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przebudowa drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w imielinie 
w km od 2+481,00 do 3+281,00

pZd już z planami na nowy rok!
Tego roku na powiatowych drogach dużo się działo. W ostatnich miesiącach 2022 roku powiat bieruńsko-lędziński 
pozyskał kolejne pieniądze. Powiatowy Zarząd Dróg (PZD) wyłonił już wykonawców robót drogowych, które będą 
kontynuowane w przyszłym roku i najpóźniej dobiegną końca przyszłorocznej jesieni. Środki finansowe na inwesty-
cje w Bieruniu, Imielinie i Lędzinach pozyskane zostały w ramach II i III edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych. Na trzy realizowane zadania złożą się:

roboty w ramach zadania polegają w szczególności na:
<  budowie ciągów pieszo-rowerowych o łącznej długości 885 m, 
<   przebudowie zjazdów indywidualnych zlokalizowanych w pasie 

drogowym, 
<   budowie przepustów, 
<   wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego.
ciąg pieszo-rowerowy posiada szerokość 2,50 m, wykonany zostanie 
z betonu asfaltowego. Ponadto zniesione zostaną bariery architekto-
niczne, przy przejściach dla pieszych jako ogranicznik zastosowana 
zostanie kostka prostokątna integracyjna. 
Zjazdy indywidualne w pasie drogowym wykonane zostaną z kostki 
betonowej i ograniczone zostaną obrzeżem betonowym. 

 Wykonawca robót budowlanych: konsorcjum Firm: Lider konsorcjum: 
Usługi transportowe opitek henryk z siedzibą w chełmie Śląskim, 
Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo robót drogowych Grzegorz 
opitek z siedzibą w chełmie Śląskim.

całkowita wartość zadania: 1 911 118,04 zł.

Przewidywany termin zakończenia zadania: lipiec 2023 r.
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przebudowa drogi powiatowej 5912S, 
ul. wygody w lędzinach – etap ii

roboty w ramach przedmiotowego zadania pole-
gają w szczególności na: 
<   rozebraniu istniejącej nawierzchni jezdni,
<   korytowaniu pod warstwy konstrukcyjne 

poszczególnych elementów wraz z odwozem 
materiału,

<   wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni jezd-
ni kr4 (115 kn),

<   budowie ścieżki rowerowej,
<   wykonaniu nawierzchni jezdni oraz zjazdów 

indywidualnych zlokalizowanych w pasie dro-
gowym, 

<   wykonaniu odwodnienia,
<   wykonaniu pobocza,
<   zabezpieczeniu sieci uzbrojenia terenu,
<    wykonaniu zieleńców,
<   wykonaniu oznakowania pionowego i pozio-

mego.
długość odcinka wynosi 1 605 m. 
na całej długości odcinka objętego zadaniem wyko-
nana zostanie nowa podbudowa oraz nawierzch-
nia jezdni. 

Po lewej stronie drogi przebudowane zostanie 
pobocze na ścieżkę rowerową dwukierunkową 
(szerokość 2 m), natomiast po stronie prawej 
wykonane zostanie pobocze o szerokości 1,00 m 
umocnione kruszywem. 
Ponadto wykonane zostaną zjazdy indywidualne 
zlokalizowane w pasie drogowym. 
Wzdłuż ścieżki rowerowej ustawione zostaną 
poręcze ochronne – bariery U-12a, zabezpiecza-
jące ruch rowerowy.

Wykonawca robót budowlanych: konsorcjum Firm: 
Lider konsorcjum: inFraX spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w bojszowach, Part-
ner konsorcjum: jkM spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością z siedzibą w Mikołowie.

całkowita wartość zadania: 6 436 363,77 zł.

roboty rozpoczną się jeszcze w tym roku, nato-
miast pełne zaangażowanie prac nastąpi począt-
kiem 2023 r. 

Przewidywany termin zakończenia zadania: wrze-
sień 2023 r.

Po lewej stronie drogi przebudowane zostanie 
pobocze na ścieżkę rowerową dwukierunkową 
(szerokość 2 m), natomiast po stronie prawej 
wykonane zostanie pobocze o szerokości 1,00 m 

Wykonawca robót budowlanych: konsorcjum Firm: 
Lider konsorcjum: inFraX spółka z ograniczoną 

roboty w ramach przedmiotowego zadania pole-
gały będą w szczególności na: 
<   przebudowie pobocza i budowie ciągu pieszo-

rowerowego z betonu asfaltowego, 
<   przebudowie nawierzchni drogi na odcinku 184 m,
<   przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej, 
<   wykonaniu zjazdów indywidualnych zlokalizo-

wanych w pasie drogowym,
<   wykonaniu pobocza gruntowego,
<   odtworzeniu istniejących rowów oraz skarp,

<   wykonaniu oznakowania pionowego i pozio-
mego. 

długość odcinka objętego wnioskiem wynosi 
1871 m. na przedmiotowym odcinku drogi wyko-
nany zostanie z betonu asfaltowego ciąg pieszo-
rowerowy o szerokości 3,00 m. 
termin podpisania umowy z Wykonawcą robót 
budowlanych to grudzień 2022 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia robót budowla-
nych: początek 2023 r.

przebudowa drogi powiatowej 5927S, 
ul. Mielęckiego w Bieruniu

Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej oraz 
robót budowlanych związanych z przebudową przejścia dla pieszych 
na drodze powiatowej ul. jagiełły w bieruniu. Wykonane zostało 
oświetlenie LEd dedykowane oraz pas ostrzegawczy z kostki inte-
gracyjnej. Zadanie dofinansowane było z budżetu Gminy bieruń oraz 
Wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego w katowicach. (PZD)

przebudowa przejścia dla pieszych 
na drodze powiatowej 4137S, 

ul. Jagiełły w Bieruniu w km 0+381. 

Na ten nowy rok!
Jeszcze nieco nieśmiało, ale coraz pew-
niej, zbliża się nowy rok. Nie idzie tu 
bynajmniej o Nowy Rok, otwierający 
kalendarz, a raczej o wszystkie następu-
jące po nim dni i tygodnie. A to głownie 
dlatego, że nadchodzące dwanaście mie-
sięcy będzie dla naszego powiatu czasem 
szczególnym, a wszystko za sprawą jubi-
leuszu 25-lecia. 

Mamy już logo, symbol pod którym 
będziemy obchodzić to ważne wydarze-

nie. Prezentujemy je Państwu tuż obok. 
Będzie to z całą pewnością rok bardzo 
pracowity, właściwie już w niego weszli-
śmy, co potwierdzają – już rozpoczęte 
– pierwsze przyszłoroczne inwestycje 
drogowe, o których Powiatowy Zarząd 
Dróg informuje na łamach naszego infor-
matora. A na drogach zapewne będzie 
dużo się działo, również ze względu na 
postępy przy realizacji S1.

Koniec roku, podobnie jak zbliżające 
się ćwierćwiecze, to dobre momenty na 
podsumowania. A, że działo się w mija-
jącym roku wiele, wspomnę tylko o zre-
alizowanych inwestycjach drogowych, 
szczególnie tych ostatnich, czyli ciągu 
pieszo-rowerowym przy ulicach Jagieloń-
skiej i Lipowej w Lędzinach i nowym ron-
dzie na skrzyżowaniu ulic Nowozachęty 
oraz Wandy w Imielinie.

Nie zapominaliśmy o naszych senio-
rach. Realizowaliśmy projekt pn.: „Cen-
trum Usług Społecznych (CUS) – profe-
sjonalne wsparcie seniora w powiecie 
bieruńsko-lędzińskim, etap I i II”, współ-

finansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020. W ramach 
Dziennego Domu Pomocy realizowali-
śmy usługi opiekuńcze wraz z posiłkami, 
a uczestnikom Klubu Seniora zapewniono 
usługi opiekuńczo-aktywizujące, kursy 
obsługi komputera i Internetu, rysunku, 
malarstwa, fotografii, treningi pamię-
ci, muzykoterapię oraz miłe spędzanie 
czasu przy kawie, herbacie i słodkim 
poczęstunku. Korzystając ze wsparcia 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, zakupiliśmy 
busa przeznaczonego przede wszyst-
kim dla osób z niepełnosprawnościami, 
zapewniającego dowóz i odwóz z CUS.

Tego roku – po przerwie pandemicz-
nej – powróciliśmy do organizacji takich 
sztandarowych wydarzeń jak Powiato-
we Igrzyska Osób Niepełnosprawnych, 
wręczania Nagrody Starosty Bieruńsko- 
Lędzińskiego w dziedzinie kultury „Cle-

mens”, czy Festiwalu Jesień Organowa 
w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim. Wios-
ną odbył się tradycyjny plener malarski, 
który powiat zorganizował plastykom 
tym razem w Cieszynie i liczne wysta-
wy w Galerii Starostwa Powiatowego 
w Bieruniu. Jesienią wsparliśmy kolejny 
Imielin Blues Festival, a nasza powiatowa 
biblioteka zorganizowała m.in. konkurs 
poświęcony 180-leciu lędzińskiego górni-
ctwa węglowego.

