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Chcesz być 

mądry i wesoły, 
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O polsko-włoskiej współpracy
gospodarczej i kierunkach rozwoju
naszego regionu dyskutowali poli-
tycy, samorządowcy i biznesmeni
podczas zorganizowanego 31
marca w Bieruniu spotkania z am-
basadorem Włoch w Polsce Ales-
sandro De Pedysem. Było to kolej-
ne tego typu spotkanie. Podobne
odbyło się w październiku 2012
roku.

– Trwa dyskusja na temat Pro-
gramu dla Śląska. Śląsk musi
zwiększyć tempo dywersyfikacji go-
spodarki i przemysłu na rzecz roz-
woju nowych branż i nowoczes-
nych technologii i serdecznie powi-
ta każdego inwestora krajowego
i zagranicznego – podkreślił Piotr
Litwa, wojewoda śląski. Jako atuty
i potencjał regionu wymienił mię-
dzy innymi rozwiniętą infrastrukturę
(drogi, kolej, port lotniczy w Pyrzo-
wicach), doskonałe, doświadczone
kadry naukowe i wytwórcze.

Kazimierz Karolczak, członek
zarządu województwa stwierdził,
że jest w tym przedsięwzięciu także
miejsce dla partnerów z Włoch. Po-
wołując się na własne doświadcze-
nia w biznesowych kontaktach
z Włochami wspomniał, że w Pol-
sce działa ok. 1.600 włoskich firm,
wśród nich tak potężne jak grupa
FIATA i UNICREDITO. 

Alessandro De Pedys, ambasa-
dor Włoch, pracuje w Polsce dopie-
ro od sześciu miesięcy. Pobyt w Bie-
runiu to jedna z jego pierwszych wi-
zyt w sercu polskiego przemysłu, na
Śląsku. Zdaniem ambasadora Pol-
ska – w przeciwieństwie do Włoch –
rozwija się bardzo dobrze. Włochy
ucierpiały przez spadek produkcji
przemysłowej, liczbę miejsc pracy,

nie mają tak korzystnych wskaźni-
ków dynamiki rozwoju gospodar-
czego. Dlatego szansą dla Wło-
chów jest aktywnie rozwijać eksport,
penetrować nowe rynki zbytu, ucze-
stniczyć w przetargach, które doty-
czą dużych projektów międzynaro-
dowych, dbać o rozwój firm. Polska
jest dla Włoch bardzo ważna jako
partner gospodarczy, należy tę
współpracę i wymianę rozwijać.
Nie można zapominać, że global-
na walka konkurencyjna toczy się
nie tylko pomiędzy firmami, ale tak-
że państwami.

Starosta Bernard Bednorz
w przyjętej z dużym zainteresowa-
niem prezentacji przedstawił po-
tencjał i walory powiatu bieruń-
sko-lędzińskiego. Gorąco też za-
chęcał do inwestowania na na-
szym terenie, podkreślając wspar-
cie, jakie lokalny samorząd
udziela inwestującemu u nas biz-
nesowi. – Czas trwania admini-
stracyjnych procedur inwestycyj-
nych w naszym powiecie wynosi
od sześciu miesięcy do roku To
bardzo krótko – podkreślił. 

Burmistrz Bierunia Krystian
Grzesica podziękował ambasado-
rowi i włoskim biznesmenom za
wizytę w mieście i wyraził nadzieję,
że przełoży się ona na dalsze,
skonkretyzowane kontakty i współ-
pracę. 

To, że poważne traktowanie in-
westorów, klimat załatwiania
spraw w urzędzie i przychylna at-
mosfera w mieście się opłaca, po-
twierdzał Andrzej Dziuba, prezy-
dent Tychów. 

Włosi z firm: Sistema Poland
(Grupa BCUBE), BREMBO
i BITRON przedstawili swoje „Trzy
historie sukcesu”, osiągnięcia i pla-
ny rozwojowe w Polsce. 

Sistema Poland jest obecna
w Polsce od 1994 roku (w Bieruniu
od 2012 roku). Posiada 8 lokaliza-
cji, ponad 200 tys. m2 powierzchni
magazynowej i zatrudnia ok.
1.500 osób. 

W naszym regionie szczególnie
mocno jest związana z Fiatem. Do-
starcza części i podzespoły, odbie-
ra i przekazuje odbiorcom gotowe
samochody. MMRR

1100  MMAAJJAA  ––  WWYYBBOORRYY  PPRREEZZYY--
DDEENNTTAA  RRPP..  Jako pierwszy
w powiecie wyborczą kampanię
prezydencką rozpoczął Broni-
sław Komorowski, urzędujący
Prezydent RP. 16 marca przed
Starostwem Powiatowym zapar-
kował „bronkobus” – jeden
z 16. przemierzających Polskę
autobusów z wizerunkiem
i hasłem wyborczym ubiegają-
cego się o ponowny wybór Bro-
nisława Komorowskiego. Akty-
wiści prezydenckiego komitetu
wyborczego prowadzili zbiórkę
podpisów pod listami poparcia
dla kandydata, informowali
o jego celach programowych,
rozdawali wyborcze gadżety.
„Bronkobus” odwiedził Lędziny,
a spod starostwa pojechał na
rynek w Bieruniu.

