolanta Ta-
rajkowska, Barbara Wiśniowska,
Beata Brysz, Dagmara Kupczyk,
Anna Mucha, Elżbieta Penczek,
Agnieszka Wyderka-Dyjecińska,
Piotr Gorczyca, Szymon Nyga (LO
w Bieruniu);

– Joanna Biolik, Krzysztof Bio-
lik, Krystyna Wróbel, Grażyna Sa-
wicka, Iwona Mendzla-Wilk, Ilona
Kaiser, Bożena Krzemień, Beata
Skrzypczyk, Katarzyna Góra,

Krzysztof Żogała (PZS w Lędzi-
nach);

– Agata Nowińska, Jadwiga
Matyszkiewicz, Katarzyna Josse,
Maria Lasok (PPP w Bieruniu).

Akty nadania stopnia awansu
zawodowego nauczyciela miano-
wanego odebrali: Grażyna Sawic-
ka, Agnieszka Waśniowska, Justy-
na Pilch, ks. Mirosław Banaś, ks.
Krzysztof Kozłowski (PZS Lędziny),
Anna Mucha (LO Bieruń).

Nagrodzonym nauczycielom
serdecznie gratulujemy, dziękując
jednocześnie za trud nauczania
i wychowywania naszej młodzie-
ży. W szkołach dla których nasz
powiat jest organem prowadzą-
cym uczy się obecnie prawie
2.000 młodzieży. O wysokiej ja-
kości kształcenia w tych placów-
kach świadczą między innymi
doskonałe wyniki tegorocznych
matur, egzaminów zawodowych,
duża liczba ucznia w gronie lau-
reatów różnych konkursów i olim-
piad przedmiotowych, zawodo-
wych itp. AANN
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BBoogguummiiłłaa  SSttaacchhuurraa
zz  PPZZSS  ww  BBiieerruunniiuu
oottrrzzyymmaałłaa  nnaaggrrooddęę
ddyyrreekkttoorraa  sszzkkoołłyy..
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Pomyślne wiatry sprawiły, że la-
tawce naszych modelarzy latały
wysoko i lądowały bezpiecznie.
Zwycięzcy zawodów otrzymali
puchary, medale, dyplomy oraz
nagrody rzeczowe, które ufun-
dował Powiat Bieruńsko-Lędziń-
ski. Dekoracji zawodników do-
konał starosta Bernard Bednorz
wraz z burmistrzem miasta Lę-
dziny Wiesławem Stambrow-
skim i prezesem ZP LOK Fran-
ciszkiem Musiołem. W poszcze-
gólnych kategoriach zwyciężyli:
Sandra Szmist (SP nr 3 Lędzi-
ny), Alicja Duczmal (SP Bojszo-
wy), Daniel Jędrzejczak (Gim-
nazjum Bojszowy) Daniel Jęd-
rzejczak (Gimnazjum w Bojszo-
wach), a w klasyfikacji drużyno-
wej: SP nr 3 Lędziny (dwukrot-
nie) i Gimnazjum w Bojszowach
(również dwukrotnie). Po spor-
towych zmaganiach odbyły się
pokazy modelarskie. Imprezie
jak zwykle towarzyszył piknik.

MMAAŁŁEE  AAUUTTAA,,  WWIIEELLKKAA  PPAASSJJAA..
12 października na torze mode-
larskim przy ul. Pokoju w Lędzi-
nach odbyły się IV Powiatowe Za-
wody Modeli Samochodów z na-
pędem elektrycznym. Udział
wzięło 25 zawodników z powia-
tu, uczniów szkół podstawowych

i gimnazjów oraz przedszkoli.
Zawody otworzył wicestarosta
Henryk Barcik. Rozegrano konku-
rencje w klasie modeli samocho-
dów szkolnych i wyczynowych.
W kategorii samochodów szkol-
nych zwyciężył Rafał Drozdek (SP
Imielin), w kategorii samocho-
dów wyczynowych – Kacper Mro-
zek (Gimnazjum nr 1 Bieruń),
w kategorii open – Kacper Mro-
zek (Bieruń). Wyróżniała się gru-
pa przedszkolaków, przedszkola
nr 2 w Lędzinach: Patryk Borkow-
ski i Mateusz Jaromin.

przegląd
Dzisiaj to największa
szkoła ponadgimnazjal-
na naszego powiatu,
w której kształci się
prawie 1.100 uczniów
i słuchaczy, grono pe-
dagogiczne liczy 81
nauczycieli. Kiedy 35
lat temu w Zasadniczej
Szkole Górniczej – taką
nazwę nosiła wówczas
szkoła – po raz pier-
wszy zabrzmiał szkolny
dzwonek, naukę rozpo-
czynało 176 uczniów
pod opieką 15 nauczy-
cieli. Przez ponad trzy
dekady szkoła zmienia-
ła nazwy, kierunki
kształcenia, wpisując
się na trwale w krajob-
raz Bierunia. 

JJaakkii  jjeesstt  ddzziissiiaajj  PPoowwiiaattoowwyy  ZZee--
ssppóółł  SSzzkkóółł  ww BBiieerruunniiuu??  

TTEERREESSAA  HHOORRSSTT,,  ddyyrreekkttoorr  sszzkkoołłyy::
Staramy się wspólnie budować
szkołę nowoczesną, przyjazną
i odpowiadającą realiom współ-
czesnej rzeczywistości. Jako szkoła
techniczna stawiamy przede wszy-
stkim na jakość kształcenia i dob-
re przygotowanie uczniów do we-
jścia na trudny i wymagający rynek
pracy, jednocześnie wyposażamy
ich w kompetencje niezbędne do
kontynuowania nauki w szkołach
wyższych. Bardzo ważnym obsza-
rem działalności jest kształcenie
w zawodach rzemieślniczych, od
ponad dwudziestu lat – wspólnie
z kilkudziesięcioma przedsiębior-
cami z naszego powiatu – prowa-
dzimy klasy wielozawodowe,
w których młodzież zdobywa kwa-
lifikacje w kilkunastu atrakcyjnych
i poszukiwanych zawodach, m.in.:
kucharz, sprzedawca, mechanik
pojazdów samochodowych, fryzjer
czy piekarz. Prawie dziesięć lat te-
mu Powiatowy Zespół Szkół w Bie-
runiu był jedną z czterech szkół na
Śląsku, w których reaktywowano
kształcenie górnicze, w 2004 roku
były to dwie klasy technikum
z gwarancją pracy w kopalniach
Kompanii Węglowej S.A. Obecnie
w szkole gwarancję pracy mają
uczniowie 20. klas, także Zasadni-
czej Szkoły Zawodowej, łącznie
586. uczniów. Od września 2012
r. na potrzeby kopalń kształcimy
również techników elektryków i te-
chników mechaników. Jesteśmy
największą publiczną szkołą gór-

niczą w Polsce. Co ciekawe, w tym
roku szkolnym do klasy kształcącej
w zawodzie górnik eksploatacji
podziemnej aplikowało trzech
kandydatów na jedno miejsce, mi-
nimalny próg punktowy, umożli-
wiający dostanie się do tej klasy
był wyższy niż w niejednym techni-
kum czy liceum ogólnokształcą-
cym. Jesteśmy bardzo dumni, że
decyzją Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej od 2010 roku nasza
szkoła posiada status organizato-
ra Ogólnopolskiej Olimpiady Wie-
dzy Górniczej, której finaliści i lau-
reaci zwolnieni są z egzaminu za-
wodowego oraz otrzymują indeks
na Wydział Górnictwa i Geologii
Politechniki Śląskiej, który objął
projekt patronatem naukowym. 

PPrrzzeeppiiss  nnaa  ssuukkcceess  wwee  wwssppóółł--
cczzeessnneejj  sszzkkoollee  tteecchhnniicczznneejj??

TT..HH.. Przede wszystkim kompe-
tentna i oddana kadra pedagogi-
czna oraz stale unowocześniana
baza dydaktyczna – to dwa pod-
stawowe warunki dobrej jakości
kształcenia.

KKoommppeetteennttnnaa  ii ooddddaannaa
kkaaddrraa  ppeeddaaggooggiicczznnaa
oorraazz  ssttaallee  uunnoowwoocczzeeśś--
nniiaannaa  bbaazzaa  ddyyddaakkttyycczznnaa
––  ttoo  ddwwaa  ppooddssttaawwoowwee
wwaarruunnkkii  ddoobbrreejj  jjaakkoośśccii
kksszzttaałłcceenniiaa

Zdecydowana większość na-
szych nauczycieli posiada upra-

wnienia egzaminatorów, zaró-
wno jeśli chodzi o egzamin matu-
ralny, jak i zawodowy. Nauczycie-
le dyplomowani, to jest o najwyż-
szym statusie zawodowym, stano-
wią prawie 60% kadry. W przy-
padku zawodów górniczych wielu
z nich to emerytowani pracownicy
dozoru wyższego kopalń węgla
kamiennego – łączą więc do-
świadczenie praktyczne z wiedzą
teoretyczną. Dobry pedagog uczy
się przez całe życie, dlatego
w szkole funkcjonuje system dos-
konalenia zawodowego nauczy-
cieli, by każdy miał możliwość po-
szerzania kompetencji i zdobywa-
nia nowych kwalifikacji. Od 2009
roku, we współpracy z Kompania
Węglową, organizujemy konfe-
rencje szkoleniowe dla nauczycie-
li górnictwa, prelekcje na temat
nowości techniczno-technologi-
cznych wygłaszają pracownicy
wyższego dozoru kopalń. Cztery
lata temu, gdy zaczynaliśmy,
przyjeżdżały do Bierunia repre-
zentacje zaledwie kilku szkół,
obecnie ponad dwudziestu.
Wkrótce wraz z Krajowym Ośrod-
kiem Wspierania Edukacji Zawo-
dowej i Ustawicznej, organizuje-
my w Katowicach kolejne spotka-
nie, tym razem poświęcone budo-
wie ogólnopolskiej sieci szkól
górniczych – projekt finansowany
jest ze środków unijnych. 

W sposób konsekwentny dosto-
sowujemy warunki nauki do wy-
magań zawartych w podstawie
programowej kształcenia w za-

35 lat Powiatowego Zespołu Szkół          
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DDzziieeńń  EEdduukkaaccjjii..  DDyyrreekkttoorr  TTeerreessaa  HHoorrsstt  zz ggrruuppąą  uucczznniióóww..
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PPOODDSSUUMMOOWWAANNIIEE
ZZAAGGRRAANNIICCZZNNYYCCHH  PPRRAAKKTTYYKK..
18 uczniów PZS w Lędzinach
otrzymało z rąk przedstawiciela
Kuratorium Oświaty w Katowi-
cach Marzeny Zabiegały, wice-
starosty Henryka Barcika i dy-
rektor Ewy Matusik europassy
w języku niemieckim i angiel-
skim, certyfikaty odbycia prak-
tyk zawodowych w języku nie-
mieckim, certyfikaty wydane
przez Powiatowy Zespół Szkół
w Lędzinach. Podsumowanie

wyjazdu młodzieży na praktyki
zawodowe do Niemiec w ra-
mach programu Leonardo da
Vinci odbyło się 15 październi-
ka. Przedstawiciele uczniów od-
bywających praktyki w zawo-
dach technik ekonomista Alek-
sandra Gałka i technik elektryk
Adam Sobota przedstawili mul-
timedialny opis praktyk w Kolo-
nii.

Celem tego programu jest
promowanie mobilności praco-
wników na europejskim rynku
pracy oraz podnoszenie jakości
i innowacyjności kształcenia
i szkolenia zawodowego. Pro-
jekty mobilności polegają na
organizowaniu wyjazdów za-
granicznych dla uczniów, pra-
cowników, absolwentów i bez-
robotnych, a także szkoleniow-
ców. Ich celem jest szkolenie
i zdobywanie praktycznego do-
świadczenia zawodowego bądź
poznawanie ciekawych rozwią-
zań, metod i praktyk w zakresie
kształcenia i szkolenia zawodo-
wego. Założeniem jest połącze-
nie teorii z praktyką, wzmacnia-
nie więzi między światem edu-
kacji i pracy.

ĆĆWWIICCZZEENNIIAA  NNAA  WWOODDZZIIEE..
W połowie października na Je-
ziorze Paprocańskim w Tychach
odbyły się trzydniowe wspólne
ćwiczenia ratownictwa wodne-
go ratowników WOPR oraz
strażaków KM PSP w Tychach.
Podczas tych ćwiczeń po raz
pierwszy wykorzystywany jest
sprzęt znajdujący się na wypo-
sażeniu magazynu przeciwpo-
wodziowego powiatu bieruń-

przegląd

5

wodach. Mamy to szczęście, że
władze naszego powiatu bardzo
wspierają rozwój szkolnictwa za-
wodowego. Dzięki temu szkoła
już teraz jest niezwykle nowocześ-
nie wyposażona, a proces ten
ciągle trwa. 

WWłłaaddzzee  ppoowwiiaattuu  bbaarrddzzoo
wwssppiieerraajjąą  rroozzwwóójj  sszzkkooll--
nniiccttwwaa  zzaawwooddoowweeggoo..
DDzziięękkii  tteemmuu  sszzkkoołłaa  jjuużż
tteerraazz  jjeesstt  nniieezzwwyykkllee  nnoo--
wwoocczzeeśśnniiee  wwyyppoossaażżoonnaa,,
aa pprroocceess  tteenn  cciiąąggllee
ttrrwwaa..

W ubiegłym roku oddaliśmy
do użytku nowoczesną praco-
wnię pneumatyki i hydrauliki,
piękną bibliotekę szkolną wraz
z czytelnią multimedialną, a kil-
ka tygodni temu została otwarta
supernowoczesna pracownia
elektromechaniczna – robi wra-
żenie! Dziś trudno znaleźć
w szkole „zwykłą” salę lekcyjną,
typu ławki, krzesła, tablica. Mło-
dzież szczególnie jednak cieszy
się ze wspaniałego kompleksu
sportowego – Rada Powiatu
w ostatnich latach wygospodaro-
wała potężne środki finansowe
na kompleksową modernizację
hali sportowej i budowę sali fit-
ness oraz pięknego kompleksu

boisk Orlik, z którego popołu-
dniami, w weekendy, a także ca-
łe wakacje chętnie korzystają ró-
wnież mieszkańcy Bierunia.
Dzięki życzliwości i ogromnemu
wsparciu finansowemu Kompa-
nii Węglowej S.A. oraz Dyrektora
KWK „Piast” w 2011 roku po-
wstały na terenie kopalni nowo-
czesne warsztaty szkolne dla ucz-
niów klas górniczych, gdzie zaję-
cia prowadzą wykwalifikowani
instruktorzy – pracownicy kopal-
ni, a już za kilka tygodni oddany
zostanie do użytku ośrodek eg-
zaminacyjny dla tych właśnie
uczniów. 

JJaakkiiee  ssąą  eeffeekkttyy  PPaańńssttwwaa  ddzziiaa--
łłaańń??

TT..HH.. Szczycimy się bardzo wy-
soką efektywnością nauczania.
Co roku zdawalność matury i eg-
zaminów zawodowych jest w na-
szej szkole wyższa o kilka, a na-
wet kilkanaście procent niż w pol-
skich technikach. W tym roku
zdawalność matury była wyższa
o 10%, natomiast egzaminu za-
wodowego – o 17% wyższa w Te-
chnikum i Szkole Policealnej oraz
o 11% w Zasadniczej Szkole Za-
wodowej. Nie dziwi więc fakt, że
w publikowanych przez Centralną
Komisję Egzaminacyjną wskaźni-
kach efektywności nauczania, Po-
wiatowy Zespół Szkół w Bieruniu
mieści się w najwyższej – spośród

czterech – kategorii, tj.: Szkoła
Sukcesu. 

Ważnym sprawdzianem dla
nas była ewaluacja zewnętrzna,
przeprowadzona dwa lata temu
przez Kuratorium Oświaty w Ka-
towicach. Przez kilka dni dwie
ewaluatorki zbierały informacje
(także za pośrednictwem anoni-
mowych ankiet dla uczniów i ich
rodziców) na temat jakości pracy
szkoły. Kiedy po miesiącu otrzy-
maliśmy raport podpisany przez
Śląskiego Kuratora Oświaty, nie-
omal zaniemówiłam (!) – we
wszystkich sześciu ocenianych
obszarach otrzymaliśmy najwyż-
szy wynik w pięciostopniowej
skali. Jest to bardzo rzadki przy-
padek.

CCoo  sszzkkoołłaa  pprrooppoonnuujjee  uucczznniioomm
––  ppoozzaa  ddoobbrrzzee  zzoorrggaanniizzoowwaannyymm
pprroocceesseemm  eedduukkaaccyyjjnnyymm??

TT..HH.. Misja szkoły zawiera na-
stępujący zapis: „Dbamy o wsze-
chstronny rozwój każdego ucz-
nia” – po prostu odczytujemy go
w sposób dosłowny. Co roku
przygotowujemy bogatą ofertę
różnorodnych projektów, ucze-
stniczy w nich bardzo wielu ucz-
niów, którzy chcą rozwijać swoje
pasje, zdobywać nowe kwalifika-
cje, czy doskonalić znajomość ję-
zyków obcych. Nie sposób wy-
mienić wszystkich. W październi-
ku kolejna grupa uczniów wyjeż-
dża do Niemiec w ramach pro-
jektu „Nauka poprzez spotkanie”,
historia wymiany ze szkołą
przyzakładową Volkswagena liczy
już 16 lat. W tym roku szkolnym
20 techników mechaników oraz
10 ekonomistek wyjedzie na mie-
sięczną praktykę do Niemiec
w ramach projektu Leonardo da
Vinci finansowanego ze środków
unijnych. Obecnie w szkole reali-
zowane są również dwa inne pro-
jekty unijne, dzięki którym ucznio-
wie mają możliwość zdobywania
– oczywiście bezpłatnie – dodat-
kowych uprawnień, dających lep-
szy start na rynku pracy, uczestni-
czenia w ciekawych kursach i za-
jęciach dodatkowych. W pier-
wszym z nich „Mam zawód –
mam pracę w regionie” jest to
m.in. kurs prawa jazdy, spawa-
nia, obsługi wózka widłowego,
tworzenia stron www. Drugi pro-
jekt, pod nazwą „Nowoczesne

       w Bieruniu

SUKCESU

WW  ddnniiuu  jjuubbiilleeuusszzuu  ddookkoonnaannoo  ooffiiccjjaallnneeggoo  oottwwaarrcciiaa  nnoowweejj  pprraaccoowwnnii
eelleekkttrroommeecchhaanniicczznneejj..
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sko-lędzińskiego. Zajęcia po-
zwoliły ratownikom i strażakom
zapoznać się z zasadami i spo-
sobami jego użycia oraz jego
możliwościami technicznymi, co
skutkować będzie sprawnym
i efektywnym jego wykorzysta-
niem w ewentualnej akcji prze-
ciwpowodziowej.

