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W tym wydaniu polecamy specjalne dodatki:

Stypendystki Pani Premier

430 listopada br. starosta Bernard 
Bednorz i wicestarosta Henryk 
Barcik spotkali się z uczennicami 
naszych powiatowych szkół ponad-
gimnazjalnych, uhonorowanymi Sty-
pendiami Prezesa Rady Ministrów 
na rok szkolny 2016/2017. Wcześniej 
wyróżnione dziewczyny odebrały 
dyplomy stypendystów z rąk kato-
wickiego wicekuratora oświaty Jacka 
Szczotki w Wyższej Szkole Technicz-
nej w Katowicach.

W tym zaszczytnym gronie tym 
razem są: Sonia Głomb – z LO w Bieru-
niu, Sonia Nowak – z Technikum w PZS 
w Bieruniu, Agata Bobla – z Technikum 
i Amanda Sokacz – z LO w Powia-

towym Zespole Szkół w Lędzinach. 
– Cieszę się, że uczniowie trzech 
naszych powiatowych szkół rokrocz-
nie zdobywają te stypendia i są w gro-
nie wybitnie wyróżniających się mło-
dych, dobrze wykształconych ludzi. 
W grupie 1.400 uczniów naszych szkół 
wy jesteście wśród tych najlepszych 
z najlepszych – powiedział starosta 
Bernard Bednorz. – W imieniu Zarządu 
Powiatu gratuluję wam pasji zdobywa-
nia wiedzy i determinacji w osiąganiu 
jak najlepszych wyników. Życzę wam 
kolejnych sukcesów, spełnienia planów 
edukacyjnych i marzeń. 

Agata Bobla, która uczy się w drugiej klasie technikum 
w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach, osiągnęła 
średnią ocen 5,9. 
– Który z nauczycieli nie dał szóstki? – zapytał wicesta-
rosta Henryk Barcik. 
– Pani od polskiego – odpowiedziała zaskoczona pyta-
niem Agata, odbierając od Zarządu Powiatu list gratu-
lacyjny i upominek jako jedna z tegorocznych stypendy-
stek Prezesa Rady Ministrów. 

4wiĘceJ – str. 2
Stypendystki: Amanda Sokacz, Agata Bobla, Sonia Nowak i Sonia Głomb. 
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RADA POWIATU

4Starosta z satysfakcją podkreślił, że wszyst-
kie wyróżnione uczennice – oprócz tego, że bar-
dzo dobrze się uczą – dodatkowo mają widoczne 
osiągnięcia na innych polach działania. Działa-
ją jako wolontariuszki, udzielają się w akcjach 
charytatywnych i innych społecznych przedsię-
wzięciach, mają swoje pasje, rozwijają swoją 
osobowość. W większości mają także skonkrety-
zowane już plany co do studiów, przyszłej pracy, 
kariery. 

– Kiedy pewnego dnia opuścicie mury swo-
ich szkół, z pewnością stwierdzicie, że w takim 
małym powiecie można się uczyć, osiągać wybit-
ne wyniki, rozwijać swoje talenty i zdobywać suk-
cesy. My staramy się wam w miarę możliwości 
jak najbardziej to umożliwiać. Mamy dobre, nie-
typowe i ciekawe pomysły, ale przede wszystkim 
mamy fantastyczną, kreatywną młodzież oraz 
szkoły na wysokim poziomie, które zapewnia-
ją  dobre warunki nauki i osobistego rozwoju, 
w których uczą ambitni i dobrze przygotowani do 
zawodu nauczyciele.

Sonia Głomb uczy się w trzeciej klasie ogól-
niaka. Stypendium otrzymała po raz drugi. Jej 
średnia ocen wynosi 5,6. Chce studiować medy-
cynę. 

Agata Bobla uczy się w technikum urządzeń 
i systemów energetyki odnawialnej. W przy-
szłości planuje studia na politechnice. Amanda 
Sokacz,  licealistka z PZS w Lędzinach, ma śred-
nią ocen 5,5. Chce uczyć się na politechnice albo 
pójść do szkoły policyjnej. Sonia Nowak (średnia 
ocen 5,5) uczy się w technikum ekonomicznym. 
Przyszłość to studia inżynierskie – logistyka, 
transport, spedycja. Sonia pięknie śpiewa i recy-
tuje, zdobywa nagrody i wyróżnienia w konkur-
sach. Często reprezentuje szkołę na różnych 
wydarzeniach i imprezach. Podczas spotkania 
w starostwie dała się namówić i zaśpiewała 
sławne „Hallelujah” zmarłego niedawno wybit-
nego kanadyjskiego poety, pisarza i piosenkarza 
Leonarda Cohena.

W spotkaniu w starostwie wzięli także udział 
naczelnicy Wydziału Edukacji i Promocji Staro-
stwa Powiatowego oraz dyrektorzy szkół.

Zostać stypendystą Prezesa Rady Ministrów 
nie jest łatwo. Każda szkoła dla młodzieży, któ-

rej ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa 
dojrzałości, typuje jednego kandydata do otrzy-
mania stypendium (w zespole szkół – po jed-
nym kandydacie z każdej szkoły). Uczeń musi 
otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując 
przy tym najwyższą w szkole średnią ocen lub 
wykazywać szczególne uzdolnienia w co naj-
mniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej 
najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach 
wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium 
premiera wynosi 258 zł miesięcznie i jest wypła-
cane przez wojewodę w dwóch ratach, to jest do 
dnia 30 listopada za okres od września do grud-
nia i do dnia 30 kwietnia za okres od stycznia 
do czerwca.

Łącznie w województwie śląskim stypendia 
Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2016/2017 
otrzymało 446 uczniów. 

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów w nauce.  an,mr

Tematy finansów, edukacji oraz 
współpracy powiatu z organizacjami 
pozarządowymi i innymi 
uprawnionymi podmiotami na rok 
2017 były głównymi tematami uchwał 
Rady Powiatu, podjętych podczas jej 
październikowego i listopadowego 
posiedzenia. Niestety, te ważne 
zagadnienia zdominował w dyskusjach 
i w mediach wniosek siedmiorga 
radnych o odwołanie starosty 
i Zarządu Powiatu.

4Wniosek ten podpisali Walenty Goczoł, Kazi-
mierz Chajdas, Janusz Freitag, Bernard Pustel-
nik, Agnieszka Wyderka-Dyjecińska, Mariusz 

Żołna oraz Henryk Paruzel. Wniosek ten zosta-
nie rozpatrzony na grudniowej sesji. Rada 
Powiatu liczy 17 radnych. Aby odwołać starostę 
i zarząd potrzeba 11 głosów. 

Autorzy wniosku zarzucają staroście 
i kierowanemu przez niego zarządowi między 
innymi złe prowadzenie inwestycji na drogach 
powiatowych, złe zarządzanie oświatą, nie-
wystarczające realizowanie zadań mających 
na celu ochronę przeciwpowodziową i przed 
szkodami górniczymi, pogarszanie kondycji 
finansowej powiatu, a ponadto między inny-
mi brak programu pomocowego dla senio-
rów i osób samotnych. Krytycznie oceniają 
też pracę Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego (Rada Powiatu zaakceptowała 

wniosek o jego odwołanie 2:1 przy reszcie 
wstrzymujących się).

Z zarzutami tymi nie zgadza się starosta 
Bernard Bednorz, przedstawiając całą listę 
kontrargumentów zaprzeczających kryty-
kanckim stwierdzeniom i zarzutom części 
radnych. Poza spektakularnymi dowodami na 
wysoką ocenę działalności starosty i zarzą-
du, jaką są niezależne, obiektywne  oceny 
zewnętrznych organów samorządowych, 
instytucji, zwycięstwa w konkursach (np. 
Nagrody Kazimierza dla najbardziej proinwe-
stycyjnego powiatu), słowom radnych przeczą 
obiektywne wskaźniki: bardzo dobra kondy-
cja finansowa powiatu, liczba i zakres inwe-
stycji drogowych i edukacyjnych, posiadanie  

profesjonalnie urządzonego i wyposażonego 
magazynu ze sprzętem przeciwpowodzio-
wym. Powiat stawiany jest innym samorzą-
dom za wzór  kompetencji i organizacyjnej 
doskonałości procedur administracyjnych. 
Generalnie starosta i Zarząd uważają wniosek 
o ich odwołanie za krzywdzący, stanowiący 
element wewnętrznych rozgrywek w Radzie 
Powiatu i niespełnionych samorządowych 
ambicji lub urojonych krzywd paru radnych. 
Zdaniem starosty, w świetle liczb, kwot i fak-
tów za demagogiczny trzeba uznać zarzut 
o nieefektywności pracy i narażaniu powiatu 
na straty materialne i wizerunkowe. 

Grudniowe posiedzenie Rady Powiatu zapo-
wiada się burzliwie…  r

Najlepszy powiat i wniosek o odwołanie zarządu

Radni chcą zmian

program roZwoJu gminneJ 
i powiatoweJ inFrastruKtury 
drogoweJ na Lata 2016-2019

Ostateczna 
lista rankingowa
430 listopada 2016 r. wojewoda śląski pod-
pisał ostateczną listę rankingową wnio-
sków o dofinansowanie w ramach „Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019”.

Lista została przekazana do zatwierdzenia 
ministrowi infrastruktury i budownictwa. 

Na liście są ujęte dwa zadania zgłoszone przez 
nasz powiat, dotyczące dróg powiatowych:
1)  przebudowa drogi 5904S ul. Bogusławskiego 

w Bieruniu oraz dróg 5904S ul. Szenwalda w  
i 5912S ul. Goławieckiej w Lędzinach – doty-
czy odcinka o długości 3.341 m, planowana 
wartość zadania 3 mln zł;

2)  przebudowa dróg 5901S ul. Jedlińskiej, ul. 
Gaikowej i ul. Pancerniaków w Bojszowach 
z zastosowaniem „cichych asfaltów” – doty-
czy odcinka o długości 2.523 m, planowana 
wartość zadania 2 mln zł.
W obu przypadkach deklarowana przez 

powiat kwota środków własnych wynosi 50 % 
wartości zadania.

Ponadto w rankingu tym zostały ujęte zada-
nia dotyczące dróg gminnych, zgłoszone przez 
Bieruń (przebudowa ulic ks. Jana Trochy i Wylo-
towej w ramach usprawniania komunikacyjne-
go centrum miasta – etap 2); Bojszowy (prze-
budowa ul. Bliskiej oraz odcinka ul. Chmielnej) 
i Lędzin (przebudowa drogi gminnej nr 580214S 
wraz z budową oświetlenia drogowego - ul. Miła; 
poprawa bezpieczeństwa mieszkańców). 

Lista stanie się obowiązująca po zatwierdzeniu 
przez ministra infrastruktury i budownictwa, co 
zgodnie z uchwałą Rady Ministrów ustanawiają-
cą program, nastąpi do 20 grudnia 2016 r.

Ogółem na liście znalazło się 80 projektów na 
łączną kwotę dofinansowania z budżetu pań-
stwa ponad 109 mln zł. Limit środków z budże-
tu państwa dla województwa śląskiego w 2017 
roku jest określany uchwałą Rady Ministrów 
ustanawiającą program.

Do 30 grudnia 2016 r. zostanie ogłoszona lista 
wniosków zakwalifikowanych do dofinansowa-
nia. 

Stypendystki Pani Premier

Dyplom i upominek odbiera Sonia 
Nowak z PZS w Bieruniu. 

Stypendystki, starostowie i kierownicy powiatowej edukacji.
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Podpisanie aktu o współpracy 
z Uniwersytetem Śląskim, 
inauguracyjne wykonanie 
hymnu szkoły oraz otwarcie 
Pracowni Specjalistycznej 
Pomocy Psychologiczno-Peda-
gogicznej były najważniejszy-
mi punktami tegorocznych 
obchodów Święta Szkoły w LO 
im. Powstańców Śląskich 
w Bieruniu.

4Uroczystości rozpoczęła msza 
święta w kościele św. Bartłomieja, po 
której dyrektor szkoły Romuald Kubi-
ciel wraz z Samorządem Uczniow-
skim złożył kwiaty przed pomnikiem 
Powstańców Śląskich na bieruńskim 
rynku.

Główna część obchodów miała 
miejsce w hali sportowej.

Tam w swoim wystąpieniu  Romu-
ald Kubiciel poinformował, że liceum  
- dzięki decyzji władz Uniwersytetu 
Śląskiego – stanie się „przedsion-
kiem” tej uczelni. - Radość naszego 
świętowania jest ściśle związana 
z obecnością wśród nas przedstawi-
ciela władz Uniwersytetu Śląskiego 
pana profesora dr. hab. Macieja Fica, 
który złoży podpis pod aktem umowy 
o opiece dydaktycznej Uniwersytetu 
Śląskiego nad naszą szkołą - powie-
dział. 