Za sprawą Nagrody Starosty Bieruńsko-
Lędzińskiego w dziedzinie przedsiębior-
czości „Tytan” powróciliśmy do premio-
wania naszych wyróżniających się przed-
siębiorców. Przez wiele lat nasz samorząd 
organizował Powiatowe Targi Przedsię-
biorczości i Ekologii, nadawaliśmy Złote 
Liście. Tamta formuła wyczerpała się, 
a i potrzeby środowiska gospodarczego 
zmieniły się, stąd zrodziła się idea nowej 
nagrody honorowej „Tytan”, który dołącza 
do szacownego „Clemensa”.

Jest to również dobry czas na nowe 
przedsięwzięcia i plany. O wszystkich 

będziemy Państwa informować na bie-
żąco, uchylę jedynie rąbka tajemnicy, że 
będziemy aplikować o nowe pieniądze m. 
in. na renowację zabytków, rozpocznie-
my modernizację budynku Starostwa, 
a z początkiem roku odbędą się pierw-
sze rocznicowe wydarzenia. Cykl tych 
wydarzeń otworzą Memoriał Szachowy 
im. Andrzeja Wilka w Bieruniu, Przegląd 
Kolędowy w Bojszowach i otworzymy 
pierwszą rocznicową wystawę z okazji 
25-lecia modelarstwa w powiecie bie-
ruńsko-lędzińskim w Galerii Starostwa 
Powiatowego w Bieruniu. Będzie się 
działo!

Na zbliżające się Święta Bożego Naro-
dzenia i nadchodzący Nowy Rok 2023 
życzę wszystkim Mieszkańcom i Gościom 
powiatu wszystkiego najlepszego, dużo 
zdrowia oraz spełnienia marzeń i... już 
dziś zapraszam do udziału we wszyst-
kich jubileuszowych wydarzeniach.

Bernard Bednorz
Starosta Bieruńsko-Lędziński                   
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Takie motto przyświecało 
konkursowi historycznemu, 
poświęconemu 180-leciu 
lędzińskiego górnictwa węglo-
wego. 24. listopada w sali 
konferencyjnej Powiatowego 
Centrum Społeczno-Gospodar-
czego odbył się półfinał kon-
kursu, który był dedykowany 
uczniom starszych klas szkół 
podstawowych i ponadpod-
stawowych. W półfinale wzięło 
udział 17. uczennic i uczniów, 
spośród których wyłoniono 6. 
finalistów. 

1. grudnia szóstka najlepszych 
zmierzyła się w finale konkursu. 
Dwoje ze Szkoły Podstawowej im. 
Wilhelma Gawlikowicza z Bojszów, 
troje ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. 
Jana Christiana Ruberga w Lędzi-
nach oraz uczennica Liceum Ogól-
nokształcącego im. Powstańców 
Śląskich w Bieruniu.

Finałowe zmagania zainaugu-
rowało odśpiewanie górniczego 
hymnu, a pośród gości znaleźli się: 
starosta Bernard Bednorz, ks. kano-
nik dr Józef Przybyła, ks. kanonik 
Paweł Buchta,  Antoni Piszczek 
– były dyrektor kopalni Ziemowit, 
„Stara Strzecha” Józef Loska, Jerzy 
Żołna – emerytowany nauczyciel 
byłej ZSG kopalni Ziemowit oraz 
Jan Wyciślok z Bractwa Świętej 
Barbary w Lędzinach.

Konkurs poprowadził nestor gór-
nośląskich pisarzy – Alojzy Lysko. 
Złożyły się nań dwie rundy pytań. 
Pierwsza, złożona z pięciu „szyb-
kich” pytań i druga, która obejmo-
wała po dwa zagadnienia problemo-
we, wymagające dłuższej wypowie-
dzi. W obu przypadkach odpowiedzi 
udzielano ustnie. 

Uczestników zmagań ocenia-
ła komisja w składzie: dyrektor 
Powiatowej Biblioteki Publicznej 
Małgorzata Janota – przewodniczą-
ca konkursowego jury, Jerzy Mantaj 
– członek Zarządu Powiatu oraz 
Tomasz Sklorz z Bractwa Świętej 
Barbary w Lędzinach.

Do rąk wszystkich finalistów trafiły 
nagrody przygotowane przez powiat 
i powiatową bibliotekę publiczną, 
a główna laureatka została również 
uhonorowana statuetką św. Barbary. 
Organizatorzy postanowili wyróż-
nić podobną statuetką także Szkołę 
Podstawową nr 3 im. Jana Christiana 
Ruberga w Lędzinach. Figurę św. Bar-
bary dla tej szkoły odebrała nauczy-
cielka Magdalena Gepert. 

Konkurs został zorganizowany 
przez powiat bieruńsko-lędziński, 
Powiatową Bibliotekę Publiczną 
w Lędzinach oraz lędzińskie Bractwo 
św. Barbary. Wpisuje się on w szereg  
powiatowych działań zmierzających 
do upamiętnienia faktu, iż lędziński 
gmach Starostwa Powiatowego był 
niegdyś częścią tzw. „starego Pia-

sta”. Kopalni, biorącej swój począ-
tek od szybu „Matylda”, którego 
historia zaczęła się w latach 1842-
1843. Następnie przybrała nazwę 
„Heinrichsfreude” (Radość Henry-
ka), na cześć Henryka, ks. Anhaltu-
Pless i „Heinrichsfreude II”, aby być 
w latach dwudziestych XX przemia-
nowaną na kopalnię „Piast” w Lędzi-
nach. Funkcjonowała ona do 1972 
roku, kiedy włączono ją w struktury 
nowej lędzińskiej kopalni „Ziemo-
wit”. Natomiast nazwę „Piast” nada-
no nowej kopalni w Bieruniu.

Problematyka upamiętnienia 
lędzińskiego „starego Piasta” jest 
szczególnie bliska Jerzemu Man-
tajowi – obecnie członkowi Zarzą-
du Powiatu. Jak sam podkreśla, ta 
kopalnia to kawał jego zawodowego 
życia. Jest inżynierem górniczym 
i pracował tu blisko siedem lat. Stąd, 
zaangażował się – w zakończone 
powodzeniem – poszukiwania szybu 
„Matylda” oraz zabiega o powstanie 
górniczej izby pamięci.  

– Od jakiegoś czasu staram się 
o to, aby w powiatowym gmachu 

przy Lędzińskiej 24, znalazły się 
pamiątki po kopalnianej przeszło-
ści tego miejsca. Coraz mniej ludzi 
o tym pamięta, wykruszają się Ci, 
którzy tu pracowali, a mnie brakuje 
choćby symbolu, że tu była kiedyś 
pierwsza lędzińska „gruba”. Zdaję 
sobie sprawę, że bez wsparcia sta-
rosty, Zarządu i Rady Powiatu nie 
będzie to łatwe. Zabiegam o ich 
przychylność i wsparcie przy każ-

dej nadarzającej się okazji. Pierw-
sze kroki zostały podjęte, odbył 
się konkurs wiedzy o lędzińskim 
górnictwie, a powiat zmierza do 
stworzenia w tym miejscu górniczej 
izby pamięci – mówi Jerzy Mantaj.      
– Marzy mi się jeszcze, żeby na ele-
wację budynku przy Lędzińskiej 24 
wrócił zegar, który niegdyś odliczał 
czas pracy górnikom – dodaje.  

Aneta Natkaniec

Obce znać dobrze  
– swoje święty obowiązek

Efektownym zwieńczeniem 
wrześniowego wyjazdowego 
pleneru twórców z Klubu Pla-
styka „Kontrast” w Lędzinach, 
który odbył się na terenie 
gminy Miedźna, był werni-
saż wystawy poplenerowej 
pod nazwą „Widziane z Górki 
Klemensowej – od Lędzin 
po Miedźną”. Czwartkowego 
wieczoru, 8 grudnia, artyści 
z Kontrastu – głównie malarze 
nieprofesjonalni – zostali uro-
czyście przyjęci w sali Urzędu 
Gminy przez przedstawicieli 
miejscowych władz samorzą-
dowych. 