W inauguracji szkolenia
uczestniczyli przedstawiciele sa-
morządu Powiatu Bieruńsko-Lę-
dzińskiego.

FFRRAANNCCIISSZZEEKK  ––  WWEEZZWWAANNIIEE
ZZ AASSYYŻŻUU.. Pod takim tytułem 16
października w katowickim
„Spodku” zostało wystawione
megawidowisko przedstawiają-
ce żywot św. Franciszka z Asy-
żu. W spektaklu wzięło udział
500 wykonawców. w tym
uczennica bieruńskiego LO
Magdalena Górkiewicz z Cheł-
mu Śląskiego. – Najpiękniej-
szym momentem była chwila,
kiedy przed przedstawieniem
na telebimie pokazał się papież
Franciszek pozdrawiający nas.
Skierował słowa do organizato-
rów i uczestników spektaklu
podczas audiencji generalnej.
Mówił o Katowicach, megawi-
dowisku, „Biedaczynie
z Asyżu’’. Miałam wtedy łzy
w oczach – opowiadała Mag-
da. – Moim największym prob-
lemem był stres. Jeszcze nigdy
w życiu nie grałam przed 7-ty-
sięczną publicznością. Zastana-
wiam się nad wyborem szkoły
aktorskiej.

2222  PPAAŹŹDDZZIIEERRNNIIKKAA
WW JJUUTTRRZZEENNCCEE odbył się X Po-
wiatowy Konkurs Recytatorski
i Poezji Śpiewanej. Chęć upa-
miętnienia wydarzeń narodo-
wych i 150 rocznicy powstania
styczniowego skłonił organizato-
rów z LO im. Powstańców Śląs-
kich w Bieruniu do poświęcenia
tegorocznego konkursu tematyce
patriotycznej. W tym roku udział
w konkursie wzięli zarówno ucz-
niowie gimnazjów, jak i szkół
ponadgimnazjalnych naszego
powiatu. Współorganizatorem
i fundatorem nagród był powiat
bieruńsko-lędziński. Wyniki. Re-
cytacja – gimnazja: Julia Szyd-

przegląd
kształcenie zawodowe w Powiato-
wym Zespole Szkół w Bieruniu”,
na który szkoła pozyskała ponad
pół miliona złotych, w swych zało-
żeniach przewiduje m.in. dodat-
kowe zajęcia z matematyki, języ-
ka angielskiego zawodowego,
specjalistyczne kursy w zakresie

inżynierii projektowania CAD 2D
i 3D, obsługi programów grafi-
cznych ADOBE Photoshop, Ilu-
strator, Flash, do tworzenia ani-
macji Maya, a także kurs obsługi
kas fiskalnych i SEP dający upra-
wnienia elektryczne. Mamy bar-
dzo bogatą ofertę zajęć sporto-

wych, szczególnie prężnie i z wie-
loma sukcesami działa koło strze-
leckie. Niezwykle cieszę się z każ-
dego projektu ciągle rosnącego
w siłę koła wolontariatu. Piąty już
rok działa w szkole zespół muzy-
czny „PZS Band”, który nie prze-
staje nas zadziwiać jakością arty-
styczną występów. Prawie dwu-
dziestoletnią tradycją naszej szko-
ły są wyjazdy do teatrów krakow-
skich na wieczorne spektakle, jest
grono uczniów, którzy uczestniczą
w każdym wyjeździe. To oczywi-
ście tylko kilka przykładów. 

WW  ttyymm  rrookkuu  oottrrzzyymmaałłaa  PPaannii
bbaarrddzzoo  pprreessttiiżżoowwąą  NNaaggrrooddęę  ŚŚlląąss--
kkiieeggoo  KKuurraattoorraa  OOśśwwiiaattyy,,  pprroosszzęę
pprrzzyyjjąąćć  ggrraattuullaaccjjee..  

TT..  HH..  Bardzo dziękuję, czuję się
zaszczycona, lecz to wspólny suk-
ces całego zespołu nauczycieli
i pracowników niepedagogi-
cznych, którym pragnę złożyć naj-
wyższe wyrazy uznania za każdy
dzień rzetelnej pracy, dzięki której
możemy być dumni z naszej
Szkoły-Jubilatki.

Jubileusz szkoły świętowano 19 października.
Uroczystości rozpoczęła msza święta koncelebro-
wana w intencji wszystkich pracowników, uczniów
i absolwentów w kościele św. Barbary, podczas
której homilię wygłosił ks. prałat Stanisław Pucha-
ła. Po mszy goście udali się do szkoły. W akademii
wzięli udział przedstawiciele Rady Powiatu Bieruń-
sko-Lędzińskiego z Bernardem Bednorzem, staro-
stą bieruńsko-lędzińskim, przedstawiciele władz
miast i gmin powiatu, Klemens Ścierski, Piotr Czar-
nynoga – radny Sejmiku Wojewódzkiego, ks. An-
drzej Bartoszek, dr inż. Sergiusz Boron i dr Jan Ka-
nia – dziekan i adiunkt na Wydziale Górnictwa
i Geologii Politechniki Śląskiej, Józef Gniadek, rep-
rezentujący Kompanię Węglową S.A., Marian Kucz
– dyrektor ds. produkcji KWK „Piast”, przedstawi-

ciele Rady Rodziców i Związków Zawodowych.
Gośćmi szczególnymi byli emerytowani dyrektorzy,
nauczyciele, instruktorzy i pracownicy administracji
i obsługi.

W sposób szczególny podziękowano tym, którzy
przyczyniają się do rozwoju szkoły. Na mocy
uchwały Rady Pedagogicznej, osoby, instytucje i fir-
my, które wspierają działalność tej placówki, w ro-
ku jubileuszowym są honorowane tytułem
“Przyjaciela Powiatowego Zespołu Szkół w Bieru-
niu”. 

Ten zaszczytny tytuł oraz statuetkę zaprojektowa-
ną i wykonaną przez znanego witrażystę Krzysztofa
Gryksę otrzymali: Rada Powiatu Bieruńsko-Lędziń-
skiego, Zarząd Kompanii Węglowej S.A. oraz Ko-
palnia Węgla Kamiennego „Piast”. BBSS

ZZddjjęęcciiaa  aarrcchhiiwwaallnnee  zz ppoocczząąttkkuu  llaatt  oossiieemmddzziieessiiąąttyycchh  uubbiieeggłłeeggoo  wwiieekkuu..
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Użyte w tytule sformułowanie brzmi nie-
prawdopodobnie: jak to mogło nie być? To co
miałoby być? Otóż to, mieszkańcom najmniej-
szego w Polsce powiatu ziemskiego trudno dzi-
siaj sobie wyobrazić, że ulokowanego na po-
wierzchni 158 km2 powiatu mogłoby nie być.
I choć podstawowe więzi społeczne, w ramach
których funkcjonują jego mieszkańcy, nadal
wytyczane są przez granice gmin, to jednak to
co zostało zainicjowane w 1998 roku trwa
i rozwija się. Mam na myśli przede wszystkim
społeczną aktywność, która pięknie owocuje
w sferze kultury; wysokiej i wszechobecnej,
edukacji: skutecznej i przemyślanej czy rozsą-
dnej gospodarki. Jest tak, bo społeczność na-
szego powiatu ma konkretne oczekiwania
i stawia wysokie wymagania, a to mobilizuje
do efektywnych działań i spełnienia standar-
dów, mierzonych sukcesami.

A skoro myśl zaczęta przekornie, przekornie
również wypada kontynuować:

Powstał pomimo … początkowego braku
wiary części mieszkańców w sens istnienia „po-
wiatu z 10 milionowym budżetem”. Niewielu
wierzyło, że małe jest nie tylko piękne, ale mo-
że niezwykle skutecznie rywalizować z poten-
cjałem dużych. Brak infrastruktury też nie ułat-
wiał zabiegów związanych z powstaniem i peł-
nym usamodzielnieniem się naszego powiatu.
Determinacja władz, wsparcie gmin i pełne za-
ufanie społeczności lokalnej pozwoliły zwalczyć
i te przeszkody. Infrastruktura – niezwykle no-
woczesna – bardzo szybko powstała. A pier-
wotny brak wiary? Cóż, mając za patronów:
św. Jana Chrzciciela, św. Bartłomieja Apostoła,
św. Klemensa Papieża i św. Walentego Biskupa
o nawrócenie nietrudno… Neofici pospołu
z zelotami, bardzo szybko zrozumieli, że włas-
ny powiat to szansa dla wszystkich i zaczęli
funkcjonować w jego strukturach odnajdując
sens swojego istnienia i działalności. 

Istnieje wbrew … obiektywnej przesłance:
położeniu między dużymi oraz ekspansywnymi
ośrodkami miejskimi, na pograniczu dwóch
województw. Już to mogłoby zniweczyć najle-
piej zapowiadające się inicjatywy, bo przecież
„duży może więcej”, a mały … może być co
najwyżej piękny. Czy tylko piękny?... Tylko ten,
kto zwiedził nasz powiat, może na ten temat

się wypowiadać, ale ręczę – najbardziej wyb-
redni nie rozczarują się: piękne, zapierające
dech w piersiach krajobrazy, osobliwości przy-
rodnicze godne rezerwatów przyrody, unikalne

zabytki sztuki, baza turystyczno-wypoczynko-
wa, rozliczne i gościnnie zapraszające punkty
małej gastronomii … (a takiego pachnącego
chleba z chrupiącą skórką, wypiekanego
w małych, rodzinnych piekarniach, nie ma ni-
gdzie). Tak, małe jest piękne, a ambicje mie-
szkających tu ludzi i tkwiący w nich potencjał,
oferta rozwiniętego rzemiosła i drobnej wy-
twórczości, potężny park przemysłowy z kopal-
niami węgla kamiennymi oraz dużymi przed-
siębiorstwami produkcyjnymi zadają kłam
stwierdzeniom, że „tylko duży może więcej”.
Jak nic uzasadnione wydaje się porzekadło:
„zanim duży się odwróci, mały trzy razy go
obiegnie”. Bo źródłem naszej siły jest wiara
w siebie, rozsądek, rzetelność i energia.

Rozwija się dzięki … powszechnemu prze-
konaniu, że u siebie najlepiej.

Dbałość o to co moje (w perspektywie mikro:
moje mieszkanie, mój dom, mój ogródek, moja
praca) – to normalne; lecz i w skali makro – co
zdecydowanie rzadsze – moje miasto, moja
gmina, moja parafia. Powszechne umiłowanie
porządku oraz przywiązanie do codziennych
i odświętnych rytuałów, od czego już tylko krok
do aktywnego współtworzenia kultury, tej ludo-
wej i tej elitarnej, ściągającej gości z innych za-
kątków Polski i świata. I duma, że „to u nas
mamy…”. Potencjał intelektualny mieszkańców
to kolejny atut tego miejsca i tych ludzi; „Liczcie
profesorów, bo doktorów nie sposób” – tak,
mając na myśli intelektualne zaplecze powiatu,
mówił jeden z gości podczas kolejnej uroczysto-
ści wręczenia „Clemensów”. I jeszcze jedno
zdanie, które utkwiło mi w pamięci, a warte jest
przytoczenia, bo dowodzi, z jakim pietyzmem
podchodzi się U NAS do edukacji i nauki. „Cie-
szyniaków tośmy jeszcze nie przebili, ale jesteś-
my na dobrej drodze” – podkreślał Alojzy Lys-
ko, otwierając wystawę dorobku naukowego
mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

To wyróżnia MÓJ POWIAT i łączy ludzi tu
mieszkających. Jest unikalne i jest motorem
rozwoju. To wszystko pozwala istnieć i rozwi-
jać się – nam, mieszkańcom powiatu, którego
jakżeby mogło nie być? RRoommuuaalldd  KKuubbiicciieell

Powiat, którego 
mogło nie być

ŹŹrróóddłłeemm  nnaasszzeejj  ssiiłłyy  jjeesstt
wwiiaarraa  ww  ssiieebbiiee,,
rroozzssąąddeekk,,  rrzzeetteellnnoośśćć  
ii  eenneerrggiiaa..



ppoowwiiaattbbll..ppll III

PPoowwiiaattbbll..ppll::  PPaanniiee  SSttaarroossttoo,,
śśwwiięęttuujjeemmyy  XXVV--lleecciiee  PPoowwiiaattuu  BBiiee--
rruuńńsskkoo--LLęęddzziińńsskkiieeggoo,,  ppoowwoollii  ddoo--
bbiieeggaa  kkoońńccaa  IIVV  kkaaddeennccjjaa  wwłłaaddzz
ppoowwiiaattoowwyycchh,,  ppiieerrwwsszzaa  ppaańńsskkaa
kkaaddeennccjjaa  jjaakkoo  ssttaarroossttyy..  JJaakk
zzmmiieenniiłł  ssiięę  ww ttyymm  cczzaassiiee  ppoowwiiaatt??

BBEERRNNAARRDD  BBEEDDNNOORRZZ:: – Ci, któ-
rzy tu mieszkają, nie widzą na co
dzień tych zmian. Ale wszyscy,
którzy od czasu do czasu nasz
powiat odwiedzają, podkreślają,
że wielu miejsc niemal nie mogą
rozpoznać. Zacznę od tego, co
jest najważniejsze z punktu wi-
dzenia naszych gości. To przede
wszystkim dziesiątki kilometrów
nowych wyremontowanych dróg
i ulic, nowych chodników, to no-
we mosty i budynki administra-
cyjne wybudowane przez powiat,
ale także infrastruktura powstała
staraniem poszczególnych miast
i gmin. To nowe inicjatywy pro-
rozwojowe, bogactwo imprez
kulturalnych, sportowych, re-
kreacyjnych... 

Nie ukrywam, że jest dla mnie
wielką osobistą satysfakcją, że

to właśnie nasz powiat obecnie
stawiany jest za wzór dobrego
i skutecznego zarządzania,
a naszymi rozwiązaniami urba-
nistycznymi i zastosowanymi te-
chnologiami zainteresowanych
jest coraz więcej innych samo-
rządów z całej Polski. 

JJaakkiiee  ssąą  tteeggoo  pprrzzeessłłaannkkii??
– Nasz powiat to obecnie naj-

szybciej i najdynamiczniej rozwi-
jający się powiat ziemski nie tyl-
ko w województwie śląskim, ale
w całej Polsce. Świadczą o tym
ostatnie rankingi, nagrody i wy-
różnienia dla powiatu. Zasłynę-
liśmy z modernizacji dróg po-
wiatowych w technologii tzw.
„cichych asfaltów” (na 100 km
dróg powiatowych 70 km zosta-
ło zmodernizowanych w ostat-
nich sześciu latach właśnie tą
metodą).

Z ogromnym zaangażowa-
niem uczestniczymy w promocji
działań związanych z ochroną
środowiska, z zastosowaniem
nowoczesnych, proekologicznych
rozwiązań. Dzięki temu wszystkie

gminy powiatu skutecznie wdro-
żyły Gminne Programy Ograni-
czenia Niskiej Emisji poprzez za-
stosowanie ekologicznych pieców
opałowych w budynkach jedno-
rodzinnych oraz solarów do pod-
grzewania ciepłej wody. Powiato-
we inwestycje kubaturowe reali-
zujemy w oparciu o odnawialne
źródła energii. Budynek Powiato-
wego Centrum Administracji
i Kultury (siedziba Starostwa Po-
wiatowego oddana do użytkowa-
nia w 2010 roku) ogrzewany
i klimatyzowany jest przy użyciu
energii pozyskiwanej z pomp
ciepła z wymiennikiem piono-
wym. Ten obiekt jest największym
obiektem administracji publicznej
w województwie śląskim i praw-
dopodobnie również jedynym
z nielicznych w Polsce, w którym
zastosowano taką technologię.
Efekty ekologiczne i ekonomiczne
są wymierne i niepodważalne,
a zastosowana tutaj technologia
czerpania energii ziemi do
ogrzewania budynku zimą i chło-
dzenia latem doczekała się już
kilku rozpraw naukowych.

Kolejny przykład to oddany
w 2012 roku budynek Powiatowe-
go Zarządu Dróg w Bieruniu wraz
z wojewódzkimi i powiatowymi
magazynami przeciwpowodzio-
wymi, dogrzewany energią pozys-
kiwaną z powietrznych pomp
ciepła oraz z odzysku ciepła po-
przez rekuperację. To innowacyj-
ne ekologiczne rozwiązanie jak
i architektonicznie interesująca
bryła obiektu uzyskała bardzo wy-
soką siódmą pozycję w konkursie
internautów na Najlepszą Prze-
strzeń Publiczną Województwa
Śląskiego w 2012 roku. Z kolei
projektowany obecnie Ośrodek
Opiekuńczo-Wychowawczy w Lę-
dzinach będzie wybudowany w te-
chnologii domu pasywnego. Je-
stem dumny z trzech wybudowa-
nych Orlików, z Inkubatora dla
organizacji pozarządowych, ze
stałej już galerii wystawowej w bu-
dynku starostwa i wielu innych
osiągnięć. 

NNaa  pprrzzyykkłłaadd??
– Z bardzo wysokiej pozycji

powiatu w rankingach finanso-

Powiat
z przyszłością
O tym, jak zmienił się nasz
powiat, jakie inwestycje zostały
poczynione i które z nich są
najważniejsze oraz o planach
na przyszłość rozmawiamy 
z BERNARDEM BEDNORZEM,
Starostą Bieruńsko-Lędzińskim.



wych za ostatnie lata. O tym
świadczą między innymi zaczer-
pnięte ze sprawozdań Regional-
nej Izby Obrachunkowej (orga-
nu kontrolnego samorządów
w Polsce, głównie w zakresie fi-
nansów). Dane te rokrocznie
opracowywane i publikowane są
również przez dra Jana Czem-
pasa – pracownika naukowego
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach. Badaniom, któ-
rych omówienie publikujemy
(„Powiat w rankingach” – red.)
zostało poddanych wszystkich
17 powiatów ziemskich wojewó-
dztwa śląskiego. 

Kolejnym potwierdzeniem tej
bardzo wysokiej pozycji powiatu
są również niezależne badania
prowadzone przez zespół profe-
sora Pawła Świaniewicza z Uni-
wersytetu Warszawskiego. W ra-
porcie tym powiat bieruńsko-lę-
dziński porównywany jest już ze
wszystkimi polskimi powiatami
i w kategorii powiaty ziemskie za
2012 rok zajął dziewiątą pozy-

cję (w 2010 roku był dopiero na
275 pozycji na 314 powiatów
ziemskich). To ranking niezależ-
ny prezentujący realia finansowe
a uwzględniając również poziom
zadłużenia powiatu (tylko
9,11%) bezapelacyjnie jesteśmy
liderem listy powiatów ziemskich
(zadłużenie lidera tego rankingu
– powiatu lubelskiego – wynosi-
ło 27,12%) – to osobista satys-
fakcja.