Dyrektor podkreślił, że wielo-
letnie starania jego i poprzednika 
na tym stanowisku Józefa Bergera, 
owocowały przez dwa ostatnie dzie-
sięciolecia różnymi inicjatywami, 
które młodzieży przybliżały świat 
nauki, świat akademicki. Były i są 
to: zajęcia z pracownikami nauko-
wymi, wykłady w ośrodkach uni-
wersyteckich, współpraca w ramach 
projektów unijnych, aktywna współ-
praca z państwowymi i prywatnymi 

uczelniami wyższymi. Te wielo-
letnie działania przełożyły się na 
konkretne efekty i sukcesy, których 
beneficjentami była kilkutysięczna 
rzesza uczniów i absolwentów lice-
um. Podejmowane działania prze-
łożyły się na wyniki edukacyjne. 
Bieruńskie liceum  legitymuje się 
od lat wynikami egzaminu matural-
nego na poziomie znacznie powyżej 
średnich, szczyci się rzeszą absol-
wentów szkoły – dziś pracowników 

naukowych, samorządowców, leka-
rzy, prawników, ekonomistów, księ-
ży i nauczycieli.

Podczas tegorocznego Święta 
Szkoły po raz pierwszy został oficjal-
nie wykonany hymn szkoły (autorką 
tekstu jest Dagmara Kupczyk, muzy-
kę skomponował Rafał Borkowy). 

Przedstawiciele klas pierwszych 
złożyli ślubowanie, a młodzież klas 
maturalnych przekazała sztandar 
szkoły swym młodszym koleżankom 

i kolegom, zobowiązując ich do god-
nego, względem tego symbolu spo-
łeczności szkolnej, zachowania.

Dzięki zgodzie władz powiatu 
w szkole została stworzona od pod-
staw Pracownia Specjalistycznej 
Pomocy Psychologiczno-Pedagogicz-
nej. W pełni wyposażona w najno-
wocześniejsze urządzenia i pomo-
ce będzie służyła uczniom szkoły 
wspierając ich rozwój i przyczyniając 
się do ich sukcesów. 

Moc wydarzeń na Święto Szkoły

4W Powiatowym Zespole Szkół w Bieru-
niu zaplanowano przebudowę i rozbudowę 
pomieszczeń warsztatowych oraz zakup wypo-
sażenia do warsztatów: obróbki mechanicznej, 
obróbki ręcznej, elektrycznego, spawalniczo-
kuźniczego, w tym m.in. obrabiarek do metalu, 
tokarki CNC, wiertarek stołowych i kadłubo-
wych, prasy ręcznej, piły do cięcia metali, szli-
fierki do wałków i otworów, stołu montażowego 
elektrycznego, stanowiska do spawania, pieca 
elektrycznego komorowego.

W Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach 
planowane są roboty budowlane polegające 
na wzmocnieniu stropu w warsztacie pneu-

matyki i hydrauliki pod planowaną do zakupu 
obrabiarkę CNC. Rozbudowana infrastruktu-
ra służyć będzie uczniom szkół, którymi są 
mieszkańcy naszego powiatu oraz powiatów 
ościennych.

W kwietniu Powiat Bieruńsko-Lędziński 
złożył wniosek o przyznanie dofinansowania 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 
Osi Priorytetowej XII Infrastruktura edukacyj-
na, Działania 12.2 Infrastruktura kształcenia 
zawodowego, Poddziałania 12.2.1 Infrastruktu-
ra kształcenia zawodowego – ZIT Subregionu 
Centralnego.

Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 
13.10.2016 r. zatwierdził listę projektów, które 
otrzymają dofinansowanie w ramach wyżej 
wymienionego poddziałania, na której znalazł 
się projekt Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego 
pn. „Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty 
edukacyjnej poprzez doposażenie i przebudo-
wę pracowni zawodowych powiatu bieruńsko-
lędzińskiego”.

Projekt jest komplementarny z partnerskim 
projektem pod nazwą „Kariera i kompetencje – 
zwiększenie dopasowania systemu kształcenia 
zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu 
o Sieć K2 w subregionie centralnym”, który 

otrzymał decyzje o dofinansowaniu już w sierp-
niu tego roku. Łączna wartość przyznanego dofi-
nansowania to ponad 7 mln zł. Środki te pozwolą 
jeszcze lepiej dostosować ofertę naszych szkół 
zawodowych do potrzeb rynku pracy. Projekt 
umożliwi organizację m.in. wizyt studyjnych, 
zajęć pozalekcyjnych, certyfikowanych kursów, 
szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodo-
we, przeprowadzanie indywidualnych diagnoz 
predyspozycji zawodowych a także odbywanie 
staży i praktyk u pracodawców. Przewidzia-
ne jest także doposażenie placówek w sprzęt 
i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji 
kształcenia zawodowego.  Br

Więcej pieniędzy 
na edukację zawodową
Powiat Bieruńsko-Lędziński otrzymał ponad 1,7 mln zł dofinansowania na realizację kolejnego projektu 
mającego poprawić jakość kształcenia zawodowego w dwóch powiatowych placówkach - PZS w Bieruniu 
oraz PZS w Lędzinach. Celem jest dostosowanie infrastruktury dwóch wymienionych szkół zawodowych 
do prowadzenia zajęć zawodowych kształcących w kierunkach oczekiwanych przez rynek pracy.
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Więcej o projekcie można przeczytać tutaj:
www.powiatbl.pl/projektyue/edukacyjne/1973-kariera-i-kompetencje-zwiekszenie-dopasowania-systemu-ksztalcenia-zawodowego-
do-potrzeb-rynku-pracy-w-oparciu-o-siec-k2-w-subregionie-centralnym-wojewodztwa-slaskiego

Licealny chór po raz pierwszy publicznie 
wykonał hymn szkoły.

W szkolnej Pracowni Specjalistycznej 
Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. 
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PRZEGLĄD
starosta w radZie
23 listopada starosta Bernard 
Bednorz został powołany na 
członka Rady Społeczno-Pro-
gramowej Wydziału Górnictwa 
i Geologii Politechniki Śląskiej 
w kadencji 2016-2020. Akt powo-
łania podpisał dziekan wydziału 
prof. dr hab. inż. Franciszek 
Plewa.

psZcZeLarsKie 
ZgromadZenia

75 pszczelarzy z 14 kół pszcze-
larskich z województw śląskie-
go i małopolskiego oraz kilku 
pszczelarzy niezrzeszonych 
w kołach pszczelarskich wzięło 
udział w specjalistycznej prelekcji, 
zorganizowanej 26 listopada w sali 
sesyjnej Starostwa Powiatowego 
przez Powiat Bieruńsko-Lędziński, 
Zarząd Rejonowego Koła Pszcze-
larzy Bieruń oraz zarząd Koła 
Pszczelarzy im. Ks. A. Spendla 
w Bojszowach. Prelekcję prze-
prowadził dr hab. inż. Krzysztof 
Olszewski, pracownik naukowy 
Katedry Biologicznych Podstaw 
Produkcji Zwierzęcej Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie.
Ponad miesiąc wcześniej 
w Lędzinach - Goławcu odbyło 
się doroczne uroczyste zakoń-
czenie sezonu pszczelarskiego. 
Były podziękowania, gratulacje, 
odznaczenia…

modeLarZe wciĄż aKtywni
W hali sportowej Powiatowego 
Zespołu Szkół w Lędzinach 26 
listopada odbyły się VII Powiatowe 
Zawody Modeli Samochodów Zdal-
nie Sterowanych Rc. Uczestniczyło 
w nich 19 zawodników – uczniów 
podstawówek i gimnazjów 
z Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego 
i Tychów. Zawody otworzyli starosta 
Bernard Bednorz i wiceprzewodni-
czący Rady Powiatu Marek Spyra. 
Pierwsze miejsca w swoich kate-
goriach zajęli: Szymon Nikiel z SP 
1 w Lędzinach, Grzegorz Bieniek 
z Gimnazjum 11 w Tychach oraz 
powtórnie Szymon Nikiel z Lędzin 
w kategorii open. Konkurencję 
dla najmłodszych wygrał Witold 
Miliński z Tychów. 
Puchary starosty wywalczyli 
SP 1 Lędziny (w kategorii szkół 
podstawowych) i Gimnazjum 
11 z Tychów (w kategorii gim-
nazjów). Najlepsi modelarze 
otrzymali medale, dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe ufundowane 
przez Powiat Bieruńsko-Lędziń-
ski. Zawodom towarzyszyły 
pokazy modelarskie. 

49 listopada 2016 roku minęło 
dokładnie dziewięć lat od ważnej, 
pierwszej decyzji w sprawie wyboru 
wariantu przebiegu drogi ekspresowej 
S-1. Po szeregu konsultacji społecz-
nych w latach 2006-2007 w sprawie 
wyboru wariantu jej przebiegu przez 
tereny powiatów bieruńsko-lędziń-
skiego, oświęcimskiego i bielskiego 
(niespełna 40-kilometrowy odcinek 
od węzła Kosztowy w Mysłowicach do 
węzła Suchy Potok w Bielsku Białej), 
wszyscy obecni w tym dniu w War-
szawie na posiedzeniu Komisji Oceny 
Projektów Inwestycyjnych samorzą-
dowcy śląscy i małopolscy, przed-
stawiciele instytucji gospodarczych 
i społecznych, jednogłośnie z pięciu 
podstawowych wariantów opracowa-
nych przez firmę TEBODIN z War-
szawy przegłosowali wybór wariantu 
IV budowy tej drogi. Wariant ten jak 
najbardziej odpowiadał szczególnie 
samorządowcom naszego powiatu, 
ponieważ dotyczył przebiegu trasy 
w przygotowanych od lat korytarzach 
komunikacyjnych, gwarantował 
niedużą liczbę wyburzeń budynków 
i innych obiektów, nie stwarzał więk-
szych problemów społecznych.

Od tego czasu dalsze decyzje 
należały już tylko do wojewodów 
śląskiego i małopolskiego, którzy 
powinni wydać decyzje lokalizacyj-

ne tej inwestycji. Wszystkie szcze-
góły zawarto w protokole spotkania 
nr 36/2007 z 9 listopada 2007 roku. 
W posiedzeniu tym udział wzięło 45 
osób reprezentujących 25 instytucji 
i organizacji społecznych, w tym sta-
rosta oraz wójtowie i burmistrzowie 
wszystkich naszych gmin. Nikt wtedy 
nie przypuszczał, że to mało znaczą-
ce uzgodnienia. 

Światełko w tunelu pojawiło się 
w połowie 2015 roku. Rada Ministrów 
przyjęła Program Budowy Dróg Kra-
jowych na lata 2014-2023, w którym 
(po konsultacjach społecznych) przy-
jęto do realizacji drogę ekspresową 
S-1 według wariantu E jej przebiegu. 
Rozpoczęła się procedura wydania 
decyzji środowiskowych. 

30 czerwca 2016 roku Regional-
ny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Katowicach, obwieszczeniem nr 
WOOŚ.4200.1.2015.AM.49, poinfor-
mował o wydaniu decyzji o środo-
wiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi 
ekspresowej S-1 od węzła „Kosz-
towy II” w Mysłowicach do węzła 
„Suchy Potok” w Bielsku-Białej” wg 
wariantu E. 

Pojawiła się nadzieja, że po upra-
womocnieniu się tej decyzji będziemy 
mieli za sobą pierwszy najważniejszy 
krok administracyjny do rozpoczęcia 

budowy tej drogi. Że wybrany wariant 
E - tzw. hybrydowy, z dodatkowym 
węzłem komunikacyjnym Wola 
w okolicach Międzyrzecza, na prze-
dłużeniu ul. Kopalnianej - wszystkim 
odpowiada. 

Niestety, pomimo długiego proce-
dowania przedmiotowego postępo-
wania wydana decyzja i tak nie jest 
ostateczna. Od decyzji tej w usta-
wowym terminie odwołanie wniosły 
cztery strony postępowania, w tym 
dwie osoby fizyczne oraz dwa stowa-
rzyszenia. Akta sprawy, na podsta-
wie których została wydana decyzja 
o środowiskowych uwarunkowa-
niach, Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Katowicach przekazał 
do organu odwoławczego General-
nego Dyrektora Ochrony Środowi-
ska w Warszawie (Obwieszczenie nr 
WOOŚ.4200.1.2015.AM.51).

Nie każdy śledzi strony interneto-
we RDOŚ w Katowicach, ale miesz-
kańcy naszego powiatu i okolic od 
lat czekający na tę życiowo bardzo 
ważną inwestycję powinni wiedzieć, 
że jest ona ciągle oprotestowywana.

Po wydaniu decyzji przez RDOŚ 
pierwszy protest - odwołanie wpłynę-
ło już 15 lipca 2016 r. od osoby fizycz-
nej (Kazimierz Mynarski, mieszkają-
cy poza granicami naszego powia-
tu). Kolejne dwa odwołania zgłosiły 

1 sierpnia Towarzystwo na Rzecz 
Ziemi z siedzibą w Oświęcimiu oraz 
Górnośląskie Towarzystwo Przyrod-
nicze im. Andrzeja Czudka z siedzi-
bą w Katowicach. Czwarte odwołanie 
pochodzi od osoby fizycznej, od Hali-
ny Procner, również mieszkanki nie 
naszego powiatu. 

To między innymi rozpatrywa-
nie zasadnych i niezasadnych uwag 
i wniosków zgłaszanych przez strony 
postępowania oraz inne osoby, sto-
warzyszenia, organizacje i instytucje 
mają ogromny wpływ na wydłużenie 
terminu realizacji tej tak ważnej dla 
nas inwestycji. Zgodnie z prawem 
każdy jednak ma prawo do składania 
uwag i wniosków, a organ prowadzą-
cy postępowanie ma zapewnić możli-
wość wypowiedzenia się społeczeń-
stwu przed wydaniem decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach.

