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Grzegorz Sztoler i Orkiestra Dęta z Chełmu odebrali CLEMENSY’2016 

Pamięć domowa, pamięć śląska
4– Bogu dziękuję za talent. Jestem robotnikiem 

słowa, przede wszystkim utożsamiam się z pisa-
niem. Teatr i film to mój „konik”. Dodatkowo – jak 
mówił kolega – jestem takim „spinaczem”: spinam, 
łączę różne środowiska. Jako twórcy tworzymy kulturę 
powiatu. Chcę, żeby powiat to nie była taka struktura 
administracyjna, ale także nasza wspólna dusza. Dzię-
kuję wszystkim, których spotkałem na swojej drodze 
twórczej. Doda mi to paliwa (mam nadzieję: rakietowe-
go!) do dalszej twórczości – powiedział Grzegorz Sztoler 
podczas uroczystej części sesji Rady Powiatu, zorgani-
zowanej 23 marca w sali lędzińskiego Piasta.
Grzegorz Sztoler, mieszkaniec Międzyrzecza, odebrał 
nagrodę Clemens Pro Arte, natomiast Gminna Orkiestra 
Dęta z Chełmu Śląskiego pod dyrekcją Michała Urbań-
czyka – Clemens Pro Cultura. Nagrody w kategorii 
Clemens Pro Publico Bono kapituła nie przyznała.
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Klaudia, Dominik i Wiktoria. Cała trójka wybrała szkoły średnie 
z naszego powiatu. Klaudia PZS w Bieruniu, Dominik LO 
w Bieruniu, a Wiktoria PZS w Lędzinach. Dlaczego?

Bo są takie jak oni. A oni są nowocześni i fajni, ale na serio myślą 
o swojej przyszłości. Klaudia tańczy hip-hop, Dominik śpiewająco 
mówi po rosyjsku, a Wiktoria polubiła chodzenie w mundurze. 
Znajdź Szkołę z Przyszłości na Facebooku i daj im lajka!
Dowiedz się, dlaczego wybrali podróż do przyszłości ze szkołami 
z powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

WIĘCEJ – W ŚRODKU TEGO WYDANIA!

4DOKOŃCZENIE NA STR. 4–5

Wielkie brawa otrzymali uczniowie Zespołu Szkół w Lędzinach – Goławcu, 
którzy wykonali fragment jednoaktówki pt. „Świniobici”.
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PRZEGLĄD
EMERYTURA KOMENDANTA

Po prawie 35 latach zawodowej 
służby, pełnionej cały czas w tyskiej 
straży pożarnej, na zaopatrzenie 
emerytalne przeszedł Komendant 
Miejski Państwowej Straży Pożarnej 
w Tychach, st. bryg. Kazimierz Utra-
ta. Pełnienie obowiązków Komen-
danta Miejskiego powierzone zostało 
st. bryg. Piotrowi Szojdzie, dotych-
czasowemu zastępcy.  Uroczystość 
zakończenia służby przez st. bryg. 
Kazimierza Utratę poprzedzona była 
przekazaniem tyskiej straży pożar-
nej nowego ciężkiego samochodu 
ratowniczo – gaśniczego oraz łodzi 
ratowniczej. 

SKATOWY MISTRZ POLSKI
W Bieruniu odbyły się XXXIII 
Indywidualne Mistrzostwa Polski 
w skacie w kategorii ogólnej. Kolejny 
raz znakomicie zaprezentował się 
nasz utytułowany zawodnik z Lędzin 
– Adam Kołodziejczyk (przypomnij-
my: zwycięzca XVI Mistrzostw Świata 
w skacie, w 2008 roku w hiszpańskiej 
miejscowości Calpe, gdzie wygrał 
rywalizację z blisko 600 zawodnikami 
ze wszystkich kontynentów w kate-
gorii indywidualnej).  Adam Kołodziej-
czyk z klubu skatowego OSP Lędziny 
został Mistrzem Polski, wyprzedzając 
bezpośrednio Mariusza Mordaka 
z klubu Piekus Suble w Tychach. 
Lista startowa mistrzostw liczyła 
ponad 90 nazwisk zawodników. 
Gratulujemy panu Adamowi i życzy-
my kolejnych zwycięstw! 

25-LECIE METROPOLII 
KATOWICKIEJ
26 marca odbyły się uroczyste 
obchody 25-lecia powołania Metro-
polii Katowickiej. W okolicznościo-
wej Eucharystii w Katedrze Chry-
stusa Króla oraz w poprzedzającym 
ją panelu dyskusyjnym  na temat 
Metropolia katowicka – szansa czy 
ryzyko duszpasterskiej i społecznej 
integracji?” uczestniczyli między 
innymi starosta Bernard Bednorz 
i przewodnicząca Rady Powiatu 
Anna Kubica i inni samorządowcy 
powiatu. Wśród zaproszonych par-
lamentarzystów był między innymi 
senator RP Czesław Ryszka.
Bernard Bednorz i Anna Kubi-
ca przekazali Jego Ekscelencji 
Wiktorowi Skworcowi – arcybisku-
powi,  metropolicie katowickiemu 
list okolicznościowy. , w którym 
czytamy między innymi:”…w imie-
niu własnym i samorządu Powiatu 
Bieruńsko–Lędzińskiego składamy 
serdeczne „Bóg zapłać” za współpra-
cę i pomoc”. 

4Przez wiele lat gminy wspierały wykonanie inwe-
stycji na drogach powiatowych. Teraz nadszedł 
czas swoistego rewanżu. Dzięki dobrej kondycji 
finansowej powiat zawarł umowy o partnerstwie 
i pomocy finansowej (w formie dotacji celowej) na 
realizację paru zadań  bardzo ważnych dla miast 
i gmin powiatu. Są nimi: 

BIERUŃ
  Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta 

Bierunia – etap 2, w tym przebudowa dróg: ks. 
Jana Trochy nr 480032S, ks. Pawła Macierzyń-
skiego nr 480033S, Wylotowej nr 480037S.

  Przebudowa drogi ks. Kudery nr 480032S wraz 
z poprawą bezpieczeństwa przy ul. Krakowskiej 
nr 480028S.

  Przebudowa drogi wraz z budową ciągu pieszo–
rowerowego po starym śladzie ul. Wylotowej, 
dokumentacja techniczna”. 

Wysokość pomocy finansowej: 700 tys. zł. 

LĘDZINY
  Przebudowa drogi gminnej nr 580214S wraz 

z budową oświetlenia drogowego (ul. Miła) 
w Lędzinach. 

Wysokość pomocy finansowej: 100 tys. zł. 

BOJSZOWY
  Przebudowa drogi gminnej nr 670 910 S – ulicy 

Bliskiej w Bojszowach i przyległej do niej drogi 
bocznej wraz z budową kanalizacji deszczowej 
i oświetlenia ulicznego. 

Wysokość pomocy finansowej: 300 tys. zł.