2200  LLAATT  OODDRROODDZZOONNEEJJ  SSAA--
MMOORRZZĄĄDDNNOOŚŚCCII.. Uroczystymi
sesjami Rady Gminy Chełm
Śląski (10 marca) Rady Miasta
Imielin (19 marca) uczczono
20-lecie samorządności obu je-
dnostek administracyjnych. 20
lat temu Chełm Śląski i Imielin
odłączyły się od Mysłowic
i z dniem 1 stycznia 1995 roku
ponownie usamodzielniły się.
Cztery lata później – w związku
z nowym podziałem admini-
stracyjnym kraju – Chełm
i Imielin zostały włączone do
powiatu tyskiego, a od 1 sty-
cznia 2002 do powiatu bieruń-
sko-lędzińskiego. 

PPRRZZYYJJAACCIIEELL  RRZZEEMMIIOOSSŁŁAA.. 17
kwietnia 2015 roku w Domu
Muzyki i Tańca w Zabrzu odbyła
się XXII Wielka Gala Izby Rze-
mieślniczej oraz Małej i Średniej
Przedsiębiorczości w Katowi-
cach. 

Podczas gali wręczono nagro-
dę Rzemieślnika Roku, którą
otrzymał Lech Wietrzyk z Żor,
właściciel P.H.U Complex. Roz-
dano także statuetki „Firma z Ja-
kością”, „Firma z Przyszłością”,
„Wiarygodny Lider Biznesu” oraz
statuetki i odznaczenia specjal-
ne. Jedną z nich – Spolegliwy
Przyjaciel Rzemiosła – odebrał
starosta Bernard Bednorz. Sta-
tuetkę wręczyli wicepremier
Janusz Piechociński oraz prezes
izby prof. Jan Klimek.

W uroczystej imprezie udział
wzięło 2.000 gości: rzemieślni-
cy, przedsiębiorcy oraz przed-
stawiciele samorządu gospo-
darczego i terytorialnego.

przegląd
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Podczas lutowej sesji wiceprzewodni-
czący Rady Powiatu Marek Spyra wskazał
na konieczność poparcia działań doty-
czących budowy elektrowni w Woli, która
pozwoliłaby na stworzenie dodatkowych
miejsc pracy między innymi dla mie-
szkańców powiatu bieruńsko-lędzińskie-
go. Radny złożył w tej sprawie interpela-
cję na piśmie.

Starosta Bernard Bednorz wyjaśnił,
że Zarząd Powiatu na bieżąco śledzi te-
mat budowy elektrowni. Do 30 kwietnia
powinny być podjęte pierwsze decyzje.
Elektrownię zbuduje firma Mitsui & Co.
Wartość budowy elektrowni to 1,5 mld
euro. Kompania Węglowa SA razem
z japońską firmą wygenerują 3 tysiące

miejsc pracy przez okres budowy, czyli
ok. 5 lat. Z uwagi na stosowanie wyso-
kiej technologii, elektrownia zatrudni
ok. 200 wysoko wykwalifikowanych
pracowników po studiach wyższych.
Przewidywany czas eksploatacji elektro-
wni wyniesie 25 lat. Zakłada się, że
w bezpośrednim otoczeniu elektrowni
będzie stworzonych dodatkowo ok.
1.000 – 1.200 miejsc pracy związanych
z jej funkcjonowaniem i zagospodaro-
waniem materiałów poprodukcyjnych
(żużel i gips) w zakładach produkcji ele-
mentów i materiałów budowlanych, płyt
gipsowych oraz usług towarzyszących
otoczeniu zakładów (transport, wyżywie-
nie, noclegi).

Starosta poinformował, że inwestycja
została zgłoszona w ramach prac Mię-
dzyresortowego Zespołu do spraw
wzmocnienia potencjału przemysłowe-
go Śląska. Odbyło się kilka spotkań
m.in. w Krakowie, któremu przewodni-
czyła podsekretarz stanu Ilona Antoni-
szyn-Klik.

W celu wygenerowania nowych miejsc
pracy na terenie powiatu do programu
reindustrializacji województwa śląskiego
została zgłoszone również budowy drogi
S1, węzła komunikacyjnego Olszyce oraz
utworzenie strefy ekonomicznej Lędziny. 

Uroczystą część sesji Rady Powiatu, 26
marca, związaną z wręczeniem Clemen-
sów, poprzedziła część robocza, podczas

Z RADY POWIATU

Polsko-włoska współpraca gospodarcza

Są możliwości dalszego rozwoju

OObbiiee  ssttrroonnyy  ddyysskkuuttoowwaałłyy  jjaakk  sskkuutteecczznniieejj  wwyykkoorrzzyyssttaaćć  iissttnniieejjąąccee
wwaarruunnkkii  ddoo  zzwwiięękksszzeenniiaa  sskkaallii  wwssppóółłpprraaccyy  ii  wwyymmiiaannyy  ggoossppooddaarrcczzeejj..  
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Z udziałem marszałka wojewó-
dztwa śląskiego Wojciecha Saługi
i dyrektor Wydziału Rozwoju Re-
gionalnego Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Śląskiego
Małgorzaty Staś odbył się kolejny
Konwent Starostów Województwa
Śląskiego. Obrady odbyły się 10
kwietnia w naszym starostwie.
Gospodarzem był wiceprzewo-
dniczący konwentu starosta bie-
ruńsko-lędziński Bernard Be-
dnorz. Obradom konwentu prze-
wodniczył starosta bielski Andrzej
Płonka. 

