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Od 4 stycznia 2016 roku nastąpią zasadnicze zmiany w funkcjonowaniu powiatowej komunikacji autobusowej.
Najważniejsza polegać będzie na włączeniu dotychczasowej powiatowej komunikacji zbiorowej – linii autobusowych
o numerach 1, 3 i 4 – w system komunikacji organizowanej przez MZK Tychy. Skorygowane zostaną obowiązu−
jące rozkłady jazdy. Zmniejszy się liczba różnych biletów za przejazd obowiązujących w autobusach, a same auto−
busy będą miały jednakowy, wyższy standard.    Więcej – str. 7−10

Zmiany w komunikacji publicznej od 4 stycznia 2016

Pasażer w autobusie
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||WYRÓŻNIENIE OD IPN.
Liceum Ogólnokształcące im.

Powstańców Śląskich w Bieru-
niu zostało nagrodzone przez

Instytut Pamięci Narodowej za
wybitne zasługi w krzewieniu
wiedzy o najnowszej historii
Polski. Podczas imprezy będącej
częścią obchodów 15-lecia
utworzenia katowickiego od-
działu IPN nagrody otrzymało
15 szkół z województwa śląskie-
go, które szczególnie aktywnie
współpracowały z katowickim
oddziałem IPN. Pamiątkowy gra-
werton od dyrektora oddziału
dra Andrzeja Sznajdera odebrał
dyrektor LO.

||LABOR OMNIA VINCIT.
To identyczne jak na sztanda-

rze naszego powiatu motto
(w tłumaczeniu: Praca wszystko
zwycięża) znajduje się na re-
wersie Honorowej Odznaki Za
Zasługi dla Samorządu Teryto-

rialnego, którą – jako jeden
z pierwszych w Polsce – otrzy-
mał starosta bieruńsko-lędziń-
ski Bernard Bednorz. Odznaka
nadawana jest m.in. za szcze-
gólne osiągnięcia w pracy w sa-
morządzie, za udział w pracach
legislacyjnych, związanych
z wprowadzaniem i reformowa-
niem samorządu terytorialnego
w administracji polskiej i orga-
nizacjach międzynarodowych,
czy też za pracę naukową, ba-
dawczą i dydaktyczną dotyczą-
cą samorządu. Została ustano-
wiona Rozporządzeniem Rady
Ministrów z 12 czerwca 2015 r.
– w roku, w którym przypadła
25. rocznica powołania do życia
samorządu terytorialnego w od-
rodzonej, wolnej Rzeczypospoli-

przegląd

||Mieliśmy z Bojszów posła na
sejm RP, mamy starostę, a te-

raz ministra. 31-letni Witold
Bańka przejął 16 listopada re-
sort sportu i turystyki. 

Nowy minister urodził się
w Tychach. Jest absolwentem
Uniwersytetu Śląskiego w Kato-
wicach (politologia ze specjalno-
ścią samorządową). Jest byłym
sportowcem, pochodzącym ze
sportowej rodziny. Zaczynał od
piłki nożnej, ale ostatecznie zo-
stał biegaczem na 400 metrów.
Jego trenerami byli m.in. Jan
Dera oraz Józef Lisowski. Naj-
większe sukcesy odnosił je-
szcze jako junior. Zdobywał zło-

te i srebrne medale na mistrzo-
stwach Europy (2005) i na Uni-
wersjadach (2007 i 2009) oraz
brązowy medal podczas mi-
strzostw świata w Osace w 2007
roku (jako rezerwowy w polskiej
sztafecie 4 x 400 metrów, brał
udział w biegu eliminacyjnym). 

Karierę sportową Bańka za-
kończył oficjalnie trzy lata te-
mu, kiedy nie wywalczył miej-
sca w reprezentacji Polski na
olimpiadę w Londynie. Podjął
pracę w branży public relations.
Od dawna mocno interesuje się
polityką. Jest związany z PiS-
em. Od blisko 10 lat mieszka
z rodziną w Bojszowach. 

Witold Bańka – minister z Bojszów

W. Bańka – z bieżni 
do polityki. FOTO: MSiT

||Sonia Głomb uczy się w uczy
się w Liceum Ogólnokształcą-

cym w Bieruniu, w klasie przyro-
dniczej (2Bc). W ubiegłym roku
szkolnym uzyskała najwyższą
średnią w szkole. Chce zostać le-
karzem, chirurgiem, dlatego
szczególnie pilnie uczy się biolo-
gii i chemii. Jej zainteresowania
są jednak o wiele szersze. Należą
do nich między innymi literatura
piękna, sport i fotografia.