Liczymy na pomoc naszych przed-
stawicieli w parlamencie. Czy jest 
nadzieja?  B

Tekst został opracowany na 
podstawie danych udostępnionych 

przez instytucje odpowiedzialne 
za wydanie decyzji i prowadzenie 

inwestycji. Do każdej pozycji 
dołączona jest szczegółowa 

dokumentacja działań. 
Stan na dzień 30.11.2016.

droga ekspresowa s-1 

Protesty blokują 
inwestycję
Wchodzimy w mało szczytny „jubileusz” 10-lecia konsultacji społecznych, wyborów 
wariantów, uzgodnień, decyzji i protestów w sprawie najważniejszej dla naszego 
powiatu arterii drogowej

4Na ukończeniu jest (planowa-
ny termin realizacji zadania do 12 
grudnia br.) kompleksowa przebu-
dowa 424-metrowego odcinka drogi 
powiatowej 4136S - ul. Gilowickiej 
w Bojszowach z zastosowaniem 
„cichych asfaltów”. Przekazanie 
placu budowy wykonawcy nastąpiło 
13 października. 

W ramach tego zadania przewi-
dziano frezowanie starej nawierzchni 
jezdni, zjazdów, rozebranie istnieją-
cych warstw ich podbudowy, kory-
towanie pod warstwy konstrukcyjne 
jezdni, budowę wpustów deszczo-
wych wraz z przykanalikami, budo-
wę nowych warstw konstrukcyjnych 

oraz nawierzchni jezdni i zjazdów, 
przebudowę pobocza, rowów odwad-
niających, budowę przepustów 
i zarurowanie rowu. W ostatnich 
dniach listopada, tuż przed pierw-
szymi poważniejszymi opadami 
śniegu, droga została wyasfaltowana. 
Do wykonania pozostał montaż urzą-
dzeń zabezpieczających ruch (barier 
energochłonnych) oraz oznakowanie 
poziome i pionowe.

Wartość robót budowlanych wynosi 
1 mln 243 tys. zł. Źródłami finanso-
wania tego zadania są środki włas-
ne powiatu oraz budżet państwa 
(Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji).  

Kolejna inwestycja
na finiszu

Zd
JĘ

ci
e:

 p
Zd

Ulica Gilowicka z nowym „dywanikiem”.
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samorZĄdowy awans
Dalibor Horak, burmistrz partner-
skiego dla naszego powiatu miasta 
Unicov w Republice Czeskiej, 
honorowy obywatel powiatu 
bieruńsko-lędzińskiego, został 
jednym z trzech wicemarszałków 
kraju ołomunieckiego (odpo-
wiednik naszego województwa). 
Będzie odpowiadał za służbę 
zdrowia. Wybór i ślubowanie nowo 
wybranego zarządu odbyły się 
8 listopada. W skład rady tego 
okręgu administracyjnego wchodzi 
55 członków. Nowemu wicemar-
szałkowi (hejtmanowi) Daliborowi 
Horakowi serdecznie gratulujemy 
wyboru i samorządowego awansu.

wieniec ZwyciĘstwa?
Po raz kolejny młodzież klas 
logistycznych PZS w Lędzinach 
okazała się najlepsza wśród przy-
szłych logistyków w regionie! Aż 
85% uczniów, którzy wystartowali 
w eliminacjach szkolnych I Ogól-
nopolskiej Olimpiady Spedycyjno-
Logistycznej zakwalifikowało się 
do półfinału! Zadowolenie jest 
tym większe, że tematyka kon-
kursu wykracza znacznie poza 
granice kierunku kształcenia. 
Spedycja to tylko mały ułamek 
tego, czego uczniowie się uczą. 
W gronie wyróżnionych znaleźli 
się: Mateusz Maiczek, Wojciech 
Kozioł oraz Dawid Szoen z klasy 
drugiej. Uczniowie klasy trzeciej: 
Grzegorz Kołodziej, Aleksandra 
Stolecka, Mateusz Kula, Patrycja 
Kwiecińska, Maria Gondzik, Ewa 
Żogała, Kamila Hozakowska, 
Wiktoria Łasoń, Bartosz Haba, 
Dawid Wróbel i Mikołaj Charęza 
oraz czwartej: Patrycja Przybysz, 
Magdalena Święcicka, Karolina 
Latocha, Milena Stylok, Martyna 
Wróbel, Patrycja Głuchowska, 
Krzysztof Nita, Aneta Patalong 
i Wiktoria Kowalczyk. Będą 
reprezentować szkołę podczas 
półfinałów 10 marca.

LogistyK Z perspeKtywami

Mateusz Kula z trzeciej klasy 
technikum PZS w Lędzinach 
zakwalifikował się do półfina-
łu Ogólnopolskiej Olimpiady 
Logistycznej dla uczniów! Na 
najlepszych młodych logistyków 
czekają bezpłatne studia w Wyż-

4Podczas wszystkich koncertów 
tegorocznego XVII Festiwal Jesień 
Organowa w Powiecie Bieruń-
sko–Lędzińskim wystąpiło ogółem 
25 artystów, wysłuchaliśmy ok. 60 
utworów pochodzących z różnych 
epok, wykonawcami aż czterech 
muzycznych wieczorów byli goście 
z zagranicy (Czechy, Niemcy, Szko-
cja). Uczestniczyliśmy też w dwóch 
niecodziennych wydarzeniach: 
w Chełmie Śląskim w ramach festi-
walu po raz pierwszy zabrzmiały 
nowe organy, po raz pierwszy rów-
nież jeden z koncertów odbył się 
w kościele ewangelickim w Lędzi-
nach – Hołdunowie.

Ostatni z ośmiu koncertów odbył 
się 23 października w bieruńskim 
kościele św. Barbary. W koncer-
cie finałowym wystąpił znakomity 
gdański organista Giedymin Grubba, 
który grał na naszym festiwalu po 
raz pierwszy, ale prawdopodobnie 
nie ostatni. Wirtuoza tej klasy chęt-

nie w przyszłości ponownie zaprosi-
my.

Cały ten muzyczny wieczór roz-
począł i zakończył Kwintet Instru-
mentów Blaszanych Jania–Band 
w składzie: Klaudiusz Jania – trąbka, 
Adrian Gaweł – trąbka, Konrad Gouda 
– róg, Dawid Guzy – puzon i Krzysztof 
Orziński – tuba. Zespół grał wyłącz-
nie dopiero co napisane transkrypcje, 
czyli opracowania utworów, które na 
kwintet instrumentów dętych blasza-

nych zaaranżował leader grupy Klau-
diusz Jania.

W sumie bardzo interesujący kon-
cert, godny finału XVII Jesieni Orga-
nowej w Powiecie Bieruńsko–Lędziń-
skim. 

Jak zwykle dopisała też publicz-
ność. To szczególna cecha naszego 
festiwalu, że organizatorom od lat 
udaje się trafiać w gusta słuchaczy, 
bo właściwie na wszystkich koncer-
tach frekwencja jest stuprocentowa, 

chociaż prezentowane utwory nie 
zawsze należą do „lekkich, łatwych 
i przyjemnych”. To z pewnością 
kwestia doboru wykonawców i pro-
gramów, ale też oddanych muzyce 
i coraz bardziej z nią obeznanych 
rodzimych melomanów.

Festiwal spełnia przecież także 
rolę w pewnym sensie edukacyjną. 
Jaki procent społeczeństwa cho-
dzi na koncerty muzyki klasycznej, 
uczęszcza np. do opery? Pewnie 
można to zmierzyć w promilach! Sta-
ramy się wypełniać tą lukę przycho-
dząc z muzyką do poszczególnych 
gmin i tym bardziej cieszy nas zain-
teresowanie publiczności naszymi 
propozycjami. Gdyby nie ono, Jesień 
Organowa już dawno umarłaby 
śmiercią naturalną. Ale na szczęście 
na razie jej to nie grozi, więc już teraz 
zapraszam na kolejny XVIII festiwal 
w przyszłym roku.

Do zobaczenia w pierwszą niedzie-
lę września A.D. 2017!  roJ

Po koncercie wykonawcy pożegnali się z publicznością.

Jesień na dużym plusie

41 stycznia bieżącego roku weszła 
w życie Ustawa o nieodpłatnej pomo-
cy prawnej oraz edukacji prawnej. 
W naszym powiecie powstały dwa 
punkty udzielania pomocy prawnej: 
jeden działający w siedzibie Powiato-
wego Zarządu Dróg w Bieruniu przy 
ul. Warszawskiej 168, drugi w Powia-
towym Centrum Społeczno–Gospodar-
czym w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 
24. Chociaż chętnych do skorzystania 
z porad było niewielu, punkty te – 
zgodnie z obowiązującą ustawą – będą 
działać nadal. Wkrótce rozstrzygnięta 
zostanie kwestia ich przyszłorocznej 
obsługi w naszym powiecie, ustalone 
zostaną terminy i godziny otwarcia. 
Szczegóły zainteresowani znajdą po 
1 stycznia na naszej stronie interne-
towej powiatbl.pl, w następnym wyda-
niu naszego informatora lub w biurze 
prawnym Starostwa Powiatowego. 

Nieodpłatna pomoc prawna obej-
muje następujące zagadnienia: prawo 
cywilne, prawo pracy, ubezpieczenia 
społeczne, przygotowanie do roz-
poczęcia działalności gospodarczej, 
prawo karne, prawo administracyjne, 
prawo podatkowe (z wyłączeniem 
spraw podatkowych związanych 
z prowadzeniem działalności gospo-
darczej).
Z nieodpłatnej pomocy praw-
nej mogą skorzystać:
  osoby do 26. roku życia,
  osoby które ukończyły 65 lat,
  osoby którym w okresie 12. miesię-

cy poprzedzających zwrócenie się 
o udzielenie nieodpłatnej pomocy 
prawnej zostało przyznane świad-
czenie z pomocy społecznej,

  posiadacze Karty Dużej Rodziny,
  kombatanci, weterani oraz osoby 

które w wyniku wystąpienia klęski 
żywiołowej, katastrofy naturalnej 
lub awarii technicznej znalazły się 
w sytuacji zagrożenia lub poniosły 
straty.

Pomoc prawna udzielana jest 
osobie uprawnionej bezpłatnie 
i obejmuje:
  poinformowanie o obowiązującym 

stanie prawnym, o przysługują-
cych jej uprawnieniach lub o spo-
czywających na niej obowiązkach,

  wskazanie sposobu rozwiązania 
jej problemu prawnego,

  pomoc w sporządzeniu wymagają-
cego wiedzy prawniczej projektu 
pisma w zakresie niezbędnym do 
udzielenia pomocy, z wyłączeniem 
pism procesowych w toczącym się 
postępowaniu przygotowawczym 
lub sądowym i pism w toczącym 
się postępowaniu sądowo–admini-
stracyjnym,

  sporządzenie projektu pisma 
o zwolnienie od kosztów sądowych 
lub ustanowienie pełnomocnika 
z urzędu w postępowaniu sądo-
wym lub ustanowienie adwokata, 
radcy prawnego, doradcy podatko-
wego lub rzecznika patentowego 
w postępowaniu sądowo–admini-
stracyjnym.
Co ważne, w przypadku korzy-

stania z punktu pomocy praw-
nej nie obowiązuje rejonizacja. 
Mieszkaniec naszego powiatu 
może uzyskać poradę w dowol-
nym punkcie w Polsce. 

Nieodpłatna 
pomoc prawna

4Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie od 1 marca tego roku uczestniczy 
w pilotażowym projekcie „Realizacja 
usług opiekuńczych poprzez Teleopie-
kę w powiecie bieruńsko-lędzińskim”. 
Chodzi o zwiększenia poczucia bez-
pieczeństwa osób starszych i niepeł-
nosprawnych, przeważnie samotnie 
mieszkających,  oraz ich najbliższych. 

Teleopieka jest usługą dającą 
możliwość całodobowego wezwania 
pomocy w przypadku zagrożenia 
życia, zdrowia lub bezpieczeństwa 
(np. nagłe zasłabnięcie, upadek). 
Osoba starsza lub niepełnosprawna 
otrzymuje  telefon umożliwiający kon-
takt z  Centrum Usługi Tele-Opiekun. 
Podstawowe znaczenie ma tzw. przy-
cisk życia, którego wciśnięcie włącza 
alarm odbierany w Centrum Usługi 
Tele-Opiekun. Po otrzymaniu takiego 
sygnału centrum określa jego nadaw-
cę i podejmuje stosowną interwencję 
– powiadamia osoby bliskie, a w razie 
potrzeby wzywa odpowiednie służ-
by: pogotowie ratunkowe, policję lub 
straż pożarną. Operator usługi Tele-
Opiekun dysponuje szczegółowymi 

danymi o osobie, która wzywa pomo-
cy. Zna kontakty do bliskich osoby 
wzywającej pomocy, dane o jej sta-
nie zdrowia, przyjmowanych lekach 
i miejscu ich przechowywania, potra-
fi wskazać najkrótszą drogę dojaz-
dową do miejsca zamieszkania itp.  
Co ważne - korzystający z tej formy 
pomocy nie ponoszą opłat za zakup 
telefonu jak i korzystanie z systemu.

Projektem objętych zostało 20 miesz-
kańców naszego powiatu (4 z Bierunia, 
7 z Lędzin, 5 z Imielina, 3 z Chełmu 
Śląskiego i jedna z Bojszów).