Wiodącym tematem była pre-
zentacja możliwości pozyskiwania
przez samorządy środków z Unii
Europejskiej w nowej perspekty-
wie finansowej, a w szczególności
dotacje dla powiatów w ramach
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego
2014-2020, w tym związanych
z realizacją zadań na drogach
powiatowych.

Wprowadzeniem do tematu by-
ła prezentacja dokonana przez dy-
rektor Małgorzatę Staś. Przystępu-
jąc do negocjacji RPO WSL 2014-
2020 Zarząd Województwa Śląs-
kiego przekazał Komisji Europej-
skiej projekt dokumentu, w którym
zawarte były wyjściowe propozycje
dotyczące podziału środków finan-
sowych, w tym również na inwesty-
cje na drogach powiatowych.
Ogólnie na drogi zaplanowana
została kwota 411 mln euro,
z czego 360 mln euro na drogi
wojewódzkie, a 51 mln na drogi
powiatowe. Podczas negocjacji
Komisja Europejska nie uwzglę-
dniła postulatów Zarządu Woje-
wództwa dotyczących dróg powia-

towych. Zrezygnowała ze wsparcia
dróg lokalnych i postawiła na in-
westycje na drogach wojewó-
dzkich oraz na podniesienie wa-
runków wykonywania regional-
nych przewozów pasażerskich (li-
nie kolejowe i tabor), na podnie-
sienie atrakcyjności transportu
publicznego dla pasażerów.

Starostowie jednoznacznie
zwracali uwagę na pominięcie
w ramach Programu Operacyjne-
go Województwa Śląskiego na la-
ta 2014-2020 środków na drogi
powiatowe. Samorządy niejedno-
krotnie mają już sfinansowane
projekty w tym zakresie.

Starostowie wskazywali na
skutki, jakie to powoduje. – Drogi
powiatowe to najważniejsze za-
danie w każdym powiecie – udo-
wadniał starosta żywiecki. Brak
lub kiepski stan dróg lokalnych
uniemożliwia aktywizację gospo-
darczą nowych terenów, ograni-
cza komunikację lokalną (dojaz-
dy do mniejszych miejscowości,
do miejsc pracy, nauki, placówek
służby zdrowia i kultury, do miejsc

wypoczynku, do instytucji publi-
cznych itp.). Niestety, nie ma
możliwości renegocjacji z Komisją
Europejską przyjętych ustaleń.
Konieczne jest znalezienie innych
źródeł i mechanizmów finanso-
wania dróg powiatowych. Staro-
stowie skierowali do Marszałka
Województwa Śląskiego apel
w tej sprawie. 

W podobnie trudnej sytuacji zna-
leźli się w naszym województwie
strażacy. Mieli nadzieję na 20-25
milionów euro na zakup ponad

180 wozów strażackich, dostali 10
razy mniej. Proces wymiany taboru
bojowego strażaków wydłuży się
o 20-30, a nawet więcej lat.

– Spojrzenie Unii Europejskiej
na nasze problemy to jest spo-
jrzenie ludzi z innej rzeczywistości
– stwierdził starosta kłobucki.

Kolejnym ważnym zagadnie-
niem była służba zdrowia, a kon-
kretnie konieczność wydłużenia
terminu (dotychczas 2016 rok),
który potrzebny jest na dostoso-
wanie placówek do wyznaczo-
nych standardów.

Starostowie przyjęli także sta-
nowisko w sprawie projektu Usta-
wy o Nieodpłatnej Pomocy Pra-
wnej i Informacji Prawnej w któ-
rym wskazali na konieczność peł-
nego finansowania tego zadania
przez administrację rządową.

Przewodniczący konwentu An-
drzej Płonka w podsumowaniu
spotkania wyraził nadzieję, że
wskazywane postulaty samorzą-
dowców znajdą zrozumienie
u decydentów, i przełożą się na
prowadzone prace legislacyjne. 

MMRR
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Obradował Konwent Starostów 

Drogi utraciły priorytet

BBeerrnnaarrdd  BBeeddnnoorrzz,,  WWoojjcciieecchh  SSaałłuuggaa  ii AAnnddrrzzeejj  PPłłoonnkkaa..

której radni przyjęli powiatowy program
rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-
2017. 