W roku 2012 powiat doczekał
się również kolejnego już opra-
cowania naukowego, tym razem
rozprawy doktorskiej na Uniwer-
sytecie Śląskim powstałej pod
kierunkiem prof. dr hab. Marka
Barańskiego. Pracę doktorską
pt. „Udział władz samorządo-
wych i strony społecznej w two-
rzeniu strategii rozwoju powiatu
bieruńsko-lędzińskiego” obroni-
ła pani dr Mariola Jaromin z Lę-
dzin. Czyż to nie jest najlepsza
ocena pracy samorządu, ocena
dokonań administracji publi-
cznej? 

MMóówwiimmyy  oo ssuukkcceessaacchh  iinnwweessttyy--
ccyyjjnnyycchh,,  oo śśwwiieettnnyycchh  wwsskkaaźźnnii--
kkaacchh  eekkoonnoommiicczznnyycchh,,  aa ccoo  ssiięę
nniiee  uuddaałłoo  ww mmiinniioonnyymm  ppiięęcciioollee--
cciiuu,,  kkttóórree  uuppłłyynnęęłłoo  oodd  ppoopprrzzee--
ddnniicchh,,  jjuubbiilleeuusszzoowwyycchh  oobbcchhoo--
ddóóww  iissttnniieenniiaa  ppoowwiiaattuu??

– To wyjątkowo trudna kaden-
cja. W 2010 roku po raz kolejny
nasz powiat dotknęła powódź.
W wielu sprawach musieliśmy
zweryfikować nasze plany i za-
mierzenia. Dominowały zadania
związane z odbudową infra-
struktury po powodzi. Z pewno-
ścią za mało wysiłku i determi-
nacji włożyliśmy w sprawy zwią-
zane z budową drogi ekspreso-
wej S-1. Zamiast zewrzeć wysił-
ki, ekspresowa stała się polem
walk politycznych i gospodar-
czych. Brakuje lidera takiego jak
9 listopada 2007 roku, kiedy
w Warszawie w imieniu 45 ucze-
stników spotkania mówiliśmy je-
dnym głosem i przywieźliśmy
wtedy decyzję o wyborze IV wa-
riantu przebiegu i budowie tej
drogi ekspresowej przez Brze-
szcze. To było pierwsze i ostatnie
spotkanie w tak licznym gronie
w którym uczestniczyłem i jedy-
ne, które mogło zakończyć się
sukcesem. Właśnie mija sześć
lat od tej decyzji, a my jesteśmy
ciągle w tym samym miejscu.
Najgorsze, że teraz to już ostat-
ni dzwonek aby sprawę załatwić,
a my ciągle dyskutujemy. To
największa nasza porażka.

Na naszej lokalnej niwie to
sprawa budowy ośrodka cało-
dobowego pobytu osób star-
szych – mówimy i piszemy o tym
w kolejnych strategiach rozwoju
powiatu i tylko mówimy. Ale jest
już nadzieja, że powstanie on
w ramach realizacji naszych
wspólnych planów jako subre-

gionu centralnego – podregionu
tyskiego. Z prezydentem Tychów
mamy wstępną koncepcję, którą
będziemy chcieli w najbliższym
czasie przekuć w realia. 

JJaakkiiee  ssąą  ppllaannyy  iinnwweessttyyccyyjjnnoo--
rroozzwwoojjoowwee  ppoowwiiaattuu  nnaa  kkoolleejjnnee
llaattaa??  CCzzeeggoo  ppoozzyyttyywwnneeggoo  mmooggąą
ssiięę  mmiieesszzkkaańńccyy  ssppooddzziieewwaaćć,,
aa jjaakkiicchh  zzaaggrroożżeeńń  ssiięę  ppaann  oobbaa--
wwiiaa??

– Myślę że jeszcze lata 2014-
2015 będą okresem remontów
i modernizacji dróg powiato-
wych, szczególnie w Lędzinach.
Mamy kompletne dokumentacje
modernizacji kilku dróg, a kilka
dokumentacji jest w przygoto-
waniu, czekamy na zakończenie
budowy kanalizacji przez mia-
sto. W ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego WSL
na lata 2014-2020 powiat po
raz pierwszy będzie uczestniczył
w projektach pozakonkursowych
w ramach tzw. obszarów fun-
kcjonalnych, gdzie dobry projekt
zostanie dofinansowany bez ko-
nieczności rywalizacji konkurso-
wej, tak jak to miało miejsce do
tej pory. Takie projekty już ma-
my wybrane. Będzie to budowa
w technologii domu pasywnego
Ośrodka Opiekuńczo-Wycho-
wawczego Lepszy Start wraz
z mieszkaniami chronionymi
w Lędzinach. Obecnie powiat
opracowuje dokumentację
i myślę, że z końcem 2014 roku
rozpoczniemy budowę. Kolejny
projekty to budowa systemu
ścieżek rowerowych. Etap I właś-
nie zaczynamy – będzie to pięk-
ny projekt modernizacji tras ro-
werowych poprzez wybudowa-
nie 18. wiat i 8. punktów przy-
stankowych na 65,5 km trasie
istniejących ścieżek. Etap II to

ppoowwiiaattbbll..ppllIV

Na 380 powiatów w Polsce powiat bieruńsko-lędziński zajął 33
miejsce w rankingu powiatów najlepszych do zamieszkania. W wo-
jewództwie śląskim lepszą lokatę zajął tylko powiat mikołowski.
Tak wynika z „Podsumowania Krajowego Raportu o Rozwoju Spo-
łecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny”. 

Wielkość budżetu i wartość zrealizowanych zadań inwestycyj-
nych w roku 2012 kształtowały się na rekordowym poziomie
w 15-letniej historii powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Powiat zrea-
lizował 28 zadań inwestycyjnych. Na zadania inwestycyjne wy-
datkowano 30 571 190 zł. Tylko zadania związane z usuwa-
niem strat powstałych w wyniku powodzi w maju 2010 r. za-
mknęły się kwotą 20 406 174 zł. Co istotne, blisko 46% ubieg-
łorocznych wydatków budżetowych stanowiły wydatki majątkowe.
To lokuje powiat w czołówce najbardziej proinwestycyjnych po-
wiatów w kraju. 

Inwestycje drogowe, edukacja, poprawa szeroko pojętych wa-
runków bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców należą do
priorytetowych zadań w powiecie bieruńsko-lędzińskim. 



ppoowwiiaattbbll..ppll V

Mistrzowie 
inwestycji

„Wspólnota – Pismo Samorządu Teryto-
rialnego” ogłosiło wyniki i nagrodziło zwy-
cięzców corocznego ogólnopolskiego ran-
kingu samorządowych inwestycji w infra-
strukturę techniczną w 2012 roku. Ranking
został opracowany przez zespół profesora
Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu War-
szawskiego. Powiat bieruńsko-lędziński
w kategorii powiaty zajął dziewiątą pozycję
w roku 2012 (trzy lata temu zajmował je-
szcze 275 pozycję). Uwzględniając zadłuże-
nie budżetu powiatu (tylko 9,11%) bezapela-
cyjnie jest liderem listy powiatów ziemskich
(zadłużenie lidera rankingu – powiatu lubel-
skiego – wynosiło 27,12%).

Jak stwierdzają autorzy rankingu, w 2012
roku ogólny spadek inwestycji powiatowych
nie był jednorazowy. Wynikł z kilkuletniego
spowolnienia spowodowanego głównie po-
garszaniem się sytuacji finansowej samorzą-
dów. Inwestycje w 2012 roku osiągnęły po-
ziom zaledwie 60% inwestycji z roku 2011,
a patrząc na ostatnie dwa lata spadek jest
ponad dwukrotny!

Inwestycje samorządowe w infrastrukturę
techniczną koncentrują się w trzech działach:

– transport (przede wszystkim remonty
i budowa dróg administrowanych przez sa-
morządy),

– gospodarka komunalna,
– gospodarka mieszkaniowa.
Dlatego sukces naszego powiatu jest duży,

chociaż – co podkreśla ranking – w sporej
mierze (podobnie jak w przypadku wielu in-

nych samorządów) wynikł z napływu środ-
ków zewnętrznych. Lecz – jak zauważono –
takie środki trzeba umieć pozyskać przedsta-
wiając poważne, dobrze uzasadnione wnios-
ki, wykazując się skutecznością realizacji
wcześniejszych zadań itd.

Pierwsze miejsce w rankingu powiatów za-
jął powiat lubelski. Zajmujący dziewiątą lo-
katę w klasyfikacji powiat bieruńsko-lędziń-
ski bezpośrednio wyprzedził powiat często-
chowski. Kolejny z powiatów z województwa
śląskiego (myszkowski) zajął 36 miejsce.

Szczegółowe omówienie rankingu zostało
opublikowane we „Wspólnocie” (nr
21/2013). Wyniki rankingu zostały ogłoszo-
ne na uroczystej gali podczas XI Samorządo-
wego Forum Kapitału i Finansów 9 paździer-
nika w Warszawie. Najlepsi otrzymali tytuły
„Mistrzów Inwestycji” 

Po raz kolejny przyznano Nagrody im. Grzegorza Palki, nada-
wane przez Ligę Krajową. Wśród wyróżnionych był starosta bieruń-
sko-lędziński Bernard Bednorz – za wprowadzenie innowacyjnych
rozwiązań w zakresie ekologii i infrastruktury.

Laureatami Nagrody im. Grzegorza Palki w 2013 roku zostali:
Olgierd Dziekoński – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP –
za wieloletnie działania na rzecz modernizacji funkcjonowania sy-
stemu samorządu terytorialnego; Wojciech Szczurek – Prezydent
Gdyni, doradca Prezydenta RP ds. samorządu w latach 2006-
2010 – za budowanie prestiżu polskiego samorządu terytorialne-
go, poprzez modelowe rozwiązania realizowane wraz z gdyńską
społecznością oraz Marek Woźniak, Marszałek Województwa
Wielkopolskiego, Wiceprezes Związku Województw RP – za dzia-
łalność na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
zwłaszcza jako Przewodniczący Delegacji Polskiej w Komitecie Re-
gionów przy Parlamencie Europejskim.

Nagroda im. Grzegorza Palki nadawana jest przez Ligę Krajo-
wą za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego. Liga Krajo-
wa, zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie, opiera swoją działal-
ność o hasło: „Rodzina – Wspólnota lokalna – Ojczyzna” i promu-
je działania na rzecz demokratycznych reform. Fundując tę nagro-
dę Liga Krajowa pragnie uhonorować jednego z najwybitniejszych
przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego, tragicznie
zmarłego Prezydenta Łodzi – Grzegorza Palkę. 

Uroczystość odbyła się 13 października w Muzeum Kolekcji im.
Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warsza-
wie. 

ścieżki po wałach przeciwpowo-
dziowych, a wszystkie połączone
ze ścieżkami rowerowymi u na-
szych sąsiadów ze wszystkich
stron powiatu. Następnie to bu-
dowa cyfrowej biblioteki powia-
towej, a w zamiarach adaptacja
budynku maszyny wyciągowej
byłej kopalni „Piast” w Lędzi-
nach – na przykład na centrum
nowoczesnych form kulturalnych
(muzeum regionalne, galeria,
restauracja serwująca kulinaria
śląskie). Co tam będzie, zdecy-
dują architekci w konkursie, któ-
ry zamierzamy niebawem ogło-
sić

Moje jedyne obawy związane
są z finansami powiatu, a głó-
wnie z systemem finansowania
modernizacji infrastruktury zni-
szczonej przez powódź. Mimo
ogromnych wysiłków i dużego
jak do tej pory wsparcia ze stro-
ny rządu polskiego powiat nadal
nie zrealizował jeszcze wszy-
stkich zadań z zakresu usuwania
skutków powodzi z 2010 roku za
ponad 10 mln złotych. Każdy
kataklizm, gradobicie, wichury,
oblodzenia gdzieś w Polsce po-
wodują, że pula rezerwy finan-
sowej w budżecie państwa na te
zadania się kurczy. Powiat ro-
krocznie płaci coraz wyższe „ja-
nosikowe” – czyli podatek dla
bogatych samorządów, które
muszą płacić na biedne samo-
rządy (powiat tylko za płacone
obowiązkowo „janosikowe”
mógłby np. co roku wybudować
jeden nowy średniej wielkości
most lub zbudować dwa ronda
czy wyremontować dwa kilome-
try drogi). Mimo ciągle dobrego
naboru uczniów do naszych
szkół powiatowych po raz pier-
wszy w historii powiatu subwen-
cja oświatowa nie pokrywa wy-
datków bieżących w szkołach.

Optymizmem nie napawa sytua-
cja w górnictwie – a to przecież
na naszych kopalniach opiera
się m.in. gwarancja pracy dla
młodych. Jeśli ten rynek się za-
chwieje to będzie źle – dlatego
tych pracodawców musimy za
wszelką cenę chronić.

CCoo  ––  pprrzzyy  ookkaazzjjii  jjuubbiilleeuusszzuu  ––
cchhcciiaałłbbyy  ppaann  pprrzzeekkaazzaaćć  bbeezzppoo--
śśrreeddnniioo  mmiieesszzkkaańńccoomm  ppoowwiiaattuu??  

– Mimo wyrażonych przeze
mnie obaw bądźmy wszyscy
dumni z naszego powiatu,
chrońmy jego dorobek, szanuj-
my jego dokonania, patrzmy
w przyszłość! Inni nas chwalą za
skuteczność i przewidywalność.
Jako powiat jesteśmy dzisiaj
w Polsce identyfikowalni w kilku
najważniejszych kategoriach
(dochodów, bezrobocia, demo-
grafii, unikatowych technologii).
I nie jest to zasługa jakiejś je-
dnej osobowości tylko splot po-
zytywnych zdarzeń, wykorzysty-
wanie każdego dnia szans, ja-
kie daje nam natura, środowis-
ko, nasza lokalna kultura, loka-
lizacja na obrzeżach aglomera-
cji i… odrobina szczęścia. Jeśli
w to, moi drodzy rdzenni mie-
szkańcy naszych pięciu gmin nie
wierzycie, to wierzą w to na pe-
wno ci wszyscy, którzy się u nas
osiedlają i zapuszczają korze-
nie, nasi/ wasi nowi sąsiedzi.
Sytuacja Polski jest bardzo zła –
wskaźnik dzietności sytuuje nasz
kraj na jednym z ostatnich
miejsc w świecie, obywateli Pol-
ski od kilku lat ubywa, a w na-
szym powiecie mieszkańców
ciągle przybywa. Czyż to nie na-
pawa optymizmem? Mieszkamy
w bardzo dobrym, ładnym
i ekologicznie czystym powiecie,
a inni niech nam tylko zazdro-
szczą. 
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IV kadencja Rady Powiatu Bieruń-
sko-Lędzińskiego to wyjątkowy
okres działań w zakresie odbudo-
wy infrastruktury drogowo-mosto-
wej zniszczonej podczas powodzi
w 2010 roku. Jubileusz 15-lecia
powiatu jest dobrym czasem aby
przedstawić i uzmysłowić mie-
szkańcom, jak wielkie było zaan-
gażowanie środków i sił na odbu-
dowę dróg i mostów. 

Nigdy w 15-letniej historii powiatu nie
przeznaczono w tak krótkim okresie tak
dużych środków na remonty i inwestycje.
Oczywiście, w dużej mierze to efekt
wsparcia finansowego powiatowych in-
westycji z budżetu państwa oraz z bud-
żetu Unii Europejskiej na zadania zwią-
zane z usuwaniem skutków powodzi
z 2010 roku. A wsparcie to przeogrom-
ne, bowiem ttyyllkkoo  ww tteejj  kkaaddeennccjjii  nnaa  zzaaddaa--
nniiaa  ddrrooggoowwoo--mmoossttoowwee  ww llaattaacchh  22001111--
22001133  ppoowwiiaatt  wwyyddaałł  pprraawwiiee  6633  mmiilliioonnyy
zzłłoottyycchh..  

Z uwagi na znaczenie zrealizowanych
inwestycji oraz planowane na rok 2014
kolejne inwestycje, przekazujemy szcze-
gółowe informacje o tym, jak powiat do
tej pory wydawał środki na usuwanie
skutków powodzi. Szczegóły zawierają
tabele. 

Od sierpnia 2010 roku do dnia dzi-
siejszego w każdej z naszych gmin po-
wiat realizował inwestycje zgodnie
z priorytetami komunikacyjnymi, przy-
jętymi harmonogramami budowy sieci
kanalizacyjnych w gminach oraz możli-
wościami wsparcia finansowego przez
gminy powiatowych inwestycji. W la-
tach 2011-2013 powiat zrealizował 43
zadania, w tym 2266  zzaaddaańń  iinnwweessttyyccyyjj--
nnyycchh na drogach powiatowych, co wy-
miernie oznacza zmodernizowanie po-
nad 3355  kkiilloommeettrróóww  ddrróógg  ppoowwiiaattoowwyycchh
wraz z siecią kanalizacji deszczowej
i ścieżkami pieszo-rowerowymi; wybu-
dował sześć nnoowwyycchh  mmoossttóóww, wyremon-
tował jeden wiadukt oraz wwyybbuuddoowwaałł
ppoonnaadd  cczztteerryy  kkiilloommeettrryy  nnoowwyycchh  cchhooddnnii--
kkóóww  ii śścciieeżżeekk  rroowweerroowwyycchh przy pozosta-
łych drogach. 

Jak to wyglądało w poszczególnych
gminach:

w Bieruniu 
– 13 zadań nnaa  łłąącczznnąą  kkwwoottęę  2244,,66  mmllnn  zzłł,,

w Lędzinach 
– 16 zadań nnaa  łłąącczznnąą  kkwwoottęę  1166,,99  mmllnn  zzłł,,

w Imielinie
– 3 zadania nnaa  łłąącczznnąą  kkwwoottęę  66,,11  mmllnn  zzłł,,

w Bojszowach 
– 9 zadań nnaa  łłąącczznnąą  kkwwoottęę  1100,,44  mmllnn  zzłł,,

w Chełmie Śląskim 
– 2 zadania nnaa  łłąącczznnąą  kkwwoottęę  44,,77  mmllnn  zzłł..

Jednocześnie w tym samym okresie
powiat zrealizował inne zadania inwe-
stycyjne: Powiatowy Zarząd Dróg z ma-
gazynami przeciwpowodziowymi (4 mln
45 tys. zł), remonty placówek oświa-
towych (2 mln 511 tys. zł), wybudował
dwa Orliki (2 mln 885 tys. zł).