3 kwietnia starosta Bernard Bednorz i dyrektor 
Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu Arka-
diusz Grygierek podpisali umowę z Firmą Usłu-
gowo–Budowlaną FIL – BUD Zbigniew Ziarkowski 
z Katowic przebudowę drogi powiatowej 5904S, ul. 
Bogusławskiego w Bieruniu oraz dróg powiatowych 
5904S, ul. Szenwalda i 5921S, ul. Goławieckiej 
w Lędzinach.

Zadanie to będzie realizowane jako tzw. sche-
tynówka. W 2016 roku Powiat Bieruńsko–Lędziń-
ski wnioskował o to w ramach Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na 
lata 2016–2019. Na liście dotyczącej dróg powiato-
wych zakwalifikowanych do dofinansowania znala-
zło się 14 zadań na łączną kwotę dofinansowania 
z budżetu państwa w wysokości 26 202 704,00 zł. 
W tej liczbie był wniosek powiatu. Nasze zadanie, 

o wartości 3 mln zł, finansowo  wsparły Bieruń (300 
tys. zł) i Lędziny (500 tys. zł). 

Wykonawca (FIL – BUD) przejął plac budowy. 
Planowane zakończenie robót to koniec sierpnia 
bieżącego roku. 

Podczas podpisywania umowy starosta Bernard 
Bednorz wskazał Walentego Goczoła jako osobę 
bezpośrednio nadzorującą tę inwestycję z ramie-
nia Zarządu Powiatu. 

Podkreślając bogate, wieloletnie doświadczenie 
radnego Goczoła w drogowych robotach budowla-
nych, pół żartem – pół serio ostrzegł wykonawców, 
że „łatwo nie będzie”. R

Na naszych drogach

WALENTY GOCZOŁ to długolet-
ni samorządowiec. Zanim doszło do 
usamodzielnienia Imielina był rad-
nym tej dzielnicy w Mysłowicach, 
potem radnym miejskim w Imielinie, 
obecnie trzecią kadencję jest radnym 
powiatowym. Do 2003 roku prowa-
dził własną firmę świadczącą usługi 
budowlano–drogowe, którą przekazał 
synowi, zachowując stanowisko pre-
zesa i inspektora nadzoru. Od lutego 
tego roku jest poza firmą, „w stanie 
spoczynku”.
  Jako radny miał pan szereg 

uwag i zastrzeżeń dotyczących 
niektórych  procedur w staro-
stwie, podejmowania decyzji, 
funkcjonowania Powiatowego 
Zarządu Dróg i wykonawstwa 
inwestycji drogowych. Teraz 
– będąc członkiem Zarządu 
Powiatu – odpowiada pan za 

inwestycje i przedsięwzięcia 
drogowe. Co zamierza pan 
zmienić?

WG: – Przede wszystkim należy 
wzmocnić Powiatowy Zarząd Dróg, 
a przez to nadzór nad wykonawca-
mi i wykonawstwem robót. Podsta-
wą jest rzetelność i terminowość 
wykonania, zgodnie z projektem, 
przy użyciu właściwego, dobrej 
jakości materiału,  uczciwie. W tym 
jest cały sens. 

Jeżeli wykonawca okazuje się nie-
rzetelny, to trzeba mu podziękować 
i zerwać umowę. Wykonawca nie jest 
kolegą dla powiatu. Nie można mu 
folgować, dopuścić do marnowania 
pieniędzy i czasu. Kiedy coś okazuje 
się nie tak, za rok-dwa firmy nie ma, 
ale zostaje Zarząd Powiatu, starosta, 
członek zarządu, a przede wszyst-
kim zła droga, straty i wstyd. Moim 

obecnym zadaniem – jako nieetato-
wego członka Zarządu Powiatu jest 
tego pilnować. Oczywiście, w ramach 
swoich kompetencji. Od niedawna 
jest nowy, młody i energiczny dyrek-

tor Powiatowego Zarządu Dróg, z któ-
rym – jak sądzę – znaleźliśmy wspól-
ny język. Jeżeli zechce skorzystać 
z mojego doświadczenia – chętnie 
mu pomogę. R

UWAGA! MOŻNA UZYSKAĆ DOTACJĘ NA WYMIANĘ PIECA
Nie wolno jednak przegapić terminu: od 15 do 26 maja 2017

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił Program SMOG STOP: 
„Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”.

Osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaś-
cicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego mogą 
ubiegać się o dofinansowanie (dotację) pod warunkiem, 
że wymienią źródło ciepła w użytkowanym 
i ogrzewanym obiekcie. 

Podstawowe warunki uzyskania dotacji:
–  fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła 

ciepła opalanego paliwem stałym pracującego 
na potrzeby centralnego ogrzewania,

– zabudowa nowego źródła,
– dostarczenie wraz z wnioskiem o dotację:
a)  zdjęcia obecnego źródła lub w przypadku 

jego likwidacji przed dniem 15.05.2017 roku 
imiennego dokumentu zezłomowania - karty 
przekazania odpadu (za wyjątkiem likwida-
cji – rozbiórki pieców kaflowych lub trzonów 

kuchennych - wówczas wymagane są protoko-
ły potwierdzające wykonanie prac);

b)  zdjęcia budynku w zakresie w jakim planowana 
jest do przeprowadzenia jego termoizolacja. 

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE PRZYJMOWANE 
BĘDĄ OD 15 DO 26 MAJA 2017 ROKU. 

Można je będzie składać w siedzibie Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 w godzinach od 
7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu 
do Funduszu). Więcej informacji na temat programu (regu-
lamin, wzór wniosku, protokoły, oświadczenia) można 
pobrać ze strony www.wfosigw.katowice.pl (Likwidacja 
niskiej emisji - Program SMOG STOP)

UWAGA! Wnioski złożone przed lub po terminie 
naboru nie będą rozpatrywane.

Przed rozpoczęciem naboru zostanie uruchomiony 
w siedzibie Funduszu w Katowicach Punkt Konsultacyjny, 
czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 14.00,  w któ-
rym pracownicy WFOŚiGW udzielać będą szczegółowych 
informacji na temat programu.

TELEFON KONTAKTOWY: 32 60 32 252

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA JEDNOGŁOŚNIE
7 kwietnia Sejmik Województwa Śląskiego jednogłośnie 
przyjął  uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze 
województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji 
instalacji, w których następuje spalanie paliw. Przedstawio-
na wyżej oferta WFOŚiGW to kolejny krok w kierunku prze-
ciwdziałanie niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza.
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Umowa z FIL–BUDEM została zawarta.

Walenty Goczoł na wizji lokalnej w terenie.
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  Minęło wiele tygodni od 
decyzji i działań, które 
doprowadziły do zmian 
w Zarządzie i Radzie Powia-
tu. Na początek z funkcji 
wicestarosty i nieetatowego 
członka zarządu – na pański 
wniosek – odwołani zostali 
Henryk Barcik i Łukasz Ode-
lga, osoby ze wspólnej listy 
wyborczej, z którymi współ-
pracował pan, raczej bezkon-
fliktowo,  już w poprzedniej 
kadencji. Co było powodem 
pańskiej decyzji?