W szczególnych przypadkach zanie-
dbań opiekuńczo-wychowawczych ze
strony rodziców może dojść do ingerencji
sądu we władze rodzicielską i umieszcze-
nie dziecka w pieczy zastępczej sprawo-
wanej w formie rodzinnej lub instytucjo-
nalnej. Formy rodzinnej pieczy zastępczej
to: rodzina zastępcza spokrewniona, ro-
dzina zastępcza niezawodowa, rodzina
zastępcza niezawodowa (rodzina pełnią-
ca funkcję pogotowania rodzinnego lub
rodzinny dom dziecka).

W 2014 roku liczba dzieci z powiatu
umieszczonych w rodzinach zastępczych

wynosiła 86, w tym 69 na terenie powia-
tu i 17 poza jego granicami.

Celem głównym programu jest wspie-
ranie zastępczej formy opieki oraz zape-
wnienie dzieciom i młodzieży warunków
do prawidłowego rozwoju. Temu ma słu-
żyć pomoc rodzinom w wypełnianiu fun-
kcji rodziny zastępczej, propagowanie
idei zastępczego rodzicielstwa i rozwija-
nie tej formy opieki, wspieranie osób
przebywających w pieczy zastępczej. 

Radni podjęli też uchwałę w sprawie
określenia zadań i wysokości środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych przekazanych
na te zadania w 2015 roku. Planowana
na ten rok kwota wynosi 891.844 zł. 









ZZ  GGŁŁĘĘBBOOKKIIMM  SSMMUUTTKKIIEEMM
pożegnaliśmy śp. Czesława
Piterę – wieloletniego organi-
stę i dyrygenta chóru parafial-
nego im. Ks. Antoniego
Chlondowskiego w Chełmie
Śląskim – laureata nagrody
kulturalnej starosty Clemens
Pro Cultura AD’2004 oraz śp.
Bogusława Szarzyńskiego –
lędzińskiego samorządowca,
byłego radnego (w latach
1994-1998 i 2002-2006)
i przewodniczącego Rady
Miasta Lędziny. 

DDWWÓÓCCHH  PPOOSSŁŁÓÓWW  ZZ BBIIEERRUU--
NNIIAA.. Wojciech Cichy i Marcin
Bik, uczniowie II klasy techni-
kum elektrycznego Powiatowe-
go Zespołu Szkół w Bieruniu
1 czerwca 2015 zasiądą w ła-
wach parlamentarzystów jako
posłowie na XXI sesję Sejmu
Dzieci i Młodzieży. Ich autorski

projekt pt. „Telewizja przyje-
chała” został bardzo wysoko
oceniony przez komisję kon-
kursową wyznaczoną przez
Fundację Centrum Edukacji
Obywatelskiej. W tym roku do
rywalizacji przystąpiło aż 525
zespołów z całej Polski. Pier-
wsza sesja Sejmu Dzieci i Mło-
dzieży odbyła się w 1994 r.
Od tego czasu Sejm Dzieci
i Młodzieży zbiera się co roku
w Międzynarodowym Dniu
Dziecka. 

ŚŚLLĄĄSSKKII  SSZZEERRYYFF..  To tytuł naj-
nowszego filmu Józefa Kłyka,
którego premiera odbyła się
20 kwietnia w Kinie Kosmos –
Centrum Sztuki Filmowej w Ka-
towicach. Godzinny film osa-
dzony w realiach sprzed 160
lat opowiada o śląskiej emi-
gracji w Teksasie, jej codzien-
nym życiu, trudzie i drama-
tach, wielkich i małych chwi-
lach życiowych ludzi ogląda-
nych oczyma szeryfa oraz
o współczesnych Ślązakach –
Teksańczykach, który po wielu,
wielu latach przyjeżdżają do
Bojszów. 

przegląd

7

Wkrótce rozpocznie się rekru-
tacja do szkół prowadzonych
przez powiat. W naszym powie-
cie są to …

MMóówwii  HHEENNRRYYKK  BBAARRCCIIKK,,  wwiiccee--
ssttaarroossttaa  ppoowwiiaattuu  bbiieerruuńńsskkoo--llęę--
ddzziińńsskkiieeggoo::

– Liceum Ogólnokształcące im.
Powstańców Śląskich w Bieruniu
oraz Powiatowe Zespoły Szkół
w Bieruniu i w Lędzinach. Wszy-
stkie te szkoły mają wieloletnie
tradycje kształcenia ogólnego
i technicznego, cieszą się dobrą
reputacją. LO w Bieruniu zalicza-
ne jest do czołówki liceów woje-
wództwa śląskiego, o czym
świadczą wyniki egzaminów ma-
turalnych, a w szkołach techni-
cznych – wyniki matur, egzami-
nów zawodowych. Miarą jakości
i uznania są liczne certyfikaty
i świadectwa, wyróżnienia i na-
grody. Szkoły współpracują
z wyższymi uczelniami, stwarzają
możliwość wyjazdów zagrani-
cznych (w ramach międzynarodo-
wych programów edukacyjnych,
praktyk i staży). Można w nich
doskonalić znajomość języków
obcych, samorealizować się w ra-
mach przebogatych w formie
i treści zajęć pozalekcyjnych.
Dzięki remontom i moderniza-
cjom przeprowadzonym w minio-
nych latach nasze szkoły zape-
wniają naukę w komfortowych
warunkach, w dobrze wyposażo-
nych pracowniach, multimedial-

nych pracowniach językowych, la-
boratoriach i warsztatach szkol-
nych. Zajęcia prowadzą kompe-
tentni i zaangażowani pedago-
dzy. Jakie przynosi to wyniki moż-
na śledzić na bieżąco w mediach,
w których bardzo często przedsta-
wiane są inicjatywy i osiągnięcia
uczniów i nauczycieli.