Z „przycisku życia” skorzystała 
jedna osoba, której zdrowie i życie 
było zagrożone. Był to 58-letni miesz-
kaniec Chełmu Śląskiego).

Projekt realizowany jest na podsta-
wie decyzji Zarządu Powiatu i potrwa 
do 31 grudnia 2016 r. Finansowany jest 
z budżetu powiatu. Wkrótce rozpisa-
ny zostanie nowy konkurs na usługi 
Teleopieki w 2017 roku. Nad realizacją 
tego przedsięwzięcia czuwa Powiato-
we Centrum Pomocy Rodzinie, które 
zainteresowanym służy wszelkimi 
informacjami i pomocą.  ag
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proJeKt teLeopieKa BĘdZie Kontynuowany

Przycisk życia 

Nie każdy senior ma telefon, a nawet jeśli go posiada, to w dużym stresie, w sytuacji 
nadzwyczajnego zagrożenia lub nawet utraty życia potrafi go użyć. Ręce drżą z nerwów, 
z paniki, oczy nie potrafią dostrzec cyfr na klawiaturze lub pisma na ekranie, a każda 
sekunda jest wtedy bezcenna. 
W takiej sytuacji bardzo dobrze sprawdzają się proste aparaty telefoniczne z czytelnym 
wyświetlaczem i z przyciskiem, który po prostu wystarczy tylko nacisnąć. 
Po połączeniu z pracownikiem Centrum Alarmowego, zależnie od sytuacji i potrzeby, 
zostanie powiadomiona rodzina, sąsiedzi lub inne osoby wskazane przez podopiecznego, 
które gotowe są pospieszyć z pomocą lub możliwe będzie spowodowanie interwencji służb 
ratunkowych, po uprzednim przekazaniu im informacji istotnych z punktu widzenia zdro-
wia oraz sytuacji losowej i mieszkaniowej podopiecznego. Pracownik Centrum Alarmo-
wego pozostaje w kontakcie z osobą wzywającą pomocy monitorując na bieżąco sytuację 
i w razie potrzeby podejmując kolejne kroki.
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PRZEGLĄD
szej Szkole Logistyki, zwolnienie 
z części pisemnej egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe, atrakcyjne staże 
w przedsiębiorstwach będących 
liderami w branży oraz wartoś-
ciowe nagrody rzeczowe.
- Dla wielu uczniów wygrana 
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Logistycznej to spełnienie 
marzeń, ale również przepustka 
do kariery w logistyce, transpor-
cie i spedycji. Zwycięstwo w tak 
dużym wydarzeniu dodaje pew-
ności siebie i otwiera wiele drzwi 
– powiedział Wojciech Zalewski, 
wicekanclerz Wyższej Szkoły 
Logistyki.

BĘdZie oLimpiJsKi Finał

Finał jubileuszowej XL Ogól-
nopolskiej Olimpiady Wiedzy 
Elektrycznej i Elektronicznej, 
organizowanej przez Akademię 
Górniczo-Hutniczą w Krakowie, 
odbędzie się w Powiatowym 
Zespole Szkół w Bieruniu. Podpi-
sane zostało porozumienie w tej 
sprawie. Z ramienia krakowskiej 
uczelni sygnatariuszem był 
dziekan Wydziału Elektrotechniki, 
Automatyki, Informatyki, Inży-
nierii Biomedycznej dr hab. inż. 
Ryszard Sroka, PZS w Bieruniu 
reprezentował Jacek Witkowski, 
który pełni również funkcję koor-
dynatora Olimpiady. 
– Jesteśmy zaszczyceni, że 
powierzono nam rolę gospodarza 
tak prestiżowego przedsięwzięcia 
naukowego. To ogromna odpowie-
dzialność i jednocześnie wielka 
satysfakcja. W dniach 31 marca 
i 1 kwietnia 2017 roku przyjadą 
do nas uczniowie z całej Polski, 
wyłonieni podczas etapu IIA Olim-
piady, który jest zaplanowany na 
luty 2017 i odbędzie się na terenie 
AGH w Krakowie. Nauczyciele 
przedmiotów zawodowych naszej 
szkoły będą autorami zadań 
praktycznych dla poszczególnych 
grup tematycznych, ich zadaniem 
będzie również zabezpieczenie 
logistyczne i sprzętowe – mówi 
Jacek Witkowski, kierownik war-
sztatów szkolnych bieruńskiego 
PZS-u, koordynator Olimpiady. 
OOWEiE jest rozgrywana 
w sześciu grupach tematycznych: 
elektrycznej, elektronicznej, 
mechatronicznej, teleinforma-
tycznej, elektroniki i informatyki 
medycznej oraz informatycznej. 
W finałowych zmaganiach bierze 
udział po 16 najlepszych  uczniów 
z każdego z sześciu obszarów 
tematycznych. 

Podpisanie porozumienia.

Zd
JĘ

ci
e:

 p
Zs

B

4Na początku listopada w PZS 
w Lędzinach oddano do użytku kolej-
ną, jedną z najnowocześniejszych 
w województwie szkolnych pracow-
ni komputerowych. Zakupione za 13 
tys. zł ze środków szkoły kompute-
ry wyposażone zostały w najnow-
szej generacji procesory firmy Intel, 
system operacyjny Microsoft Win-
dows 10, oprogramowanie biurowe 
MS Office oraz program antywiruso-
wy i podłączone do szybkiego świat-
łowodowego Internetu.

Pracownia służy młodzieży przy-
gotowującej się do objęcia w przy-
szłości posady informatyka. Prze-
znaczona jest do nauczania przed-
miotów informatycznych – przede 
wszystkim tworzenia baz danych, 
tworzenia stron www oraz aplikacji 
internetowych – ale korzystać z niej 
będą również przyszli elektrycy, któ-
rzy za pomocą wyspecjalizowanego 

oprogramowania, będą mogli projek-
tować np. instalacje elektryczne. Ta 
pracownia zastępuje inną  pracownię 

komputerową. Postęp wymusza, aby 
sprzęt był nieustannie uzupełniany 
i unowocześniany tak, aby młodzież 

mogła korzystać z najnowszych urzą-
dzeń i kształcić się na najwyższym 
poziomie. 

Dla informatyków i elektryków
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Patrycja Ścierska i Patryk Zabłocki 
z Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu 
zajęli II miejsce podczas Międzyszkol-
nego Konkursu Kulinarnego pod hasłem 
„Para w kuchni – polędwiczka wieprzowa 
w towarzystwie dyni”, który odbył się 
w Zespole Szkół nr 2 w Jastrzębiu Zdroju. 

4– Oboje są dopiero w drugiej klasie techni-
kum żywienia i usług gastronomicznych, a radzą 
sobie w kuchni bardzo dobrze. Wygrali z trze-
cio– i czwartoklasistami z innych szkół gastrono-
micznych – powiedziała Monika Herok, nauczyciel 
przedmiotów gastronomicznych w bieruńskim 
PZS. – Podczas konkursu przygotowali polędwicz-
ki wieprzowe nadziewane suszonymi pomidora-
mi w szynce szwarcwaldzkiej, do tego pieczoną 
dynię na roszponce, podaną z dressingiem cytry-
nowo–miodowym. Dodatkiem do dania były chipsy 
z jarmużu. 

Bieruński PZS zaczął kształcić w zawodzie tech-
nika żywienia i usług gastronomicznych w ubie-
głym roku szkolnym. Tak udany debiut smakuje 
szczególnie. 

Kiedy uczestnicy konkursu przygotowywali kon-
kursowe dania, opiekunowie obserwowali pokaz 

kulinarny przygotowany przez Michała Bałazego, 
młodego mistrza kuchni, który na swoim koncie ma 
m.in. gotowanie na przyjęciu z okazji Diamentowe-
go Jubileuszu brytyjskiej królowej Elżbiety II. 



Od stycznia 2016 r. uczniom PZS w Bieruniu 
kształcącym się w zawodzie technik żywienia 
i usług gastronomicznych służy specjalnie dla nich 
utworzona pracownia technologii gastronomicz-
nej, wyposażona w sprzęt najnowszej generacji 
używany w branży gastronomicznej. W pracowni  
znajduje się pięć nowocześnie wyposażonych wysp 
(każda dla trojga uczniów), przy których przygoto-
wuje się potrawy oraz wysokiej klasy sprzęt, m.in. 
piec konwekcyjno–parowy, innowacyjna zmywar-
ka, zmywająca naczynia w dwie minuty. Uczniowie 
mają do dyspozycji różnego rodzaju urządzenia 
kuchenne, poczynając od typowych jak roboty, mik-
sery, opiekacze, grille, blendery, gofrownice, a koń-
cząc na spinkach do formowania drobiu, elektrycz-
nym zestawie do fondue i fontannie do czekolady.

Uzupełnieniem pracowni jest sala obsługi gości 
– pracownia przeznaczona do serwowania potraw 
i nauki obsługi klienta, imitująca salę restauracyjną 
z aneksem barowym, wyposażonym m. in. w  profe-
sjonalny ekspres do kawy, ekskluzywne komplety 
naczyń do serwowania potraw i napojów.  

Para w kuchni

Patrycja Ścierska i Patryk Zabłocki.
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Nowa pracownia komputerowa w PZS w Lędzinach.

Taki tytuł nosi najnowszy spektakl 
Teatru Korez zrealizowany na podstawie 
„Opowieści Górnośląskiej” Alojzego 
Lyski, za którą bojszowski pisarz 
i folklorysta otrzymał w tym roku 
Nagrodę V Ogólnopolskiego Konkursu 
Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek. 

4Ta niezwykła opowieść tak zachwyciła dyrekto-
ra teatru Korez Mirosława Neinerta, że ten po 12 
latach od premiery „Cholonka” postanowił zrea-
lizować monodram o historii Śląska. Główną rolę 
powierzył Grażynie Bułce – niezapomnianej Święt-
kowej z książki Janoscha. 

– Po tylu latach trafił się tekst brylant. Szlachet-
ny, prosty i bardzo piękny – powiedział  Mirosław 
Neinert w wywiadzie dla portalu silesion.pl.  I tak 
doszło do teatralnego debiutu Alojzego Lyski. 

„Opowieść górnośląska” to pisane po śląsku 
wspomnienia Hanki o jej życiu i życiu jej najbliż-
szych, obejmujące okres od pierwszej wojny świa-
towej po koniec II wojny światowej i lata następne. 
To zmienne i barwne jak w kalejdoskopie, ale dra-
matyczne ukazanie losów i postaw Górnoślązaków, 
ich relacji  z Niemcami i Polakami.

Spektakl miał swoją premierę 22 października w Tea-
trze Korez. 28 grudnia zostanie przedstawiony w auli 
bojszowskiego gimnazjum (wstęp za biletami). 

Mianujom mie Hanka
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PRZEGLĄD
tydZieŃ misyJny

W ramach tegorocznego Tygo-
dnia Misyjnego młodzież PZS 
w Lędzinach odwiedził o. Fran-
ciszek Laka - werbista pocho-
dzący z Indonezji. Spotkanie 
z misjonarzem było okazją do 
zapoznania się z życiem rdzen-
nych mieszkańców Indonezji. 
Ojciec Franciszek przeprowa-
dził katechezy misyjne, a swoją 
prelekcję ubogacił pokazem 
wspaniałych zdjęć, piękną grą 
na gitarze i śpiewem.

angieLsKi na topie

Wielki Test Języka Angielskie-
go przeprowadzony został 20 
listopada w Bieruniu, Tychach, 
Czechowicach-Dziedzicach, 
Pszczynie i Bielsku-Białej. Jego 
uczestnicy rozwiązywali cenione 
testy TOEIC i TOEFL w odpo-
wiednim dla siebie wariancie: 
test dla dzieci w wieku 8-12 lat, 
młodzieży w wieku 13-17 lat 
oraz dla osób 18+. W bieruń-
skiej Gamie do testu przystąpiło 
55 osób.
W kategorii młodzieżowej 
wyśmienicie zaprezentowali się 
uczniowie LO w Bieruniu. I miej-
sce - z maksymalną liczbą punk-
tów – zdobył Jakub Krzykawski. 
Patryk Przybyła zajął II, a Remi-
giusz Zemanek III miejsce. 
Organizatorem konkursu było 
Centrum Języków Obcych Best 
w Tychach. Honorowy patro-
nat nad konkursem w naszym 
powiecie sprawowali starosta 
Bernard Bednorz i burmistrz 
Bierunia Krystian Grzesica. 

Ojciec Franciszek 
z Indonezji 
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Namysł i skupienie 
dominowały podczas 

rozwiązywania testów. 
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Z okazji tegorocznych Dni 
Honorowego Krwiodaw-
stwa, 13 listopada w Teatrze 
Małym w Tychach odbył się 
okolicznościowy koncert, 
podczas którego wyróżnieni 
zostali najbardziej aktyw-
ni i zasłużeni krwiodawcy 
z Tychów, powiatów bieruń-
sko-lędzińskiego i mikołow-
skiego.