W imieniu wójta Jana Słoninki 
powitała ich jego zastępczyni, a jed-
nocześnie sekretarz gminy Renata 

Łuniewska, która przybliżyła obec-
nym na wernisażu historię i osiąg-
nięciach ”Kontrastu” oraz wyraziła 
swoje uznanie dla różnorodności 
i poziomu prezentowanych prac. 
Podkreśliła fakt, że wystawa ma 
także istotny wymiar promocyjny 

i przysłuży się rozpropagowaniu 
w mediach walorów krajobrazo-
wych miejscowości wchodzących 
w skład gminy Miedźna. Joanna 
Figura, która koordynowała organi-
zację pleneru, wystawy i wernisażu 
ze strony Urzędu Gminy, podzię-

kowała kontrastowiczom za to, że 
tak chętnie – wręcz z entuzjazmem 
– uczestniczyli w utrwalaniu na 
płótnach najbardziej urokliwych 
zakątków gminy Miedźna.

Przewodnicząca klubu Beata 
Kozioł serdecznie podziękowała 

gospodarzom za możliwość zreali-
zowania dorocznego wyjazdowego 
pleneru klubowiczów „Kontrastu” 
na terenie ich gminy,  za udzieloną 
gościnę i organizację wystawy. Do 
jej rąk trafił okazały bukiet kwia-
tów, a czerwone róże oraz okolicz-
nościowe upominki otrzymali wszy-
scy jej uczestniczący. Wspólna foto-
grafia, poczęstunek oraz rozmowy 
o sztuce, planach na przyszłość 
i nie tylko, zdominowały towarzy-
ską część wernisażu. 

Organizatorzy i twórcy zachę-
cają wszystkich zainteresowa-
nych dorobkiem klubu „Kontrast” 
do oglądania wystawy w Urzędzie 
Gminy Miedźna, która potrwa do 15 
stycznia przyszłego roku – napraw-
dę warto! 

Mirosław Leszczyk

„Kontrast” malował Miedźną
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Plenery Malarskie „Między wie-
żami” organizowane są co dwa 
lata od 2005 r. Tegoroczna edy-
cja, była już ósmą z kolei. Nie-
zmiennie, od samego początku 
funkcję ich komisarza pełni 
Urszula Figiel – malarka, peda-
gog sztuki i animatorka kultu-
ry. Tradycyjnie po zakończeniu 
pleneru przygotowywana jest 
w powiatowej galerii wystawa, 
której towarzyszy katalog, 
prezentujący wybrane prace 
jej uczestników. 

Na poplenerową ekspozycję 
składają się prace 27. autorek 
i autorów. Są to: Piotr Barucha, Syl-
wia Barucha, Gabriela Bierońska, 
Bogusława Bronkowska, Agnieszka 
Czerniak, Urszula Figiel, Katarzy-
na Gawlik, Sandra Gawlik, Bożena 
Gawlikowicz, Renata Gołdon-Kolny, 
Jan Jagoda, Amelia Kantor, Beata 
Kozioł, Mirosław Leszczyk, Józef 
Mandla, Jan Nowak, Anna Radwań-
ska, Anna Maria Rusinek, Larysa 
Savchenko, Iwona Simka-Surma, 
Anna Strzelecka-Jasiewicz, Ewa 
Szymańska-Sułkowska, Marek 
Szymkowiak, Krystyna Ścierska, 
Jolanta Wawoczny, Agata Wojtala-
Kubecka, Barbara Zientara-Chmiel.

Premiera wystawy to artystyczne 
święto, podsumowujące nie tylko 
wysiłek twórczy, ale także umacnia-
jące więzi towarzyskie i integrujące 
regionalne środowisko artystyczne. 
Tak pisze o tym Urszula Figiel we 

wstępie do katalogu: – W Gale-
rii Starostwa możemy podziwiać 
wystawę prac uczestników VIII 
Pleneru Malarskiego „Między Wie-
żami”. To wspaniała grupa twór-
ców. Wielu łączy przyjaźń lub miłe 
koleżeństwo, którego osnową jest 
wspólna pasja… Warto nadmienić, 
że w wystawie biorą udział zarówno 
plastycy profesjonalni, jaki i amato-
rzy, którzy poziomem nie ustępują 
zawodowcom.

Prace – oleje i akryle, które wypeł-
niły ściany galerii, odkrywają przed 
widzami barwne, „najciekawsze” 
zakątki Cieszyna i powiatu bie-
ruńsko-lędzińskiego, oczywiście 
w subiektywnym doborze ich twór-
ców. Jak mówi komisarz pleneru, 
jedne są efektem długotrwałych 
rozważań nad tematem, odwoła-
niem do przebłysków pamięci, inne 
powstawały „na gorąco” w plenerze. 
Następnie, te zabrane ze sobą prace, 

zarówno malowane, jak i te noszone 
we wnętrzu, zostały poddane twór-
czej kreacji, aż zyskały ostateczną 
formę – skończonego obrazu. 

Wernisaż wystawy odbył się 
w Galerii Starostwa Powiatowego 
10 października 2022 r. W otwarciu, 
które nastąpiło w obecności repre-
zentantów władz powiatu, uczestni-
czyli niemal wszyscy plenerowicze 
– zabrakło jedynie dwójki twórców, 
którzy z ważnych przyczyn nie 
mogli przybyć na spotkanie oraz 
bardzo, i to bardzo licznie zgro-
madzona publiczność. Otwierając 
wystawę starosta Bernard Bednorz 
podkreślił fakt, że plener, które-
go plon można obecnie oglądać 
w powiatowej galerii, został zor-
ganizowany po przeciągającej się 
przerwie pandemicznej. Wyraził 
nadzieję, że podobne okoliczności 
już nigdy więcej nie uniemożliwią 
jego organizacji, a artyści będą 

mogli bez skrępowania „wyra-
żać siebie” – tworzyć i wysta-
wiać. Ponadto, podkreślił, 
że w przyszłym – jubileu-
szowym dla powiatu – roku 
Zarząd nosi się z zamiarem 
ponownej organizacji przed-
sięwzięcia. 

Dajmy zatem ponieść się 
wrażeniu, podążajmy za 
zaproszeniem do obejrzenia 
majowego Cieszyna oczami 
artystów. To podróż pasjonu-
jąca, to światło, kolor, miej-
sca często niezauważane, 
to moment, słońce, aura… Bo obraz 
ożywa pod okiem każdego odbiorcy 
i tętni swoim nowym życiem -zapra-
sza w poplenerowym wydawnictwie 
Urszula Figiel.     

Ekspozycję można jeszcze 
zobaczyć w grudniu i z począt-
kiem stycznia przyszłego roku, od 
poniedziałku do piątku w godzi-

nach pracy Starostwa Powiatowego 
w Bieruniu. Ufamy, że uda się ją 
pokazać w przyszłym roku w Cie-
szynie, korzystając z uprzejmości 
miasta lub miejscowej uczelni arty-
stycznej, które wsparły nas orga-
nizacyjnie przy realizacji pleneru. 
Przybywajcie – zapraszamy! (ZK) 

Barwnie, kreatywnie i poplenerowo

mogli bez skrępowania „wyra-
żać siebie” – tworzyć i wysta-
wiać. Ponadto, podkreślił, 
że w przyszłym – jubileu-
szowym dla powiatu – roku 
Zarząd nosi się z zamiarem 
ponownej organizacji przed-

Dajmy zatem ponieść się 

to moment, słońce, aura… Bo obraz 
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Tradycją już jest, że w grudniu przed-
szkolaki uczęszczające do przedszkoli 
znajdujących się w powiecie biorą udział 
w organizowanym przez Przedszkole nr 3 
z Oddziałami Integracyjnymi w Bieruniu 
konkursie gwary śląskiej „Po naszymu”, 
któremu patronuje starosta bieruńsko-
lędziński.

W jury, któremu przewodniczył Bernard Bed-
norz, zasiadały też panie Anna Kubica - prze-
wodnicząca Rady Powiatu, dr Anna Początek, 
Krystyna Czajowska. Grono oceniających uzu-
pełnił Łukasz Balczarek z Instytutu Myśli Pol-
skiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

Konkurs odbył się w dwóch kategoriach. 
W kategorii dzieci młodszych (3-4 latki) pierw-
sze miejsce zajęła  Lena Wisiorek z Oddziału 

Przedszkolnego SP nr 4 w Lędzinach, a kolejne 
Małgorzata Boba z Miejskiego Przedszkola nr 2 
w Lędzinach oraz Eryk Kleta z Przedszkola nr 3 
z Oddziałami Integracyjnymi w Bieruniu.

W kategorii dzieci starszych (5-6 latki) pierw-
sze miejsce przypadło Wojciechowi Wisiorek 
z Oddziału Przedszkolnego SP nr 4 w Lędzi-
nach, drugie miejsce zajęła Zuzanna Kowalczyk 
z Miejskiego Przedszkola nr 3 w Lędzinach, 
a trzecie Maria Noras również z Miejskiego 
Przedszkola nr 3 w Lędzinach.

Jury przyznało również nagrodę specjalną, 
którą otrzymała Laura Nowicka z Oddziału 
Przedszkolnego SP nr 4 w Lędzinach.