MMłłooddzziieeżż  ii rrooddzziiccee  mmaajjąą  jjeeddnnaakk
pprraaggmmaattyycczznnee  ppooddeejjśścciiee::  cczzeeggoo
ddzziieewwcczzyynnaa  lluubb  cchhłłooppaakk  nnaauucczząą
ssiięę  ww sszzkkoollee??  CCzzyy  ppoo  uukkoońńcczzeenniiuu
eedduukkaaccjjii  zznnaajjddąą  zzaattrruuddnniieenniiee  lluubb

mmiieejjssccee  nnaa  wwyybbrraanneejj  pprrzzeezz  ssiieebbiiee
uucczzeellnnii??  

– Praktyka dowodzi, że na ogół
nie ma z tym problemów. Może-
my podać dziesiątki przykładów
osiągnięć i układania się karier
absolwentów naszych szkół. Rady
pedagogiczne szkół na bieżąco
analizują trendy na rynku zatrud-
nienia, przygotowują ofertę
kształcenia według zmieniających
się potrzeb rynku pracy.

ssttrr..1111

Propozycje szkół 
powiatowych na 2015 rok

OOssttaattnniioo  bbaarrddzzoo  ppoożżąąddaannee  jjeesstt  wwyykksszzttaałłcceenniiee  ppoolliitteecchhnniicczznnee..
DDuużżyymm  zzaaiinntteerreessoowwaanniieemm  cciieesszząą  ssiięę  rróóżżnnee  kkiieerruunnkkii  kksszzttaałłcceenniiaa
zzaawwooddoowweeggoo..
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JJaakkiiee  nnoowwee  kkiieerruunnkkii  kksszzttaałłcceenniiaa
pprrooppoonnuujjąą  nnaasszzee  sszzkkoołłyy  ppoowwiiaattoo--
wwee??

– Powiatowy Zespół Szkół
w Bieruniu proponuje w roku
szkolnym 2015/2016 w cztero-
letnim technikum kształcenie te-
chników żywienia i usług gastro-
nomicznych, techników organi-
zacji reklamy. W trzyletniej zasa-
dniczej szkole zawodowej będzie
uczyć elektromechaników i ślu-
sarzy.

W Powiatowym Zespole Szkół
w Lędzinach nowymi kierunkami
w przyszłym roku szkolnym będą
między innymi: w 4-letnim techni-
kum – technik urządzeń i syste-
mów energetyki odnawialnej,
w 3-letniej zasadniczej szkole za-
wodowej – elektryk. 

Dorosłym po raz pierwszy (w 2-
letniej szkole policealnej) propo-
nuje się 4-semestralne kształcenie
opiekunów osób starszych. 

Liceum Ogólnokształcące
w Bieruniu oferuje naukę w kla-
sach zróżnicowanych profilowo,
w których – w zależności od profi-
lu kształcenia – odpowiednio roz-
szerzone jest nauczanie wybra-
nych przedmiotów, prowadzi się
dodatkowe zajęcia uzupełniające.

Szczegółowa oferta edukacyjna
na nowy rok szkolny dostępna jest
na stronach internetowych powiatu
(wwwwww..ppoowwiiaattbbll..ppll) oraz stronach
internetowych szkół, w materiałach
informacyjnych i promocyjnych. 

CCzzyy  ww ssyyttuuaaccjjii  nniiżżuu  ddeemmooggrraaffii--
cczznneeggoo  ww iinntteerreessuujjąąccyycchh  nnaass  rroo--
cczznniikkaacchh  ooffeerrttaa  ttaa  jjeesstt  ww ssttaanniiee
pprrzzeebbiićć  pprrooppoozzyyccjjee  sszzkkóółł  ww bblliiżżeejj
lluubb  ddaallsszzeejj  ookkoolliiccyy??

– Nasza oferta jest naprawdę
szeroka i urozmaicona. Dodatko-
wymi „bonusami” są bliskość miej-
sca zamieszkania, dobrze rozwi-
nięta baza szkolna (pracownie,
hale sportowe i orliki przy każdej
ze szkół), przebogaty program za-
jęć dodatkowych i kół zaintereso-
wań. Oczywiście, zawsze znajdą
się tacy, którzy uznają, że „u sąsia-
da trawa jest bardziej zielona”, ale
trzeba się zastanowić, czy napraw-
dę warto szukać poza powiatem.
Warto przeprowadzić wnikliwy ra-
chunek ewentualnych kosztów
i możliwych zysków. 