BERNARD BEDNORZ: – Zarząd 
Powiatu to nie jest samodzielne sta-
nowisko, to drużyna, członkowie 
zarządu to jak palce jednej ręki – pra-
cują wspólnie i dla dobra wspólnego, 
dla dobra ludzi którzy im zaufali 
i ich wybrali, jeden drugiego wspie-
ra, jeden na drugiego może zawsze 
liczyć. Starosta w tym zespole ma 
bardzo silną pozycję, jest w stanie 
chronić cały zespół pod warunkiem, 
że każdy w zespole robi swoje i każdy 
dba o wizerunek całego zespołu.

Przed objęciem funkcji staro-
sty, przez osiem lat byłem zastępcą 
poprzedniego starosty pana Piotra 
Czarnynogi, z tego przez cztery lata 
nie byłem nawet radnym powiato-
wym, byłem wynajętym przez radę 
powiatu urzędnikiem na stanowisku 
wicestarosty.  Była to bardzo niewy-
godna dla mnie sytuacja, bo nawet nie 
chronił mnie tzw. „immunitet radnego 
powiatowego”, nie mogłem głosować 
na posiedzeniach rady, pracę mogłem 
stracić każdego dnia bez możliwości 
odwoływania się gdziekolwiek. Nie 
wyobrażałem sobie jednak, aby kwe-
stionować decyzje mojego przełożo-
nego (starosty). Moja rola w zarządzie 
była zdefiniowana – byłem pierwszym 
jego zastępcą na dobre i na złe. Nikt na 
siłę mnie na tym stanowisku nie trzy-
mał, ja też znałem swoją rolę w zarzą-
dzie. Absolutoria przez 10 lat rokrocz-
nie mieliśmy jednogłośnie – to znaczy 
że ocena naszej pracy była doskonała. 

I taki był obraz zarządu. Pracowali-
śmy wtedy w doskonałym trzyosobo-
wym składzie. Trzecim do kompletu 
w zarządzie był śp. dyrektor szkoły 
pan Sylwester Łakota, po nim Czesław 
Orzegowski (obydwaj z Lędzin). Nie 
było dyskusji, która gmina jest waż-
niejsza, które zadanie pilniejsze, byli-
śmy ponad podziałami – robiliśmy to 
co należało i było najlepsze dla budże-
tu, a przypadkowe „pożary” niezrozu-
mienia naszych decyzji przez radnych 
powiatowych każdy z nas „gasił” oso-
biście w swoich okręgach wyborczych.  
To była drużyna. 

W tym odwołanym przeze mnie 
zarządzie coś zaczęło szwankować, 
nie dało się zatem pracować tak jak 

dawniej, planowo i spokojnie. Bo 
oprócz pracy były też kwestie oso-
bistych kontaktów z radnymi z włas-
nych okręgów wyborczych. Ten seg-
ment współpracy w okręgach Bieruń 
i Lędziny całkowicie legł w gruzach. 

Członkowie zarządu utracili wspar-
cie swoich własnych radnych, nie 
rozmawiali ze sobą, zostali sami, nie 
rozmawiali nawet z własnymi bur-
mistrzami. Tak nie da się pracować, 
nie można tak budować pozytywnego 
wizerunku firmy! Możemy się różnić, 
ale musimy rozmawiać, musimy być 
razem. Tego zaczęło brakować.  

Nie byłem w stanie dłużej ciąg-
nąć sam roboty, nie byłem w stanie 
sam zadbać o powiatowe interesy 

Lędzin bez wsparcia członka zarzą-
du z Lędzin. Nie było moją rolą „kolę-
dować” u burmistrza Lędzin w spra-
wach dla powiatu ważnych, wspierać 
„burmistrzowskie” kierunki rozwoju 
miasta, wspólnie z nim realizować 
jego wizję, w którą powiat powinien 
się tylko wpisywać i wspierać dzia-
łania burmistrza dla rozwoju swojego 
miasta. Miarą postępu i rozwoju mia-
sta, gminy czy regionu jest odwaga 
rządzących, mnie jej nigdy nie brako-
wało, a kiedy się jeszcze ma popar-
cie pozostałych członków zarządu 
to góry można przenosić. Za szefem 
idzie się jak strażak w ogień, szcze-
gólnie jeśli pracuje się już sześć lat 
razem. 

  Dlaczego na funkcję wice-
starosty rekomendował pan 
radnego Mariusza Żołnę, 
radnego Henryka Paruzela 
na członka zarządu (naj-
pierw nieetatowego, później 
etatowego), a dodatkowo 
radnego Walentego Goczo-
ła jako czwartego członka 
zarządu? Przecież ci pano-
wie nie oszczędzali staro-
ście krytyki, a dwaj nawet 
podpisali się pod koniec 
ubiegłego roku pod wnio-
skiem o odwołanie zarzą-
du.

DOKOŃCZENIE NA STR. 6

Zarząd musi być 
jak drużyna

Rozmowa z BERNARDEM BEDNORZEM, 
starostą bieruńsko-lędzińskim
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Zarząd Powiatu w nowym, pełnym składzie: Henryk Paruzel, Bernard Bednorz, Mariusz  Żołna, Walenty Goczoł.
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Pamięć domowa, pamięć śląska4Nagrody, pamiątkowe statuetki 
i dyplomy wręczyli starosta Bernard 
Bednorz i przewodnicząca Rady 
Powiatu Anna Kubica. Laudacje na 
cześć nagrodzonych wygłosili Wie-
sława Konopelska – redaktor naczel-
na miesięcznika „Śląsk” i Grzegorz 
Poloczek – satyryk, piosenkarz, 
aktor kabaretu „Rak”. Piękne, oko-
licznościowe gratulacje przekazali 
senator Czesław Ryszka, wójtowie 
gmin Bojszowy i Chełm Śląski, z któ-
rych pochodzą laureaci oraz ceniony 
pisarz, folklorysta, działacz kultury 
Alojzy Lysko.

W części artystycznej wystąpi-
ła – nagrodzona dużymi brawami 
– grupa młodych aktorów z Zespołu 
Szkół w Lędzinach – Goławcu, która 
przedstawiła fragment jednoaktów-
ki autorstwa Grzegorza Sztolera pt. 
„Świniobici”. Zaprezentowała się 

również chełmska orkiestra, z którą 
jedną piosenkę wykonał Grzegorz 
Poloczek. 