Krystian Kudłacik z Powiato-
wego Zespołu Szkół w Bieruniu
uczy się w klasie czwartej, elek-
trycznej. Średnia jego ocen wy-
nosi 5,44. Angelika Górnik i An-
gella Pilch to z kolei najlepsze
uczennice Powiatowego Zespołu
Szkół w Lędzinach.

Wymieniona czwórka została
stypendystami Prezesa Rady

Ministrów na rok szkolny
2015/2016. 27 listopada w auli
rektoratu Uniwersytetu Śląskie-
go w Katowicach otrzymała
z rąk śląskiego kuratora oświa-
ty Stanisława Fabera potwier-
dzające to dokumenty. 30 listo-
pada w Starostwie Powiatowym
ze stypendystami spotkali się
starosta Bernard Bednorz i wi-
cestarosta Henryk Barcik. Po-
gratulowali uczniom wybitnych
wyników w nauce i indywidual-
nych osiągnięć w innych dzie-
dzinach.

– Jesteśmy dumni, że w na-
szych szkołach mamy takich
uczniów. Życzę wam dalszych
sukcesów, spełnienia waszych
planów edukacyjnych i wszy-
stkich marzeń – powiedział Ber-
nard Bednorz. Dodał, że jest to

potwierdzenie wysokiego pozio-
mu naszych szkół ponadgim-
nazjalnych, do których – zachę-
cona dobrą opinią, warunkami
nauczania i kwalifikacjami kad-
ry – coraz częściej trafia najbar-
dziej uzdolniona młodzież nie
tylko z naszych miast i gmin,
lecz także spoza powiatu. 

– Ważne jest, żebyście zdoby-
wając i pogłębiając wiedzę me-
rytoryczną pamiętali o rozwoju
osobowości, swoich zaintereso-
wań i pasji – dodał Henryk Bar-
cik. 

Starostowie wręczyli stypen-
dystom okolicznościowe dyplo-
my i upominki. 

W spotkaniu wzięli udział na-
czelnik Wydziału Edukacji Sta-
rostwa Powiatowego oraz dy-
rektorzy szkół. 

Sukcesy uczniów są dostrzegane i nagradzane

Stypendyści premiera

Tradycyjne wspólne zdjęcie na zakończenie spotkania. ZDJĘCIE: MARIAN RYGLEWICZ

Z
D

JĘ
C

IE
: L

O
 W

BI
E

R
U

N
IU

Z
D

JĘ
C

IE
: A

N
N

A
 H

A
N

U
SI

A
K

, A
R

C
H

.



powiatbl.pl 3

||Książki, foldery, czasopisma
(w tym gazetki szkolne, para-

fialne), kalendarze, ulotki, plaka-
ty, kartki pocztowe, wiele innych
wydawnictw i druków ulotnych
można nadal oglądać na otwartej
9 listopada wystawie w Galerii
Powiatowej. III Wystawa Dorobku
Wydawniczego „W kręgu pisane-
go słowa” stanowi syntezę dorob-
ku naszego powiatu w tej dzie-
dzinie w latach 2007-2015. 

Nie sposób zliczyć wszystkich
pozycji. Z powodu ograniczonej
przestrzeni ekspozycyjnej, pre-
zentowana jest tylko część tego
dorobku. Całość została skatalo-
gowana i opisana w okoliczno-
ściowym wydawnictwie, opraco-
wanym przez dra Grzegorza
Sztolera z jego „Słowem od komi-
sarza wystawy” oraz ze wstępem
Bernarda Bednorza – starosty
bieruńsko-lędzińskiego.

– To wielkie święto lokalnych
„ludzi pióra”, wydawców. Bieruń-
sko-lędzińskiej wystawie patro-
nuje (w 190-rocznicę swoich uro-
dzin) Karol Miarka – pisarz, dru-
karz, działacz oświatowy, który
również posługiwał się słowem
i związany jest z naszą ziemią
pszczyńską (urodził się w Piel-
grzymowicach), jak i obecnym
powiatem (Miarka uczył lędziń-
skie pociechy). Jesteśmy godny-
mi kontynuatorami naszego kra-
jana – uważa Grzegorz Sztoler,
komisarz wystawy.