Informacja z realizacji 
zadań inwestycyjnych i remontowych 

w zakresie infrastruktury 
drogowej powiatu 

w latach 2011-2013
NNAAWWIIEERRZZCCHHNNIIAA
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PPoowwiiaattbbll..ppll::  JJeesstt  ppaann  ssaammoorrzząą--
ddoowwcceemm,,  ppoolliittyykkiieemm  zz oollbbrrzzyymmiimm
ddoośśwwiiaaddcczzeenniieemm::  ttrrzzyy  kkaaddeennccjjee  jjaa--
kkoo  wwiicceepprrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  MMiiaa--
ssttaa  BBiieerruunniiaa,,  rraaddnnyy  sseejjmmiikkuu  wwoojjee--
wwóóddzzttwwaa,,  ppoosseełł  nnaa  SSeejjmm  RRPP,,  oobbeecc--
nniiee  pprrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  PPoowwiiaattuu..
PPaattrrzząącc  zz ppeerrssppeekkttyywwyy,,  kkttóórraa  zz ffuunn--
kkccjjii  jjeesstt  nnaajjttrruuddnniieejjsszzaa??
JJÓÓZZEEFF  BBEERRGGEERR::  – Każda wymagała
pracy, uczenia się, poznawania no-
wych zagadnień i każda wzbogaca-
ła kapitał wiedzy i doświadczeń,
dzięki któremu można więcej rozu-
mieć i działać skuteczniej. Od trzech
lat staram się jak najlepiej wykorzy-
stać go na gruncie naszego powiatu. 

DDoo  ggrroonnaa  „„oojjccóóww  ppoowwiiaattuu””  rraa--
cczzeejj  nniiee  mmoożżnnaa  ppaannaa  zzaalliicczzyyćć……

– Moja rola w budowie powiatu
nie była znacząca, ale gorąco ki-
bicowałem jego utworzeniu jako
mieszkaniec Bierunia i radny miej-
ski. Od kiedy zaczęło się mówić
o możliwości przywrócenia powia-
tów w Polsce moją i innych samo-
rządowców ambicją było, żeby ta-
ki powiat stworzyć u nas i dla nas.
Początkowo przeszkodą był fakt,
że istniały tylko trzy gminy zainte-
resowane utworzeniem nowego
powiatu (początkowo mówiło się
tylko o powiecie bieruńskim, jako
awaryjne i mniej korzystne rozpa-

trując inne warianty) a potrzeb-
nych było minimum pięć. Kolejną
barierą była mała liczba mie-
szkańców. Lecz w momencie kiedy
powstały samorządy w Imielinie
i Chełmie i postanowiły dołączyć
do nas, wizja własnego powiatu

stawała się coraz bardziej realna.
Działania podejmowane przez Ja-
na Wieczorka, Piotra Czarnynoga,
przez burmistrzów i wójtów miast
i gmin zaczęły odnosić skutek.
Znaleźliśmy orędowników tej idei,
a należeli do nich między innymi
ówczesny wojewoda śląski Wili-
bald Winkler i premier prof. Jerzy
Buzek. Uznali, że małe może być
piękne, że nasze miejscowości są
do siebie podobne, że może po-
wstać jednorodny powiat. 

TTyymm  ppiięęcciiuu  ggmmiinnoomm  bbrraakkoowwaałłoo
wwłłaassnneejj,,  ppoowwiiaattoowweejj  ttrraaddyyccjjii..  WW jjaa--
kkii  ssppoossóóbb  ssaammoorrzząądd  mmiieejjsskkii  wwłłąą--
cczzyyłł  ssiięę  ww mmoobbiilliizzoowwaanniiee  ddoo  ppooppiiee--
rraanniiaa  iiddeeii  ppoowwiiaattoowweejj??

– Samorządowcy byli zdecydo-
wani tworzyć własny powiat. Decy-
dowała świadomość i potrzeba sa-
mostanowienia. Mieliśmy przecież
wciąż żywe doświadczenia z przy-
należności do Tychów i Mysłowic,
doświadczenia lekceważenia na-
szych opinii i potrzeb. W promocji
idei powiatu pomagał miesięcznik
„Rodnia”. Istniały jednak poważne
obawy, czy sobie poradzimy jako
powiat. Lecz kiedy Bieruń, Lędziny,
Bojszowy, a także Kobiór, Wyry
i Gostyń odłączały się od Tychów,
też mówiono, że sami nie damy ra-

Mówili, że sobie 
nie poradzimy
O niełatwej roli samorządowca, 
o pracy radnych, ambicjach i wizjach rozmawiamy 
z JÓZEFEM BERGEREM, 
Przewodniczącym Rady Powiatu

MMOOSSTTYY  ii  WWIIAADDUUKKTTYY
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dy, a jednak się udało. Wierzyliśmy,
że tak samo będzie z powiatem. 

Nie mieliśmy na naszym tere-
nie instytucji powiatowych (poli-
cji, zawodowej straży pożarnej,
sądu, prokuratury itd.) Okazało
się, że nie wszystkie te instytucje
są nam tutaj niezbędne, chociaż
to, że ich nie posiadaliśmy skut-
kowało tym, że nie otrzymywaliś-
my na nie pieniędzy, a to wpły-
wało na wysokość budżetu. Nie
było siedziby dla władz
powiatu… Powiat zaistniał w for-
mie mocno kadłubowej, lecz
wszyscy byliśmy przekonani, że
„damy radę”. Pierwszy Zarząd ze
starostą Piotrem Czarnynoga,
Rada Powiatu rozpoczęli z koń-
cem 1998 roku budowę funda-
mentów powiatu. Najbardziej by-
liśmy niezadowoleni z tego, że
nasz powiat powstał jako powiat
tyski z siedzibą w Tychach. Baliś-
my się, że nasze wysiłki pójdą na
marne, ale udało się „wyprowa-
dzić” powiat z Tychów, zmienić
nazwę powiatu na bieruńsko-lę-
dziński (Lędziny też miały ambi-
cję miasta powiatowego) i dzięki
rozmaitym staraniom stało się to
realne. 8 września 2001 roku,
podczas obchodów Dni Bierunia,
premier Jerzy Buzek podpisał na
rynku akt zmiany nazwy powiatu
na Powiat Bieruńsko-Lędziński.

Było to kolejne ogromne osiąg-
nięcie.

Początki były trudne, lecz kolejne
lata pokazały, że powiat jest po-
trzebny, a decyzja o jego utworze-
niu była trafiona. Z każdym kro-
kiem, z roku na rok, następuje roz-
wój. A ta kadencja wyraźnie poka-
zuje, że jeśli pojawiają się możliwo-
ści, potrafimy je wykorzystać, po-
zyskać środki, efektywnie je wydat-
kować. Nasz powiat jest w czołów-
ce wielu publikowanych ostatnio
rankingów. Możemy się tylko cie-
szyć z miarodajnej, obiektywnej,
zewnętrznej oceny. Osobiście je-
stem dumny, że jestem radnym po-
wiatu tej kadencji. Staliśmy się
atrakcyjnym powiatem, z bardzo
dobrą oświatą ponadgimnazjalną,
opieką społeczną, dobrymi droga-
mi, sprawną administracją …

JJaakk  wwssppóółłpprraaccuujjee  ssiięę  ppaannuu  zz RRaa--
ddąą??

– Podobnie jak w każdej rodzi-
nie, tak i w Radzie są osoby – po-
wiedzmy – bardziej i mniej dynami-
czne. Elektoraty pięciu gmin wymu-
szają na radnych, aby walczyli
o zaspokojenie potrzeb swoich
miejscowości. Na szczęście wspól-
nie znajdujemy korzystne rozwiąza-
nia. Gdyby było inaczej, nie osiąg-
nęlibyśmy dobrych efektów. To, co
się stało w tej kadencji, ten ogrom

pozyskanych środków… Życzę każ-
dej następnej radzie, aby mogła
tak dynamicznie rozwijać powiat,
jak rada tej kadencji. Muszę pod-
kreślić też ogromny wysiłek i efekty-
wność działań starosty, zarządu
i pracowników powiatu, żeby po-
zyskać środki zewnętrzne na te in-
westycje. 

Przyjęliśmy strategię, że w pier-
wszej kolejności musimy się uporać
ze skutkami powodzi z 2010 roku
tam, gdzie mieszkańcy najbardziej
ucierpieli. Na początek skupiliśmy
się na inwestycjach w Bieruniu
i Bojszowach. Potem zdołaliśmy
wykonać szereg inwestycji w Imieli-
nie i Chełmie, a zamkniemy tę ka-
dencję inwestycjami w Lędzinach
(co związane jest z programem bu-
dowy kanalizacji w tym mieście).
I nie ma w radzie osób, które by
negowały na przykład to, że naj-
pierw zbudowaliśmy mosty na tere-
nie Bierunia i Bojszów, a dopiero
teraz w Lędzinach. 

Cenię sobie mądrość tej rady.
Zasiadają w niej radni z ogrom-
nym doświadczeniem samorządo-
wym (między innymi trzech byłych
burmistrzów). W większości są to
osoby mocno zakorzenione
w swoich miastach bądź gminach,
które na forum rady przekazują
potrzeby i zmartwienia swoich
społeczności. 

Nie ma na sesjach jałowych
sporów, a jeżeli pojawia się różni-
ca zdań, to dotyczy ona kwestii
merytorycznych. Rada reprezentu-
je niezwykle wysoki poziom i zro-
zumienie dla tego, co wspólnie zo-
stało ustalone i jak jest realizowa-
ne. Oczywiście, radni odczuwają
niedosyt, wskazują pewne braki,
które są do usunięcia jeśli nie
w tej, to w następnej kadencji.

JJaakkiiee  nnaa  pprrzzyykkłłaadd??
– Myślę o realizacji kolejnych in-

westycji w Powiatowych Zespołach
Szkół w Bieruniu i w Lędzinach –
o doinwestowaniu pracowni zawo-
dowych, budowie parkingów, re-
montach szkolnych auli. To są mi-
lionowe inwestycje, do których są
już przygotowane koncepcje i do-
kumentacje. Najważniejszym za-
daniem będzie budowa ośrodka
opiekuńczo-wychowawczego
w Lędzinach. Na tę rozwojową in-
westycję zabezpieczyliśmy już 3,5
mln zł. Kontynuowana będzie mo-
dernizacja dróg.

Cieszę się, że powoli lecz syste-
matycznie dociera do mieszkań-
ców prawda, że gdyby nie po-
wiat, wielu rzeczy na tym terenie
by nie było. Wraz z powstaniem
powiatu pojawił się dobry współ-
gospodarz i życzliwy partner dla
miast i gmin. MMRR

Na etapie projektowania jest
nowa inwestycja powiatowa pod
nazwą „Lepszy Start”. Chodzi
o placówkę opiekuńczo-wycho-
wawczą wraz z mieszkaniami
chronionymi dla dzieci i młodzie-
ży. 

Będzie to pierwszy w powiecie
i jeden z nielicznych w Polsce tzw.
budynków pasywnych, wykorzystu-
jących innowacyjne rozwiązania
technologiczne w zakresie ogrze-
wania obiektu (zużycie energii do
ogrzewania nie może przekroczyć

15,0 kWh/m2rok). Wyjątkowość
tego przedsięwzięcia, ogromne
wyzwanie, jakie stawia budowa
oraz jej prestiż sprawiają, że kilka
uczelni ubiega się o patronat ba-
dawczy w zakresie zastosowanych
rozwiązań ekologicznych. 

Koncepcję budowy takiej no-
woczesnej, ekonomicznej i ener-
gooszczędnej placówki opiekuń-
czo-wychowawczej przedstawili
Grupa Doradcza ALTIMA sp.
z o.o. oraz Studio Projektowe Ja-
kub Gałęski.

Nazwa „Lepszy Start” doskona-
le pasuje zarówno do funkcji po-
legającej na pomocy dzieciom
i młodzieży znajdującej się
w trudnej sytuacji życiowej jak
i do samego obiektu, który ma
wyznaczyć nowy standard dla te-
go typu budynków w całym regio-
nie.

Jednym z głównych założeń jest
energooszczędność obiektu.

Koncepcja zakłada pasywność
budynku. Żeby móc to spełnić
niezbędne jest zastosowanie wie-

lu rozwiązań odnoszących się za-
równo do technologii jak i do ele-
mentów funkcjonalno-przestrzen-
nych. To wszystko ma tworzyć in-
teligentną całość, która w użytko-
waniu będzie wygodna, skute-
czna i ekonomiczna.

Najważniejszym jednak zało-
żeniem jest prawidłowe pełnie-
nie funkcji DOMU dla jego
mieszkańców. Przyszli lokatorzy
będą mieli do dyspozycji wygo-
dne pokoje, jasną i dużą prze-
strzeń dzienną oraz wspaniały

Na LEPSZY
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PPoowwiiaattbbll..ppll::  JJaakk  ppaann  wwssppoommiinnaa
ppoocczząąttkkii  sswwoojjeejj  pprraaccyy  ddllaa  ppoowwiiaa--
ttuu??
CCZZEESSŁŁAAWW  KKŁŁYYKK**::  Od 1994 r.
byłem radnym gminnym. Kiedy
zostałem radnym powiatowym
pierwsze wrażenia były niepoko-
jące. Mało kto dawał powiatowi
szansę przetrwania. Budżet był
lichy, stan posiadania niewielki,

powiat właściwie nie miał swojej
siedziby. Warunki w dawnym
budynku Miastoprojektu w Ty-
chach były przerażające: cias-
nota, elementarne braki w wy-
posażeniu. Pierwsza sesja odby-
ła się w szkole muzycznej.
Wcześniej, jako samorządowcy,
spotykaliśmy się w innych wa-
runkach i okolicznościach. Nic

Odczuwam ogromną
satysfakcję…

teren dookoła w formie wielo-
funkcyjnego OGRODU, którym
będą mogli się opiekować
i w którym będą mogli spędzać
wolny czas, boisko, sad owoco-
wy.

Obiekt przewidziany jest dla
14 wychowanków, nad którymi
opiekę będą sprawować psycho-
log, wychowawcy, pedagog,
pracownik socjalny. Obsługą za-
jmie się dział administracyjny.
Podopieczni będą mieli do swo-
jej dyspozycji pokoje dwu- i trzy-

osobowe, trzy łazienki i trzy WC,
pokój dzienny i pokój do zajęć
kompensacy jno - t e rapeu t y -
cznych. 

Oprócz tego w budynku znajdą
się mieszkania chronione dla peł-
noletnich wychowanków pieczy
zastępczej.

Na teren działki, na której ma
być zlokalizowany ośrodek opie-
kuńczo-wychowawczy, przewidu-
je się wejście od nowoprojekto-
wanej ulicy pieszo-jezdnej, bę-
dącej przedłużeniem wjazdu od

ul. Lędzińskiej na teren budynku
Starostwa Powiatowego (Lędziń-
ska 24).

Główne funkcje zlokalizowane
na tym terenie:
1. Plac wejściowy (m.in. z parkin-

giem dla rowerów)
2. Mur na graffiti
3. Parking
4. Mały plac gospodarczy
5. Ciąg pieszo-jezdny (wejście na

działkę od ul. Lędzińskiej)
6. Boisko wielofunkcyjne 
7. Drewniany taras

8. Ogródek owocowo- warzywny 
9. Sad owocowy
10. Zestawy ogrodowe
11. Plac zabaw
12. Siłownia zewnętrzna
13. Żywopłot

Teren inwestycyjnie obejmuje
powierzchnię 461,2 a, obszar
opracowania – 37,6 a. 

Przewidywana powierzchnia
budynku wynosi 655 m2.

Według wstępnych założeń bu-
dowa placówki mogłaby się roz-
począć w 2015 roku. 

START

O czterech kadencjach w Radzie Powiatu, 
trudnych początkach i radości z sukcesów 
rozmawiamy z CZESŁAWEM KŁYKIEM,
Przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów
Rady Powiatu
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zatem dziwnego, że Rada Po-
wiatu skorzystała z gościnności
gmin – sesje odbywające się
w poszczególnych gminach je-
dnoczyły nas z gminami. Zdecy-
dowanie chcieliśmy mieć własną
siedzibę na terenie powiatu
(pierwszą propozycją był biuro-
wiec Fiata na osiedlu Homera –
dzisiaj już w Bieruniu, lecz wtedy
jeszcze w Tychach). Potem Mia-
sto Bieruń użyczyło nam Triadę.
Ale było zacięcie i mocno pobu-
dzone ambicje.

Na początku wszystko porów-
nywaliśmy do gmin, odwoływaliś-
my się do doświadczeń wyniesio-
nych z rad miast lub gmin, nie
czuliśmy jeszcze specyfiki władzy
powiatowej. To trwało dłuższy
czas. Praktycznie dopiero pod ko-
niec pierwszej kadencji (2002
rok) zaczęliśmy myśleć nowymi
kategoriami, kategoriami powia-
tu a nie gmin. 

Uczyliśmy się nowego budżetu,
tworzyliśmy statut i inne doku-

menty powiatu, poznawaliśmy
nowe akty prawne, przyswajaliś-
my to, że powiat ma inne zadania
niż gmina, że nie jest jednostką
wobec nich nadrzędną.

Radnych było wówczas 25,
zarząd pierwszej kadencji był
pięcioosobowy – po jednym
przedstawicielu z każdej gminy
(potem ustawowo zmniejszyła
się liczba radnych i członków
zarządu powiatu), lecz były to
silne osobowości, osoby z du-
żym doświadczeniem zawodo-
wym, samorządowym, z autory-
tetem. Od początku pracowa-
łem w komisji budżetu i finan-
sów oraz komisji edukacji. Pier-
wszym przewodniczącym komi-
sji budżetu i finansów był Mi-
chał Sobociński, a jego zastęp-
cą dr Jan Czempas. Dzięki nim
wiele się nauczyłem. Kiedy
w 2002 roku powtórnie zosta-
łem radnym i przewodniczącym
komisji budżetowej, pierwsze
kroki po radę i pomoc skiero-

wałem do kolegi Michała Sobo-
cińskiego. 

JJaakkiiee  wwiiddzzii  ppaann  kkoorrzzyyśśccii  zz ppoo--
wwssttaanniiaa  ppoowwiiaattuu??

– Najważniejsze jest to, że gdy-
by ten powiat nie powstał, pewnie
jeszcze długo nie mielibyśmy te-
go, co już mamy. Myślę o infra-
strukturze, o rozwoju edukacji,
kultury, o wielu ciekawych impre-
zach, o integracji mieszkańców
naszych miast i gmin. 

Udało się przeprowadzić re-
monty szkół powiatowych. Mamy
niemal kompletnie wyremonto-
wane LO, odnowione Powiatowe
Zespoły Szkół, nową Poradnię
Psychologiczno-Pedagogiczną.
Potrafiliśmy wyczuć pewne trendy
oświatowe i potrzeby edukacyjne,
uwzględnić niż demograficzny.
Dzięki temu nie mamy większych
problemów z bezrobociem wśród
nauczycieli, z utrzymaniem szkół,
za to notujemy bardzo dobre lub
dobre wyniki nauczania, wysokie
wskaźniki naboru uczniów do na-
szych szkół. 