W uroczystości uczestniczyli 
byli laureaci Clemensów – Nagrody 
Starosty Bieruńsko–Lędzińskiego 
w Dziedzinie Kultury, nominowani, 
a także przedstawiciele samorzą-
dów powiatu, jego miast i gmin, pre-
zydent Mysłowic i starosta pszczyń-
ski. Obecna była delegacja z Kraju 
Ołomunieckiego z wicemarszał-
kiem Daliborem Horakiem i Janem 
Vlčkiem – wiceburmistrzem z part-
nerskiego Uniczowa w Republice 
Czeskiej. W gronie zaproszonych 
byli przyjaciele i krewni laureatów, 
pracownicy urzędów i jednostek 
samorządowych, zwłaszcza kul-
turalnych i oświatowych naszego 
powiatu. 

MR
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Pamięć domowa, pamięć śląska POWIEDZIELI
4ANNA KUBICA
– Znaczenie tego wyróżnienia, jakim jest statuetka Clemensa nie jest jedy-
nie symboliczne. Uhonorowanie liderów w dziedzinie kultury podkreśla rolę 
samej kultury. Bez niej nie jest możliwe budowanie nowoczesnego, kreatyw-
nego i innowacyjnego społeczeństwa zdolnego do odpowiadania na wyzwania 
nowych czasów. Nie możemy tego nie doceniać. Dlatego składam najserdecz-
niejsze podziękowania wszystkim nominowanym i dotychczasowym laurea-
tom za to, że dzielą się swoimi zdolnościami i talentami, pobudzają nas do 
moralnych, humanistycznych refleksji. To oni w istotny sposób wpływają na 
nasze myśli, wyobrażenia, odbiór świata, a w efekcie także postępowanie.

Od zarania powiatu bieruńsko–lędzińskiego kultura zajęła istotne miejsce 
w działaniach naszego samorządu. Chcemy ten stan rzeczy utrzymać. Doce-
niając jej rolę, na miarę możliwości miast i gmin powiatu, staramy się stwo-
rzyć twórcom jak najlepsze warunki, wspierać kolejne inicjatywy i przedsię-
wzięcia artystyczne. 

Naszą wielką radością i dumą są sukcesy naszych twórców w regionie, 
w kraju i poza granicami. Szczególną radość i optymizm budzą osiągnięcia 
naszej młodzieży.

4CZESŁAW RYSZKA:
–  Gratuluję wyróżnienia, gratuluję kapitule – to był bardzo 
trafny wybór. Życzę laureatom dalszego rozwoju twórczo-
ści. 

4DALIBOR HORAK:
– Miło mi być tutaj. Zwłaszcza, że jestem historykiem, 
piszę książki historyczne  i jestem muzykiem – gram na 
kontrabasie i organach, Gratuluję! Orkiestra grała, jakby 
była z Czech, a nie z Polski.

4STANISŁAW JAGODA:
– Gratuluję kapitule trafnych wyborów. Życzę sukcesów. Szczególnie mi miło, 
że część tego wieczoru upłynęła „na chełmską nutę”.

4HENRYK UTRATA:
– Grzegorz jest nie tylko robotnikiem, nie tylko pracuje dla ducha... Jest także 
zaangażowanym społecznikiem, był radnym. Cała gmina się cieszy z jego 
nagrody, bo to kolejny Clemens dla mieszkańca gminy bojszowskiej. Mamy 
Clemensy w każdej kategorii.

4ALOJZY LYSKO: 
– Każda władza, od Nowego Jorku po Tokio, czuwa nad 
pamięcią zborową i walczy o nią, chce nad nią panować. 
Ma swoje narzędzia: media, programy edukacyjne, woj-
sko i wiele innych instytucji, Chce panować nad pamię-
cią, bo kto panuje nad pamięcią, panuje też nad prze-
szłością. A kto panuje nad przeszłością, panuje też nad 

teraźniejszością. I gdyby całkowicie miała tę władzę, to byśmy wszyscy byli 
w 100 procentach indoktrynowani. Ci w Nowym Jorku, ci w Paryżu, my też, 
tu pod Warszawą, w Moskwie, a nie wiem, jak tam w Tokio. 

Całe szczęście, że jest jeszcze pamięć domowa. Ta najpiękniejsza pamięć 
która jest zmitologizowana, która jest cudownie nostalgiczna i która jest 
– właśnie – nieśmiertelna! I dobrze, że jesteś, Grzesiu, bo ty jesteś straż-
nikiem tej pamięci, Ty chodzisz i wydobywasz prawdę we wspomnieniach 
ludzi, w ich relacjach. Ty widzisz piękno i prawdę w rzeczach takich, jak 
święty obrazek u babci czy pamiątkę jakąś z wojny i ty z tego robisz praw-
dę. I dobrze, bo dzięki tobie nie zapominamy. Powtórzę to, co powiedziałem 
parę dni temu Romkowi Nydze, również laureatowi Clemensa: zapomina-
nie to jest nasza zgoda na unicestwienie historii, naszej tradycji i naszej 
pamięci Dziękuję ci, Grzegorzu, że nie pozwalasz nam zapomnieć.

To dla Ciebie.
A orkiestrze chcę powiedzieć coś takiego (śpiew): Na stepach za Dzikim 

Bajkałem… Takiej pieśni uczyli nas w dzieciństwie. A czy ktoś wiedział, że to 
jest indoktrynacja? Że z nas zaczynają robić młodych komunistów? No dobrze, 
oparliśmy się temu właśnie dzięki pamięci domowej, dzięki rodzinie, dzięki 
śląskiemu domowi, który jest twierdzą. No to potem przyszedł nieporządek 
i zaś żeśmy śpiewali: Deszcze niespokojne, potargały sad…  Znowu trzeba się 
było dostosować i znowu się trzeba było opierać. Chciałem wam wszystkim 
zaśpiewać pieśniczkę, którą śpiewajmy jak Ojcze Nasz: Ja jestem stąd, Ja tu 
należę, Tu jest mój dom, rodzinny dom. Tu żyje się, prawdziwie szczerze, to 
każdy wie, kto jak ja jest stąd… (piosenka zespołu Gang Marcela – red.). Ta 
pieśniczka jest odporna na mur – beton na indoktrynację. Tyle chciałem Wam 
powiedzieć, gratuluję Wam, kochani…
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PRZEGLĄD
POWIATOWA KOMISJA 
BEZPIECZEŃSTWA 
I PORZĄDKU
4 kwietnia odbyło się inaugurujące 
kadencję 2017–2019 posiedzenie 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
powołanej na mocy Zarządzenia 
Starosty Bieruńsko–Lędzińskiego. 
Komisja przyjęła plan pracy na 
całą kadencję, analizowała stan 
przestępczości i jej zwalczania na 
terenie powiatu bieruńsko–lędziń-
skiego w roku 2016.
W skład komisji wchodzą: Ber-
nard Bednorz – przewodniczący, 
Mariusz Żołna i Czesław Kłyk 
– delegowani przez Radę Powiatu 
Bieruńsko–Lędzińskiego, Kry-
stian Grzesica , Mariusz Gaweł 
i Stanisław Jagoda – powołani 
przez starostę, Szymon Jeleń 
i Jakub Momot – delegowani przez 
Komendanta Powiatowego Policji, 
Elżbieta Tkaczewska–Kuk  i Moni-
ka Stalmach–Ćwikowska – wskaza-
ne przez Prokuratora Okręgowego 
w Katowicach oraz Henryk Nikiel 
– sekretarz komisji. 