4 Odznakami Zasłużonego Hono-
rowego Dawcy Krwi pierwszego, 
drugiego i trzeciego stopnia (to jest 
złotą, srebrną i brązową) wyróżnie-
ni zostali następujący  krwiodawcy 
z naszego powiatu: Wojciech Kubica 
(Bojszowy, III st.), Ewa Kurpiel (Lędzi-
ny, III st.), Adam Zawada (Imielin, III 
st.) Andrzej Piskorek (Chełm Śląski, 
III stop.), Marek Rozmus (Lędziny, 
III st.), Marek Krzysztof (Jedlina, II 
st.), Sebastian Sołtys (Lędziny, II st.), 
Mirosław Kiczmal (Bojszowy Nowe, 

I st.). Wszyscy wyróżnieni otrzymali 
ponadto pamiątkowe statuetki.

Organizatorem koncertu, który 
wsparli powiat bieruńsko–lędziński, 
włodarze miast i gmin, był Andrzej 
Lis – pełnomocnik ds. krwiodawstwa 
na terenie miasta Tychy, powiatu bie-
ruńsko-lędzińskiego i mikołowskiego. 

Samorządowcy zasiedli w gronie bez 
mała 500 uczestników koncertu, hono-
rowych krwiodawców i ich rodzin. 
Obecny był między innymi Bogdan 
Ogrodzki – pełnomocnik ds. krwio-
dawstwa Zarządu Okręgowego PCK.

– W powiecie bieruńsko–lędziń-
skim doliczyć się można prawie 

2.000 krwiodawców. Regularnie 
oddaje krew ok. 700–900 osób, 
czemu sprzyjają między innymi 
regularne akcje w szkołach ponad-
gimnazjalnych, w dużych firmach, 
podczas imprez masowych. Spe-
cjalistyczny krwiobus co dwa mie-
siące zajeżdża pod halę sportową 
w Bojszowach.  Najbliższa akcja 
oddawania tego najcenniejszego 
z leków odbędzie się w naszej gmi-
nie w grudniu – informuje Mirosław 
Kiczmal, prezes Gminnego Klubu 
HDK w Bojszowach Nowych, sku-
piającego 37 osób z terenu Bojszów 
i okolic. Prezes Kiczmal, uhonoro-
wany złotą odznaką zasłużonego 
krwiodawcy, osobiście oddał do tej 
pory 37,6 litra krwi. 

Podczas koncertu wystąpił zespół 
Czerwono–Czarni pod kierunkiem 
Ryszarda Poznakowskiego. Dodat-
kowo wieczór wypełniły piosenki 
w wykonaniu Danuty Błażejczyk, 
Agnieszki Wajs i innych.  m

Podziękowania za ofiarność

Za wyróżnienie dziękuje Mirosław Kiczmal, prezes 
Gminnego Klubu HDK w Bojszowach Nowych.

5 listopada w strażnicy OSP 
Czarnuchowice odbył się V 
Zjazd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej Powiatu Bieruńsko–
Lędzińskiego, który podsumo-
wał i zakończył pięcioletnią 
kadencję 2011–2016 i dokonał 
wyboru nowych władz Zarzą-
du Oddziału. 

4 Wypełniając statutowy obowiązek 
jednostki OSP na swych zebraniach 
sprawozdawczo wyborczych w pierw-
szym kwartale tego roku wybrały przed-
stawicieli do nowego Zarządu oraz 
delegatów na obrady zjazdu, w którym 
uczestniczyli także wiceprezes Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP 
RP woj. śląskiego dh. Andrzej Grzenia, 
samorządowcy, dyrektor Powiatowe-
go Zespołu Szkół w Lędzinach (które 
w liceum ogólnokształcącym prowadzi 
tzw. klasę strażacką) Ewa Matusik, 
komendant Komendy Miejskiej PSP 
w Tychach st. bryg. Kazimierz  Utrata, 
członkowie ustępującego Zarządu. 

Przedstawiając sprawozdanie pre-
zes Zarządu Oddziału dh. Bernard 
Bednorz wskazał inspiratorską i orga-
nizatorską działalność członków 
OSP oraz niekwestionowany wysiłek 
jednostek OSP naszego powiatu. Na 
zakończenie podziękował ustępu-
jącemu zarządowi za pięcioletnią 
służbę na rzecz Związku OSP RP. 
Podziękował także burmistrzom 
i wójtom gmin za pomoc i wsparcie 
finansowe, za dobrą współpracę ze 

strażakami, a Radzie i Zarządowi 
powiatu bieruńsko–lędzińskiego za 
przychylność i zrozumienie potrzeb 
strażaków. W dowód wdzięczności 
za służbę i poświęcenie wręczył 
zasłużonym pamiątkowe dyplomy 
i ryngrafy.

Komendant Miejski PSP w Tychach 
st. bryg. Kazimierz Utrata złożył 
sprawozdanie o stanie bezpieczeń-
stwa pożarowego w powiecie bie-
ruńsko–lędzińskim. Poinformował 
m.in., że strażacy ochotnicy z jedno-
stek naszego powiatu uczestniczyli 
w trakcie minionej 5-letniej kadencji 
aż w 265 działaniach ratowniczych.

Zjazd wyłonił nowy 23-osobowy 
Zarząd na kadencję 2016–2021, 
który na pierwszym posiedzeniu 
wybrał Prezydium Zarządu. Pre-
zesem ponownie wybrano starostę 
Bernarda Bednorza. Wiceprezesa-
mi zostali: Piotr Czerniak, Andrzej 
Rokowski, Mariusz Ganobis. Funk-
cję sekretarza powierzono Stanisła-
wowi Brzeskotowi a skarbnika Fran-
ciszkowi Zawiszowi. Pozostałymi 
członkami prezydium są: st. bryg. 

Kazimierz Utrata, Robert Kucz, 
Krzysztof Kotas, Krzysztof Kostka, 
Mariusz Orocz, Marcin Chrobok. 
Nowej komisji rewizyjnej przewod-
niczy Tadeusz Kawecki, który wraz 
z Janem Kasprzykiem został wybra-

ny delegatem OP ZOSP na zjazd 
wojewódzki strażaków ochotników.

Zjazd podjął szereg uchwał okre-
ślających kierunki działania Oddzia-
łu Powiatowego Związku OSP RP na 
najbliższe pięć lat.  stanisław Brzeskot

Strażacki zjazd 
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4Podobnie jest w powiecie bieruńsko-lędziń-
skim. Tutaj na obszarze 156,7 km2 funkcjonują 
dwa koła pszczelarskie: Rejonowe Koło Pszcze-
larzy Bieruń skupiające 68 pszczelarzy posia-
dających łącznie 948 rodzin oraz Koło Pszcze-
larzy im. Ks. A. Spendla w Bojszowach, skupia-
jące 41 pszczelarzy posiadających 638 rodzin2.  
Średnia rodzin pszczelich przypadająca na 1 
km2 w powiecie bieruńsko-lędzińskim wynosi 
10,10 rodziny. Jest to średnia dwukrotnie prze-
wyższająca średnią krajową, która w roku 2015 
wynosiła 4,6 rodziny pszczelej na 1 km2.3 

Nie będę namawiał i nie będę odradzał 
pszczelarzenia, powołując się na przepszczele-
nie w powiecie, że już jest za dużo pszczelarzy, 
że nie ma pożytków (pokarmu dla pszczół) itd. 
Kto chce zostać pszczelarzem musi poważne 
przemyśleć decyzję o hodowli pszczół i wziąć 
pod uwagę wszystkie za i przeciw. Dlaczego? 
Decydując się na hodowlę pszczół należy wie-
dzieć, że podejmujemy się opieki nad żywymi 
organizmami, co stawia swemu opiekunowi 
szereg wymagań. Trzeba dokonać pewnych 
przewartościowań. Jakich? 

Pszczelarstwo wymaga zdyscyplinowania, 
czasem rezygnacji z dotychczasowego stylu 
życia, narzuca pewne obowiązki i wymusza 
prace w czasie, kiedy inni ludzie wypoczywają 
spędzając czas z rodziną czy z przyjaciółmi. 
W sezonie (od marca do września, a nawet do 
października) pszczelarz nie ma dni wolnych 
od pracy, nie ma wolnego weekendu. Poświę-
cenie i czas oddawane pasiece zostaje wyna-
grodzone przyjemnością pracy na łonie natury. 
Same pszczoły „odwdzięczają się” pszczela-
rzowi za jego poświęcenie swoimi „darami”  
jakimi są: miód, kit pszczeli, mleczko pszcze-
le, pyłek kwiatowy, pierzga i wosk: produktami 
wykorzystywanymi przez człowieka w zdrowej 
diecie oraz wspomagającymi leczenie chorób.

Zatem: jak zostać 
pszczelarzem?
Przede wszystkim należy poszukać miejsca 
w którym zostanie usytuowana pasieka. Może 
to być ogród przydomowy, teren ogródków 
działkowych, własna lub wynajęta działka pod 
miastem, a nawet dach domu wielorodzinnego, 
bloku. Należy pamiętać, że pasieka musi być 
usytuowana w takim miejscu, aby sąsiedztwo 
pszczół nie było uciążliwe dla ludzi i zwierząt 
oraz aby pszczoły miały blisko do pożytku, tj. 
drzew, krzewów i innych roślin uprawnych 
obficie nektarujących. Idealnym miejscem jest 
ogród przydomowy, bogato obsadzony drzewami 
i krzewami owocowymi, usytuowany w pobliżu 
pól uprawnych, łąk czy lasu. Niestety, ogrody 
przydomowe pełne kwiatów, krzewów i drzew 
owocowych, będące bazą pokarmową dla zapy-
laczy (pszczół i nie tylko) oraz cieszące swoim 
pięknem, zapachami, odeszły w niepamięć 

i zostały zastąpione przez trawniki na których 
rosną  żywotniki (tuje) stanowiące doskonałe 
schronienie dla komarów. 

Kiedy już znajdziemy miejsce pod pasiekę, 
należy zwrócić się do gminy, na terenie której 
znajduje się działka, z zapytaniem czy na tere-
nie tejże gminy nie ma zakazu hodowli pszczół 
lub jak określone są warunki prowadzenia 
hodowli wynikające z prawa miejscowego4. 

Działkę usytuowaną poza własnym ogro-
dem, np. w szczerym polu, należy koniecznie 
ogrodzić. Na ogrodzeniu muszą być umiesz-
czone tablice ostrzegawcze: „Uwaga pszczoły. 
Przejście grozi pożądleniem”. Tablice winny 
być umiejscowione w każdym narożniku pasie-
ki. Przy wejściu na teren pasieki winna być 
umieszczona  tablica z numerem rejestracyj-
nym pasieki (PIW) oraz numerem telefonu do 
pszczelarza.

Następnym krokiem jest zakup uli i sprzętu 
pszczelarskiego. Przyszły pszczelarz musi pod-
jąć decyzję na jakim typie uli chce prowadzić 
hodowlę pszczół. Mamy do wyboru kilka typów 
uli korpusowych i kilka typów uli leżaków. Ule 
typu leżak są o tyle wygodne w użytkowaniu 
i hodowli pszczół, iż podczas cotygodniowych 
przeglądów rodziny nie wymagają podnoszenia 
korpusów, których waga wzrasta wraz z przy-
bywającym w plastrach miodem. Pełny korpus 
ula wielkopolskiego może ważyć około 30 kg.

Po wyborze miejsca pod pasiekę (tzw. pasie-
czyska) i typu ula, pszczelarz musi zakupić 
pszczoły. Rodziny pszczele najlepiej kupo-
wać w okresie wiosennym, w maju i czerwcu, 
w postaci „rójek” lub odkładów. Najlepiej kupo-
wać pszczoły od pszczelarzy z powiatu, gdyż 
posiadają oni przystosowane do naszego regio-
nu rodziny i matki pszczele.

Ponadto pszczelarz musi zakupić podsta-
wowy sprzęt pszczelarski. Są to odymiacz 
do odymiania pszczół, dłuto pasieczne uła-
twiające podnoszenie (odrywanie) plastrów 
oraz oczyszczanie brzegów ula z wosku i kitu 
pszczelego, wirówkę do miodu, sito, wanienkę 
do odsklepiania plastrów, topiarkę do wosku 
oraz naczynia na miód. Dalej pszczelarz musi 
zakupić rojnicę (skrzynka służąca do czasy 
owego przetrzymywania pszczół po wyrojeniu 
się), transportówkę (skrzynka służąca do prze-
noszenia pustych i pełnych plastrów), ul wesel-
ny (ulik do tworzenia odkładów). Ponadto musi 
mieć odzież zapewniającą bezpieczną pracę: 
kapelusz, bluzę lub kombinezon i rękawice. 
Nadto pszczelarz musi urządzić i wyposażyć 
pracownię w której będzie odwirowywał miód, 
przetapiał wosk i wykonywał inne prace zwią-
zane z prowadzaniem pasieki. Pomieszczenie 
to musi spełniać określone wymagania sanitar-
no-weterynaryjne.5

Po zakupieniu rodzin pszczelich i ich osa-
dzeniu w ulach oraz umiejscowieniu w pasiece, 
należy dokonać rejestracji pasieki w Powia-
towym Inspektoracie Weterynaryjnym, właś-
ciwym do miejsca usytuowania pasieki6. Po 
zarejestrowaniu pszczelarz otrzymuje decyzję 
Powiatowego Inspektora Weterynarii o nada-
niu jego pasiece numeru PIW. W przypadku 
pszczelarzy z naszego powiatu jest to Powiato-
wy Inspektorat Weterynaryjny w Tychach przy 
ul. Powstańców 27. Druk zgłoszenia pasieki do 
rejestracji można pobrać ze strony internetowej 
Koła Bieruń lub Śląskiego Związku Pszczelarzy 
w Katowicach. Procedura rejestracji pasieki 
trwa zaledwie kilka dni.