NNiieewwąąttpplliiwwiiee  ttaakk..  OOssttaatteecczznnee
zzddaanniiee  bbęęddzziiee  jjeeddnnaakk  nnaalleeżżeećć  ddoo
mmłłooddzziieeżżyy..

– Dlatego co roku prowadzona
jest szeroka kampania informacyj-
na, promocyjna. Odbywają się dni
otwarte w szkołach i inne imprezy

dla gimnazjalistów. Młodzieży się
to podoba. Czuje się doceniona
i poważnie traktowana. Chcemy,
żeby tak było, ponieważ są to ich
szkoły, dla nich. No, ale pewnych
stereotypów, a tym bardziej demo-
grafii, nie pokonamy.

KKoońńcczząącc  ttęę  rroozzmmoowwęę  zzaacchhęęccaa--
mmyy  ggiimmnnaazzjjaalliissttóóww  ddoo  ddaallsszzeejj
eedduukkaaccjjii  ww ppoowwiieecciiee!!

– Zdecydowanie tak! MMRR

Propozycje szkół powiatowych na 2015 rok

Powiatowy Zespół Szkół w Bie-
runiu chce od września kształcić
młodzież w zawodzie technik ży-
wienia i usług gastronomi-
cznych. Dlatego jeszcze w tym
roku szkoła wzbogaci się o dwie
nowoczesne pracownie umożli-

wiające naukę zawodu. Nowy,
techniczno-artystyczny (bo to
sztuka kulinarna) kierunek
kształcenia wychodzi naprzeciw

zainteresowaniom zawodowym
młodzieży i potrzebom rozwijają-
cej się w naszym regionie gastro-
nomii, która potrzebuje wysoko

wykwalifikowanych kucharzy,
kelnerów, technologów żywienia.
Kto wie, może właśnie w Bieru-
niu objawią się talenty na miarę
największych mistrzów kuchni,
artystów smaku, techników noża
i widelca? 

BByyćć  mmoożżee  ttaakk  bbęęddąą  wwyygglląąddaaćć  nnoowwee  pprraaccoowwnniiee  ww bbiieerruuńńsskkiimm  PPZZSS--iiee..

Kuchenna rewolucja

WWiięęcceejj  sszzcczzeeggóółłóóww  
oo  pprrooppoozzyyccjjaacchh  
eedduukkaaccyyjjnnyycchh  
nnaa  rrookk  sszzkkoollnnyy  

22001155//22001166  
nnaa  ssttrroonnaacchh

iinnffoorrmmaaccyyjjnnyycchh  
sszzkkóółł  ppoowwiiaattoowwyycchh..









„Sezon nawigacyjny 2015
uważam za rozpoczęty” – ta sa-
kramentalna formuła padnie
podczas zaplanowanego na
9 maja otwarcia 38. już sezonu
nawigacyjnego w Yacht Clubie
Opty im. Leonida Teligi nad Zale-
wem Imielińskim w Chełmie Śląs-
kim. Wypowie ją nowy, wybrany
wiosną tego roku komandor klu-
bu Bogdan Jankowski.

Po 17. latach z kierowania
klubem zrezygnował zasłużony,
bardzo zaangażowany w sprawy
żeglarstwa i działalność klubu ko-
mandor Janusz Szlachetko. W hi-
storii YC Opty był najdłużej peł-
niącym obowiązki (17 lat!) ko-
mandorem klubu. To jemu w du-
żej mierze zawdzięcza on trwanie
i rozwój. 

Obecnie YC Opty skupia pra-
wie 160 członków. Zgodnie z za-
łożeniami programowymi, przyję-
tymi przez nowe, wybrane 22
marca władze, klub zamierza
umocnić więzi z lokalną społe-
czności, z mieszkańcami powiatu
i okolic. 

– Żeby mieszkańcy mogli
w szerszym stopniu korzystać
z części rekreacyjnej, gastronomi-
cznej i żeglarskiej klubu. Większa
część terenu będzie ogólnodo-
stępna, a wstęp bezpłatny – infor-
muje Marek Stec, wicekomandor
ds. szkolenia. 

Nie można jednak zapominać,
że Zalew Imieliński (którego po-
wierzchnia wynosi około 750 ha;
długość 4.200 m, szerokość
1.800 m, głębokość między 4,5
a 11 m) jako zbiornik wody pitnej
stawia pewne ograniczenia wo-
bec rekreacyjnego korzystania
z akwenu i strefy brzegowej.
W bieżącym roku YC Opty planu-
je kilka ważnych sportowych im-
prez żeglarskich. Najważniejszą

będą zaplanowane na 30 – 31
maja Regaty O Puchar Polski
w klasie Omega, mające rangę
Mistrzostw Polskich w Żeglarstwie.
Wystartuje około 100 załóg. Pa-
tronat nad imprezą objął marsza-
łek województwa śląskiego. 

18 kwietnia rozpoczął się pier-
wszy w tym roku kurs na żeglarza
jachtowego. Kursy prowadzone
są w bardzo wysokich standar-
dach. YC Opty uzyskał od Pol-

skiego Związku Żeglarskiego (ja-
ko jeden z pięciu podmiotów
w Polsce) licencję szkoleniową,
będącą gwarancją wysokiego po-
ziomu szkolenia.