Podjęliśmy i realizujemy wiele
cennych inicjatyw kulturalnych,
społecznych i gospodarczych, ad-
resowanych do różnych środo-
wisk. Mamy już bardzo dobre
drogi. Doprowadziliśmy do wybu-
dowania Komendy Powiatowej
Policji, zmodernizowaliśmy obiekt
starej kopalni „Piast” (obecnie Po-
wiatowe Centrum Społeczno-Go-
spodarcze w Lędzinach). Od pod-
staw wybudowaliśmy starostwo,
Powiatowy Zarząd Dróg, wybudo-
waliśmy trzy powiatowe orliki.
Nasz powiat – mimo słabego
przyrostu naturalnego – zwiększa
liczbę mieszkańców. Jest atrakcyj-
ny dla chcących tutaj zamieszkać,
rozwijać biznes. Ludzie na ogół
patrzą na nasz powiat pozyty-
wnie. Ale są jeszcze niedostatki.
Na przykład brakuje nam spra-
wnej, powszechnie dostępnej ko-
munikacji publicznej. 

CCzztteerryy  kkaaddeennccjjee  ww RRaaddzziiee  PPoo--
wwiiaattuu..  JJaakkbbyy  ppaann  ppooddssuummoowwaałł
kkaażżddąą  zz nniicchh??

– Kadencja pierwsza – to budo-
wa powiatu. Prawie wszystko było
dla nas nowe, świeże. Kłóciliśmy
się, ale szukaliśmy i znajdowaliś-
my nowe rozwiązania.

Kadencja druga – to zabezpie-
czanie, termomodernizacja bu-
dynków szkolnych, pierwsze po-
ważniejsze inwestycje i przygoto-
wania do kolejnych. 

Kadencja trzecia – to początek
„ery drogowej”. „Ciche asfalty” –
pomysł obecnego starosty – oka-
zały się strzałem w dziesiątkę.
Rozwiązanie to zostało odgórnie
zatwierdzone i dzięki temu mog-

liśmy wykorzystać środki Powiato-
wego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej na
modernizację i budowę dróg i ulic
w naszym powiecie. To budowa
i przekazanie do użytku własnej
siedziby władz powiatu, obiektu
przyjaznego mieszkańcom i pra-
cownikom.

Kadencja czwarta – popowo-
dziowa, w której ogromna część
naszego zaangażowania została
skierowana na odbudowę zni-
szczonej w maju 2010 roku infra-
struktury: dróg, mostów, wałów
ochronnych. To umiejętne pozys-
kanie i wykorzystanie zewnę-
trznych funduszy pomocowych
oraz kolejne inne inwestycje
w edukację, sport. 

JJaakkaa  ppoowwiinnnnaa  bbyyćć  kkoolleejjnnaa,,  ppiiąą--
ttaa  kkaaddeennccjjaa??

– Powinna skupić się na proble-
mach społecznych, takich jak edu-
kacja (poszerzanie oferty kształce-
nia, nowe pracownie, warsztaty
służące szkoleniu fachowców, na
których jest niezaspokojone zapo-
trzebowanie); na rosnących prob-
lemach rodzin i dzieci ze środo-
wisk patologicznych i zagrożonych
(budowa własnej placówki opie-
kuńczo-wychowawczej w Lędzi-
nach – przypomnę, że dotychczas
za pobyty naszych dzieci w obcych
placówkach płacimy z budżetu
powiatu ok. 1 mln zł rocznie i wię-
cej – z planami rozbudowy, przy-
jmowania dzieci z innych powia-
tów), budowa domu opiekuńcze-
go dla seniorów, rozbudowa in-
frastruktury rekreacyjnej (ścieżki
rowerowe, plenerowe miejsca wy-
poczynku). Może biblioteka po-
wiatowa i muzeum?

1155  llaatt  ww RRaaddzziiee  PPoowwiiaattuu  ii……??
Odczuwam ogromną satys-

fakcję. Naprawdę widać, co
zrobiliśmy w tym piętnastoleciu,
szczególnie w tej kadencji. Cie-
szę się, że jestem w tym gronie,
mogę współdecydować o pla-
nach, uczestniczyć w ich realiza-
cji.

MMaarrzzeenniiaa  ppaannaa  rraaddnneeggoo??
Bardzo chciałbym, żeby po-

wstał jeden silny powiatowy klub
sportowy, który by naprawdę za-
istniał w Polsce, promował nasz
powiat, jeszcze mocniej nas inte-
grował. MMRR

*CZESŁAW KŁYK z Bojszów jest
radnym o najdłuższym stażu w Ra-
dzie Powiatu (od 1998 roku). Od
pierwszej kadencji nieustannie za-
jmuje się budżetem i finansami
oraz edukacją. 



NASZE POWIATOWE WŁADZE

Władysław Trzciński 
Przewodniczący Rady Powiatu
Bernard Bednorz 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Rudolf Balion
Marek Bania
Piotr Czarnynoga
Jan Czempas
Mirosław Drzyzga
Bernadeta Ficek
Bogdan Gałuszka
Piotr Hachuła
Wilhelm Hachuła

Roman Horst
Jacek Jeleń
Czesław Kłyk
Stanisław Kostyra
Henryk Kulski
Roman Kurzydem
Marek Liszewski (†)
Sylwester Łakota
Joachim Pinocy
Anna Początek
Michał Sobociński (†)
Ryszard Stadler
Józef Śleziona
Maria Urbanek

Zarząd Powiatu
Piotr Czarnynoga 
Starosta Bieruńsko-Lędziński
Marek Bania 
Wicestarosta
Jacek Jeleń 
Członek Zarządu Powiatu
Roman Horst 
Członek Zarządu Powiatu
Józef Śleziona 
Członek Zarządu Powiatu

Renata Rduch Skarbnik
Maria Mazurkiewicz Sekretarz

Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego I kadencji 1998 – 2002

Joachim Pinocy 
Przewodniczący Rady Powiatu
Bernard Pustelnik 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Marek Bania
Wiesław Bigos
Stanisław Brzeskot (od kwietnia 2005)
Krystyna Czajowska (od maja 2004)
Piotr Czarnynoga
Mirosław Drzyzga
Roman Horst

Norbert Jaromin 
Czesław Kłyk 
Czesław Orzegowski
Anna Początek
Ryszard Stadler
Krystian Szkółka (od marca 2005)
Józef Śleziona
Urszula Tatoj
Stanisław Kostyra (do kwietnia 2004)
Sylwester Łakota (†)
Joachim Myalski (†)

Zarząd Powiatu
Piotr Czarnynoga 
Starosta Bieruńsko-Lędziński
Bernard Bednorz 
Wicestarosta
Sylwester Łakota 
Członek Zarządu Powiatu
Czesław Orzegowski 
Członek Zarządu Powiatu

Renata Rduch Skarbnik
Elżbieta Kruczek Sekretarz

Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego II kadencji 2002 – 2006

Henryk Barcik 
Przewodniczący Rady Powiatu
Bernard Pustelnik 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Marek Bania
Bernard Bednorz 
Wiesław Bigos
Andrzej Bryjok
Piotr Czarnynoga

Walenty Goczoł
Maria Janota
Czesław Kłyk
Grażyna Kubica
Helena Magiera-Molendowska
Andrzej Malorny
Henryk Paruzel
Krzysztof Pawlas
Grzegorz Plewniok
Alojzy Palowski

Zarząd Powiatu
Piotr Czarnynoga 
Starosta Bieruńsko-Lędziński
Bernard Bednorz
Wicestarosta
Marek Bania 
Członek Zarządu Powiatu

Renata Rduch Skarbnik
Krystian Grzesica Sekretarz

Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego III kadencji 2006 – 2010

Józef Berger 
Przewodniczący Rady Powiatu
Marek Spyra 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Henryk Barcik
Bernard Bednorz
Wiesław Bigos
Kazimierz Chajdas
Walenty Goczoł

Mirosława Jach-Sosna
Maria Janota
Czesław Kłyk
Anna Kubica
Urszula Myalska
Łukasz Odelga
Alojzy Palowski
Grzegorz Plewniok
Władysław Trzciński
Mariusz Żołna

Zarząd Powiatu
Bernard Bednorz 
Starosta Bieruńsko-Lędziński
Henryk Barcik 
Wicestarosta
Łukasz Odelga 
Członek Zarządu Powiatu

Renata Rduch Skarbnik
Krystian Grzesica Sekretarz

Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego IV kadencji 2010 – 2014
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KALENDARIUM XV–LECIA POWIATU
11998899  ––  11999900 Przemiany ustrojowe w Polsce pobudzają lokal-

nych aktywistów do działań dla odrodzenia
własnych wspólnot samorządowych 

11999911,,  22 kkwwiieettnniiaa Bieruń i Lędziny odzyskują prawa miejskie, Boj-
szowy stają się gminą

11999955 Prawa miejskie odzyskuje Imielin, reaktywuje
się samodzielna gmina Chełm Śląski

1998, 5 czerwca Sejm RP uchwala ustawę o samorządzie
powiatowym

1998, 9 listopada Pierwsza sesja Rady Powiatu I kadencji. 
Rada wybiera na starostę Piotra Czarnyno-
gę. Przewodniczącym Rady Powiatu zosta-
je Władysław Trzciński

11999999,,  11 ssttyycczznniiaa Powstaje Powiat Tyski (grupujący Bieruń, Lędzi-
ny, Imielin, Bojszowy i Chełm Śląski) z siedzibą
w Tychach

11999999,,  22 kkwwiieettnniiaa Siedziba Starostwa przenosi się do Bierunia
Nowego do tzw. Triady

11999999,,  3300  cczzeerrwwccaa Wszystkie komórki starostwa funkcjonują już
w Bieruniu.

11999999,,  3300  lliippccaa Starosta spotyka się z burmistrzami Bierunia
i Lędzin, aby wstępnie ustalić, gdzie mogłyby
mieścić się poszczególne instytucje powiatowe

22000000,,  2211  mmaarrccaa Rada Powiatu podejmuje uchwałę w sprawie
zmiany nazwy powiatu. Wkrótce wszystkie gmi-
ny z obszaru powiatu podejmują uchwały ak-
ceptujące zmianę nazwy, trwają zabiegi
o uzyskanie poparcia u władz wojewódzkich
i centralnych

22000000,,  11 mmaajjaa I Festiwal Muzyczny Wiosna Organowa w Po-
wiecie Bieruńsko-Lędzińskim (od 2001 roku –
Jesień Organowa) – cykl koncertów muzyki or-
ganowej i kameralnej w kościołach powiatu,
odtąd najważniejsza impreza kulturalna w po-
wiecie zyskująca renomę w świecie muzy-
cznym; w 2007 r. Jesień Organowa była jedną
z imprez towarzyszących katowickiemu Mię-
dzynarodowemu Konkursowi Dyrygentów im.
Grzegorza Fitelberga 

22000000 I Powiatowe Igrzyska Osób Niepełnospra-
wnych w Lędzinach 

22000011,,  3311  mmaajjaa Telewizja Polska w programach informacyj-
nych podaje pierwsze nieoficjalne informacje
w sprawie zamiany powiatu tyskiego na bie-
ruńsko-lędziński. W tym dniu Rada Ministrów
wydaje rozporządzenie w sprawie utworzenia,
ustalenia granic i zmiany nazwy powiatów oraz
zmiany siedziby władz powiatu.

22000011,,  55 lliippccaa Powyższe rozporządzenie wchodzi w życie.

22000022,,  11 ssttyycczznniiaa Oficjalna urzędowa zmiana nazwy Powiatu
Tyskiego na Powiat Bieruńsko-Lędziński z sie-
dzibą władz w Bieruniu

22000022,,  2222  ssttyycczznniiaa W DK Sokolnia w Imielinie po raz pierwszy od-
bywa się uroczystość wręczenia Nagrody Sta-
rosty Bieruńsko-Lędzińskiego w Dziedzinie Kul-
tury. Od następnego roku symbolicznym wyra-
zem tej nagrody stała się statuetka Clemensa,
przyznawana twórcom, działaczom i animato-
rom oraz mecenasom kultury

22000022,,  2288  wwrrzzeeśśnniiaa Uchwała Rady Powiatu o ustanowieniu symbo-
li powiatowych: herbu, flagi i pieczęci

22000022,,  1122  lliissttooppaaddaa Inauguracyjna sesja Rady Powiatu drugiej ka-
dencji. Starostą zostaje ponownie Piotr Czarny-
noga, Przewodniczącym Rady Powiatu zostaje
wybrany Joachim Pinocy

22000033 I Powiatowe Targi Przedsiębiorczości i Ekologii
w Imielinie, połączone z plenerową imprezą
rozrywkową

22000055,,  2222  mmaajjaa Po raz pierwszy na rynku w Bieruniu Starym od-
bywa się Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych

22000055,,  cczzeerrwwiieecc I Powiatowy Plener Malarski „Między Wieża-
mi”, uwieńczony jesienną wystawą poplenero-
wą w Imielińskiej „Sokolni”. Impreza weszła na
stałe do powiatowego kalendarza imprez

22000055,,  2222  ggrruuddnniiaa Uroczysta sesja Rady Powiatu w powiatu połą-
czona z przyjęciem kolejnych znaków powiatu,
w tym sztandaru powiatu

22000066,,  2200  kkwwiieettnniiaa Rada Powiatu ustanawia tytuł „Honorowy Oby-
watel Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

22000066,,  2222  cczzeerrwwccaa Rada Powiatu uchwala nadania tytułów „Ho-
norowy Obywatel Powiatu Bieruńsko-Lędziń-
skiego” Księdzu Kardynałowi Stanisławowi Na-
gyemu oraz Józefowi Kłykowi 

22000066,,  2299  wwrrzzeeśśnniiaa Uroczyste przekazanie Komendy Powiatowej
Policji w Bieruniu – pierwszego wzniesionego
przez powiat i gminy obiektu instytucji powia-
towej 

22000066,,  2211  lliissttooppaaddaa Po kolejnych wyborach samorządowych I zwy-
czajna sesja Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskie-
go III kadencji. Starostą został Piotr Czarnynoga,
przewodniczącym Rady Powiatu Henryk Barcik.

22000077,,  1155  lluutteeggoo Uchwała Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieru-
chomości gruntowej w Bieruniu – Ścierniach,
przesądzająca o lokalizacji i woli budowy włas-
nej siedziby dla Powiatowego Centrum Kultury
i Administracji

22000077,,  mmaarrzzeecc Ukazało się pierwsze wydanie informatora
„powiatbl.pl”

22000077,,  66 ggrruuddnniiaa Pokonkursowa wystawa fotograficzna „Powiat
bieruńsko-lędziński w obiektywie” w Bieruniu

22000088,,  11 kkwwiieettnniiaa Otwarcie Powiatowego Centrum Społeczno-
Gospodarczego w Lędzinach, w byłym budyn-
ku dyrekcji starej kopalni „Piast” 
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BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO
22000088,,  66 cczzeerrwwccaa Uroczystość 10-lecia działalności Związku

Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Powiecie
Bieruńsko-Lędzińskim, połączona z nadaniem
mu sztandaru 

22000088,,  3300  wwrrzzeeśśnniiaa 30-lecie Powiatowego Zespołu Szkół w Bieru-
niu (główne obchody 14 października)

22000088,,  1111  ppaaźźddzziieerrnniikkaa I Powiatowe Spotkanie Plastyków z cyklu „Ot-
warty Horyzont”

22000088,,  1188  ppaaźźddzziieerrnniikkaa
Uroczyste obchody 60-lecia Liceum Ogólnok-
ształcącego im. Powstańców Śląskich w Bieru-
niu

22000088,,  99 lliissttooppaaddaa W kościele św. Barbary w Bieruniu Nowym od-
bywa się uroczysta msza święta w 10. rocznicę
pierwszej sesji Rady Powiatu, koncelebrowana
przez 16 księży. Podczas mszy odczytany zo-
staje list przesłany przez Honorowego Obywa-
tela Powiatu Jego Eminencję Ks. Kardynała
Stanisława Nagyego

22000088,,  1100  lliissttooppaaddaa W lędzińskim „Piaście” odbyła się uroczysta
XXV Sesja Rady Powiatu III kadencji poświę-
cona uhonorowaniu twórców Powiatu Bieruń-
sko-Lędzińskiego. W sesji uczestniczył m.in.
eurodeputowany prof. Jerzy Buzek. Uczestni-
kom sesji wręczono okolicznościowe medale
z brązu zaprojektowane przez katowickiego
rzeźbiarza Wojciecha Grzywaczyka. Z okazji
jubileuszu ukazała się praca zbiorowa pt.
„Powiat Bieruńsko-Lędziński. Wspólnota Sa-
morządowa,. Środowisko przyrodnicze,.
Dziedzictwo językowo-kulturowe. Życie reli-
gijne”. Monografia powiatu powstała pod
kierunkiem ks. dra Dariusza Walencika
z Imielina

22000099,,  1122  mmaarrccaa Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę
Powiatowego Centrum Administracji i Kultury –
Starostwa Powiatowego

22000099,,  2277  mmaajjaa 10. Powiatowe Igrzyska Osób Niepełnospra-
wnych w Lędzinach

22000099,,  66 wwrrzzeeśśnniiaa  ––  2255  ppaaźźddzziieerrnniikkaa
10. Festiwal Jesień Organowa

22000099,,  2255  wwrrzzeeśśnniiaa 10. Powiatowe Święto Latawca

22001100,,  1177  mmaajjaa Alarm przeciwpowodziowy dla województwa
śląskiego, w tym dla powiatu bieruńsko-lę-
dzińskiego. Ewakuacja mieszkańców z zala-
nych terenów. Powstanie „Zalewu Bijasowic-
kiego”, powódź dotyka położone nad rze-
kami i ciekami wodnymi części Bojszów,
Bierunia, Chełmu Śląskiego, Lędzin. 23
czerwca powodzian odwiedził premier Do-
nald Tusk

22001100,,  2233  wwrrzzeeśśnniiaa Rada Powiatu uchwaliła nadanie tytułów Ho-
norowego Obywatela Powiatu prof. Jerzemu
Buzkowi, ks. dr. Krzysztofowi Bąkowi i prof. Ju-
lianowi Gembalskiemu

22001100,,  2211  ppaaźźddzziieerrnniikkaa
Ostatnia w III kadencji robocza sesja Rady Po-
wiatu – pierwsza w nowo wybudowanej siedzi-
bie Starostwa Powiatowego w Bieruniu – Ścier-
niach, oficjalnie przekazanej do użytku 27
października

22001100,,  44--55  lliissttooppaaddaa Sesja Rady Powiatu w dwóch częściach połą-
czona z nadaniem godności Honorowego
Obywatela Powiatu ks.dr. Krzysztofowi Bąkowi
– dyrektorowi Caritas Archidiecezji Katowickiej
i prof. Julianowi Gembalskiemu – wybitnemu
znawcy i wirtuozowi organów w pierwszym
dniu oraz prof. Jerzemu Buzkowi, przewodni-
czącemu Parlamentu Europejskiemu, w dniu
następnym

22001100,,  44 lliissttooppaaddaa Przekazanie do użytku pierwszego wybudowa-
nego przez powiat Orlika (przy Powiatowym
Zespole Szkół w Lędzinach)

22001100,,  2211  lliissttooppaaddaa Wybory samorządowe

22001100,,  11 ggrruuddnniiaa Pierwsza sesja Rady Powiatu IV kadencji. Prze-
wodniczącym Rady Powiatu został Józef Ber-
ger, zastępcą przewodniczącego Marek Spyra.
Rada wybrała starostą Bernarda Bednorza, wi-
cestarostą Henryka Barcika, a nieetatowym
członkiem Zarządu Powiatu Wiesława Bigosa,
którego 17 lutego 2011 r. zastąpił Łukasz
Odelga

22001111,,  55 mmaarrccaa Obchody 65-lecia Powiatowego Zespołu Szkół
w Lędzinach połączone z nadaniem wchodzą-
cego w jego skład technikum sztandaru i imie-
nia Anielina Fabery – założyciela i pierwszego
kierownika szkoły. 