KLASY MUNDUROWE I ICH 
ZNACZENIE

Rolą klas mundurowych jest, oprócz 
kształcenia ogólnego mającego na 
celu zdanie z pozytywnym wyni-
kiem egzaminu maturalnego, także 
przygotowanie uczniów do pracy 
w służbach mundurowych. Młodzież 
w tym celu zdobywa odpowiednią 
wiedzę o poszczególnych służbach, 
uczestniczy w różnego rodzaju 
ćwiczeniach i testach sprawnoś-
ciowych, a także uczy się musztry 
i zasad noszenia munduru.
Z udziałem wicewojewody Mariusza 
Trepki w PZS w Lędzinach odbyła 
się Wojewódzka Konferencja Klas 
Mundurowych pod nazwą „Rola 
i znaczenie klas mundurowych 
w procesie kształtowania postaw 
patriotycznych i prospołecznych 
młodzieży”. Konferencja, w której 
uczestniczyli przedstawiciele służb 
oraz szkół mundurowych, zosta-
ła zainicjowana przez śląskiego 
kuratora oświaty Urszulę Bauer 
i dyrektorkę PZS Ewę Matusik.
Podczas konferencji dyskutowano 
na temat funkcji, jaką odgrywają 
klasy mundurowe, współpracy szkół 
ze służbami oraz poszczególnych 
zagadnień dotyczących służby 
wojskowej. Odbył się również pokaz 
sztuk walki w wykonaniu ucz-
niów lędzińskiej szkoły, w którym 
zaprezentowano m.in. techniki 
samoobrony. 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 3

– Coś „pękło” w starym zarządzie. 
Grupa radnych która podpisała wnio-
sek o odwołanie zarządu zrobiła to 
raczej w akcie desperacji na moją 
bezczynność w podejmowaniu decy-
zji i poprawieniu sytuacji w radzie. 
Tajemnicą poliszynela było też to, że 
w trudnej dla mnie sytuacji życiowej 
rok temu Rada Powiatu, organizacje 
kościelne, Caritas, stowarzyszenia 
i wiele osób prywatnych, posłów, 
senatorów udzieliło mi poręczenia 
społecznego, abym mógł wrócić do 
pracy. 

Poparcia tego nie udzielił mi dwu-
osobowy wówczas Zarząd Powiatu 
pod kierownictwem wicestarosty Bar-
cika. Bardzo prosiłem go o to, sugero-
wali to nawet opozycyjni radni – pozo-
stał niewzruszony. Dałem sobie radę 
bez tego wsparcia, ale zadra pozo-
stała. Wielu radnych wtedy mówiło, 
że właśnie wówczas powinienem był 
podjąć decyzję o odwołaniu zastęp-
ców, ale nie posłuchałem. Dopiero 
wniosek o odwołanie zarządu zrobił 
swoje.  

Jako szef zarządu musiałem to 
naprawić. Odwołując obydwu zastęp-
ców starałem się przy powołaniu 
nowych zachować utrwalone od 16. 
lat funkcjonowania powiatu zasady 
reprezentatywności gmin powiatu, 
W pierwszej kadencji Rady Powiatu 
w latach 1999–2002 zarząd powia-
tu był pięcioosobowy i każda gmina 
miała w nim swojego przedstawicie-
la. Zmierzałem w tym kierunku, zro-
zumiałem, że sam wszystkiego nie 
zrobię. Drugim istotnym elementem 
nowego zarządu było powołanie do 
zarządu przedstawicieli wszystkich 
opcji politycznych niezależnie od ich 
dotychczasowych ról w radzie. Zro-
zumiałem, że aby budować, trzeba 
przełamać bariery i rozmawiać ze 
wszystkimi, także z opozycyjnymi 
radnymi. 

Najlepszymi kandydatami, któ-
rzy wyrazili wolę pracy pod moją 
komendą, byli panowie: Mariusz 
Żołna reprezentujący Lędziny, Hen-
ryk Paruzel reprezentujący Bieruń 
i Walenty Goczoł, reprezentujący 
Imielin. Czy zrobiłem dobrze –  czas 
pokaże. Jedno wiem: zaangażowa-
li się w swoje nowe role, wspierają 
mnie, są kreatywni i odważni. Ich 
doświadczenia nie muszę rekomen-
dować. Każdemu też przydzieliłem 
obowiązki, w których czują się najle-
piej. Efekty już widać. 

  Podczas dyskusji na sesji 
Rady Powiatu i w mediach 

został pan skrytykowany za 
swoje działania, za okrawa-
nie budżetu powiatu rocznie 
o niemałą kwotę na mie-
sięczne uposażenie nowego 
członka zarządu. Potem były 
jeszcze podwyżki diet rad-
nych. Warto było tę „żabę” 
połykać?

– Rolą opozycji jest krytykować. Do tego 
się przyzwyczaiłem. Od kiedy objąłem 
urząd starosty w 2010 roku powiat 
awansował na lidera inwestowania 
w Polsce. Rokrocznie odbieraliśmy naj-
wyższe nagrody, statuetki Kazimierza 
w rankingu czasopisma „Wspólnota”. 
W pierwszej mojej kadencji starosty 
powiat „zarabiał” codziennie po 73 
tys. złotych. Łącznie za cztery lata 
pozyskaliśmy do budżetu powiatu pra-
wie 110 milionów złotych ze środków 
zewnętrznych. Żaden powiat w Polsce 
nie miał takich wyników. Nikt nigdy 
za to nie dziękował. Byliśmy najlepsi 
w Polsce, podawani za wzór zaradno-
ści i dobrego rządzenia, a jednak rada 
nie dawała nam absolutorium jedno-
głośnie – tak jak w latach poprzednich. 
Zatem: co było nie tak? Czy to zarząd 
jest zły, czy też ocena niesprawiedli-
wa? Z życia wiadomo, że prymusów 
prawie nikt nie lubi, a szczególnie nie-
uki i nieudacznicy.

Powiat nie ma żadnych problemów 
finansowych, praktycznie nie ma 
zadłużenia, na lokatach bankowych 
mamy kilka milionów złotych, stać 
nas na to, aby pomagać finansowo 
gminom. Czyż zatem wzrost kosztów 
zarządu jest aż tak dużym naduży-
ciem, kiedy osiąga się takie wskaź-
niki i realizuje dużo ważniejsze cele, 
jakimi będą lepsze drogi i szkoły? 
Zadziwiają mnie propozycje, żeby za 
te pieniądze, z oszczędności poprze-
targowych, np. położyć asfalt na 
kawałku jakiejś drogi. Jakiż to żałos-
ny sposób inwestowania – wydać pie-
niądze dla samego wydania!