Były komandor Janusz Szla-
chetko był orędownikiem współ-
pracy ze środowiskiem osób nie-
pełnosprawnych.

– Współpraca ze szkołami
i ośrodkami dla osób niepełno-
sprawnych będzie kontynuowana.
Nadal będą organizowane, ma-
jące swoją tradycję i dobrą opi-
nię, biwaki żeglarskie dla osób
niepełnosprawnych – dodaje Ma-
rek Stec. 
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Bieruń Lędziny Imielin
Bojszowy Chełm Śląski

Z PRAC ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO 
ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP

Rekreacja nad Zalewem Imielińskim

YC OPTY bliżej mieszkańców

PPrrzzyyssttaańń  YYaacchhtt  CClluubbuu  OOppttyy..  
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W lutym i marcu w jednostkach
naszego powiatu trwała kampa-
nia sprawozdawcza. Zebrania
odbyły się we wszystkich jedno-
stkach OSP. Druhowie podsumo-
wali i ocenili działalność w minio-
nym roku. Wszystkie Walne Ze-
brania udzieliły absolutorium
swoim Zarządom. Na wszystkich
zebraniach obecni byli burmi-
strzowie oraz wójtowie poszcze-
gólnych gmin, przedstawiciele
powiatowych władz związkowych
i Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Tychach. Przed-
stawiciele władz samorządowych
oraz KM PSP podziękowali straża-
kom ochotnikom za poświęcenie,
za aktywną społeczną działalność
na rzecz bezpieczeństwa mie-
szkańców naszego powiatu. 

7 kwietnia Prezydium Zarządu
Oddziału Powiatowego Z OSP RP
omówiło przygotowania do XI
edycji Powiatowego Turnieju Wie-
dzy Pożarniczej i Ekologicznej
pod nazwą Młodzież Zapobiega
Pożarom.

W eliminacjach powiatowych,
które odbyły się 11 kwietnia w Lę-
dzinach, brało udział 26 uczestni-
ków z siedmiu jednostek OSP na-
szego powiatu. Zwycięzcą turnieju
został Jarosław Żołneczko z OSP
Bojszowy Nowe, drugie miejsce
zajął Dominik Deda z OSP Mię-
dzyrzecze, trzecie miejsce – Mag-
dalena Jackowska z OSP Lędziny.
Drużynowo pierwsze miejsce zdo-
byli młodzicy z OSP Międzyrzecze,
drugie – z OSP Bojszowy Nowe,
a trzecie – z OSP Imielin. W finale

wojewódzkim barw powiatu będą
bronić: Dawid Maliszak, Kornelia
Kocurek oraz Jarosław Żołneczko.
Dla zwycięzców Powiat Bieruński-
Lędziński przygotował wspaniałe
nagrody, prezenty i dyplomy.

18 czerwca 1939 roku odbył
się Zjazd Strażactwa Polskiego na
Jasnej Górze. Było to jedno z naj-
większych wydarzeń w historii
polskiego pożarnictwa. Odwołu-
jąc się do tych chlubnych kart hi-
storii, strażacy raz na pięć lat or-
ganizują Ogólnopolską Piel-
grzymkę Strażaków na Jasną Gó-
rę. Zgodnie z tą piękną tradycją,
26 kwietnia grupa strażaków
z naszego powiatu uda się na ko-
lejną, VII strażacką pielgrzymkę
do Sanktuarium Jasnogórskiego. 

SSttaanniissłłaaww  BBrrzzeesskkoott

TTrrwwaajjąą  pprrzzyyggoottoowwaanniiaa  ddoo  ttee--
ggoorroocczznnyycchh  oobbcchhooddóóww  DDnniiaa
SSttrraażżaakkaa  ww PPoowwiieecciiee  BBiieerruuńń--
sskkoo--LLęęddzziińńsskkiimm,,  kkttóórree  ooddbbęę--
ddąą  ssiięę  99 mmaajjaa  oo ggooddzz..
1111..0000  pprrzzeedd  bbuuddyynnkkiieemm  SSttaa--
rroossttwwaa  PPoowwiiaattoowweeggoo  ww BBiiee--
rruunniiuu..

NNaa  uurroocczzyyssttyymm  aappeelluu  ppoo--
ddzziięękkuujjeemmyy  ssttrraażżaakkoomm  zzaa  iicchh
ccaałłoorroocczznnyy  wwyyssiiłłeekk  ww rraattoowwaa--
nniiuu  żżyycciiaa  ii mmiieenniiaa  lluuddzzkkiieeggoo..
ZZaassłłuużżeennii  ssttrraażżaaccyy  oottrrzzyymmaajjąą
mmeeddaallee  ii wwyyrróóżżnniieenniiaa..