Do rąk laureatów słownych potyczek w śląskiej 
gwarze trafiły nagrody ufundowane przez powiat 
bieruńsko-lędziński, a dla wszystkich dzieci orga-
nizatorzy przygotowali drobne upominki. (MG)

Było gwarowo i gwarnie
11 grudnia spora grupa rozmiłowanych 
w górach mieszkańców powiatu ruszyła 
na spotkanie z Mikołajem. Tradycyjnie 
przewodził im Andrzej Baron, powia-
towy radny, który na każdą górską 
wycieczkę zabiera powiatową flagę. Ta 
przebyła z nim wiele górskich wędró-
wek, tak w kraju, jak i zagranicą. 

Tym razem szlak poprowadził naszych 
turystów do Beskidu Żywieckiego. Sceneria 
była iście zimowa – tak jak być powinno na 
każdym spotkaniu z Mikołajem. Śniegu nie 
brakowało. Uczestnicy, by podkreślić szcze-
gólny charakter wyprawy, wędrowali w miko-
łajowych czapkach na głowach, nowopowsta-

łą Zbójnicką Ścieżką Trzech Harnasi – Juraja 
Janosika, Sobka Burego i Ondraszka. Szli z 
miejscowości Sól-Kiczera na Rachowiec (954 
m n.p.m.).   Na szczycie zrobili sobie wspól-
ne zdjęcie i zeszli przez Mały Rachowiec do 
karczmy „Swojskie Klimaty”, gdzie czekał na 
nich gorący posiłek i spotkanie z grudniowym 
świętym znanym ze szczodrości, od którego 
każdy wycieczkowicz dostał słodki prezent. 
Powrót odbył się w intensywnie padającym 
śniegu. Ze Zwardonia, skąd wyruszył autokar 
ze strudzonymi, ale szczęśliwymi turystami, 
bezpiecznie dotarli w godzinach wieczornych 
do domu. Organizatorem wyjazdu było trady-
cyjnie lędzińskie już Koło PTTK nr 5 Ziemo-
wit. Andrzej Gierlata

ruszyli na poszukiwania Mikołaja
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Marcina Wyrostka przedstawiać 
nie trzeba, jedynie dla porządku 
podkreślmy, że akordeonista jest 
absolwentem katowickiej Akade-
mii Muzycznej im. Karola Szyma-
nowskiego, a obecnie  wykładowcą 
w Katedrze Akordeonu macierzy-
stej uczelni. W 2009 roku wygrał 
2. edycję „Mam talent!” Tego roku 
odbyła się też premiera jego pierw-
szego i od razu „platynowego” albu-
mu „Magia Del Tango”. 

23 października Marcin Wyrostek 
gościł z programem „Ethno Coloria-
ge” na 21. Festiwalu Jesień Organo-
wa w Powiecie Bieruńsko-Lędziń-
skim. Projekt „Coloriage” powstał 
w 2005 r. w ramach współpracy ze 

skrzypkiem Mateuszem Adamczy-
kiem i basistą Piotrem Zaufalem. 
Skład kwartetu dopełnia Krzysztof 
Nowakowski na instrumentach per-
kusyjnych. Ich styl to połączenie 
muzyki ludowej z możliwościami 
jakie daje jazzowa improwizacja. 
„Coloriage” znaczy wypełniać bar-
wami – kolorować i taki jest też 
charakter zespołu, żywiołowy i wie-
lobarwny, a ich „ethno” niepowta-
rzalne. Muzycy wystąpili w Bojszo-
wach, tuż po powrocie ze Stanów 
Zjednoczonych.      

Popularność kwartetu potwier-
dziła licznie zgromadzona publicz-
ność. Dość powiedzieć, że kościół 
NMP Uzdrowienia Chorych w Boj-

szowach Nowych – choć obszerny 
– był pełny i dla znacznej części 
słuchaczy zabrakło miejsc siedzą-
cych. Marcin Wyrostek oczarował 
publiczność, która nagradzała kolej-
ne wykonania kwartetu gromkim 
aplauzem, nie kończącym się jedy-
nie na brawach. Szczególnie gorą-
co nagradzane były mistrzowskie 
„solówki” serwowane przez wszyst-
kich muzyków. Podczas improwi-
zacji, wykonywanych w oparciu 
o utwory klasyczne, akordeon Mar-
cina Wyrostka brzmiał jak majesta-
tyczne kościelne organy.  Muzyka 
inspirowana motywami ludowymi 
wybrzmiewała lekko i radośnie. 
Światła i dobre nagłośnienie dopeł-

niły całości, a atmosfera podczas 
koncertu była wyborna. Znakomi-
ty – niestety ostatni w tegorocznej 
edycji – koncert zakończyły „wypro-
szone” owacją na stojąco bisy, a po 
jego zakończeniu muzycy wyszli do 
publiczności, aby rozdać autografy 
i zapozować do wspólnych zdjęć.

Na tegoroczną Jesień Organo-
wą złożyło się siedem koncer-
tów. Wystąpili: organista Mateusz 
Goniowski, Kwintet Instrumentów 
Dętych Blaszanych Filharmonii 
Śląskiej, Trio Długosz, klawesynist-
ki Paulina Tkaczyk-Cichoń i Ewa 
Rzetecka-Niewiadomska („Musica 
Graziosa”), Władysław Szymań-
ski – organy, Katarzyna Skulska 

– sopran, Jadwiga Lis – mezzoso-
pran, Lucyna Ledwoń – flet i imie-
liński chór „Harfa” pod dyrekcją 
Romana Jochymczyka, organista 
Wacław Golonka i tenor Piotr Kusie-
wicz, para młodych, świetnie się 
zapowiadających organistów Alek-
sandra Gawrońska i Mariusz Kozieł 
oraz wspomniany już znakomity 
akordeonista Marcin Wyrostek, 
skrzypek Mateusz Adamczyk, gita-
rzysta basowy Piotr Zaufal i perku-
sista Krzysztof Nowakowski, czyli 
razem zespół „Coloriage”.

Wykonawców dwóch pierw-
szych koncertów przedstawiliśmy 
w poprzednim numerze informato-
ra, kiedy pisaliśmy o udanej inau-

„coloriage” na (super) finał
Czwartej niedzieli października zakończył się 21. Festiwal Jesień Organowa w Powiecie Bieruń-
sko-Lędzińskim. Na finałowy koncert złożyły się wirtuozerskie popisy znakomitego akordeonisty 
Marcina Wyrostka z zespołem Coloriage.

Marcin Wyrostek

„Coloriage”

NMP Uzdrowienia Chorych w Boj- Światła i dobre nagłośnienie dopeł-NMP Uzdrowienia Chorych w Boj-NMP Uzdrowienia Chorych w Boj-NMP Uzdrowienia Chorych w Boj-
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Paulina Tkaczyk-Cichoń i Ewa Rzetecka-Niewiadomska

Wacław Golonka i Piotr Kusiewicz

Chór „Harfa”

Aleksandra Gawrońska i Mariusz Kozieł

Władysław Szymański

guracji Jesieni Organowej. Obecnie chcemy 
przybliżyć Wam pozostałych solistów i zespo-
ły. Znajdziecie ich wszystkich na fotografiach 
ilustrujących całe wydarzenie.  

Korzystając z możliwości w imieniu orga-
nizatorów chcemy także podziękować ks. 
Arcybiskupowi Metropolicie Katowickiemu 
Wiktorowi Skworcowi i księżom proboszczom 
parafii dekanatów bieruńskiego i lędzińskiego 
za życzliwość, duchowe wsparcie i udostęp-
nienie świątyń na festiwalowe koncerty.               

Na kolejne spotkania z muzyką organową… 
i nie tylko, zapraszamy już za niespełna rok. 
Ufamy, że jak tego roku nie zawiodą wykonaw-
cy i publiczność, która tłumnie odwiedzała koś-
cioły podczas koncertów. Tym z naszych czy-
telników, którzy nie mieli okazji uczestniczyć 
w festiwalowych koncertach dedykujemy foto-
reportaż z (super) finału i poprzedzających go 
recitali tegorocznej Jesieni Organowej, podczas 
której było barwnie, różnorodnie i „pysznie” 
muzycznie.  Zdzisław Kantor                                               
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25 listopada w imielińskim Domu 
Kultury „Sokolnia” po raz pierwszy 
zostały wręczone Nagrody Starosty 
Bieruńsko-Lędzińskiego w dzie-
dzinie przedsiębiorczości – Tytan. 
Jego sala widowiskowa wypełni-
ła się po brzegi gośćmi. Laureaci 
otrzymali spiżowe statuetki, wyko-
nane zgodnie z projektem uznanej 
imielińskiej artystki Anny Marii 
Rusinek, która tego roku otrzymała 
powiatowego Clemensa. Prezenta-

cje wyróżnionych firm wyświetlone 
zostały na specjalnie przygotowa-
nym ekranie, zajmującym niemalże 
całą scenę. Uroczystość – w dużej 
mierze multimedialną – zakończył 
akordeonowy koncert Marcina 
Wyrostka, który wystąpił także na 
tle wirtualnych dekoracji. Do rąk 
zgromadzonych trafiło również 
okolicznościowe wydawnictwo, pre-
zentujące nagrodzonych. 