  Jaki jest obecny podział 
obowiązków w Zarządzie? 
Jakie są priorytety działania 
Zarządu na rok bieżący, do 
końca kadencji?

– Podział ról jest jasny. Wicestaro-
sta Mariusz Żołna odpowiada za 
szkolnictwo, ochronę środowiska, 
budownictwo i architekturę – tak, 
jak poprzedni wicestarosta. Członek 
zarządu Henryk Paruzel odciążył 
mnie w zakresie spraw związanych 
z PCPR–em, rodzinami zastępczy-
mi, pomocą społeczną, zaś członek 
zarządu Walenty Goczoł odpowiada 

za cały kiedyś podległy mnie segment 
drogowy,  za wszystkie inwestycje 
drogowe, za nadzór nad nimi – jest 
przecież fachowcem w tej branży, 
myślę że nauczy dobrej roboty wyko-
nawców. Każdy z członków zarządu 
dostał zadanie, każdy przedstawił 
swoją koncepcję zarządzania swoim 
„odcinkiem robót”. Wicestarosta 
ma zrobić dobry nabór do szkół. Do 
końca kadencji zmienią się nie do 
poznania szczególnie wystrój hal 
sportowych, korytarzy, sal lekcyj-
nych we wszystkich trzech placów-
kach. To mają być „perły” w szkolni-
ctwie, przecież dojdą do nas dodat-
kowe roczniki uczniów z gimnazjum, 
muszą czuć się u nas dobrze. I wiem 
że to się uda. A wiem po ostatniej 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy 
Elektrycznej i Elektronicznej zorga-
nizowanej w naszym PZS–ie w Bie-
runiu, do którego zjechała młodzież 
z całej Polski i pytała, czy ta szkoła 
aby na pewno jest szkołą publicz-
ną a nie prywatną, bo oni w żadnej 
szkole jeszcze nie widzieli tak pięk-
nych … toalet. Okazuje się, że to, co 
dla nas jest standardem, dla innych 
jest marzeniem. A pracownia gastro-
nomiczna w tej szkole to pokazówka 
kuchni najlepszej restauracji świa-
towej klasy. Słuchaliśmy tego z nie-
ukrywaną dumą.

W zakresie drogowym już jesteśmy 
po przetargu na tzw. „schetynówkę” 
na ciąg ulic Bogusławskiego, Szen-
walda i Goławiecką. Plac budowy 
został przekazany i sądzę, że będzie 
to pokazowa budowa drogowa pod 
nadzorem członka zarządu Walente-
go Goczoła. Zaczynamy po świętach 
wielkanocnych, zakończenie planuje-
my na 31 sierpnia 2017 roku. Do tego 
dochodzi budowa zatoki autobusowej 
obok cmentarza przy ul. Barwnej 
w Bojszowach, budowa wjazdów do 

posesji na ul Goławieckiej i  wyko-
nanie kilku następnych dokumentacji 
projektowych.

W zakresie należącym do Henry-
ka Paruzela (poza sprawami rodzin 
zastępczych) będzie cały segment 
budowy a następnie organizacji Cen-
trum Usług Społecznych w Lędzi-
nach. Czekamy z ostateczną decy-
zją na dofinansowanie kwotą prawie 
7 mln złotych przebudowy starej 
maszyny wyciągowej po kopalni Piast 
w Lędzinach na CUS. To innowacyjny 
projekt, bardzo ważny dla seniorów 
w naszym powiecie. 

  Powiat z powodzeniem pozy-
skuje kolejne środki na rea-
lizację swych zadań. Jakimi 
kwotami i jakimi przedsię-
wzięciami może się pochwa-
lić?

– Kilka inwestycji jest realizowanych, 
kolejne czekają. Liczymy, że powiat 
otrzyma jeszcze w tym roku kolej-
ną „schetynówkę”  i przebudujemy 
drogi w centrum Bojszów Starych 
(ul. Gaikowa, Jedlińska). Musimy 
dokończyć ścieżkę rowerową przy 
ul. Chemików w Bieruniu, ruszamy 
już w tym roku z przebudową pra-
cowni zawodowych w PZS w Bieru-
niu, rozpoczynamy pełne remonty 
hal sportowych w obydwu szkołach 
w Bieruniu i Lędzinach, remonty 
korytarzy i sal lekcyjnych. To tylko 
niektóre z ważniejszych. Przygo-
towujemy się do kolejnych dwóch 
„schetynówek” w Nowym Bieruniu 
(ul. Remizowa, Ofiar Oświęcimskich 
i Kosynierów) i Oficerskiej w Lędzi-
nach oraz do przebudowy ul. Sateli-
ckiej w Imielinie w ramach RPO WSL 
2014–2020. Mamy gotowych kilka 
dokumentacji przyszłych inwestycji. 
Planów mamy sporo. R

Zarząd musi być  
jak drużyna
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4Kolejne XVIII Powiatowe Igrzyska Osób Niepełnosprawnych odbędą się 
14 czerwca na stadionie MKS w Lędzinach w godz. 9.00 – 13.00. 

Na pierwszych spotkaniach Komitetów:  Honorowego i Organizacyjnego 
Igrzysk, którymi kierują Anna Kubica i Bernard Bednorz,  poczyniono niezbęd-
ne ustalenia programowo-organizacyjne.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu do kibicowania uczestnikom 
tej najstarszej i największej w naszym regionie imprezy integracyjnej. 

4W niedzielę, 9 kwietnia Lędziny, 
Imielin i Chełm Śląski były miejscem 
planu filmowego. Na drogach powia-
towych na pograniczu trzech wymie-
nionych gmin realizowane były ujęcia 
do fabularnego debiutu w reżyserii 
i na podstawie scenariusza Beaty 
Dzianowicz. Film nosi roboczy tytuł 
„Justa” i jest to kino współczesne, 
obyczajowo–sensacyjne. W filmie 
występują m.in. Ewa Kaim i Dariusz 
Chojnacki. 

Podczas pomocniczych czynności, 
jakie policja wykonuje na rzecz woj-
ska, Justa – policjantka z wojewódz-
kiej komendy – zostaje wzięta na 
zakładnika. Na dodatek w czasie akcji 

ginie świadek koronny. Juście udaje 
się ujść z życiem – człowiek, który 
ją porwał, były komandos o ksywie 
Bacia, jest jej kolegą z podstawówki. 
Mają za sobą wspólne doświadcze-
nia, niegdyś byli sobie bliscy….

– Film to opowieść o zawodowych, 
rodzinnych i osobistych perypetiach 
policjantki. Są morderstwa, porwa-
nia, szantaże, wątki erotyczne, nie-
spodziewane zwroty akcji – powie-
działa nam kierownik produkcji Maja 
Zupok.