22001111,,  2244  mmaarrccaa Po raz 10 wręczono Nagrody Starosty w dzie-
dzinie kultury Clemens Pro Arte, Pro Cultura
i Pro Publico Bono

22001111,,  88 ggrruuddnniiaa Przekazanie do użytku drugiego Orlika – kom-
pleksu boisk sportowych (przy Powiatowym Ze-
spole Szkół w Bieruniu)

22001122,,  1199  ssttyycczznniiaa Podpisanie umowy intencyjnej o współpracy
między czeskim miastem Unicov i Powiatem
Bieruńsko-Lędzińskim

22001122,,  2200  ggrruuddnniiaa Przekazanie do użytku trzeciego powiatowego
Orlika (przy Liceum Ogólnokształcącym w Bie-
runiu)

22001122,,  2288  ggrruuddnniiaa Otwarcie nowej siedziby Powiatowego Zarzą-
du Dróg i magazynów przeciwpowodziowych
przy ul. Warszawskiej w Bieruniu. Oficjalna
uroczystość przekazania obiektów do użytko-
wania odbyła się 24 stycznia 2013 r. 

22001133,,  2222--2233  cczzeerrwwccaa Festyn z okazji XV-lecia powiatu zorganizowa-
ny na terenach wokół Starostwa Powiatowego,
gra terenowa dla młodzieży „Chwalimy się po-
wiatem”
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„Powiat Bieruńsko-Lędziński. Niecodzienny
wymiar codziennych miejsc” – to tytuł albumu
fotograficznego, który został wydany sum-
ptem Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego. Pier-
wsze, jeszcze pachnące drukiem egzempla-

rze jego limitowanej, okolicznościowej wersji
trafią do rąk gości uroczystej sesji z okazji XV-
lecia Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego. 

Album zawiera fotografie, pokazujące
znane miejsca w niecodziennych ujęciach –

od szerokiego planu po najdrobniejsze
szczegóły. Od zdjęć lotniczych prezentują-
cych panoramy miast i gmin powiatu po zbli-
żenia detali zabytkowych budowli i otaczają-
cej nas przyrody, a nawet podziemia kopalń. 

Jacek Filipiak, autor zdjęć, fotografował
powiat zgodnie z zasadą wybitnego francus-
kiego reżysera, scenarzysty i fotografika Ro-
berta Bressona: „Fotografując, staraj się po-
kazać to, czego bez ciebie nikt by nie zoba-
czył”. Tak powstał album dzięki któremu
mamy nieodparte wrażenie, że odwiedzamy
znajome – nieznajome miejsca. Zwyczajne
i bliskie, ale zarazem oryginalne, ciekawe,
czasem fascynujące i … pełne nieodpartego
uroku – uroku chwili. ZZKK

20 kwietnia 2006 roku Rada
Powiatu uchwaliła ustanowienie
tytułu: Honorowy Obywatel Po-
wiatu Bieruńsko-Lędzińskiego. 

Tytuł Honorowy Obywatel Po-
wiatu Bieruńsko-Lędzińskiego jest
wyrazem wyróżnienia i najwyższe-
go uznania dla osoby niebędącej
mieszkańcem powiatu, która po-
przez swoją działalność w szcze-
gólny sposób zasłużyła się dla po-
wiatu, jego rozwoju, ratowania
dziedzictwa kultury, popularyzacji
wiedzy o powiecie i jego historii
oraz przyczyniła się do promocji
powiatu w dziedzinie życia społe-
cznego, gospodarczego lub nauki,
kultury i sportu. Jest to najwyższe
wyróżnienie, jakim Powiat może
wyróżnić oraz utrwalić w pamięci
współczesnych i przyszłych poko-
leń Dostojną Osobę i Jej zasługi.

Dotychczas tytułem Honorowe-
go Obywatela Powiatu wyróżnio-
no pięć osób.

W roku 2006 radni powiatu
uchwalili nadanie tej szczególnej
godności śp. ks. kardynałowi Sta-
nisławowi Nagy’emu rodem z Bie-
runia oraz reżyserowi, realizatoro-
wi filmowemu i malarzowi Józefo-
wi Kłykowi, twórcy „śląskich we-
sternów” i filmów poświęconych
ziemi bojszowskiej i jej ludziom.

W roku 2010 uhonorowani zo-
stali prof. Jerzy Buzek – były pre-

mier i przewodniczący Parlamen-
tu Europejskiego, prof. Julian
Gembalski – wirtuoz, kompozytor
i znawca muzyki organowej i bu-

dowy tych instrumentów oraz ks.
dr Krzysztof Bąk – dyrektor Cari-
tas Archidiecezji Katowickiej. 

W roku jubileuszowym XV-lecia
Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego,
uchwałami Rady Powiatu z dnia
29 sierpnia 2013 roku, na wnio-
sek trzech radnych powiatowych

(Henryka Barcika, Bernarda Be-
dnorza, Józefa Bergera) poparty
przez Kapitułę Honorową meda-
lu) tytuły Honorowy Obywatel Po-
wiatu Bieruńsko-Lędzińskiego zo-

stały nadane: El-
żbiecie Bieńkow-
skiej – senator RP,
minister rozwoju
regionalnego i Dali-
borowi Horákowi –
burmistrzowi partner-
skiego miasta Uničov
w Republice Czeskiej.

Pani Elżbieta Bieńkowska zo-
stała uhonorowana za budzące
powszechne uznanie i szacunek
osiągnięcia w pracy samorządo-
wej i działalności politycznej,
szczególnie za wielki wkład w za-
rządzanie funduszami europej-
skimi i dbałość o ich pełne wyko-
rzystanie oraz serdeczne i życzli-
we zainteresowanie sprawami
Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

Pana Dalibora Horáka uhono-
rowano za osiągnięcia w pracy
samorządowej i wielki wkład

w inicjatywy służące rozwojowi
czesko-polskich kontaktów par-
tnerskich, a szczególnie dopro-
wadzenie do nawiązania kontak-
tów partnerskich między miastem
Uničov i Powiatem Bieruńsko-Lę-
dzińskim.

Wręczenie aktów nadania tytu-
łów i medali Honorowy Obywatel
Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
zaplanowano podczas uroczystej
sesji Rady Powiatu w dniu 15 li-
stopada 2013 roku. MMRR

Honorowi Obywatele
Powiatu

BByyłłyy  pprreemmiieerr  ii pprrzzeewwooddnniicczząąccyy  PPaarrllaammeennttuu  EEuurrooppeejjsskkiieeggoo  pprrooff..  JJeerrzzyy
BBuuzzeekk  ii ppiieerrwwsszzyy  ssttaarroossttaa  bbiieerruuńńsskkoo--llęęddzziińńsskkii  PPiioottrr  CCzzaarrnnyynnooggaa  ppoodd--
cczzaass  uurroocczzyyssttoośśccii  nnaaddaanniiaa  ttyyttuułłuu  ww 22001100  rrookkuu..
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Pani EELLŻŻBBIIEETTAA  BBIIEEŃŃKKOOWWSSKKAA
karierę zawodową związała z za-
rządzaniem i wdrażaniem fundu-
szy europejskich oraz z rozwojem
regionalnym. Jako dyrektor Wy-
działu Programowania i Funduszy
Europejskich, następnie Wydziału
Rozwoju Regionalnego Śląskiego
Urzędu Marszałkowskiego koor-
dynowała prace zespołu przygo-
towującego Regionalną Strategię
Innowacji dla Województwa Śląs-
kiego, była kierownikiem Zespołu
zadaniowego ds. aktualizacji
strategii rozwoju województwa
śląskiego na lata 2000–2020,
koordynatorem i negocjatorem
zespołu tworzącego Regionalny
Program Operacyjny Wojewó-
dztwa Śląskiego na lata
2007–2013.

16 listopada 2007 została za-
przysiężona na stanowisko Mini-
stra Rozwoju Regionalnego. Pod-
czas pierwszej kadencji (lata
2007-2011) Pani Minister Elżbie-
ta Bieńkowska doprowadziła do
pełnego wykorzystania funduszy
unijnych z budżetu na lata 2004-
2006 i rozdzielenia ponad 70
proc. z prawie 68 mld euro, któ-
re Polska otrzymała na lata
2007-13. 

W wyborach parlamentarnych
w 2011 Pani Elżbieta Bieńkowska
została wybrana do Senatu jako
bezpartyjna kandydatka popiera-
na przez Platformę Obywatelską.
W drugim rządzie Donalda Tuska
zachowała stanowisko Ministra
Rozwoju Regionalnego. Koncen-
truje się na pełnym wykorzystaniu

środków z budżetu unijnego, na
utrzymaniu pozycji Polski jako li-
dera w unijnej polityce spójności,
na pracach nad nowym syste-
mem wdrażania funduszy euro-
pejskich w latach 2014-2020.

Jako Senator RP Elżbieta Bień-
kowska – z perspektywy swych
ogromnych doświadczeń rządo-
wych, politycznych i europejskich
– serdecznie i życzliwie interesuje
się sprawami Powiatu Bieruńsko-
Lędzińskiego. Dzieli się życzliwy-
mi i konstruktywnymi uwagami
i spostrzeżeniami na temat prob-
lemów samorządowych i pozyski-
wania środków unijnych. Uzyska-
na wiedza sprzyja absorbowaniu
przez powiat, miasta i gminy
środków finansowych z funduszy
europejskich, rządowych i woje-
wódzkich. 

Pani Elżbieta Bieńkowska z wy-
kształcenia jest orientalistką, ab-
solwentką Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Ukończyła również Krajo-
wą Szkołę Administracji Publi-
cznej i studia podyplomowe MBA
w Szkole Głównej Handlowej. 

– Na pytanie: „skąd wzięłam
się w Ministerstwie Rozwoju Re-
gionalnego?”, zawsze odpowia-
dam – ze Śląska, za sukcesy
w pracy nad jego rozwojem –
mówi o sobie Honorowy Obywa-
tel Powiatu. – Nie należę do ża-
dnej partii. Od niemal 20 lat blis-
kie są mi regiony i ich rozwój.
Niezbędna jest do tego zarówno
pasja i wizja zmian, jak i żmudna
praca, która pozwala przekuć po-
mysły w konkretne rezultaty. Ich

osiąganie jest możliwe dzięki fun-
duszom europejskim. Poznałam
je niemal od podszewki – od two-
rzenia wniosków po koordynowa-
nie prac nad Regionalnym Pro-
gramem Operacyjnym Wojewó-
dztwa Śląskiego. Przekonałam się

o ich sile modernizacyjnej, dzięki
której Polska dokonuje wielkiego
skoku cywilizacyjnego. Poznałam
również wyzwania rozwojowe
Śląska, który dzięki środkom unij-
nym z takim powodzeniem stawia
im czoło. 

Pan DDAALLIIBBOORR  HHOORRÁÁKK od 1994
roku jest członkiem Rady Miasta
Uničova (člen Zastupitelstva mìsta
Uničova). W latach 2002–2010
pełnił funkcję wiceburmistrza, na-
stępnie burmistrza miasta. W lat-
ach 2004–2012 był również
członkiem Sejmiku Województwa
Ołomunieckiego (člen Zastupitel-
stva Olomouckého kraje), w la-
tach 2004–2008 także członkiem
Zarządu Województwa Ołomu-
nieckiego (člen Rady Olomouc-
kého kraje). Na tym stanowisku
reprezentował Województwo Oło-
munieckie w The Assembly of Eu-
ropean Regions, co zaowocowało
nawiązaniem wielu kontaktów,
między innymi również w Polsce.
Wraz z Konsulem Republiki Czes-
kiej w Katowicach Milanem
Peprníkiem i ówczesnym burmi-
strzem miasta Lędziny Władysła-
wem Trzcińskim, doprowadził do
nawiązania kontaktów partner-
skich między miastem Uničov
i miastem Lędziny. Umowa o par-
tnerstwie między obydwoma mia-

stami została podpisana przez
obie strony 19 grudnia 2005. 

W 2006 r. do współpracy par-
tnerskiej nieformalnie dołączył
również Powiat Bieruńsko-Lędziń-
ski, reprezentowany przez ów-
czesnego wicestarostę. Współpra-
ca ta została potwierdzona uro-
czystym podpisaniem umowy o
partnerstwie między miastem
Uničov i Powiatem Bieruńsko-Lę-
dzińskim, co nastąpiło 19 sty-
cznia 2012 roku w Bieruniu,
w obecności Ambasadora Repub-
liki Czeskiej w Polsce Jana Se-
chtera. 

Na rozwój tej współpracy
w istotny sposób wpływa osobista
postawa i zaangażowanie burmi-
strza Dalibora Horáka, który już
w swoich latach szkolnych ucze-
stniczył w koloniach dla dzieci
w Polsce, poznał swoich pier-
wszych polskich przyjaciół, po-
siadł podstawową znajomość ję-
zyka polskiego, zainteresował się
historią, kulturą i tradycjami na-
szego kraju. 

XV



Obecny stan infrastruktury oko-
łoturystycznej w naszym powiecie
jest niewystarczający, by w pełni
wykorzystać jego potencjał jako
miejsca sprzyjającemu aktywnej tu-
rystyce. Mimo wielu atrakcji turysty-
cznych, brakuje wygodnego i bez-
piecznego sposobu przemieszcza-
nia się pieszo i rowerem pomiędzy
różnymi miejscami rekreacji i wy-
poczynku. W przyszłym roku po-
winno się to zmienić.

Istniejące odcinki tras rowero-
wych zostały zaprojektowane
w 2000 r. i oznakowane w terenie
w 2001 r. Jednak na skutek upły-
wu czasu znaczna część oznako-
wania uległa zniszczeniu, a prze-
biegi tras wymagają korekty z uwa-
gi na przebudowę niektórych od-
cinków dróg i zanik innych. Infra-
struktura tras nie posiada również
żadnych elementów infrastruktury
(jak miejsca postojowe), co zna-
cznie obniża komfort ich wykorzy-
stania. Pomimo, iż całkowita dłu-
gość ścieżek wynosi ponad 60 km,
ruch rowerowy w chwili obecnej
jest znikomy.

Infrastruktura cieszyła się du-
żym zainteresowaniem w latach
2001-2002, kiedy była nowa,
kompletnie i czytelnie oznakowa-
na, obecnie natomiast stwarza
wiele trudności użytkownikom.
Z szacunków wynika, że obecnie
ze ścieżek korzysta około 5.000
osób rocznie, co daje jedynie śre-
dnio 1,3 osoby dziennie na tra-
sach długości ponad 60 km.

W chwili obecnej wielu turystów
oraz mieszkańców powiatu rezyg-
nuje z poruszania się po jego tere-
nie przy użyciu roweru i traktuje
go jako marginalny środek tran-
sportu, w większości ze względu
na dezinformację (oznakowanie
przebiegu trasy urywa się w nieo-
czekiwanych miejscach) oraz brak
dostępu do infrastruktury okołotu-
rystycznej umożliwiającej bezpie-
czne poruszanie się po trasie.

W związku z tą sytuacją przy-
ciągnięcie turystów na teren powia-

tu staje się coraz trudniejsze, a co
za tym idzie – wykorzystanie miejsc
atrakcyjnych turystycznie systema-
tycznie maleje.

Z uwagi na brak odpowiedniej
infrastruktury okołoturystycznej
oraz konieczność kompleksowej
modernizacji oznakowania istnie-
jących w powiecie tras rowero-
wych, w 2001 r. Powiat Bieruńsko-
Lędziński jako beneficjent przystą-
pił do konkursu dla Poddziałania
3.2.2. Infrastruktura okołoturysty-
czna /podmioty publiczne, Priorytet
III Turystyka Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013.

Zaniechanie tegoż przedsięw-
zięcia przyczyniłoby się do dalsze-
go nasilenia występujących prob-
lemów, co niekorzystnie wpłynęło-
by na jakość życia mieszkańców
powiatu, oraz zmniejszyłoby
atrakcyjność inwestycyjną danego
obszaru. 

Uchwałą nr 2386/289/IV/2013
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 22.10.2013 roku Powiat
Bieruńsko-Lędziński – jako benefi-

cjent projektu pn. „Baza dla akty-
wnych form turystyki – moderniza-
cja tras rowerowych w powiecie
bieruńsko-lędzińskim – etap I” –
został wybrany z listy rezerwowej
do dofinansowania projektów zło-
żonych w ramach konkursu nr
03.02.02-121/11. Celem wymie-
nionego projektu jest remont i nie-
zbędna modernizacja oznakowa-
nia tras rowerowych nr 8, 101,
151, 152, 153 i 158 w granicach
Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
oraz wyposażenie ścieżek w miej-
sca przystankowe. 

Poziom dofinansowania: 8855%%
Koszt całkowity: 994400  773311,,5500  zzłł

Kwota dofinansowania:
779999  662211,,7777  zzłł

Wkład własny: 114411  110099,,7733  zzłł
(31 540 zł w roku 2011: 
dokumentacja projektowa)

Okres realizacji:
33..0033..22001144  ––  3300..0099..22001144

Na skutek realizacji projektu
w granicach Powiatu Będzińsko-Lę-
dzińskiego będą przebiegać odcinki
sześciu kompleksowo oznakowa-
nych, zmodernizowanych tras rowe-
rowych, o łącznej długości 65,5 km.

Trasa ścieżek rowerowych prze-
biega w obrębach gmin: Bieruń,
Bojszowy, Lędziny, Imielin, Chełm
Śląski. Ścieżki te łączą ze sobą
wszystkie najważniejsze atrakcje tu-
rystyczne powiatu. 

Oznakowane trasy rowerowe wy-
magają wykonania infrastruktury
towarzyszącej trasom rowerowym
(miejsc postojowych z mapami, sto-
jakami na rowery i małą infrastruk-
turą). Infrastruktura towarzysząca
trasom rowerowym w chwili obecnej
nie występuje. Łącznie w projekcie
przewiduje się zastosowanie 26
miejsc postojowych, w tym:

– 18 wiat (w tym 6 leśnych) wol-
nostojących, zadaszonych o kon-
strukcji drewnianej, o powierzchni
zabudowy 25m2, wyposażonych
w elementy małej architektury,

– 8 punktów przystankowych,
wyposażonych w ławkę, blat stołu
z mapą, stojak na rowery i kosz
na śmieci. 