Czas płynie nieubłaganie. Jesz-
cze nie tak dawno organizowaliśmy 
Powiatowe Targi Przedsiębiorczości 
i Ekologii, podczas których wyróż-
niający się przedsiębiorcy otrzymy-
wali „Złote Liście”. Nasz powiatowy 
samorząd należał do tych nielicz-
nych, organizujących własne impre-
zy targowe. Byliśmy także prekur-
sorem proekologicznego spojrzenia 

na lokalną przedsiębiorczość. Dwa-
naście targowych edycji przekonało 
nas, że warto premiować wiodące 
podmioty gospodarcze, dając tym 
samym asumpt do ich dalszego roz-
woju. Wiele firm, które „raczkowały” 
na naszych targach urosło i zdobyło 
sobie przodującą pozycję na ryn-
kach krajowym i zagranicznym. 

Targi spełniły swoją rolę. Nowo-
czesne media zmieniły podejście 
do promocji przedsiębiorstw i ich 
produktów, a i potrzeby lokalnego 
środowiska gospodarczego uległy 
zmianie. Zależało nam jednak na 
tym, aby kultywować targową tra-
dycję i nadal nagradzać naszych 
gospodarczych prymusów. Skoro 
nie mogliśmy się cofnąć do utartych 
wzorców, należało poszukać nowe-
go sposobu, aby ich wyróżniać. Stąd, 

kilka lat temu pojawił się pomysł 
powołania do życia Nagrody Staro-
sty Bieruńsko-Lędzińskiego w dzie-
dzinie przedsiębiorczości „TYTAN”. 
Wówczas, nieoczekiwanie pandemia 
pokrzyżowała nasze plany i wszyst-
kie podjęte już działania należało 
wstrzymać. Obiecaliśmy sobie jed-
nak, że przy pierwszej nadarzającej 
się możliwości do nich powrócimy. 

Tego roku, zrealizowaliśmy tamto 
zobowiązanie. Kapituła nagrody 
„Tytan” – bo taką zyskała nazwę, 
przyznała ją w trzech – przewidzia-
nych regulaminem – kategoriach: 
za kultywowanie tradycji lokalnego 
rzemiosła; za wdrażanie i wpro-
wadzanie na rynek lokalny nowo-
czesnych produktów, technologii 
i rozwiązań; za wybitne osiągnięcia 
gospodarcze i społeczne. 

Nagrodę Starosty Bieruńsko-
Lędzińskiego w dziedzinie przedsię-
biorczości w 2022 roku, w poszcze-
gólnych kategoriach otrzymali: 

<   TYTAN TRADYCJI  
– Stanisław Kłyk,  
Kłyk Zakład Mechaniczny

<  TYTAN INNOWACYJNOŚCI 
– Wentylatory  
WENTECH Sp. z o.o. 

<  TYTAN SUKCESU  
– COPCO Plus Sp. z o.o. 

Wszystkim wyróżnionym ser-
decznie gratuluję! 

Bernard Bednorz
Starosta Bieruńsko-Lędziński 

Nagrody Tytana dla naszych 
przedsiębiorców
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TyTan Tradycji 
– STaNiSław KłyK,

KłyK ZaKład MechaNicZNy 

Kapituła doceniła determinację i konsekwencję z jaką trzy 
kolejne pokolenia budowały to rodzinne przedsiębiorstwo 
i jego lokalną markę – wbrew wszelkim trudnościom, 
a szczególnie tym wynikającym z zawirowań historycznych 
i gospodarczych.
Ponad dziewięćdziesięcioletnia działalność firmy Kłyk 
Zakład Mechaniczny nacechowana jest szacunkiem dla 
najlepszych tradycji polskiego rzemiosła, przywiązaniem 
do branży mechanicznej oraz odwagą w podejmowaniu 
nowych wyzwań. Wizja rozwoju, elastyczność działania 
i rzetelna praca pozwoliła przetrwać przedsiębiorstwu 
okres II wojny światowej, podatkowe szykany i braki mate-
riałowe doby PRL oraz sprostać wyzwaniom rodzącej się 
w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku nowej 
rzeczywistości gospodarczej. Kreatywność i konsekwencja 
wyboru drogi rozwoju, poparta blisko stuletnią historią 
zaowocowały jej obecną ugruntowaną i stabilną pozycją.

TyTan SukceSu 
– cOpcO pluS Sp. Z O.O.

Kapituła doceniła dynamiczny i wszechstronny rozwój firmy 
szczególnie na przestrzeni ostatnich lat. Firma COPCO 
zajmuje się wykonywaniem instalacji elektrycznych w Polsce 
i za granicą. W jej ofercie znajduje się komplet usług związa-
nych z branżą elektroinstalacyjną. Wykonuje ona instalacje 
w zakresie niskiego i średniego napięcia dla klientów indywi-
dulanych oraz instytucjonalnych. Z jej usług skorzystało już 
ponad 200 klientów w 10 krajach świata m.in. w Niemczech, 
Hiszpanii czy w Stanach Zjednoczonych. Przedsiębiorstwo 
zatrudnia 250 osób w tym ponad 100 poza granicami Polski. 
Obsługuje branże budowlaną, energetyczną, automotive i inne. 
Branży elektroinstalacyjnej oferuje wykonywanie projektów 
i pomiarów elektrycznych, realizację przewiertów sterowa-
nych, montaże instalacji, stacji transformatorowych oraz 
utrzymanie ruchu zakładów przemysłowych.
Sukces gospodarczy firmy COPCO Plus Sp. z o.o. prze-
kłada się także na wsparcie lokalnego sportu, z którego 
korzystają m.in.: siatkarki II-ligowego MKS COPCO Imielin 
i zawodnicy MKS „Boks-Imielin”. 

Tego roku w imieniu nagrodzonych firm 
statuetki Tytana 2022 odebrali: Stanisław 
Kłyk – właściciel Kłyk Zakład Mechanicz-
ny, dyrektor operacyjny Magdalena Krzy-
żowska i dyrektor ds. produkcji Mateusz 
Kalder – Wentylatory WENTECH Sp. 
z o.o. oraz Arkadiusz Kopacz – zało-
życiel i prezes COPCO Plus Sp. z. o.o. 
Wszystkim nagrodzonym serdecznie 
gratulujemy!

Kto odbierze Tytany w kolejnych 
latach? Kogo wyróżni Kapituła Nagro-
dy Starosty Bieruńsko-Lędzińskie-
go w dziedzinie przedsiębiorczości 
– Tytan? To w dużej mierze zależy od 
Państwa! Kapituła oczekuje na Wasze 
zgłoszenia corocznie do 30 sierpnia, 
aby wybrać najlepszych w katego-
riach: Tytan Tradycji, Tytan Innowa-
cyjności i Tytan Sukcesu. Zgłoszenia 
mogą dokonać jednostki samorządu 
terytorialnego, instytucje, izby i sto-
warzyszenia zrzeszające przedsię-
biorców oraz każdy mieszkaniec 
powiatu. Więcej na www.powiatbl.

TyTan innowacyjności 
– weNTylaTOry weNTach Sp. Z O.O.

Kapituła doceniła światową renomę Wentechu jako przed-
siębiorstwa, które zajmuje się projektowaniem i dostar-
czaniem nowatorskich oraz niejednokrotnie unikalnych 
wentylatorów dla chłodni wentylatorowych. W zgodnej opi-
nii odbiorców jej oferty, firma jest postrzegana jako załoga 
do zadań specjalnych. Oparcie jej na solidnych inżynier-
skich fundamentach, nadanie innowacyjnego kierunku 
rozwoju poprzez korzystanie z nowoczesnych technologii, 
utrwalone stabilnością działania i relacyjnością młode-
go pokolenia zarządzających sukcesorów, zaowocowało 
ustabilizowaniem jej pozycji rynkowej i obraniem ścieżki 
energicznego wzrostu.
Kreatywność w połączeniu ze stabilizacją i standaryzacją 
procesów zarówno produkcyjnych jak i sprzedażowych 
oraz zaopatrzeniowych zgodnie z filozofią lean manufac-
turing pozwoliła firmie Wentylatory WENTECH Sp. z o.o. 
stawić z powodzeniem czoła zawirowaniom gospodarczym 
ostatnich lat.
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Ośrodek Błogosławiona Karoli-
na działa w strukturach Cari-
tas Archidiecezji Katowickiej, 
głównie na terenie powiatu 
bieruńsko-lędzińskiego oraz 
Mysłowic. Swoją działalność 
rozpoczął na początku 2002 
roku, najpierw jako Warsztat 
Terapii Zajęciowej (WTZ), a pod 
jego koniec, ze względu na to, 
że zaczął bardzo szybko się 
rozwijać, został przekształcony 
w Ośrodek Błogosławiona Karo-
lina (OBK). Obecnie w struk-
turze OBK działają: Warsztat 
Terapii Zajęciowej, Środowi-
skowy Dom Samopomocy 
w Lędzinach (ŚDSL), Dzienna 
Terapeutyczna Świetlica (DTŚ) 
dla dorosłych osób z niepeł-
nosprawnościami oraz Środo-
wiskowy Dom Samopomocy 
w Mysłowicach. Swoją działal-
ność realizuje w trzech lokaliza-
cjach. Dwa budynki, w których 
prowadzone są zajęcia dla osób 
z niepełnosprawnością usytu-
owane są w Lędzinach, a jeden 
w Mysłowicach. 