W tym samym czasie pszczelarz winien (nie 
jest to obowiązkowe) wstąpić do jednego z kół 

pszczelarskich działających na terenie powia-
tu. Członkostwo w kole pszczelarzy daje pewne 
korzyści. Przede wszystkim takie, że pszcze-
larze razem rozwiązują wynikające w hodowli 
pszczół problemy, a tych co roku nie brakuje 
i nie chodzi tylko o choroby pszczół i dostęp do 
lekarstw. 

W ostatnim czasie w Kole Bieruń wypraco-
wano  kilka modeli postępowania przy hodowli 
pszczół. Pierwszy model dotyczy sprowadzania 
matek pszczelich od sprawdzonych hodowców 
z programu krzyżówkowego „Karolinka”, wdro-
żonego w życie przez Śląski Związek Pszczela-
rzy w Katowicach. Drugi wypracowany model to 
czasookres jesiennego karmienia pszczół, który 
trwa od połowy lipca do końca sierpnia. Taki 
model postępowania chroni pasieki sąsiadów od 
rabunku przez głodne, nie karmione, pszczoły. 
Niestety, nie wszyscy pszczelarze (zwłaszcza 
ci niezrzeszeni w kołach) rozumieją potrzebę 
zmiany swojego wcześniejszego postępowania 
i w ten sposób szkodzą innym pszczelarzom. 
Trzeci model, nad którym obecnie trwają prace, 
to przygotowanie rodzin pszczelich do zimowa-
nia.

W naszym powiecie 
funkcjonują dwa koła pszczelarzy:
1.  Rejonowe Koło Pszczelarzy Bieruń  siedzibą 

w byłej szkole podstawowej w Lędzinach - 
Górkach. Pszczelarze tego koła od lat zbie-
rają się w każdy pierwszy czwartek mie-
siąca na zebraniach, na których omawiane 
są bieżące sprawy organizacyjne, problemy, 
odbywają się prelekcje i szkolenia dotyczą-
ce prowadzenia pasieki. Koło posiada stronę 
internetową www.pszczelarze-bierun.pl. 

Kontakt z prezesem koła: 
Tadeusz Mateja, 
tel. 662-460-490.

2.  Koło Pszczelarzy im. Ks. A. Spendla w Bojszo-
wach z siedzibą w Bojszowach. Jego członko-
wie zbierają się na zebraniach raz w miesią-
cu w niedzielę. 

Kontakt z prezesem koła: 
Kazimierz Wiśniowski, 
tel. 663-269-595. 

 tadeusz mateja

1  Sektor Pszczelarski w Polsce w 2015 roku. Instytut Ogrodni-

ctwa Zakład Pszczelnictwa w Puławach, str. 3. Puławy 2015

2 Dane na dzień 30 września 2016r.

3  Sektor Pszczelarski w Polsce w 2015 roku. Instytut Ogrodni-

ctwa Zakład Pszczelnictwa w Puławach, str. 3. Puławy 2015

4 Regulamin utrzymania czystości  i porządku w gminie.

5  Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 

grudnia 2006 roku w sprawie wymagań weterynaryjnych przy 

produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczo-

nych do sprzedaży bezpośredniej.

6  Obowiązek rejestracji pasiek pszczelich wynika z Ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwal-

czaniu chorób zakaźnych.

Jak zostać pszczelarzem?
W jednym z poprzednich wydań informatora przedstawiliśmy w skrócie historię Rejonowego Koła Pszcze-
larzy Bieruń. Mam nadzieję, że zainspirował niektórych mieszkańców do zajęcia, jakim jest pszczela-
rzenie. Wprawdzie województwo śląskie, w tym nasz powiat, nie narzeka na brak pszczelarzy i pszczół 
(mówi się nawet o przepszczeleniu województwa, gdyż średnia rodzin pszczelich na 1 km2 wynosi 5,9 
rodziny1). Dane te obejmują pszczelarzy zarejestrowanych w Powiatowych Inspektoratach Weteryna-
rii, nie obejmują pszczelarzy w tzw. „szarej strefie” – tych, którzy nie dokonali rejestracji posiadanych 
rodzin pszczelich.
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4W szkole zaczynają się pierwsze 
silne związki emocjonalne z innymi 
ludźmi, takie jak koleżeństwo i przy-
jaźń. Dzieci uczą się również zasad 
współpracy i współżycia z innymi 
członkami społeczeństwa. Socja-
lizacja młodych ludzi w szkole nie 
zawsze jednak przebiega w sposób 
pożądany. 

Bardzo częstym zjawiskiem w pla-
cówce jest przemoc, niechęć, brak 
tolerancji w stosunku do inności 
rówieśników a ostatnio okazywana 
także wobec nauczycieli, nadużywa-
nie różnych środków psychoaktyw-
nych oraz inne zachowania o charak-
terze ryzykownym. 

W ostatnich latach liczba zabu-
rzeń zachowania wśród dzieci 
i młodzieży zdecydowanie wzrosła 
co jest zjawiskiem bardzo niepo-
kojącym. Coraz częściej zauważyć 
można rozmaite zachowania ryzy-
kowne, wiążące się z dużym praw-
dopodobieństwem wystąpienia nega-
tywnych konsekwencji zarówno dla 
zdrowia psychicznegoi fizycznego 
dzieci  oraz młodzieży, jak i dla oto-
czenia społecznego. Jest to problem 
bardzo złożony, dotyczący różnych 
grup wiekowych, głównie dzieci 
i młodzieży w wieku 10–18 lat, zda-
rza się jednak, że wymienione zja-
wisko występuje wśród dzieci dużo 
młodszych.

Należy zaznaczyć, że lista niepo-
kojących zachowań jest bardzo długa. 
Do najczęściej spotykanych zacho-
wań ryzykownych dzieci i młodzieży 
zaliczyć można bez wątpienia: nad-
używanie alkoholu, palenie tytoniu, 
używanie środków psychoaktywnych 
(narkotyków, środków wziewnych, 
leków), wczesną aktywność seksualną 
itp. Istnieje korelacja pomiędzy zacho-
waniami ryzykownymi wśród dzieci 
i młodzieży. Najczęściej zachowania 
te ze sobą współwystępują. Zachowa-
nia ryzykowne są sposobami na zała-
twienie bardzo ważnych spraw życio-

wych, których dzieci czy młodzież 
nie potrafią rozwiązać inaczej. Różne 
zachowania problemowe umożliwiają 
więc zaspokojenie najważniejszych 
potrzeb psychologicznych (miłości, 
akceptacji, uznania, bezpieczeństwa, 
przynależności), realizację ważnych 
celów rozwojowych (np. określenie 
własnej tożsamości, uzyskanie nie-
zależnosci od dorosłych), radzenie 
sobie z przeżywanymi trudnościami 
życiowymi. 

Działania edukacyjno–profilaktycz-
ne są bez watpienia jednym ze spo-
sobów reagowania na rozmaite zjawi-

ska społeczne, które oceniane sa jako 
szkodliwe i niepożądane. Należy trak-
tować takie zjawiska w kategoriach 
zagrożeń, a tym samym podejmować 
wysiłki w celu ich ograniczania lub 
nawet ich eliminacji. Skuteczna pro-
filaktyka jest optymalnym sposobem 
hamowania rozwoju lub ograniczania 
skali zjawisk uznanych za społecznie 
nieakceptowalne. Edukacja młodzieży 
w zakresie zachowań ryzykownych 
jest istotnym elementem mogącym 
uchronić młodych ludzi zarówno przed 
podejmowaniem zachowań uwazanych 
za ryzykowne oraz przed negatywnymi 
konsekwencjami tych zachowań. 

Szkoła jest miejscem, w którym 
dzieci i młodzież spędzają najwię-
cej czasu. W związku z powyższym, 
w celu dotarcia do jak największej 
grupy młodych ludzi, istotnym wyda-
je się podjęcie współpracy pomiędzy 
szkołą a instytucjami zajmującymi 
się min. profilaktyką wymienionych 
zjawisk. Ważnym elementem dotar-
cia do młodych ludzi jest także spo-
sób przekazu istotnych informacji, 
a jednocześnie zaangażowanie mło-
dych ludzi w aktywne uczestnictwo 
z zajęciach edukacyjno–profilaktycz-
nych. Wybór tego typu spektakli jako 
formy przekazu ma na celu zaintere-
sowanie młodych ludzi tą tematyką, 
ukazanie istoty problemu w sposób 
bardziej przystepny i interesujący.

Mając na uwadze powyższe Powia-
towe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Lędzinach opracowało Program 
Osłonowy „MÓJ WYBÓR, MOJE 
ŻYCIE. Edukacja i profilaktyka jako 
istotne czynniki zmniejszające 
poziom  zagrożenia wykluczeniem 
społecznym, 2016–2018 r.”, którego 
celem jest przeprowadzenie cyklu 
profilaktycznych przedstawień.

W listopadzie odbyła się pierw-
sza edycja, która objęła szkoły 
gimnazjalne i ponadgimnazjalne. 
W ramach programu w szkołach 
zorganizowano wspólnie z Teatrem 
Profilaktycznym Kurtyna z Krakowa 
warsztaty, przedstawienia o charak-
terze profilaktycznym „Twoje nowe 
jutro”, „Spacer po linie”, „Upadły 
Anioł”, „Bilet do raju”.

Głównym celem programu jest 
zwiększenie wśród dzieci i młodzie-
ży umiejętności zaspokajania potrzeb 
psychicznych i emocjonalnych w spo-
sób akceptowany społecznie i przez 
to zmniejszenie poziomu zagrożenia 
wykluczeniem społecznym.

Kolejny cykl przedstawień odbę-
dzie się w 2017 roku. 

Zakładane rezultaty programu to: 
przeciwdziałanie agresji, kontrolo-
wanie stresu, zarządzanie emocjami, 
zapobieganie zagrożeniom związa-
nym ze środkami psychoaktywnymi 
itp. 

Zagrożenia wśród dZieci i młodZieży

Mój wybór, moje życie
Szkoła pełni bardzo ważną rolę w procesie socjalizacji dzieci i młodzieży. Jednym z jej podstawowych 
zadań jest odziaływanie wychowawcze, uważane za czynnik kształtujący społeczne postawy, sprzyja-
jący prawidłowemu współżyciu z innymi osobami. Ma ona zatem bardzo duży wpływ na kształtowanie 
się różnego rodzaju form życia społecznego.
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4Z udziałem 99 zawodników, w tym 
26 dziewcząt, reprezentujących 
16 szkół, odbyły się w XVII Szkol-
ne Szachowe Mistrzostwa Powiatu 
Bieruńsko-Lędzińskiego. Zostały 
przeprowadzone w pięciu grupach 
po siedem rund systemem szwaj-
carskim z tempem gry 2 x 15 min. 
Rywalizacja odbywała się na pozio-
mie szkół podstawowych, gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych. Sędzia-
mi byli Krzysztof i Andrzej Wilk. 
Gospodarzem zawodów tradycyjnie 
był Powiatowy Zespół Szkół w Bieru-
niu, a organizatorem Powiat Bieruń-
sko-Lędziński.

Najlepszymi szachistami pośród 
uczniów szkół podstawowych zostali 
Dominika Górecka z  Imielina i Seba-

stian Smoleń z Lędzin-Goławca. Kla-
syfikację na poziomie gimnazjalnym 
wygrali Aleksandra Palka z Gimna-
zjum w Chełmie Śląskim i Szymon 
Ficek z Gimnazjum w Imielinie. Agata 
Arendarska z LO w Bieruniu i Karol 
Stasiowski z PZS w Bieruniu zwycię-
żyli w klasyfikacji szkół ponadgimna-
zjalnych. W klasyfikacji drużynowej 
na poszczególnych poziomach rywa-
lizacji najlepsze miejsca zajęły SP 1 
Lędziny, Gimnazjum w Imielinie i PZS 
w Bieruniu. Nagrody zwycięzcom wrę-
czył wicestarosta Henryk Barcik. 

5 listopada odbył się II Ogólno-
polski Turniej Tańca Towarzyskiego 
o puchary Burmistrza Miasta Bierunia 
i Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego. 
Turniej rozegrano w czterech blokach 

tanecznych, uczestniczyło ponad sto 
par w 28 kategoriach, które reprezen-
towały 53 kluby taneczne. Blisko 12-
godzinne taneczne zmagania obser-
wowała licznie przybyła publiczność. 
Przerwy w turniejowej rywalizacji 

wypełniały mistrzowskie pokazy 
taneczne, gorąco przyjmowane przez 
widzów. Dobra muzyka, ferie barw 
i świateł dopełniały atmosfery. Turniej 
zorganizowała Szkoła Tańca WIR przy 
wsparciu miasta Bierunia i powiatu. 

Najlepsze pary nagrodzone zostały 
dyplomami i pucharami oraz upomin-
kami. Na parkiecie w tańcu z uroczy-
mi partnerkami zaprezentowali się 
również starosta Bernard Bednorz 
i burmistrz Krystian Grzesica. 