ŚCIEŻKI ROWEROWE 

„Prezent” Zarządu Województwa
Śląskiego na XV-lecie!

OObbeeccnniiee  zzee  śścciieeżżeekk  kkoorrzzyyssttaa  ookkoołłoo  
55..000000  oossóóbb  rroocczznniiee,,

ccoo  ddaajjee  jjeeddyynniiee  śśrreeddnniioo  11,,33  oossoobbyy  ddzziieennnniiee  
nnaa  ttrraassaacchh  ddłłuuggoośśccii  ppoonnaadd  6600  kkmm..

PPrrzzyycciiąąggnniięęcciiee  ttuurryyssttóóww  nnaa  tteerreenn  ppoowwiiaattuu  
ssttaajjee  ssiięę  ccoorraazz  ttrruuddnniieejjsszzee,,

wwyykkoorrzzyyssttaanniiee  mmiieejjsscc  aattrraakkccyyjjnnyycchh  ttuurryyssttyycczznniiee  
ssyysstteemmaattyycczznniiee  mmaalleejjee..

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 
– realna odpowiedź na realne potrzeby

Baza dla aktywnych form turystyki−modernizacja tras rowerowych 
w powiecie bieruńsko−lędzińskim – etap I
Beneficjent: Powiat Bieruńsko−Lędziński

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007−2013

Priorytet III. Turystyka
Działanie: 3.2. Infrastruktura okołoturystyczna 

Poddziałanie: 3.2.2. infrastruktura około turystyczna 
– podmioty publiczne 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007−2013 znajdują się 

na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl

ppoowwiiaattbbll..ppllXVI
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łowska, Weronika Janosz, Klau-
dia Król, wyróżnienie: Szymon
Urbańczyk; recytacja – szkoły
ponadgimnazjalne: Anna Strą-
czyńska, Kinga Gołuchowska,
Rafał Ciszewski; pPoezja śpiewa-
na – gimnazja: Marta Greguła,
Dorota Kuźnik, Natalia Żołne-
czko; poezja śpiewana – szkoły
ponadgimnazjalne: Magdalena
Sikora, Sonia Nowak, Justyna
Fatyga. Rozstrzygnięto również
Powiatowy Konkurs Literacki „Oj-
czyzna nasza – Ojczyzna moja”.
Zwycięzcami zostali: Dorota
Chłapek, Aleksandra Jendyk,
Karolina Wioska i wyróżnienie
Dominika Jochemczyk (poezja)
oraz Aleksandra Zawadzka,
Klaudia Kajdasz, Karolina Wios-
ka i wyróżnienie Magdalena
Zdyb (proza). DDKK

TTOOAASSTT  NNAA  ZZAAKKOOŃŃCCZZEENNIIEE
SSEEZZOONNUU..  119 października uro-
czyście zakończyli sezon hodow-
cy z Rejonowego Koła Pszczela-
rzy „Bieruń”, obchodzącego
w sierpniu tego roku swoje 80-
lecie. Po dziękczynnej mszy od-
prawionej w kościele pw. Św.
Piotra i Pawła w Górkach przez
ks. proboszcza Ryszarda Bregu-
łę (kapelana koła) udali się do
siedziby RKP na piętrze budynku
byłej góreckiej poczty, gdzie od-
była się dalsza część uroczysto-
ści, która miała już charakter
spotkania biesiadnego.

Prezes zarządu Stanisław
Czempas wzniósł tradycyjny
toast lampką miodu pitnego za
tegoroczne zbiory miodu oraz
za pomyślność w następnym
roku hodowlanym. 

Na zdjęciu poczet sztandaro-
wy koła: Dariusz Rak – sztan-
darowy oraz Edward Szweda
i Paweł Szyja. MMLL

ŚŚLLUUBBOOWWAANNIIEE..  Sześć klas
pierwszych PZS w Lędzinach
złożyło 17 października uro-
czyste ślubowanie. Po mszy
w kościele Matki Bożej Różań-
cowej, którą w intencji mło-
dzieży klas pierwszych spra-
wował ksiądz proboszcz Krzy-
sztof Sontag wraz z księżmi
uczącymi w PZS w Lędzinach

przegląd

W 1999 roku liczba mieszkań-
ców pięciu gmin powiatu wynosiła
55.557 osób. Obecnie – 58.204.
Dynamika przyrostu liczby mie-
szkańców podczas ostatnich
dwóch kadencji samorządu (tj.
w latach 2006-2012) lokuje nas
w kategorii tzw. bardzo dużych
wzrostów (3,90%) i plasuje powiat
na czwartej pozycji w kategorii po-
wiatów godnych do zamieszkania
(osiedlenia się) w województwie
śląskim. Wskaźnik ten jest prawie
dwukrotnie wyższy niż w pozosta-
łych powiatach (tylko dwa powiaty:
pszczyński i cieszyński znalazły się
tuż za bieruńsko-lędzińskim), zaś
dwa kolejne (raciborski i zawier-
ciański) wręcz wyludniają się, mie-
szkańców rokrocznie w nich uby-
wa. 

PPootteennccjjaałł  eekkoonnoommiicczznnyy
Dochód nominalny ogółem

w 2006 roku wynosił 406,8 zł/
mieszkańca. Powiat bieruńsko-lę-
dziński zajmował 13 pozycję na
17 powiatów ziemskich (w tej kate-
gorii słabsze od niego były tylko
cztery powiaty: rybnicki, gliwicki,
bielski i częstochowski). W ostat-
nich latach powiat niesamowicie
podniósł swoją pozycję: w 2010
roku zajmowaliśmy dziesiąte,
a w 2011 roku już ósme miejsce.
W 2012 roku powiat z dochodami
trzykrotnie wyższymi niż w 2006
roku (wynoszącymi dokładnie
1.119,9 zł/ mieszkańca) jest lide-
rem wśród powiatów śląskich,

a jego dochód jest ponad dwu-
krotnie wyższy niż np. w powiecie
rybnickim (pozycja 17, dochód
522,2 zł/ mieszkańca). Średnia
wzrostu dochodów wszystkich po-
wiatów przekroczyła wskaźnik nie-
wiele ponad 2,14. Pozycję lidera
(od 2010 roku do nadal – pozycja
nr 1 w rankingu) powiat potwier-
dza również dochodami własnymi
na głowę mieszkańca, które
wzrosły z 220,3 zł/ mieszkańca
w 2006 roku do 395,1 zł/ mie-
szkańca w 2012 roku i były 2,22
wyższe od najniższych dochodów
własnych powiatu, który zajmuje
17 pozycję (powiat kłobucki –
178,0 zł/ mieszkańca). Nigdy też
ta różnica w ciągu ostatnich sze-
ściu lat nie przekroczyła wskaźnika
dwukrotności – a przekroczenia te-
go dokonał powiat bieruńsko-lę-
dziński w 2012 roku.

PPootteennccjjaałł  rroozzwwoojjoowwyy
O potencjale rozwojowym po-

wiatu świadczą wydatki na głowę
mieszkańca. Tu znajdujemy odpo-
wiedź na pytanie: co w tym powie-
cie jest takiego, że chce się tu mie-
szkać? W 2006 roku wydatki wy-
nosiły 437,7 zł/ mieszkańca, po-
wiat zajmował w tym rankingu 13.
miejsce (gorsze były tylko powiaty:
gliwicki, rybnicki, bielski i często-
chowski). W 2012 roku wskaźnik
ten wyniósł 1.147,8 zł/ mieszkań-
ca, a powiat zajął pierwsze miejsce
wśród wszystkich powiatów ziem-
skich! Poziom wydatków powyżej
1.000 zł/ mieszkańca przekroczyły
tylko dwa powiaty zawierciański
i lubliniecki.

TTaannii  ppoowwiiaatt
Ile kosztuje administrowanie, al-

bo inaczej: który ma najniższe wy-
datki bieżące?

Tu nasz powiat również utrzy-
muje dobrą pozycję. W 2006 roku
najtańsza administracja była
w powiatach: gliwickim, rybnic-
kim, częstochowskim, bielskim
i bieruńsko-lędzińskim. W 2012
roku spadliśmy w tym rankingu
o jedną pozycję – tańszą admini-
stracją mógł się pochwalić jeszcze
powiat kłobucki.

PPrroorroozzwwoojjoowwyy  ppoowwiiaatt
Wydatki majątkowe a potencjał

rozwojowy – w tym rankingu po-
wiat w swoim 15-leciu pobił
wszelkie rekordy. W 2006 roku
powiat na własną infrastrukturę
ponosił wydatki majątkowe w wy-
sokości 74,1 zł/ mieszkańca i za-
jmował dziesiątą pozycję w ran-
kingu (przy średniej na powiat
82,3 zł/ mieszkańca). W 2012
roku wskaźnik ten był 7,09 razy
wyższy i wynosił 525,2 zł/ mie-
szkańca. Ustanowiliśmy absolutny
rekord – uwzględniając fakt, że
kolejny w rankingu powiat często-
chowski wydatkował tylko 225,8
zł/ mieszkańca/ rocznie, a najniż-
sze wydatki majątkowe w tym ro-
ku, rzędu 40,9 zł/ mieszkańca,
odnotowano w powiecie kłobuc-
kim (dokładnie 12,85 razy mniej-
sze niż w bieruńsko-lędzińskim).
Tak wysoka pozycja naszego po-
wiatu nie jest przypadkowa. Już
w 2010 roku, kiedy powiat inten-
sywnie zaczął inwestować w swo-
ją infrastrukturę, zajął szóstą po-
zycję w rankingu, a w 2011 już
drugą pozycję (302,4 zł/ mie-
szkańca) – tuż za powiatem czę-
stochowskim.

WWyyddaattkkii  mmaajjąąttkkoowwee  ––  uuddzziiaałł
ww łłąącczznnyycchh  wwyyddaattkkaacchh

Najmniejszy śląski powiat zaw-
sze dominował w rankingach in-
westycyjnych. W badanym okresie
zawsze wskaźnik wydatków mająt-
kowych, w łącznych wydatkach po-
wiatu w latach 2006-2012, był po-
wyżej średniej powiatów i wynosił
ok. 17% (przy średniej powiatów
od 12,8-22,6%). Od 2009 roku
wskaźnik ten jest wyjątkowo wysoki
i wynosił odpowiednio:

w 2009 roku 22,9%, (5. pozycja
w rankingu) 

w 2010 – 33,9% (3. pozycja
w rankingu), 

w 2011 – 37,0% (3. pozycja
w rankingu) i

w 2012 roku – 45,8% (1. pozy-
cja w rankingu, 

zaś kolejny w rankingu powiat
częstochowski w swój majątek in-
westował 31,9% swoich wydatków
ogółem. 

Powiat w rankingach
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WWyyddaawwccaa::
Powiat Bieruńsko-Lędziński,

ul. św. Kingi 1, 43-155 Bieruń,
tel. 32  22-69-100;

e-mail: starosta@powiatbl.pl
RReeddaakkccjjaa::

ul. św. Kingi 1, 43-155 Bieruń. pok.114.
Tel. 32 22-69-138,

e-mail: promocja@powiatbl.pl
Redaguje: Marian Ryglewicz
Druk: Drukarnia KOLUMB 

Nakład: 3500 egz. ISSN 2084 - 5812

Bieruń Lędziny Imielin
Bojszowy Chełm Śląski

O wysokiej pozycji powiatu w rankingach świadczą między innymi dane ze
sprawozdań Regionalnej Izby Obrachunkowej (organu kontrolnego samo-
rządów w Polsce, głównie w zakresie finansów). Dane te rokrocznie opraco-
wywane i publikowane są przez dra Jana Czempasa – pracownika nauko-
wego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Badaniom tym zostało
poddanych wszystkich 17 powiatów ziemskich województwa śląskiego. Co
z nich wynika? 

ppoowwiiaattbbll..ppll
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Mirosławem Banasiem i Ada-
mem Jureczką dalsze uroczy-
stości odbyły się na placu
szkolnym. Ich uczestnikami
byli między innymi: Marek
Wójcik – poseł na Sejm RP,
Bernard Bednorz – starosta,
Czesław Kłyk, Maria Janota,
Anna Kubica, Urszula Myal-
ska, Władysław Trzciński – ra-
dni powiatowi. 

Chwilą ciszy uczczono po-
ległych na służbie policjantów,
żołnierzy i strażaków, po czym
nastąpiło uroczyste ślubowanie
na sztandar szkoły. Przedstawi-
ciele klas mundurowych otrzy-
mali chusty z herbem powiatu
ufundowane przez Radę Rodzi-
ców i Powiat. Od tej chwili
chusty wchodzą w skład pełne-
go umundurowania uczniów.
Klasa policyjna otrzymała chu-
sty w kolorze stalowo-szarym,
a klasa wojskowa w kolorze
zielonym.

Uroczystość była okazją do
nagrodzenia tytułem kadeta
wyróżnionych za bardzo dobre
wyniki w nauce oraz wzorowe
zachowanie uczniów i uczennic
starszych klas mundurowych.
Absolwentom klas munduro-
wych wręczono certyfikaty.

VVIIIIII  TTAANNEECCZZNNAA  JJEESSIIEEŃŃ..
Wśród 148 par rywalizujących
w VIII Ogólnopolskim Turnieju
Tańca Towarzyskiego Tane-
czna Jesień – Lędziny 2013
(15 września) nie zabrakło
tancerzy z naszego powiatu.
Podobnie jak w minionych la-
tach największy sukces spoś-
ród nich odnotowała małżeń-
ska para Marian i Janina Ro-
siekowie (w tańcach na pier-
wszym miejscu wymienia się
mężczyznę jako osobę prowa-
dzącą) z Bierunia Nowego.

przegląd
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Tegoroczna impreza miała jeszcze skromny, ale już
międzynarodowy charakter. Wśród wyświetlanych fil-
mów zdecydowanie dominowały dzieła polskich twór-
ców, lecz były także obrazy węgier-
skie, słowackie, niemieckie, kana-
dyjski, francuski, o różnej tematyce,
reprezentujące różne gatunki filmo-
we.

Festiwal został zainaugurowany
z udziałem Andrzeja Gościniaka –
przewodniczącego sejmiku wojewó-
dztwa śląskiego w obecności fil-
mowców, samorządowców, miłoś-
ników kina, organizatorów (głó-
wnym organizatorem było Stowa-
rzyszenie Miłośników Ziemi Bieruń-
skiej „Porąbek”). W gronie mecena-
sów i sponsorów, którzy udzielili
wsparcia imprezie, był między inny-
mi Powiat Bieruńsko-Lędziński, który
na festiwalowych pokazach repre-
zentowali starosta Bernard Bednorz,
przewodniczący Rady Powiatu Józef
Berger, wicestarosta Henryk Barcik,
sekretarz powiatu Krystian Grzesica.

Zakwalifikowane filmy oceniało
jury w składzie: Stanisław Puls –
członek Światowej Organizacji
Filmu Niezależnego UNICA, Jerzy
Łuczak, Laszlo Polgar, Lidia Du-
da.

– Poziom artystyczny i techniczny
prezentowanych w tym roku filmów oceniam bardzo
wysoko. Nie brakowało świetnych pomysłów, zaska-
kujących point, twórczej wrażliwości. Widać, że twór-
cy owocnie wykorzystują możliwości jakie daje im no-
woczesny sprzęt elektroniczny, montaż komputerowy.
Niestety, najsłabszą stroną jest dźwięk, ale to manka-
ment niemal wszystkich polskich filmów. Ścieżka dia-
logowa nakłada się na ścieżkę dźwiękową, obie są
tak samo głośne, a w efekcie widz niewiele słyszy. To
szkolny, podstawowy błąd – powiedział Laszlo Polgar,
jeden z jurorów.

Nagrodę Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego zdobył
Daniel Tendaj z Łomianek, członek znakomitego
Amatorskiego Klubu Filmowego SAWA w Warsza-
wie. Jego 40-minutowy dramat obyczajowy pt. „Głę-
boka cisza”, de facto fabularny thriller, także w Bie-
runiu wzbudził uznanie u widzów i jurorów. Młode
małżeństwo – unieruchomiona na wózku inwali-
dzkim Monika i Piotr – prowadzi nad jeziorem szko-
łę nurkowania. Na indywidualny kurs przyjeżdża do
nich Ewa, kobieta atrakcyjna i przebojowa. Monika
obserwuje, że Ewa ma rosnący wpływ na jej męża… 

Wcześniej film ten był wyświetlany na innych festiwa-
lach. Reprezentował Polskę między innymi na 75. Świa-
towym Festiwalu Kina Niezależnego UNICA 2013
w Fieberbrunn w Austrii. „Głęboka cisza” w reż. Danie-
la Tendaja otrzymała brązowy medal i nagrodę za wy-
różniającą się grę aktorki.

Daniel Tendaj jest informatykiem z wykształcenia,
ale także poetą, autorem opowiadań, scenarzystą, re-
żyserem filmowym… Swoją paroletnią działalność

w AKF SAWA traktuje jako bezcen-
ną praktykę, zdobywanie doświad-
czenia i drogę do kariery w filmie
fabularnym, którym generalnie
chciałby się zajmować. Wszystko
wskazuje na to, że mamy obiecują-
cego twórcę i warto śledzić dalsze
poczynania tego filmowca.

Najlepsze filmy festiwalu można
było obejrzeć (w całości lub we frag-
mencie) podczas uroczystości wrę-
czenia nagród, w której uczestniczy-
li między innymi Wolfgang Freier
z Federacji UNICA oraz Zuzana
Skoludova – organizatorka kolejne-
go światowego festiwalu UNICA,
który odbędzie się w 2014 r. na Sło-
wacji. Wyróżnienie specjalne – Złoty
Medal Federacji UNICA otrzymał
film Jacka Dworakowskiego z Gdy-
ni pt. „Wacław Szeblewski – artysta
z Pomorza”. 

Projekcjom filmowym towarzyszy-
ła wystawa fotograficzna poświęco-
na najwybitniejszym twórcom pol-
skiego filmu amatorskiego z nasze-
go regionu. Ponieważ współorgani-
zatorem festiwalu była KWK „Piast”,
wielką atrakcją dla filmowców był

zjazd w podziemia kopalni.
Następny festiwal i konkurs filmów kina niezależne-

go w Bieruniu planowany jest za dwa lata. Wojciecho-
wi Wikarkowi – głównemu organizatorowi imprezy –
życzymy nadal energii i pasji w organizowaniu tej im-
prezy, która w dobie Internetu, kiedy twórczość i wy-
miana informacji nie ma barier, zdobywa sobie coraz
większą renomę w środowisku filmowców amatorów,
a raczej filmowców – niezawodowców nie tylko w Pol-
sce, lecz także poza jej granicami. MMRR
(Więcej na www.festiwalfilmowy.bierun.pl/o-festiwalu/
W zakładce „aktualności” można obejrzeć nagrodzone
filmy).