– Z codziennej terapii obecnie 
korzysta 158 dorosłych osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną, 
zaburzeniami psychicznymi lub 
innymi przewlekłymi zaburzenia-
mi czynności psychicznych – mówi 
dyrektor Ośrodka Szymon Pawlica.

Po terenie powiatu bieruńsko-
lędzińskiego jeździ codziennie 5 
busów, pokonując każdego dnia 

ponad 600 km, realizując przewo-
zy na zajęcia i terapię dla ponad 
150 osób, potrzebujących wsparcia 
i opieki. Codzienne trasy, do pokona-
nia w obie strony, rozciągają się od 
Międzyrzecza, Bojszów i Bierunia po 
Chełm Śląski, Imielin i miasto Mysło-
wice. To ogromne logistyczne przed-
sięwzięcie, ale niezwykle ważne 
dla osób, których rodziny zostały 
doświadczone przez niepełnospraw-
ność. To szansa na oddech, chwilę 
odpoczynku i załatwienie swoich 
spraw. Największą jednak szansą 
jest możliwość skorzystania z tera-
pii przez osoby z niepełnospraw-
nością. Wyjście z domu, stworzenie 
więzi z innymi uczestnikami zajęć, 
nauka radzenia sobie z codziennoś-
cią, wspólne cele i odkrywanie sensu 
życia. 

 –  Z okazji naszego okrągłego 
jubileuszu udało się nam zorgani-
zować spotkanie integracyjne dla 
wszystkich korzystających z pla-
cówki, a muszę zaznaczyć, że jest 
nas już tak dużo, że wraz z pracow-
nikami trudno się nam już wspólnie 
pomieścić w którymś z naszych 
budynków. Tym bardziej, że chcie-
liśmy podziękować przy tej okazji 
osobom zaangażowanym w two-
rzenie Ośrodka, jak również tym, 
którzy przez te 20 lat wspierali 
i kibicowali  naszej działalności. 
Dziękowaliśmy przede wszystkim 
podczas uroczystej Mszy Świętej 
24 listopada, której przewodniczył 
bp Adam Wodarczyk. Była to okazja 
do wyrażenia wdzięczności Bogu 

za błogosławieństwo i opiekę nad 
Ośrodkiem przez te wszystkie lata. 
Potem, świętowaliśmy w lędzińskiej 
restauracji „Pinocy”. Wsparł nas 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w ramach 
konkursu Województwa Śląskiego 
– „Śląskie dla niepełnoprawnych III” 
– szeroko objaśnia Szymon Pawlica.  

– To trudna praca, ale dająca 
wiele satysfakcji i energii. Dopóki nie 
zaczęłam pracy w ośrodku w 2002 
roku, Caritas kojarzył mi się głów-
nie ze świeczką na stole wigilijnym. 
Obecnie widzę, jak ogromne to dzieło 
pomocy i to nie tylko takiej akcyjnej, 
kiedy dzieją się jakieś trudne wyda-
rzenia, tj. wybuch wojny, katastrofy 
czy kataklizmy – to zadania, którymi 
zajmuje się bardziej Centrala Caritas 
w Katowicach. My tutaj w ośrodku 
i wielu innych takich placówkach 
na terenie województwa, pracujemy 
codziennie z osobami w potrzebie. To 
mozolna terapia, codzienne wyzwa-
nia, towarzyszenie w trudnościach, 
wysiłek, którego efekty rzadko bywa-
ją spektakularne. Ale ta praca to 
także radość z bycia razem. Dla mnie 
ośrodek to drugi dom. W tej pracy 
najpiękniejsze jest dla mnie poczucie 
sensu tego co robię. Sądzę, że myśli 
tak zdecydowana większość osób, 
z którymi współpracuję – opowiada 
Barbara Długajczyk, wieloletnia pra-
cownica OBK.

Potwierdzają to wdzięczni pensjo-
nariusze. Jedna z uczestniczek zajęć 
Środowiskowego Domu Samopomo-
cy odpowiadając na pytanie psycho-

loga „Co mi daje ośrodek?” napisała: 
– Dzięki ludziom z ośrodka odnala-
złam sens życia. Dzięki ośrodkowi 
uczę się funkcjonować. Jest to dla 
mnie terapia, która jest pomocna, bo 
pomagamy sobie nawzajem i szu-
kamy wspólnego rozwiązania prob-
lemów. W ośrodku czuję się jakby 
był moją rodziną i jestem otwarta na 
wysłuchanie i pomoc, tego nauczy-
łam się też dzięki ośrodkowi – napi-
sała Pani Dominika. 

– 20-lecie to czas refleksji, pod-
sumowań, prezentacji statystyk 
spojrzenia w tył, na to co udało się 
zrealizować. Jednak przede wszyst-
kim to czas wdzięczności wszystkim 

osobom, które jakkolwiek przyczyni-
ły się do rozwoju Ośrodka Błogosła-
wiona Karolina, czy to poprzez swoją 
pracę w ramach wolontariatu, czy 
pracę zawodową, szczególnie tych 
wieloletnich i wiernych współpra-
cowników Caritas. Dziękuję „dużym” 
sponsorom, a także wielu osobom za 
wsparcie materialne w ramach 1%. 
Dziękuję także za przychylność na 
przestrzeni tych 20. lat m.in. powia-
towi, gdy podejmowaliśmy kluczowe 
decyzje, konieczne do rozwoju i roz-
budowy ośrodka. Dziękuję! – podkre-
śla raz jeszcze Anna Kołodziejczyk, 
zastępca dyrektora OBK.

 Notowała: Magdalena Gołąb

Garść refleksji 
na 20-lecie Ośrodka 
Błogosławiona 
Karolina  
w lędzinach
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9 listopada władze powiatu spotkały 
się z uczniami powiatowych szkół, któ-
rzy otrzymali Stypendia Prezesa Rady 
Ministrów na rok szkolny 2022/2023. 
W gronie tegorocznych stypendystów 
znaleźli się: Dominika Duży i Grzegorz 
Kasperczyk – uczniowie Powiatowe-
go Zespołu Szkół w Bieruniu, Beata 
Niesyto i Aleks Lachendro – uczniowie 
Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzi-
nach oraz Kamil Pustelnik – uczeń Lice-
um Ogólnokształcącego w Bieruniu.

Starosta bieruńsko-lędziński Bernard Bed-
norz wraz z przewodniczącą Rady Powiatu 
Anną Kubicą i wicestarostą Konradem Mateją 
pogratulowali wyróżnionym wybitnych wyni-
ków w nauce, a także ich indywidualnych 
osiągnięć. W spotkaniu uczestniczyli rów-
nież rodzice stypendystów, dyrektorzy szkół 
powiatowych, a także naczelnik Wydziału 
Edukacji Starostwa Powiatowego.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może 
być przyznane uczniowi szkoły kształcącej 
w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie 
świadectwa dojrzałości. Stypendystą zostaje 
uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnie-
niem, uzyskując przy tym najwyższą w danej 
szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne 
uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie 
wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, 
a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki 
co najmniej dobre.

W województwie śląskim w roku szkolnym 
2022/2023 stypendia otrzymało 655 uczniów 
szkół ponadpodstawowych. 

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gra-
tulujemy szczególnych osiągnięć w nauce. 
Niech przyznane stypendium będzie źródłem 

ogromnej satysfakcji, a jednocześnie począt-
kiem kolejnych, równie wzniosłych sukcesów 
w dalszej edukacji. (red.) 

Corocznie z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej starosta 
bieruńsko-lędziński nagradza 
wyróżniających się nauczycieli, 
pracujących w powiatowych 
placówkach oświatowych, zg. 
z Regulaminem wynagradza-
nia nauczycieli. 