Nasz powiat jest ewenementem
na regionalnym rynku wydawni-
czym. Sądzę, że w statystyce „lu-
dzie pióra na 1000 mieszkańców”
na pewno byłby czołówce, tak, jak
przoduje w wielu innych rankin-
gach wojewódzkich i ogólnopol-
skich. Szczególnie znany i cenio-
ny jest dorobek pisarski Alojzego
Lyski, lecz nie można nie wspo-
mnieć o takich autorach jak: Hele-
na Synowiec, Rafał Bula, Bernard
Kopiec, Jan Czempas, Jan Wie-
czorek, ks. Dariusz Walencik, ks.
Jerzy Myszor, ks. Józef Przybyła,
Romuald Kubiciel, Grzegorz Szto-
ler, Dariusz Dyrda, śp. Józef Wa-
das i wielu, wielu innych kronika-
rzach, publicystach, dziennika-
rzach. Dla części z nich ich doro-
bek jest owocem zawodowych,
naukowych zainteresowań i do-
ciekań, dla innych – kronikarskiej
pasji, miłości do regionu, chęci
wypowiedzenia się językiem lite-

rackim w prozie i poezji mniej lub
bardziej artystycznej. Dominuje
jednak chęć dania świadectwa
przeszłości, opisania tradycji,
utrwalenia faktów oraz dramaty-
cznych doświadczeń i przeżyć ja-
ko przestrogi dla współczesnych
i przyszłych pokoleń. 

Większość tych wydawnictw
nie miałaby większych szans do-
trzeć do szerszego kręgu czytel-
ników, gdyby nie zrozumienie
i wsparcie ze strony lokalnych
samorządów, stowarzyszeń i or-
ganizacji. To dzięki ich finanso-
waniu ukazały się monografie po-
wiatu, miast i gmin, serie „Zeszy-
tów bieruńskich”, cykl „Widziane
z Górki Klemensowej”, najcen-
niejsze dzieła Alojzego Lyski czy
opracowania historyczne Rafała
Buli oraz mnóstwo innych wyda-
wnictw. Wypada jedynie mieć
żal, że niektóre z tych tomów
i zeszytów ukazały się w ograni-
czonym nakładzie i nie zaistniały
szerzej w świadomości młodych
czytelników, „świeżej” inteligen-
cji czy odbiorców spoza naszej
części Śląska (za to wzbudzają
żywy odbiór w kręgach history-
ków, regionalistów czy przedsta-
wicieli śląskiej emigracji).

Od monografii do ulotki

Słowa nam najbliższe 

Zapis kroniki pamiątkowej wystawy rozpoczął nasz najbardziej znany i ceniony Autor z Bojszów:
„I znów święto książki. Pięknej książki, bo naszej regionalnej. A wiadomo świat najlepiej opisuje li−
teratura regionalna, która odpowiada na wołanie ziemi rodzinnej, odpowiada na jej potrzeby, cier−
pienia, marzenia, dążenia. Cieszyć się należy że nie tylko tylu twórców się zjawiło, ale przede wszy−
stkim odbiorców kochających książki. Alojzy Lysko”.

Zgromadzone wydawnictwa skupiały uwagę zwiedzających 
w dniu wernisażu…

...oraz petentów starostwa w „zwykłe” dni. ZDJĘCIA: MARIAN RYGLEWICZ
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tej Polskiej. Starosta odebrał od-
znakę z rąk wojewody śląskiego
podczas uroczystości w Urzę-
dzie Wojewódzkim.

||DILERZY PROFILAKTY-
KI. Dziesięcioro uczniów

pierwszej klasy mundurowej
z Powiatowego Zespołu Szkół
w Lędzinach zostało przeszko-
lonych w zakresie profilaktyki
uzależnień. Szkolenie, którego
tematem przewodnim były do-
palacze, zostało zorganizowane
25 listopada w sali konferencyj-
nej Starostwa Powiatowego
w Bieruniu. Poprowadziła je An-
na Radzikowska – specjalistka
do spraw uzależnień z Ośrodka
Profilaktyki Społecznej z Krako-
wa. Szkolenie dostarczyło mło-
dzieży informacji na temat nie-
bezpiecznych substancji psy-
choaktywnych, ich rodzajów
oraz fizycznych, psychicznych
i społecznych skutków ich sto-
sowania. Uczyło kształtowania
postaw ostrożności i asertywnej
odmowy. Na zakończenie ucze-
stnicy szkolenia, jako szkolni li-
derzy do spraw profilaktyki uza-
leżnień, otrzymali zadanie sze-
rzenia zdobytej wiedzy wśród
pozostałych uczniów Powiato-
wego Zespołu Szkół w Lędzi-
nach.