Film powinien wejść na ekrany kin 
pod koniec bieżącego roku. Ciekawe, 
czy rozpoznamy w nim nasze powia-
towe plenery?  MR

Czerwcowe igrzyska 
po raz XVIII

4Redakcja strony internetowej 
„Szwarne.info” z inspiracji dra Grze-
gorza Sztolera, laureata nagrody 
Clemens Pro Arte’2016, organizuje 
spotkanie działaczy kultury i twór-
ców, przedstawicieli organizacji i sto-
warzyszeń społeczno-kulturalnych, 
działających na terenie naszego 
powiatu. Odbędzie się ono 21 kwiet-
nia br. (piątek) o godz. 18.00 w sie-
dzibie Klubu Plastyka Kontrast przy 
Placu Farskim w Lędzinach.

Spotkanie jest otwarte i ma cha-
rakter roboczy. Ramowy program 
obrad przewiduje m.in. dyskusję 

nad celami i formami ewentualnej 
współpracy i ewentualne powołanie 
forum lokalnych organizacji i stowa-
rzyszeń.

Inicjatywa ta jest całkowicie oddol-
na, niezależna. Naszym celem będzie 
zachowanie tej niezależności i liczy-
my, że lokalni działacze i twórcy oraz 
przedstawiciele organizacji i stowa-
rzyszeń podzielą nasz punkt widze-
nia. Cele, plany i formy ewentualnej 
naszej współpracy ustalimy wspól-
nie.

 Mirosław Leszczyk 

– koordynator z ramieniaredakcji „Szwarne.info”

Forum lokalnych działaczy kultury
i twórców oraz organizacji i stowarzyszeń 
społeczno-kulturalnych

Powiat gra w filmie

Na planie filmu „Justa”. 
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4Opieka nad osobami w podeszłym 
wieku, osobami starszymi nie zawsze 
już samodzielnymi jest jednym z wielu 
powiatowych zadań publicznych 
o charakterze ponadgminnym. Dla 
rozwiązania tego problemu i stwo-
rzenia możliwości prawidłowego 
sprawowania opieki nad mieszkań-
cami seniorami, powiat już w 2007 
roku rozpoczął starania o pozyska-
nie obiektów i terenów na ten cel. 
W końcu 2009 roku powiat przejął 
ze Skarbu Państwa poprzemysłowy 
budynek maszyn wyciągowych byłe-
go szybu Kopalni Piast w Lędzinach. 
”Prezent” Skarbu Państwa był nie-
przypadkowy, bowiem budynku tego 
nikt nie chciał. Sam obiekt odstraszał 
potencjalnych nabywców z prozaicz-
nych powodów: koszt tylko samego 
wyburzenia budynku maszyny wycią-
gowej wynosił ponad 300 tys. złotych, 
nie mówiąc już o kosztach usunię-
cia gruzu i odpadów po wyburzeniu. 
A to wszystko przez betonowy, lany 
prawie 3–metrowej grubości żelbeto-
wy fundament mocowania maszyny 
wyciągowej szybu. 

Kiedy powiat przejmował budy-
nek, nikt nie przewidywał, że w dobie 
budowy tzw. loftów to idealnie nada-
jący się obiekt na realizację tego typu 
zadania powiatu. Potrzeba tylko wizjo-
nera, ale dla powiatu, który buduje 
drogi w „cichych asfaltach”, ogrzewa 
budynki starostwa i zarządu drogo-
wego „pompami ciepła”, ten pomysł to 
nowe, nietypowe wyzwanie. Loft (ang.: 
poddasze, strych, mieszkanie urzą-
dzone w dawnych pomieszczeniach 
poprzemysłowych, np. fabrykach lub 
magazynach) – tego jeszcze w powie-
cie nie ma! Dodane do obiektu ponad 
4 hektary gruntu przekonały władze 
powiatu do przyjęcia „darowizny”. 
Wojewoda jednak zastrzegł: dam za 
darmo (tzw. komunalizacja na rzecz 
powiatu) ale pod warunkami, że zosta-

nie to przeznaczone wyłącznie na cele 
społeczne. 

Mając takie obwarowania prawne 
dotyczące przejętego majątku, Rada 
Powiatu w 2013 roku podjęła decyzję 
o adaptacji budynku maszyn wyciągo-
wych na cele zapisane w ustawie, to jest 
na opiekę nad osobami w podeszłym 
wieku, oraz o wykorzystaniu terenów 
wokół budynku maszyny wyciągowej 
na budowę własnej powiatowej Pla-
cówki Opiekuńczo–Wychowawczej, 
której brakuje.

W 2014 roku powiat zaprojektował 
budowę od podstaw Placówki Opiekuń-
czo–Wychowawczej, która powstanie 
w technologii „domu pasywnego”, czyli 
bardzo energetycznie oszczędnego, 
z kompleksem obejmującym ścieżki 
dydaktyczne, trakty spacerowe, par-
kingi i boisko wielofunkcyjne. 

Rok później zostały zlecone prace 
adaptacyjne budynku maszyn wycią-
gowych, zakończone 4 kwietnia 2016 
roku uzyskaniem pozwolenia na budo-
wę Centrum Usług Społecznych dla 
wszystkich mieszkańców powiatu. 

Zgodnie z przyjętym programem 
funkcjonalno–użytkowym projekt 
adaptacji budynku maszyny wyciągo-
wej kopalni Piast na Centrum Usług 

Społecznych przewiduje wykorzysta-
nie przebudowywanego obiektu na: 
warsztaty terapii zajęciowej, centrum 
dziennego pobytu seniorów wraz z Klu-
bem Seniora, zespół mieszkań dla osób 
starszych i niepełnosprawnych, zespół 
mieszkań dla ofiar przemocy i wycho-
wanków pieczy zastępczej. 

W ramach centrum dziennego poby-
tu zaprojektowany również został 
zespół pomieszczeń przystosowanych 
dla seniorów, które obejmują między 
innymi pokój dzienny, pokój terapii 
zajęciowej, pokój rehabilitacyjny, pokój 
wypoczynkowy i jadalnię. Zgodnie 
z obowiązującymi warunkami tech-
nicznymi budynek został dostosowa-
ny dla potrzeb osób o ograniczeniach 
ruchowych, a sam obiekt architekto-
nicznie zostanie wykonany w nowo-
czesnych technologiach budowlanych. 

Inwestycję zaplanowano na lata 
2017–2019, ale z uwagi na koszty 
przedsięwzięcia (8,7 mln zł) realizacja 
uzależniona jest od uzyskania przez 
powiat dofinansowania z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014–2020.

Urząd Marszałkowski ogłosił kon-
kurs w ramach ZIT (Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych), którego 
zakończenie przewidziano na 30 maja 
2017 roku. Czekamy na rezultat, na 
podpisanie umowy o dofinansowanie 
i rozpoczęcie inwestycji.

 Planujemy, że rozpoczęcie prac 
budowlanych nastąpi najpóźniej 
w IV kwartale tego roku. Własny wkład 
finansowy (2,5 mln złotych) powiat ma 
zabezpieczony w swoim budżecie na 
rok 2018. 