Uroczyste wręczenie nagród za 
osiągnięcia dydaktyczno-wycho-
wawcze odbyło się 12 października. 
Wśród tegorocznych nagrodzonych 
są dyrektorzy powiatowych szkół, 
a także 7. nauczycieli. W bieruń-
skim Liceum Ogólnokształcącym 
im. Powstańców Śląskich nagro-
dy otrzymali: Romuald Kubiciel 
– dyrektor szkoły, Aldona Żołnecz-
ko – wicedyrektor oraz Wioleta 
Siodłok – nauczyciel fizyki i chemii. 
W Powiatowym Zespole Szkół w Bie-
runiu w Bieruniu wyróżnieni zosta-
li: Teresa Horst – dyrektor Szkoły, 
Katarzyna Polak – nauczyciel języ-
ka polskiego, Aleksandra Pikania-
Gniełka – nauczyciel przedmiotów 
zawodowych. Nagrody w Powiato-
wym Zespole Szkół w Lędzinach 
otrzymali: Piotr Oćwieja – dyrektor 
szkoły, Małgorzata Labus – wicedy-
rektor, Sabina Kocur – nauczyciel 
języka hiszpańskiego, Aleksandra 
Ziajka – nauczyciel przedmiotów 
zawodowych, a w Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej w Bieruniu 
jej dyrektor – Agata Nowińska.

Nagrody Starosty Bieruńsko-
Lędzińskiego przyznawane są m.in. 

za bardzo dobre wyniki nauczania, 
wdrażanie innowacji pedagogicz-
nych, podejmowanie innych działań 
na rzecz oświaty, wykraczających 
poza obligatoryjną działalność pla-
cówki. Ponadto, mogą być przyzna-
ne nauczycielom, którzy posiadają 
wyróżniającą ocenę pracy peda-
gogicznej oraz co najmniej roczny 
staż pracy.  

Obchody Dnia Edukacji Narodo-
wej były również okazją do wręcze-
nia aktów nadania stopnia nauczy-

ciela mianowanego, które otrzy-
mali: Edyta Klanowska – Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Bieruniu, Sabina Kocur – Powiato-
wy Zespół Szkół w Lędzinach, Anna 
Świstek i Bogusz Szynalik – Powia-
towy Zespół Szkół w Bieruniu. 

Starosta Bernard Bednorz pogra-
tulował dyrektorowi Romualdowi 
Kubicielowi nadania mu przez Mini-
stra Edukacji i Nauki tytułu hono-
rowego Profesora Oświaty. W tym 
roku do grona Profesorów Oświa-

ty dołączyło dwudziestu czterech 
nauczycieli, w tym dwoje z naszego 
województwa.

Romuald Kubiciel  jest nauczycie-
lem z 30-letnim stażem pracy. Pracę 
w szkolnictwie rozpoczął w Lice-
um Ogólnokształcącym w Bieruniu 
jako nauczyciel historii i wiedzy 
o społeczeństwie. Był wicedyrek-
torem tej szkoły, a od grudnia 2006 
r. pełni funkcję dyrektora szkoły. 
Poza osiągnięciami pedagogiczny-
mi Romuald Kubiciel ma szczególne 

dokonania w dziedzinie heraldyki, 
projektuje herby, symbole, insygnia 
i odznaki wielu jednostek samorzą-
du terytorialnego, a także sztanda-
ry szkół i instytucji, przygotowuje 
również ekspertyzy weksylologicz-
ne. Jest badaczem dziejów Śląska, 
popularyzatorem historii Bierunia, 
Chełmu Śląskiego, a także innych 
miejscowości powiatu bieruńsko-
lędzińskiego.

Wszystkim  nagrodzonym nauczy-
cielom serdecznie gratulujemy! (red.)

Nauczyciele wyróżnieni!

Stypendia dla najlepszych
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Balonowe 
święto
19. listopada odbyły się 25. Powiatowe Zawody Balo-
nów na ogrzane powietrze, w której uczestniczyła 
młodzież szkół podstawowych naszego powiatu oraz 
Mysłowic i Oświęcimia.

Historia balonów na ogrzane powietrze sięga epoki Trzech 
Królestw (280-220 p.n.e.), kiedy w Chinach tzw. lampiony 
szczęścia wykorzystywano m.in. do sygnalizacji wojsko-
wej. Według azjatyckich wierzeń, unoszący się w górę lam-
pion zabiera ze sobą wszystkie troski i problemy, a ludziom 
przynosi szczęście i bogactwo. W Europie balony na ogrzane 
powietrze zagościły na dobre w 1783 r. kiedy bracia Joseph 
Michel i Étienne Jacques Montgolfier z Francji wypuścili 
w powietrze pierwszy balon z papieru i płótna. Natomiast 
francuski fizyk Jean-François Pilâtre de Rozier jeszcze w tym 
samym roku został pierwszym człowiekiem na świecie, który 
wzniósł się nad ziemię na wysokość tysiąca metrów balonem 
na ogrzane powietrze.

Tradycyjnie organizatorem 25. Powiatowych Zawodów Balo-
nów na ogrzane powietrze, które odbyły się na Klemensowej 
Górze, był Zarząd Powiatowy i Wojewódzki LOK oraz powiat 
bieruńsko-lędziński i gmina Lędziny.  Najlepsze wyniki w kate-
gorii szkół do klasy 5 osiągnęli: 1. Konrad Kocur, Franciszek 
Dubiel (SP 2 Imielin), 2. Liliana Kalinowska, Maja Kalinowska 
(SP 1 Bieruń), 3. Jan Kolny, Piotr Umiastowski (SP 2 Chełm Ślą-
ski). W kategorii szkół do klasy 8: 1. Kacper Stuczyński, Jakub 
Koliński (SP 13 Mysłowice), 2. Szymon Musioł, Maciej Walusz 
(SP 1 Lędziny, SP 13 Mysłowice), 3. Marcel Hożek, Błażej 
Zawisza (SP 1 Świerczyniec). W kategorii balonów niestandar-
dowych najlepsze miejsca zajęli: 1. Kacper Stuczyński, Jakub 
Kuliński (SP 13 Mysłowice), 2. Wiktor Liszka, Błażej Dawrol  
(Modelarnia Bieruń), 3. Magda Stuczyńska, Kacper Wysogląd 
(SP 13 Mysłowice), 4. Marcel Walusz, Szymon Musioł (SP 1 
Lędziny, SP 13 Mysłowice).

Puchary, medale i dyplomy, ufundowane przez powiat, wrę-
czyli wicestarosta Konrad Mateja, prezes ZP LOK Franciszek 
Musioł oraz sędzia główny zawodów Marek Lizak. W czasie 
przerwy między startami odbywały się pokazy modeli lata-
jących. Zawodników  dopingowali rodzice i opiekunowie oraz 
liczna grupa okolicznych mieszkańców.

Historia Lędzińskiego MKS-u sięga 
lat trzydziestych ubiegłego wieku. 
26 lutego 1932 roku oficjalnie zare-
jestrowano Piłkarski Klub Sportowy 
Piast Lędziny, wówczas nosił właśnie 
taką nazwę i tę datę przyjmuje się za 
początek jego oficjalnej działalno-
ści, choć wiadomo, że już wcześniej, 
w latach dwudziestych XX wieku 
uczestniczył w lokalnych rozgrywkach 
piłkarskich.

Świętowanie 90-lecia istnienia MKS 
„Lędziny” podzielono na dwie części sporto-
wą i oficjalną. 25 września na murawie boi-
ska przy ul. Stadionowej w Lędzinach roze-
grano piłkarski turniej młodzików (rocznik 
2010 i młodsi). Choć aura początkowo nie 
sprzyjała, tak goście, jak i gospodarze 
zaprezentowali się godnie, a ci ostatni byli 
też … bardzo gościnni. Ambitnie walczący 
MKS Lędziny znalazł się tuż za podium, 
przegrywając z GKS Katowice, Siódemką 

Tychy oraz LKS Gardawice. 30 września 
w Sali Tradycji lędzińskiej Kopalni Ziemo-
wit odbyła się oficjalna część uroczystości, 
którą poprzedziła msza święta, odprawiona 
w Parafii Matki Bożej Różańcowej. W jubi-
leuszu uczestniczyli sportowcy, reprezen-
tanci śląskiego i lędzińskiego środowiska 
piłkarskiego, przedstawiciele lokalnych 
samorządów i gospodarze – Zarząd MKS. 
Powiat Bieruńsko-Lędziński, który wsparł 
organizację wydarzenia, reprezentował sta-

rosta bieruńsko-lędziński Bernard Bednorz, 
członkowie Zarządu Powiatu Jerzy Mantaj 
i Łukasz Odelga oraz wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Marek Spyra. Zasłużeni dzia-
łacze, trenerzy i piłkarze otrzymali Hono-
rowe Odznaki Polskiego i Śląskiego Związ-
ku Piłki Nożnej, które wręczyli wiceprezes 
PZPN, a jednocześnie prezes Śląskiego ZPN 
Henryk Kula oraz prezes Podokręgu Tychy 
Piotr Swoboda.