Cykl tegorocznych rozgrywek ska-
towych, wspieranych przez powiat, 
zakończył rozegrany 4 grudnia trady-
cyjny turniej barbórkowy, który odbył 
się w niedzielne popołudnie w Jajo-
stach. 

dZiało siĘ Ze wsparciem powiatu

Nie tylko szachy
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4Ważne jest, aby mieć jasną świado-
mość, że czasami może być trudno - tak 
jak w każdej rodzinie. Mogą pojawiać 
się problemy, np. gdy dziecko zachoru-
je, gdy zacznie chodzić do szkoły, gdy 
pojawią się trudności wychowawcze czy 
inne nieprzewidziane wcześniej sytua-
cje. Przyszli rodzice zastępczy muszą 
brać pod uwagę wszystkie aspekty 
dotyczące wcześniejszych negatyw-
nych przeżyć na jakie było narażone 
dziecko przez własnych rodziców bio-
logicznych. Dziecko, które nie doświad-
czyło prawdziwej miłości, bezpiecznego 
i szczęśliwego domu, które było zanie-
dbywane przez osoby bliskie potrzebu-
je znacznie więcej czasu aby ponownie 
zaufać dorosłym. Bardzo ważne jest, 
aby dać dziecku czas na oswojenie 
się z nową dla niego rzeczywistością. 
Dziecko nie przychodzi na świat o już 
ukształtowanych i określonych cechach 
zachowania. Nie rodzi się dobre lub złe. 
To przede wszystkim od wychowania 
przez rodziców, tradycji, zwyczajów 
i zasad panujących w danej rodzinie 
zależy jego prawidłowe funkcjonowa-
nie.

Są dzieci, które 
bardzo potrzebują 
miłości, ciepła 
i prawdziwego 
domu. Jeśli 
chciałbyś im pomóc 
– możesz zostać 
rodziną zastępczą. 

FORMY RODZINNEJ PIECZY 
ZASTĘPCZEJ

Zgodnie z art. 39. ust. 1. Ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 
2011 roku (Dz. U. Nr 149 poz. 887 
z późn. zm.) formami rodzinnej pie-
czy zastępczej są:

Rodzina zastępcza:
- spokrewniona,
- niezawodowa,
-  zawodowa, w tym zawodowa peł-

niąca funkcję pogotowia rodzinnego 
i zawodowa specjalistyczna;
Rodzinny Dom Dziecka
Rodziny spokrewnione to takie, 

w których opiekę i wychowanie nad 
dzieckiem przejmują członkowie 

rodziny dziecka zobowiązani do jego 
alimentacji, tj. wstępni (dziadkowie, 
pradziadkowie) lub rodzeństwo.

Rodziny niezawodowe to rodzi-
ny, które tworzone są przez mał-
żeństwo lub osobę niepozostającą 
w związku małżeńskim niebędące 
wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, 
w tym przez osoby z dalszej rodziny 
lub też zupełnie obce (niespokrew-
nione z dziećmi).

W rodzinie zastępczej niezawodo-
wej lub zawodowej w tym samym cza-
sie może przebywać łącznie nie więcej 
niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły 
pełnoletność przebywając w pieczy 
zastępczej. W razie konieczności 
umieszczenia w rodzinie zastępczej 
licznego rodzeństwa jest dopusz-
czalne umieszczenie większej liczby 
dzieci.

Rodziny zawodowe oraz pro-
wadzący rodzinny dom dzie-
cka otrzymują oprócz świadczenia 
pieniężnego na utrzymanie każdego 
umieszczonego w niej dziecka w wyso-
kości 1000 zł, a także wynagrodzenie 
w wysokości nie niższej niż 2.000 zł 
miesięcznie  (brutto). W zawodowej 
rodzinie zastępczej umieszcza się 
dzieci na pobyt długoterminowy lub 
– w przypadku rodziny zastęp-
czej zawodowej pełniącej funk-
cję pogotowia rodzinnego – na 
pobyt okresowy, do czasu unormo-

wania sytuacji dziecka, nie 
dłużej niż na okres 4 

miesięcy (w szcze-
gólnych sytuacjach 

pobyt może być 
przedłużony do 8 

miesięcy lub do 
zakończenia 
p o s t ę p o w a -
nia sądowe-
go o powrót 
dziecka do 
rodziny, przy-
sposob ien ie 
lub umieszcze-

nie w rodzinnej 
pieczy zastęp-

czej). W przypad-
ku tego typu rodzin 

przysługuje wyna-
grodzenie nie niższe 

niż 2.600,00 zł (wysokość 
wynagrodzenia jest zależna od 

liczby i stanu zdrowia umiesz-
czonych dzieci), przy czym rodzina 
zastępcza otrzymuje wynagrodzenie 
także za okres pozostawania w goto-
wości przyjęcia dziecka. 

Rodzina zastępcza zawo-
dowa specjalistyczna obejmuje 
opieką w szczególności dzieci nie-
dostosowane społecznie oraz dzieci 
posiadające orzeczenie o niepełno-
sprawności, tj. z różnymi dysfunk-
cjami, problemami zdrowotnymi 
wymagającymi szczególnej opieki 
i pielęgnacji, a także małoletnie 
matki z dziećmi.

W rodzinnym domu dzie-
cka może przebywać łącznie nie wię-
cej niż 8 dzieci lub osób, które osiągnę-
ły pełnoletność przebywając w pieczy 
zastępczej (lub w razie konieczności  
liczniejsze rodzeństwo).

W rodzinie pomocowej może 
być umieszczone dziecko w przypad-
ku czasowego niesprawowania opieki 
nad dzieckiem w związku z wypo-
czynkiem, udziałem w szkoleniu lub 
pobytem w szpitalu oraz w wyniku 
nieprzewidzianych trudności lub 
zdarzeń losowych w rodzinie zastęp-
czej. 

Rodziną pomocową może być:
1. rodzina zastępcza niezawodowa, 

zawodowa lub prowadzący rodzinny 
dom dziecka,

2. małżonkowie lub osoba niepozo-
stająca w związku małżeńskim prze-
szkoleni do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej, prowadzenia rodzinnego 
domu dziecka lub rodziny przyspo-
sabiającej.

 
WARUNKI, KTÓRE NALEŻY 
SPEŁNIĆ, ABY ZOSTAĆ 
RODZINĄ ZASTĘPCZĄ 
BĄDŹ RODZINNYM DOMEM 
DZIECKA 

Pełnienie funkcji rodziny zastęp-
czej może być powierzone mał-
żonkom lub osobie niepozostającej 
w związku małżeńskim, jeżeli osoby 
te spełniają następujące warunki:
1.  dają rękojmię należytego wykony-

wania zadań rodziny zastępczej; 
2.  nie są i nie były pozbawione wła-

dzy rodzicielskiej, oraz władza 
rodzicielska nie jest im ograniczo-
na ani zawieszona; 

3.  wypełniają obowiązek alimenta-
cyjny - w przypadku, gdy taki obo-
wiązek w stosunku do nich wynika 
z tytułu egzekucyjnego,  

4. nie są ograniczone w zdolnościach 
do czynności prawnych; 
5.  są zdolne do sprawowania właś-

ciwej opieki nad dzieckiem, co 
zostało potwierdzone zaświadcze-
niami o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do pełnienia funkcji 
rodziny zastępczej lub prowa-
dzenia rodzinnego domu dziecka, 
wystawionymi przez lekarza pod-
stawowej opieki zdrowotnej; 

6.  przebywają na terenie Rzeczpo-
spolitej Polskiej; 

7.  zapewniają odpowiednie warunki 
bytowe i mieszkaniowe umożli-
wiające dziecku zaspokojenie jego 
indywidualnych potrzeb, w tym: 
rozwoju emocjonalnego, fizycznego 
i społecznego, właściwej edukacji 
i rozwoju zainteresowań, wypoczyn-
ku i organizacji czasu wolnego; 

8.  nie były skazane prawomocnym 
wyrokiem za umyślne przestęp-
stwo lub umyślne przestępstwo 
skarbowe. 

Obowiązek sprawowania 
pieczy nad dzieckiem i jego 
wychowania rodzina zastępcza 

Podaruj dziecku serce – zostań rodziną zastępczą

Poszukiwani mama i tata
Każde społeczeństwo boryka się z problemem dzieci zaniedbywanych, osieroconych i opuszczonych. 
Rodzina zastępcza stanowi szansę dla każdego takiego dziecka potrzebującego własnej i kochającej 
rodziny. Taka forma opieki zastępczej jest jednym z najlepszych rozwiązań dla prawidłowego rozwoju 
dziecka i zaspokojenia jego podstawowych potrzeb. Przyjęcie dziecka do rodziny nie jest łatwą decyzją 
ponieważ wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. 

Kandydatom zgłaszającym gotowość do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej stawia się szereg ważnych pytań na które muszą sobie 
sami udzielić prawdziwej i szczerej odpowiedzi. Oto kilka z tych 
pytań:
 Dlaczego chcemy podjąć się tej tak trudnej roli?
  Jak i czy w ogóle sobie poradzimy z tym wyzwaniem? Jak to 

będzie wyglądało? Czy potrafimy to dziecko pokochać?
   Czy damy dziecku wystarczająco dużo miłości i opieki żeby go 

nie skrzywdzić, tylko mu pomóc?
   Czy chcemy to robić i czy jest to słuszna decyzja? 

Na te i inne pytania warto sobie odpowiedzieć zanim podejmie się 
decyzję o przyjęciu dziecka do własnej rodziny.



lub prowadzący rodzinny dom 
dziecka podejmuje z dniem 
faktycznego umieszczenia 
dziecka w rodzinie zastępczej 
lub rodzinnym domu dziecka 
na mocy orzeczenia sądu. 

Rodzina zastępcza to czasowa 
forma opieki nad dzieckiem, spra-
wowana w związku z kryzysem 
w rodzinie naturalnej, niewydolnoś-
cią rodziców lub ich chorobą, niekie-
dy w związku z ich czasową nieobec-
nością. W przeciwieństwie do adop-
cji nie jest związana z powstaniem 
więzi prawnych, a jedynie ze spra-
wowaniem pieczy nad dzieckiem. 
Forma czasowa, czyli zakładająca 
powrót dzieci do rodziców biolo-
gicznych wtedy, gdy będą oni zdolni 
ponownie zaopiekować się swoimi 
dziećmi. 

POMOC PRZYSŁUGUJĄCA 
RODZINOM ZASTĘPCZYM

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE
Pomocy pieniężnej udziela staro-

sta właściwy ze względu na miejsce 
zamieszkania rodziny zastępczej.

Udziela się pomocy pieniężnej:
 na pokrycie kosztów utrzymania 

umieszczonego dziecka w: rodzi-
nie zastępczej spokrewnionej i nie-
zawodowej, rodzinie zastępczej 
zawodowej, prowadzącemu rodzin-
ny dom dziecka,

 na wniosek  rodziny zastępczej 
spokrewnionej i niezawodowej, 
rodziny zastępczej zawodowej, 
prowadzącego rodzinny dom dzie-
cka.
Jeżeli dziecko umieszczone w pie-

czy zastępczej nie posiada własnego 
dochodu (rozumianego jako alimen-
ty, renta rodzinna lub uposażenie 
rodzinne) to na pokrycie kosztów jego 
utrzymania przysługują następujące 
kwoty:
 660,00 zł miesięcznie na dziecko 

umieszczone w spokrewnionej 
rodzinie zastępczej,

 1.000,00 zł miesięcznie na dziecko 
umieszczone w niezawodowej lub 
zawodowej rodzinie zastępczej lub 
w rodzinnym domu dziecka.
W przypadku, gdy dziecko posia-

da alimenty, rentę rodzinną lub 
uposażenie rodzinne, wysokość 
powyższego świadczenia, pomniej-
sza się o kwotę nie wyższą niż 
50 % dochodu dziecka, nie więcej 
jednak niż o 80 % kwot, o który 
mowa wyżej. Zmiany wysokości 
dochodu dziecka w okresie pobie-
rania świadczenia, o którym mowa 
wyżej, nie wpływają na wysokość 

tego świadczenia, jeżeli łącznie nie 
przekroczyły 10 % dochodu dzie-
cka, uwzględnionego przy ustalaniu 
jego wysokości. W przypadku, gdy 
zmiany wysokości dochodu dziecka 
łącznie przekroczą 10 % dochodu 
dziecka uwzględnionego przy usta-
laniu wysokości świadczenia, rodzi-
na zastępcza informuje o zmianie 
wysokości dochodu dziecka organ, 
który przyznał świadczeni.

Dodatkowo na dziecko umiesz-
czone w pieczy zastępczej, które 
legitymuje się orzeczeniem o nie-
pełnosprawności lub orzeczeniem 
o znacznym lub umiarkowanym stop-
niu niepełnosprawności, bądź zosta-
ło umieszczone w rodzinie zastęp-
czej zawodowej lub rodzinnym domu 
dziecka, na podstawie ustawy z dnia 
26.10.1982 r. o postępowaniu w spra-
wach nieletnich, (zgodnie z art. 81  
ust. 1-2 ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej z dnia 
9 czerwca 2011 roku (Dz. U. Nr 149 
poz. 887z późn. zm.) przysługuje 
dodatek nie niższy niż kwota 200,00 
zł miesięcznie na pokrycie zwięk-
szonych kosztów utrzymania tego 
dziecka. 