Kino amatorskie, 
poziom profesjonalny
Przez trzy dni Bieruń był stolicą ambitnego, artystycznego i dokumentalnego kina amator-
skiego. 4-6 października w Domu Kultury „Gama” odbył się XI Międzynarodowy Festiwal
Filmów Amatorskich Bieruń’2013 im. Leona Wojtali, podczas przedstawiono ok. 50 filmów. 

Obrady jury były jawne. Ogó-
łem jury nagrodziło 19 filmów. 

Najwyższe oceny zebrały na-
stępujące dzieła: 

Grand Prix
SSzzaalloonnttüüddöö
SSzziirrmmaaii  MMaarrttoonn
Nagroda Specjalna 
Starosty Powiatu 
Bieruńsko-Lędzińskiego
GGłłęębbookkaa  cciisszzaa
DDaanniieell  TTeennddaajj
Nagroda EKO
Burmistrza Bierunia
CCrroossssoovveerr
FFaabbiiaann  GGrrooddddee
I nagroda
SSłłooiikkii
AAnnddrrzzeejj  SSzzyyppuullsskkii
II nagroda
MMóójj  ddoomm
BBaarrbbaarraa  MMaaddeejjsskkaa
III nagroda
WWaaccłłaaww  SSzzeebblleewwsskkii  
––  aarrttyyssttaa  zz  PPoommoorrzzaa
JJaacceekk  DDwwoorraakkoowwsskkii

DDaanniieell  TTeennddaajj,,  llaauurreeaatt  NNaaggrrooddyy  SSppeeccjjaallnnaaeejj  SSttaa--
rroossttyy  PPoowwiiaattuu  BBiieerruuńńsskkoo--LLęęddzziińńsskkiieeggoo  ((ttrrzzeeccii  zz
pprraawweejj))..
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Zwyciężyli oni dwukrotnie
w kategorii wiekowej powyżej
54 lata i w klasie E + D, za-
równo w stylu standard, jak
i w tańcach latynoamerykań-
skich. Także 15-letnia lędzi-
nianka Wiktoria Kapała, par-
tnerka o rok starszego mysło-
wiczanina Daniela Pietryjasa,
miała powody do wielkiej sa-
tysfakcji. Para ta wygrała ry-
walizację z 15. innymi parami
tanecznymi w kategorii powy-
żej 15 lat, w klasie C i w stylu
latin. MMLL

TTYYCCJJAANN  KKUUCCZZ stanął na
podium rozegranego w dni-
ach 15 do 19 października
w duńskim mieście Odense
międzynarodowego turnieju
badmintona Yonex Junior
Denmark Open. Wystąpiła na
nim 8-osobowa grupa zawo-
dników UKS Unia Bieruń.
Najlepiej spisał się właśnie 8-
letni (!) Tycjan Kucz, który
w kategorii U9 minimalnie
przegrał w finale i zajął II
miejsce. Dzięki tak dobremu
wynikowi Tycjan został chyba
pierwszym Polakiem, który
osiągnął podium na tym tur-
nieju. Starsi zawodnicy – mi-
mo dużego poświęcenia
i walki – musieli uznać wyż-
szość duńskich przeciwników,
wygrywając tylko pojedyncze
mecze w grupach. Turniej ju-
niorów odbywał się w tym sa-
mym tygodniu co seniorski
Yonex Denmark Open, który
posiada rangę Super Serii.
Bieruńscy badmintoniści mog-
li naocznie podziwiać najlep-
szych zawodników naszego
globu.

przegląd
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Plener fotograficzny adresowany był do wszystkich fotografujących
– amatorów i profesjonalnych twórców – bez względu na wiek i miej-
sce zamieszkania. Tematem przewodnim pleneru była infrastruktura
powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Plener rozpoczął się 25 czerwca.

Na podstawie przesłanych zdjęć zostało wyłonionych 18 uczestni-
ków pleneru. Podczas dwóch wakacyjnych miesięcy ich zadaniem by-
ło znalezienie i sfotografowanie przykładów infrastruktury społe-
cznej, transportowej i przemysłowej na terenie naszego powiatu, któ-
re prezentowali podczas trzech warsztatowych spotkań we wrześniu.
Celem tych spotkań było wspólne omówienie prac, ewentualne uwa-
gi i korekty.

Na zakończenie odbyła się sesja zdjęciowa, w której uczestniczyło
ośmiu najbardziej wytrwałych uczestników naszego pleneru. Byli ni-
mi: Marek Bednarz, Ewa Chrapan, Jakub Nieckarz i Sonia Nieckarz
(z Bierunia, Joanna Knapik i Łukasz Tworek z Imielina, Anna Sikora
z Lędzin oraz Anna Tomaka-Wójcik z Katowic. Zdjęcia zostały wyko-
nane w starej łuskowni na terenie Zakładu NITROERG S.A. w Bieru-
niu oraz przy Powiatowym Zarządzie Dróg w Bieruniu. Komisarzami
pleneru były Barbara Marzec i Karolina Gwiszcz. 

Od września do października
w Galerii Starostwa Powiatowego
w Bieruniu swoje obrazy wysta-
wiała Urszula Figiel-Szczepka.

Ta imielińska artystka jest po-
stacią bardzo dobrze znaną nie
tylko w kręgu ludzi kultury nasze-
go powiatu. Od wielu lat jest nie-
zwykle aktywna w swoim miejscu
zamieszkania, pracuje z młodzie-
żą w Domu Kultury „Sokolnia”.
Jest komisarzem powiatowych
plenerów malarstwa, rysunku
i ceramiki, współpracuje z powia-
tem przy oprawie plastycznej im-
prez i uroczystości.

Na wystawie prezentowała
fragment dorobku z ostatniego
okresu, z kolejnego odcinka swo-
jej drogi twórczej. MMRR

(Więcej o artystce i jej twórczo-
ści na stronie internetowej 

www.ulafigielart.pl).

MIEJSCA Urszuli Figiel-Szczepki
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Bez względu na sposób dokonania zapłaty
za towar sprzedawca powinien wydać nam
paragon stanowiący niepodważalny dowód
zakupu. Przepisy ustawy teoretycznie nie uza-
leżniają możliwości złożenia reklamacji od
przedstawienia paragonu. Oczywistym jest je-
dnak, że sprzedawca ma prawo domagać się
wykazania, że zakup został dokonany właśnie
u niego. Warto zauważyć, iż np. potwierdzenie
płatności kartą nie zawiera oznaczenia towa-
ru, za który zostało obciążone nasze konto –
a zatem przyjęcie towaru do reklamacji na
podstawie tego dokumenty zależy jedynie od
dobrej woli sprzedawcy. Zatem, mimo iż prze-
pisy nie nakładają na konsumenta obowiązku
posiadania paragonu, to jednak wymuszają

na nim udowodnienie faktu zakupu danego
towaru u konkretnego sprzedawcy. W przy-
padku odmowy przyjęcia reklamacji przez
sprzedawcę z uwagi na brak paragonu, kon-
sumentowi przysługuje jedynie droga sądowa.
Pamiętajmy więc jednak by nie nadużywać
swoich uprawnień i dla ułatwienia dochodze-
nia roszczeń reklamacyjnych przechowywać
paragony, przedstawiając ich kopie przy skła-
daniu reklamacji. KKBB

CChhcceesszz  wwiieeddzziieećć  wwiięęcceejj??  OOddwwiieeddźź  ppoorrttaall::
wwwwww..kkoonnssuummeenntt..ggoovv..ppll  bbąąddźź  sskkoonnttaakkttuujj  ssiięę
bbiiuurreemm  rrzzeecczznniikkaa  kkoonnssuummeennttóóww  ww BBiieerruunniiuu
ppoodd  nnrr  tteelleeffoonnuu::  3322 222266--9911--7755  lluubb  mmaaiilloowwoo::
kkoonnssuummeenntt@@ppoowwiiaattbbll..ppll..

RREEKKLLAAMMAACCJJAA  --  BBEEZZ  PPAARRAAGGOONNUU

GGrraattuullaaccjjee  ii  kkwwiiaattyy  bbyyłłyy  nnaajjmmiillsszząą  nnaaggrrooddąą  ddllaa  aarrttyyssttkkii..
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31 października 2013 roku zakończyła się
realizacja projektu systemowego „Otwarci
na pracę – aktywizacja zawodowa podopie-
cznych Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Lędzinach” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1.
Rozwój i upowszechnienie aktywnej inte-
gracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upo-
wszechnianie aktywnej integracji przez po-
wiatowe centra pomocy rodzinie. Projekt
współfinansowany jest przez Unię Europej-
ską w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. 

Realizowany przez Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie projekt rozpoczął się w maju 2008
roku na mocy umowy ramowej na lata 2008-
2013 zawartej w dniu 24.06.2008 r. pomiędzy
Powiatem Bieruńsko–Lędzińskim – Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie, a Samorządem Wo-
jewództwa Śląskiego. W kolejnych latach realiza-
cji projektu podpisywany był aneks do umowy ra-
mowej. Zespół projektowy rekrutował uczestni-
ków projektu w oparciu o „Regulamin rekrutacji”
z poszanowaniem zasady równości szans kobiet
i mężczyzn. Głównym celem projektu było zwięk-
szenie szans kobiet i mężczyzn – podopiecznych
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na ryn-
ku pracy, ograniczenie marginalizacji i wyklucze-
nia społecznego oraz zmotywowanie do podjęcia
zatrudnienia. 
WWaarrttoośśćć  pprroojjeekkttuu  wwyynniioossłłaa  ppoonnaadd
770000  ttyyss..  zzłł,,  zz cczzeeggoo  ppoonnaadd  
8800 ttyyss..  zzłł  ssttaannoowwiiłł  wwkkłłaadd  wwłłaassnnyy..

Łączna liczba uczestników z terenu Powiatu
Bieruńsko-Lędzińskiego biorących udział w reali-
zowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie projekcie to 88 osób, w tym 66 osób nie-
pełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne znaj-
dują się w wyjątkowo trudnej sytuacji na rynku
pracy i zagrożone są wykluczeniem społecznym,

stąd w sposób szczególny objęto wsparciem
właśnie tą grupę osób. Stowarzyszenia działają-
ce na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie
bieruńsko-lędzińskim skupiają ok. 500 osób
z niepełnosprawnością. W powiecie zamieszkuje
również spora grupa osób niepełnosprawnych,
nienależących do żadnych stowarzyszeń. Zna-
czna część tych osób jest w wieku aktywności za-
wodowej i nie posiada zatrudnienia. Osoby te
stanowią grupę bezrobotnych, nieaktywnych za-
wodowo, które ze względu na istnienie różnora-

kich barier społecznych mają większe trudności
w pozyskaniu zatrudnienia. Osoby z niepełno-
sprawnością to grupa, która jest szczególnie
marginalizowana i wyłączana ze społeczeństwa,
a problemy ze znalezieniem oraz utrzymaniem
pracy, są czynnikami powodującymi trudną do
zaakceptowania sytuację.

Dlatego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie udziela wsparcia uczestnikom poprzez różne
instrumenty aktywnej integracji, czyli zbiory dzia-
łań o charakterze aktywizacyjnym. Instrumenty
aktywnej integracji podzielone są na 4 grupy: in-
strumenty aktywizacji zawodowej, edukacyjnej,
zdrowotnej oraz społecznej. Inaczej mówiąc, in-
strumenty aktywnej integracji to po prostu różne
formy wsparcia, które zastosowaliśmy dla od-
biorców projektu.

Dzięki pozyskanym środkom z Unii Europej-
skiej uczestnicy projektu mieli możliwość bez-
płatnego udziału w formach wsparcia dostoso-
wanych do ich indywidualnych potrzeb i możli-
wości. Uczestnicy projektu począwszy od roku
2008 wzięli udział w takich formach wsparcia
jak: szkolenia zawodowe i doradztwo zawodo-
we, szkolenia komputerowe; w tym specjalisty-
czne szkolenia dla osób niedowidzących, turnu-
sy rehabilitacyjne i indywidualna rehabilitacja,
terapie logopedyczne, terapie psychologiczne,
szkolenia z zakresu umiejętności miękkich ma-
jących na celu m.in.: przygotowanie uczestni-
ków do nabycia umiejętności poruszania się na
rynku pracy, autoprezentacji, zdobywania wie-
dzy w skutecznym poszukiwaniu pracy, pozna-
nie swoich słabych i mocnych stron, zwalczanie
stereotypów dotyczących osób niepełnospra-
wnych, zwiększenie samooceny i pewności sie-
bie oraz promowanie równości szans kobiet,
mężczyzn i osób niepełnosprawnych.

Tegoroczna edycja projektu objęła wsparciem
8 osób niepełnosprawnychi nieaktywnych zawo-
dowo z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego.
Jedną z form wsparcia były zajęcia usprawniają-
ce poprzez taniec. W ostatnim dniu zajęć tane-
cznych uczestnicy projektu zaprezentowali naby-
te umiejętności przed zaproszoną publicznością,
w skład której weszli: Lidia Żurek – dyrektor Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzi-
nach, Piotr Goj – dyrektor Ośrodka Błogosławio-
na Karolina w Lędzianach, Renata Gacek – Ko-
ordynator projektu, Magdalena Kubeczko – pra-
cownik socjalny oraz uczestnicy Środowiskowego
Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej Ośrodka Błogosławiona Karolina w Lę-
dzinach.

Pozdrawiamy wszystkich uczestników projektu
„Otwarci na pracę – aktywizacja zawodowa
Podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy
w Lędzinach” z życzeniami dalszych sukcesów
zarówno osobistych jak i zawodowych. 

Podsumowanie projektu systemowego 

Otwarci na pracę – aktywizacja zawodowa podopiecznych
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach

realizowanego w latach 2008-2013 

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



ppoowwiiaattbbll..ppll 11

Powiat Bieruńsko-Lędziński na mocy porozumienia z dnia
22 czerwca 2012 r. przystąpił już po raz drugi do realizacji
pilotażowego „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środ-
ków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych (PFRON). Program zakłada wsparcie finansowe
dla obszarów związanych z codziennym życiem osób niepeł-
nosprawnych, umożliwiając im sprawne funkcjonowanie
w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniej-
szenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów
pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do
edukacji.

Program obejmuje 
następujące obszary wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społe-
czną i zawodową, w tym: 

1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania

do posiadanego samochodu,
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w
społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub
jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi na-
bytego w ramach programu sprzętu elektroni-
cznego i oprogramowania.

3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o na-

pędzie elektrycznym,
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej

posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której
zastosowano nowoczesne rozwiązania techni-
czne,

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej
posiadanej protezy kończyny,

4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez
zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie
wyższym. 

Adresatami programu są:

(Moduł I):

Obszar A Zadanie nr 1 – osoba niepełnosprawna, która posiada
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (a w przypadku
osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dys-
funkcję narządu ruchu. W przypadku osób w wieku emerytalnym wy-
magane jest zatrudnienie.

Obszar A Zadanie nr 2 – osoba niepełnosprawna w wieku akty-
wności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu. 

Obszar B Zadanie nr 1 – osoba niepełnosprawna, która posiada
znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku
życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn
górnych lub narządu wzroku. W przypadku osób w wieku emerytalnym
wymagane jest zatrudnienie.”

Obszar C Zadanie nr 1 – osoba niepełnosprawna, która posiada
znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku
życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcje uniemożli-
wiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego
o napędzie ręcznym. W przypadku osób w wieku emerytalnym wyma-
gane jest zatrudnienie.

Obszar C Zadanie nr 2 – osoba niepełnosprawna, która posiada
znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku
życia – orzeczenie o niepełnosprawności), która jest użytkownikiem
wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Obszar C Zadanie nr 3 oraz Zadanie nr 4 – osoba niepełnospra-
wna w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym – jeśli jest zatrud-
niona, po amputacji kończyn/ y, wobec której został orzeczony stopień
niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu
chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku
wsparcia udzielonego w programie.

Obszar D – osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodo-
wej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnospra-
wności, jest aktywna zawodowo i pełnio rolę opiekuna prawnego
dziecka. Przez aktywność zawodową należy rozumieć zatrudnienie lub
rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, albo jako osoba
poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

(Moduł II):
– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, 
– nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub

przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Zgodnie z wytycznymi PFRON oraz podaną na stronie www.pcpr.po-
wiatbl.pl informacją osoby niepełnosprawne mogły składać wnioski do
końca września br. 

MMaajjąącc  nnaa  uuwwaaddzzee  ppoottrrzzeebbyy  oossóóbb  nniieeppeełłnnoosspprraawwnnyycchh
zzaacchhęęccaammyy  ddoo  sskkłłaaddaanniiaa  wwnniioosskkóóww  
ww PPoowwiiaattoowwyymm  CCeennttrruumm  PPoommooccyy  RRooddzziinniiee  ww 22001144  rr..  

Informacje dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania
w roku 2014 zostaną podane do publicznej wiadomości na po-
czątku 2014 r. na stronie www.pcpr.powiatbl.pl. Zainteresowa-
ne osoby prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Lędzinach. Telefon: 32-324-08-12.

Lidia Żurek
Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie

AKTYWNY 
SAMORZĄD 

– PROGRAM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH



Koncert finałowy (27 października) w ko-
ściele św. Barbary w Bieruniu był ostatnim ak-
centem tegorocznego XIV Festiwalu Jesień Or-
ganowa w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim. 

Podczas ośmiu niedzielnych wieczorów
września i października wystąpiło ok. 80 arty-

stów, w tym m.in. Zespół Kamerali-
stów Miasta Lędziny, Bojszowska

Orkiestra „Ponticello”, pol-
sko-słowackie Duo Acco-

sphere, La Folia Ensem-
ble, Wojciech Różak
(Szwajcaria), Julian

Gembalski i wielu innych.
Nowością w stosunku do lat ubiegłych był

koncert w kościele Matki Boskiej Różańcowej
w Lędzinach, gdzie niedawno oddano do
użytku odrestaurowane małe organy z 1935
roku. Po raz pierwszy też festiwal gościł poza
granicami powiatu – w świątyni bł. Karoliny
Kózkówny w Tychach, w której istnieje nowy,
największy na Śląsku instrument mechani-
czny.

Na wszystkich festiwalowych spotkaniach
z muzyką były komplety, czasem nadkomple-
ty słuchaczy, co organizatorów najbardziej

cieszy. Dowodzi bowiem, że odbywająca się
pod auspicjami Starostwa Powiatowego im-
preza na stałe wrosła w kulturalny pejzaż re-
gionu i cieszy się niesłabnącym zaintereso-
waniem.

XIV Jesień Organowa już za nami. Nie mogę
zaanonsować kolejnego koncertu, ale mogę
zaprosić na następny, jubileuszowy XV festiwal.
Pierwszy koncert prawdopodobnie 7 września
2014 roku. A zatem – do zobaczenia. RJ

Omówienia wszystkich koncertów 
i serwis fotograficzny znajdują się na 

http://powiatbl.pl/aktualnosci/archiwalne
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