 (red.)

90 lat minęło!
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14. zawodników z 18. modela-
mi wzięło udział w XIII Powia-
towych Zawodach Modeli 
Zdalnie Sterowanych Rc, 
które odbyły się 15 paździer-
nika na torze modelarskim 
w Lędzinach. Otwarcia zawo-
dów, w których uczestniczyli 
uczniowie szkół podstawo-
wych z terenu powiatu oraz 
Bielska-Białej i Mysłowic 
dokonał wicestarosta Konrad 
Mateja. Uczniowie zmierzyli się 
w trzech konkurencjach.

Jako pierwsi wystartowali ucznio-
wie z klas 2-5. Tu najlepsza okazała 
się Magda Stuczyńska (SP13 Mysło-
wice), drugie miejsce zajął Jakub 
Gembołyś (SP1 Świerczyniec), 
a trzecie Filip Chrząszcz (SP3 Bie-
ruń). W konkurencji dzieci starszych 
(klasy 6-8) pierwsze miejsce zdobył 
Marcel Hożek (SP1 Świerczyniec), 
drugie Kacper Stuczyński (SP13 
Mysłowice), trzecie Jakub Kuliński 
(Modelarnia Imielin). Ostatnią kon-
kurencją była Klasa „Open”. W tej 
kategorii wygrał Kacper Stuczyń-
ski (SP13 Mysłowice), tuż za nim 
na podium uplasował się Maciej 
Jura (Bielsko-Biała), trzecie miejsce 
wywalczył Wiktor Ryszka (Bieruń).

Zawody oceniała komisja sędziow-
ska w składzie: sędzia główny zawo-
dów Marek Lizak, sędziowie pomoc-
niczy Sylwia Komandera, Ryszard 
Jura. Kierownik zawodów Wojciech 
Mrozek, Chronometrażyści: Wojciech 
Chrząszcz, Kacper Mrozek, Maciej 
Jura. Tradycyjnie nad całością zawo-

dów czuwał prezes Zarządu Powia-
towego LOK Franciszek Musioł. 
Zawodnicy, którzy uplasowali się na 
podium otrzymali medale, dyplomy 
oraz nagrody rzeczowe ufundowane 
przez powiat bieruńsko-lędziński 
oraz innych sponsorów. Dekoracji 
zwycięzców dokonali Konrad Mateja, 
Franciszek Musioł oraz Marek Lizak 
i Wojciech Mrozek.

Warto wspomnieć, że 1 październi-
ka na terenie lotniska modelarskiego 
przy ul. Warszawskiej w szranki sta-
nęło 15 zawodników z 18. modelami 
w ramach XXIV edycji Powiatowego 
„Święta Latawca”. Zawody, w których 
uczestniczyła młodzież ze szkół pod-
stawowych z naszego powiatu oraz 
Mysłowic, organizacyjnie wsparł 
powiat bieruńsko-lędziński. 

Puchary, medale, dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe z rąk starosty 
Bernarda Bednorza, prezesa ZP LOK 
Franciszka Musioła oraz głównego 
sędziego zawodów Marka Lizaka 
odebrali: Franciszek Dubiel, Jakub 
Gembołyś oraz Mikołaj Milczanow-
ski, którzy zwyciężyli w kategorii 
latawców płaskich (dzieci do klasy 
2). W kategorii latawców płaskich 
(klasa 3 – 5) najlepszymi okazali 
się Filip Chrząszcz, Jakub Pecka, 
Igor Pecka. Zwycięzcami w katego-
rii latawców płaskich (klasa 6 – 8)  
zostali Nazarii Khukhrianskyi, Mar-
cel Hożek oraz Kacper Stuczyński. 
Nagrody otrzymali również zwy-
cięzcy w kategorii latawców prze-
strzennych (klasa 4-8), byli to: Kac-
per Stuczyński, Magda Stuczyńska 
oraz Nazarii Khukhrianskyi. (ZP LOK)

Samochody i latawce na zakończenie 
modelarskiej jesieni

Sportowy 
„Majstersztyk” 
Tenisowo-piłkarski „Majstersztyk” ucz-
niów klas I-VIII pod patronatem Staro-
sty Bieruńsko-Lędzińskiego odbył się 
26 października w Szkole Podstawowej 
im. Józefa Kassolika w Międzyrzeczu. 

Otwarcia sportowej rywalizacji dokonali 
dyrektor szkoły Agnieszka Sklorz i starosta 
Bernard Bednorz. W rywalizacji wzięło udział 
73. uczniów w następujących konkurencjach 
sportowych: wyścigi rzędów w kl. 1-3, a także: 
szybki bieg na 50 m, piłka koszykowa, piłka 
ręczna – dyscypliny dla klas 4-8 oraz gry i zaba-
wy z tenisem ziemnym pod kierunkiem Marka 
Kumora. Rywalizacja przebiegała w duchu 
dobrej zabawy, zawsze zgodnie z zasadami fair 
play, a wszyscy uczniowie wykazali się spor-
tową zaciętością. Imprezę przygotowaną przez 
wychowawczynie najmłodszych klas i nauczy-
cieli wychowania fizycznego, koordynowała 
Monika Piechula. Na uczestników sportowej 
rywalizacji czekały nagrody ufundowane przez 
powiat bieruńsko-lędziński. Organizatorzy 
zapowiadają kontynuację tej udanej sportowej 
imprezy, kolejny tenisowo-piłkarski „Majster-
sztyk” już za niespełna rok! (MG)
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Rok niemal minął, jak z bata strzelił i … znów 
jesteśmy u progu świąt. stad, życzymy naszym czy-
telnikom wszystkiego co najlepsze! dużo rodzin-
nego ciepła na czas bożego narodzenia i ogromu 
szczęścia na nowy rok i każdy kolejny dzień po 
nim!

Zapraszamy do lektury naszego informatora, 
a na chwile nudy polecamy świąteczną krzyżów-
kę. trzy pierwsze osoby, które nadeślą rozwiązania 
krzyżówki na adres naszej poczty elektronicznej:  
promocja@powiatbl.pl (samo hasło) nagrodzimy 
tradycyjnie książkami i powiatowymi upominkami. 

na ostatniej stronie znajdziecie kalendarz z godłem 
25-lecia Powiatu bieruńsko-Lędzińskiego. 
rok 2023 będzie dla Powiatu bieruńsko-Lędziń-
skiego rokiem jubileuszowym, od jego powsta-
nia wkrótce minie ćwierć wieku i … będzie się 
działo!

Wesołych
Świąt 

i Szczęśliwego 
Nowego Roku!
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Tegoroczny XII Imielin Blues 
Festival odbywał się  19 i 20 
listopada. Tradycyjnie, każdej 
jesieni miasto gości blueso-
wych muzyków, zarówno tych 
już uznanych, jak i pretendu-
jących do miana gwiazd sceny 
muzycznej.

Festiwalowi, któremu dyrektoruje 
nasz znakomity gitarzysta bluesowy 
Grzegorz Kapołka, towarzyszy kon-
kurs dla muzyków poszukujących 
swojego miejsca na krajowej estra-
dzie. Tego roku konkurs był mocno 
obsadzony i jury postanowiło przy-
znać obok nagród dla trzech najlep-

szych zespołów bluesowych, także 
dwa wyróżnienia. Pierwsze miejsce 
zajęło, warszawskie męskie trio 
bluesowe – prezentujące bardzo 
oryginalne i „świeże” brzmienie – 
Rude Y. Drugie przypadło zespołowi 
Black Job, a trzecią pozycję zajęła 
formacja Diapositive – oba zespoły 
związane są z Krakowem. Wyróż-
nienia trafiły do bluesowych kapel 
Kacper Świca Band i Trzecia Faza. 
Nagrody dla najlepszych wykonaw-
ców ufundowali burmistrz Imielina 
i powiat bieruńsko-lędziński, który 
wsparł organizacyjnie festiwal.

Burmistrz Jan Chwiędacz podsu-
mowując festiwalowy konkurs pod-

kreślił, że tak miastu jak i powiatowi 
zależy niekoniecznie na promowaniu 
popularnych gatunków muzycznych, 
ale dobrej i wartościowej muzyki, 
a do takich należy blues.

Po występach laureatów trzech 
głównych nagród, pierwszy festi-
walowy dzień zakończył występ 
amerykańskich bluesmanów grupy 
Dustin Arbuckle & The Damnations. 
Niedzielnego wieczora koncertowała 
Tortilla – jedna z nielicznych polskich 
grup grających bluesa elektrycznego 
oraz brytyjska saksofonistka Patsy 
Gamble, która na stałe współpracuje 
m.in. z legendarnym Mickiem Jagge-
rem z The Rolling Stones! (ZK)

imieliński 
weekend bluesowy

Rude Y

Diapositive

Black Job
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