Wyżej wymienione świadczenia 
i dodatki przysługują rodzinie zastęp-
czej i prowadzącemu rodzinny dom 
dziecka również po osiągnięciu przez 
dziecko pełnoletności, jeżeli nadal 
przebywa w tej rodzinie zastępczej 
lub rodzinnym domu dziecka (nie dłu-
żej niż do ukończenia 25 roku życia) 
i spełnia następujące warunki:
 uczy się:

 w szkole;
 w zakładzie kształcenia nauczy-

cieli,

 w uczelni,
 u pracodawcy w celu przygoto-

wania zawodowego,
lub

 legitymuje się orzeczeniem 
o znacznym lub umiarkowa-
nym stopniu niepełnospraw-
ności i uczy się:
 w szkole;
 w zakładzie kształcenia nauczy-

cieli,
 w uczelni,
 na kursach, jeśli ich zakończe-

nie jest zgodne z indywidualnym 
programem usamodzielnienia,

 u pracodawcy w celu przygoto-
wania zawodowego,

Starosta bieruńsko-lędziński 
wyznaczył Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Lędzinach na Organi-
zatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej 
w powiecie bieruńsko-lędzińskim. 
Rodziny zastępcze otrzymują pomoc 
i wsparcie ze strony Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie - Organi-
zatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej 
w powiecie bieruńsko-lędzińskim 
oraz koordynatorów rodzinnej pie-
czy zastępczej. Wobec powyższego 
apelujemy i serdecznie zachęcamy 
i zapraszamy zainteresowanych 
tematem rodzicielstwa zastępczego 
oraz wszystkich zdecydowanych na 
przyjęcie dzieci do swojej rodziny 
do siedziby Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Lędzinach miesz-
czącego się przy ul. Lędzińska 24, 
tel./fax 32 324 08 16. 

Dyrektor oraz Koordynatorzy 
Rodzinnej Pieczy Zastępczej chętnie 
odpowiedzą na Państwa pytania oraz 
udzielą wszelkich potrzebnych infor-
macji. 
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Najlepszym źródłem wsparcia dla młodego człowieka jest rodzina, która 
zaspokaja jego podstawowe potrzeby takie jak: poczucie bezpieczeństwa, 
miłości i uwagi. Dzieci dorastające w prawidłowo funkcjonującej rodzinie 
mają poczucie stabilizacji, szanse na zdrowy rozwój – są szczęśliwe.

Niestety, nie każde dziecko ma możliwość dorastania w prawidłowo 
funkcjonującej rodzinie. 

Przyczyny patologii mogą być różne: alkoholizm, przemoc, konflikty, 
a każda z tych przyczyn zaburza relacje w rodzinie, prowadzi do nieko-
rzystnych zmian w psychice dziecka.

Dlatego w trosce o dobro tych dzieci zwracam się do Państwa z gorącą 
prośbą o podjęcie się trudu jakim jest zastępcze rodzicielstwo, wierząc 
że czyn ten idący prosto z serca przyniesie zarówno Wam jak i dzieciom 
radość i spełnienie.

Z poważaniem
Starosta Bieruńsko-Lędziński

Bernard Bednorz

PCPR
Lędziny

Jeśli:
  chcesz pomagać
  nie boisz się wyzwań
  umiesz rozwiązywać problemy
  chcesz opiekować się dziećmi
  masz miejsce dla dziecka w swoim domu
  mieszkasz w naszym powiecie
Zostań rodzicem zastępczym!

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
informuje i doradza

Biuro rzecznika w Starostwie Powiatowym 
w Bieruniu, ul. św. Kingi 1. Telefon: 32 226-91-75

ZAPROSZENIE

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach zaprasza 
na spotkanie z Alojzym Lysko 

promujące jego książkę 
„Duchy wojny. W przekleństwie kalectwa”. 

Książka (kolejny, szósty tom zamykający cykl „Duchy wojny”), zawiera czte-
ry opowiadania. Poświęcona została byłym żołnierzom Wehrmachtu, inwali-
dom wojennym. Ich determinacja, silna wola i nieoceniona pomoc rodzin nie 
pozwoliła ich zepchnąć na margines życia w powojennej rzeczywistości.
Spotkanie odbędzie się 9 grudnia o 18.00 na Placu Farskim.
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4VII Imielin Blues Festival, który 
odbywał się 19 i 20 listopada w Sokol-
ni, przeszedł do historii.  Inicjatorem 
i wieloletnim dyrektorem artystycz-
nym festiwalu jest jeden z najlep-
szych polskich gitarzystów Grzegorz 
Kapołka, współorganizatorami powiat 
bieruńsko–lędziński i miasto Imielin. 
W  minionych latach na festiwalowej 
scenie gościli znani i popularni krajo-
wi wykonawcy, m.in.: Andrzej Zieliń-
ski, Leszek Winder, Andrzej Chochół, 
Dariusz Ziółek, Ryszard Sygitowicz, 
Sławek Wierzcholski, Adam Kulisz 
Band, Śląska Grupa Bluesowa i Jor-
gos Skolias Orkiestra. Podczas tego-
rocznego festiwalu po raz pierwszy 
zagrali zagraniczni muzycy. 

Festiwal tradycyjnie rozpoczął 
konkurs amatorskich zespołów blu-
esowych i bluesrockowych, do któ-
rego zgłosiły się 32 grupy muzycz-
ne. Do finałowych przesłuchań jury 
zakwalifikowało sześć  formacji  
muzycznych. Pierwsze miejsce 
w festiwalowym konkursie zajął 

duet Pola Chrobot & Adam Baran 
z Wrocławia, kolejne zajęły zespo-
ły Black Job z Krakowa i AP Blues 
z Kielc. Zwycięzcy odebrali dyplomy 
i nagrody pieniężne, które wręczyli 
starosta Bernard Bednorz i bur-
mistrz Jan Chwiędacz. Dodatkowym 
wyróżnieniem  dla najciekawszych 
wykonawców młodego pokolenia 
była możliwość zaprezentowania się 
w koncercie laureatów przed amery-
kańskimi gwiazdami festiwalu. 

Gwiazdą pierwszego dnia festi-
walu był duet Shaun Booker & Sean 
Carney. Gitarzysta, dziennikarz 
muzyczny, DJ w jednej osobie, czyli 
Sean Carney oraz wokalistka Shaun 
Booker pochodzą z Columbus w sta-
nie Ohio.  Carney jest laureatem pre-
stiżowego konkursu International 
Blues Challenge (2007) oraz posiada-
czem nagrody im. Alberta Kinga dla 
najlepszego gitarzysty. Duet od kilku 
lat z powodzeniem koncertuje w USA 
i Europie, prezentując kompozycje ze 
wspólnej płyty „Blue Plate Special”. 

W Polsce koncertowali po raz pierw-
szy. Amerykańscy artyści zostali bar-
dzo ciepło przyjęci przez imielińską 
publiczność.

Niedzielny wieczór zdominował 
Khalif Wailin’ Walter – reprezentant 
chicagowskiej sceny bluesowej. Gita-
rzysta, wokalista, kompozytor, który 
łączy w swojej muzyce klasycznego 
bluesa z funkowym pulsem. Walter 
koncertował z wieloma wybitnymi 
postaciami amerykańskiej sceny 
muzycznej, nagrał m. in. płytę „She 
Put The Voodoo On Me”.  Zawsze 
żywiołowy na scenie, imieliński kon-
cert kończył boso, rozrzucając swoje 
płyty pośród publiczności. 

Na festiwalowej scenie nie zabra-
kło polskich artystów. Wystąpili Limit 
Blues oraz duet Jerzy Styczyński 
z kultowego Dżemu i Urszula Fryzka, 
którym towarzyszył Grzegorz Kapoł-
ka. Publiczność tradycyjnie dopisała. 
Festiwal przyciągnął wielu śląskich 
fanów bluesa. Na wszystkie koncerty 
wstęp był wolny.   ZK

Tam królował blues
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Grzegorz Kapołka, Bernard Bednorz 
i laureaci II nagrody – zespół Black Job.

4Z okazji inauguracji 500–lecia Refor-
macji oraz 30-lecia nowego kościoła 
ewangelicko-augsburskiego św. Trój-
cy w Hołdunowie, 27 listopada odbyła 
się okolicznościowa sesja popularno–
naukowa pt. „Bóg, słowo i obraz”.  Po 
krótkim, trwającym około kwadrans 
nabożeństwie, w pierwszą niedzielę 
adwentu ciekawe referaty wygłosi-
li  dr Jerzy Sojka z Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej w Warsza-
wie,  ks. dr Adam Malina – proboszcz 
hołdunowskiej parafii oraz ks. Karol 
Macura, proboszcz w rodzinnej para-
fii ks. A. Maliny w Drogomyślu.

Dr J. Sojka w swoim odczycie „Solus 
Christus i inne sola. Podstawowe zasa-
dy Reformacji w głównych hasłach”  
podkreślił, że Reformacja wyszła 
z chęci odnowy kościoła. Potrze-
bowała jasnych deklaracji, haseł, 
które określą jej tożsamość. Biblijną 
naukę Kościoła Ewangelicko–Augs-

burskiego można streścić w czterech 
hasłach i zasadach. Hasła te odnoszą 
się do czterech łacińskich zwrotów: 
solus Christus – jedynie Chrystus; 
sola scriptura – jedynie Pismo;  sola 
verbo – jedynie Słowo; sola gra-
tia i sola fide – jedynie łaska i jedynie 
wiara. Ich autorem jest „ojciec refor-
macji” ks. dr Marcin Luter, który na 
ich podstawie przeprowadził dzieło 
odnowy i reformy chrześcijańskiego 
Kościoła. 

Zasady te wypisane zostały na 
fresku, który powstał w bieżącym 
roku dla uczczenia  jubileuszu 30-
lecia nowej ewangelickiej świątyni 
w Hołdunowie. Dzieło to symbolicz-
nie przedstawia dzieje ewangelickiej 
parafii. Od  przybycia grupy ewan-
gelików z Kóz w 1770 roku, poprzez 
budowę osady, pierwszego kościoła 
parafialnego po współczesność i … 
wieczność. Biała wstęga przewijają-

ca się przez cały fresk zaczyna się 
nad głównym wejściem do kościoła 
i symbolicznie – jak przez historię tej 
parafii – prowadzi przez życie czło-
wieka w ostateczność. Wstęga koń-
czy się nad drzwiami wyjściowymi na 
ścieżkę wiodącą wprost na nieodległy 
cmentarz.

Wijąca się wstęga zaczyna się pod 
pierwszym fragmentem malowidła, 
w pewnym momencie przypomina 
podpis wybitnego protestanckiego 
teologa, filozofa i pedagoga Fryderyka 
Schleiermachera – syna pierwszego 
hołdudowskiego proboszcza. Potem 
przewija się pod kościołem św. Kle-
mensa, pod obrazami rozwijającej się 
rolniczo–przemysłowej osady, kościo-
ła Chrystusa Króla, pod Różą Lutrową 
(godłem  protestanckiej Reformacji) 
i wspomnianymi solami. 

O symbolice malunku opowiedział 
ks. dr Adam Malina. Autor tego fresku, 

ks. Karol Macura, wygłosił odczyt pt. 
„Po drugiej stronie sławy. Opowieść 
o Rembrandcie”. Była to interesująca, 
bogato ilustrowana „opowieść o czło-
wieku”, którego przerosła  niebywała 
sława. 

Droga życiowa Rembrandta – mala-
rza, artysty światła – wiodła przez 
okres ogromnego powodzenia, miana 
najlepszego malarza Amsterdamu 
(którego nigdy w życiu nie opuścił). 
Sława i uznanie nie są jednak wiecz-
ne. Wskutek różnych kolei losu doszło 
do tego, że zlicytowano jego dom, zbio-
ry obrazów i klejnotów i dzieł antyku. 
Wykluczony ze wspólnoty ewangeli-
ckiej zamieszkał w ubogiej dzielnicy 
miasta, żył dzięki wsparciu przyjacie-
la, portretował swoich bliskich i ubo-
gich. Do końca życia pozostał jednak 
wierny Biblii i sztuce. 

Sesji towarzyszył wernisaż wysta-
wy historycznych fotografii dawne-

go Hołdunowa oraz dawnych ksiąg: 
Biblii, śpiewników, modlitewników, 
pochodzących ze zbiorów archiwal-
nych parafii oraz archiwów byłych 
członków wspólnoty hołdunowskiej 
rozproszonych po całym świecie: 
w Ameryce Północnej, Południowej, 
w Niemczech, którzy sięgnęli do 
swoich bibliotek i szuflad i coś na 
tę okazję podesłali. Można obejrzeć 
dokumenty i fotografie przedstawia-
jące wielkich Reformatorów, histo-
rię Reformacji, zobaczyć nieznane, 
zwłaszcza młodzieży, kadry ilustru-
jące wygląd poprzedniego, wybu-
rzonego kościoła, dawny Hołdunów 
i jego mieszkańców, członków tej 
zasłużonej dla Śląska ewangelickiej 
wspólnoty. 

Sesja i wystawa zorganizowa-
ne zostały pod patronatem i przy 
wsparciu Powiatu Bieruńsko–Lędziń-
skiego.   mr

Bóg, słowo, oBraZ – sesJa i wystawa w Hołdunowie

Jubileuszowe obchody Reformacji
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Ks. Karol Macura zakończył 
odczyt krótką prezentacją 
swej najnowszej książki 

„Patrzeć, dostrzec, 
zrozumieć. O ewangelickiej 

wrażliwości na sztukę”. Z zainteresowaniem oglądane były stare książki i dokumenty.