Powiatowe Centrum Usług Społecz-
nych powinno zatem zafunkcjonować 
z końcem 2019 roku. A zatem poza 
nowymi drogami,  lepszymi szkoła-
mi i nowoczesnymi urzędami powiat 
wzbogaci się również o coś bar-
dzo ważnego dla naszych seniorów 
– mądrości pokoleń. Sami przecież też 
nimi będziemy.  BB

CICHE ASFALTY, POMPY CIEPŁA, DOMY PASYWNE, A TERAZ…

Lofty dla seniora
Centrum Usług Społecznych (CUS) to projekt rewitalizacji (adaptacji) budynku sta-
rej maszyny wyciągowej po kopalni Piast w Lędzinach. Budynek maszyny wyciągo-
wej wraz z przyległym ponad 4–hektarowym gruntem w 2009 roku przejął powiat 
w ramach „powiatyzacji” nieruchomości Skarbu Państwa.

Centrum Usług Społecznych – wizualizacja.



30 dziewcząt i chłopców 
z całego powiatu zrzeszonych 
w Młodzieżowych Drużynach 
Pożarniczych jednostek Ochot-
niczych Straży Pożarnych 
wzięło udział w zorganizowa-
nych 8 kwietnia w Lędzinach 
eliminacjach do Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej i Ekologicznej „Mło-
dzież zapobiega pożarom”.

4 Podczas turnieju młodzież odpowia-
dała na 40 pytań testowych o zróżnico-
wanym poziomie trudności. Po spraw-
dzeniu wyników komisja sędziowska 
wyłoniła zwycięzców. W grupie szkół 
podstawowych: I miejsce - Natalia 
Fusch, II -Martyna Kucz, III - Milena 
Kapela. W grupie gimnazjalnej: I miej-
sce – Paulina Zawadzka, II – Jakub Sto-
kowy, III - Patrycja Wojtala. W grupie 
ponadgimnazjalnej: I miejsce - Domi-
nik Deda, II - Michał Olszczyka, III 
– Tomasz Sobol. Drużynowo: I miejsce 
– OSP Międzyrzecze, II– OSP Bojszo-
wy, III OSP Chełm Śląski

Turniej zorganizowany został przez 
Zarząd Oddziału Powiatowego Związku 

OSP RP Powiatu Bieruńsko-Lędzińskie-
go oraz Komendę Miejską Państwowej 
Straży Pożarnej w Tychach. Otwarcia 
turnieju dokonał sekretarz Zarządu 
Oddziału Powiatowego Z OSP RP dh. 
Stanisław Brzeskot. Nad prawidłowym 
przebiegiem turnieju czuwała komisja 
sędziowska pod przewodnictwem kapi-
tana Sebastiana Łukowicza  z Komen-
dy Miejskiej w Tychach w składzie: 
asp.sztab. Mariusz  Szafron, dh. Piotr 
Czerniak, dh. Andrzej Rokowski, dh. 
Mariusz Ganobis, dh. Stanisław Brze-
skot, dh. Robert Kucz.

Organizatorzy gratulują zwycięz-
com i życzą powodzenia w elimina-
cjach wojewódzkich, które odbędą się 
22 kwietnia w Muzeum Pożarnictwa 
w Mysłowicach. Dziękują także Powia-
towi Bieruńsko-Lędzińskiemu powia-
towemu za wsparcie i ufundowanie 
nagród rzeczowych  dla uczestników 
oraz st. bryg. Piotrowi Szojdzie – po. 
Komendanta PSP w Tychach za przygo-
towanie pytań, współpracę w przygoto-
waniu i przeprowadzeniu  turnieju.  SB
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4– W ubiegłym roku dzięki progra-
mowi Działaj Lokalnie koordynowa-
nemu przez Centrum Społecznego 
Rozwoju dofinansowanych zostało 
pięć projektów w powiatach miko-
łowskim i pszczyńskim. W Mizero-

wie wsparcie otrzymała najmłod-
sza grupa piłkarska, w Orzeszu 
powstał Młodzieżowy Klub Kulinar-
ny, a w Mikołowie Stowarzyszenie 
Szkryfka zorganizowało cykl war-
sztatów rozwojowych. Nie zabrakło 

też projektów związanych z kulturą. 
W Orzeszu mieszkańcy zorganizo-
wali międzypokoleniowe wyjazdy do 
różnych środków kultury, a w Kobió-
rze odbyły się Jesienne wieczory fil-
mowe – tak o programie mówi jego 

koordynatorka – Sandra Mikołajczyk 
z CSR. Projekty społeczne, które 
mogą być dofinansowywane, obej-
mować mogą  zagadnienia z zakresu 
sportu, kultury, zabawy z dziećmi, 
zajęć językowych, spotkań pasjo-

natów, poznawania historii lokalnej 
i wielu innych obszarów. 

W tym roku grupy nieformalne 
i organizacje pozarządowe z Bierunia 
i Lędzin będą mogły starać się o granty 
na realizację swoich pomysłów. Zachę-
camy do śledzenia strony, na której 
wkrótce pojawi się regulamin oraz ter-
min konkursu: www.csr.biz.pl/dzialaj–
lokalnie. Można też skontaktować się 
telefonicznie z osobami koordynujący-
mi działania: Sandrą Mikołajczyk (tel. 
534–216–942) i Piotrem  Bańczykiem 
(tel. 607–703–274).

Pieniądze na działania w ramach 
programu pochodzą m.in. z 1 % 
podatku. Stąd jeśli chcecie, by co roku 
pojawiało się coraz więcej środków 
przeznaczonych na  lokalne projekty 
społeczne – zachęcamy do przekaza-
nia swojego 1% podatku na Centrum 
Społecznego Rozwoju z dopiskiem 
„Działaj Lokalnie”. Ponieważ koszty 
administracyjne programu pokrywa 
Akademia Rozwoju Filantropii w Pol-
sce zapewniamy, że wszystkie pie-
niądze zostają przekazane w ramach 
grantów pomysłodawcom najciekaw-
szych pomysłów  na działania spo-
łeczne w regionie. 

W 2017 roku na terenie powiatu bieruńsko–lędzińskiego rozpoczyna się realizacja programu Działaj Lokalnie. 
Jest to program Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w 
Polsce we współpracy ze stowarzyszeniem Centrum Społecznego Rozwoju jako Ośrodkiem Działaj Lokalnie. – 
W skali kraju program obejmuje ponad 600 gmin i miast. W 2017 roku objęte nim zostały miasta Bieruń i Lędzi-
ny, a jeśli zainteresowanie mieszkańców pozostałych gmin powiatu będzie duże, w kolejnych latach możliwe 
będzie rozszerzenie zasięgu naszych działań, mówi Piotr Bańczyk – prezes Centrum Społecznego Rozwoju. 

Z PRAC ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP

Strażacka młodzież 
sprawdza swą wiedzę
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Młodzi strażacy ze Stanisławem Brzeskotem, jednym z organizatorów turnieju.