SSeerrddeecczznniiee  zzaapprraasszzaammyy  ssttrraa--
żżaakkóóww,,  ssyymmppaattyykkóóww  ppoożżaarr--
nniiccttwwaa  oorraazz  iicchh  rrooddzziinnyy  ddoo
uuddzziiaałłuu  ww uurroocczzyyssttoośśccii..  
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– Po raz czternasty spotykamy się
na dorocznej uroczystości przyzna-
nia Nagród Starosty Bieruńsko-Lę-
dzińskiego w Dziedzinie Kultury. To
świadczy jak mocno w życiu nasze-
go stosunkowo młodego powiatu
zakorzeniona jest ta tradycja – po-
witała gości przewodnicząca Rady
Powiatu Anna Kubica. 

26 marca 2015 roku wręczone
zostały nagrody Clemens
AD’2014. 

– Nasz „powiatowy Oscar” jest
dedykowany tym, którzy z autenty-
czną pasją i zaangażowaniem po-
szukują piękna i dobra, aby poda-
rować je nam i światu. Którzy
w różnorodnych formach swej
twórczości, czy działalności kultu-
ralnej i społecznej uwrażliwiają nas
na piękno i na człowieka, na prze-
szłość i tradycję, na myślenie
o przyszłości w kontekście szerszym
niż zaspokajanie codziennych po-
trzeb bytowych – powiedział staro-
sta Bernard Bednorz. – Składamy
najserdeczniejsze podziękowania
wszystkim nominowanym i dotych-
czasowym laureatom za to, że
dzielą się swoimi zdolnościami i ta-
lentami, kierują nasz wzrok od
przyziemnych spraw materialnych
ku wyższym poziomom ducha.
Dziękujemy Wam za Waszą pasję
i zaangażowanie.

Bernard Bednorz oficjalnie ogło-
sił, że w kategorii Clemens Pro
Cultura – za upowszechnianie tra-
dycyjnej kultury ludowej – nagrodę

otrzymał Zespół Folklorystyczny
„Bojszowianie” pod kierunkiem
Wiktora Sporysia, natomiast w ka-
tegorii Clemens Pro Arte – za
osiągnięcia w twórczości artysty-
cznej – Zespół Kameralistów Mia-
sta Lędziny „Pro Arte et Musica”
pod kierunkiem pani Marii Zuber.

W imieniu nagrodzonych sta-
tuetki Clemensa odebrali Wiktor
Sporyś i Teresa Długajczyk oraz
Maria Zuber. Laudacje na cześć
laureatów wygłosiły dr Maria Li-
pok-Bierwiaczonek, etnograf i so-
cjolog, badaczka historii i tradycji
naszego region oraz dr hab. Iza-
bella Zielecka-Panek, pracownik
naukowy Zakładu Dyrygowania
i Wokalistyki Wydziału Artysty-
cznego Uniwersytetu Śląskiego
w Cieszynie, dyrygent Reprezen-
tacyjnego Chóru Uniwersytetu
Śląskiego „Harmonia” w Cieszy-
nie.

Oba zespoły zaprezentowały się
podczas krótkich koncertów, do-
starczając widowni dobrej zabawy.
Odebrały także wiele gratulacji
i bukietów od uczestników uroczy-
stości, wśród których byli między
innymi: senator Czesław Ryszka,
posłowie Ewa Kołodziej i Marek
Wójcik, radny sejmiku wojewó-
dztwa śląskiego Piotr Czarnynoga.
Były serdeczne podziękowania za
wielką pracowitość, konsekwencję,
talent; życzenia wielu dalszych lat
działalności i sukcesów artysty-
cznych rozsławiających powiat. 

CLEMENSY AD’2014

11..  UUrroocczzyyssttoośśćć  ppoopprroowwaaddzziillii  AAnnnnaa  KKuubbiiccaa  ii  BBeerrnnaarrdd  BBeeddnnoorrzz..
22..  TTeerreessaa  DDłłuuggaajjcczzyykk  ii  WWiikkttoorr  SSppoorryyśś  ooddeebbrraallii  CClleemmeennssaa  ddllaa
„„BBoojjsszzoowwiiaann””..
33..  ŚŚppiieewwaa  zzeessppóółł  „„BBoojjsszzoowwiiaanniiee””..
44..  MMaarriiaa  ZZuubbeerr  zz  CClleemmeennsseemm  ddllaa  llęęddzziińńsskkiicchh  kkaammeerraalliissttóóww..
55..  ZZeessppóółł  zz  LLęęddzziinn  nniiee  ttyyllkkoo  ppiięękknniiee  zzaaśśppiieewwaałł,,  aallee  zznnaallaazzłł

zzaabbaawwnnyy  ssppoossóóbb  nnaa  rroozzbbaawwiieenniiee  uucczzeessttnniikkóóww  ssppoottkkaanniiaa..
66..  NNaa  zzddjjęęcciiuu  oodd  lleewweejj  MMaarreekk  WWóójjcciikk  oorraazz  llaauuddaattoorrkkii::  
ddrr  MMaarriiaa  LLiippookk--BBiieerrwwiiaacczzoonneekk  ii  ddrr  hhaabb..  IIzzaabbeellaa  ZZiieelleecckkaa--PPaanneekk..
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