||ODPUST I POŻEGNANIE.
W dniu wspomnienia Błogos-

ławionej Karoliny Kózkówny (18
listopada) w Ośrodku Błogosła-
wiona Karolina w Lędzinach od-
była się uroczystość odpustowa.
Mszę świętą koncelebrowało

sześciu księży pod przewodni-
ctwem ks. Krzysztofa Bąka –
dyrektora Caritas Archidiecezji
Katowickiej. Szczególną modlit-
wą został objęty Piotr Goj – do-
tychczasowy dyrektor Ośrodka,
który pracował na tym stano-
wisku od chwili powołania
ośrodka, od bez mała 13 lat. We
współpracy z władzami powia-
tu, z Powiatowym Centrum Po-
mocy Rodzinie doprowadził do
jego rozwoju i rozbudowy. Był

przegląd

Kolejna, trzecia w historii po-
wiatu ekspozycja uświadamia
skalę aktywności części mie-
szkańców, którzy za najlepszą
formę publicznej wypowiedzi
uznali książkę i czasopismo.
Ekspozycja ta jest formą wyraże-
nia im uznania i zachęty do dal-
szej pracy twórczej. MR
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Obchodzony niedawno jubileusz
erygowania parafii Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa w Bieru-
niu Nowym upamiętniony został
między innymi wydaniem książ-
ki poświęconej ks. prałatowi dr.
Henryku Lempie (1940-2015).
Publikacja ta została zbiorowo
opracowana na podstawie tek-
stu ks. Henryka pt. „Zapiski
z mojego życia” i wydana przez
Stowarzyszenie Miłośników
Ziemi Bieruńskiej Porąbek i no-
wobieruńską parafię.

Książka ‘Historia powoła-
nia” przedstawia życiowe
i kapłańskie losy urodzonego
w Bieruniu Nowym kapłana,
studiach krajowych i zagrani-
cznych późniejszego wykła-
dowcy Papieskiego Wydziału
Teologicznego we Wrocławiu,
Wyższego Seminarium Ducho-
wnym w Nysie i wrocławskiego
Kolegium Katechetycznego.
Zawiera też cenne zapiski
i obserwacje poczynione pod-
czas wizyt w swojej rodzinnej
miejscowości. „Żył dla Pana
i dla braci” – wspominają jego
współpracownicy, rodzina
i przyjaciele. 

Ponieważ wkrótce rozpocznie
się nowy rok 2016, nie wypada
nie wspomnieć o kalendarzach
przygotowanych przez Wydział
Promocji Starostwa Powiatowe-
go. Pierwszy z nich, tzw. „biur-
kowy” ilustrowany jest fotogra-
fiami z imprez, wydarzeń, uka-
zującymi powiatowe inwestycje

i pejzaże naszej ziemi. Drugi
kalendarz – ścienny – jest dosyć
nietypowy, ponieważ poza tra-
dycyjnym trójdzielnym kalenda-
rium przynosi dodatkowe karty
z informacjami „alarmowymi”,
takimi jak numery wszystkich
działających w powiecie służb
i straży, informacje o nocnej
i świątecznej opiece medycznej,
aptekach itp. 

Komisarz wystawy dr Grzegorz Sztoler  wygłosił wykład 
o wydawanych w powiecie książkach, czasopismach oraz ich
autorach.

Roman Nyga w kąciku, 
w którym łączą się tradycja
(maszyna do pisania, dawne
wydania gazet) z nowoczes−
nością (Internet). 

Alojzy Lysko mówił o niedocenianiu regionalnego ruchu
wydawniczego, inicjatyw samorządu, stowarzyszeń i różnych
środowisk. 

Trwałą pamiątką wystawy jest
okolicznościowy katalog. 
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||Od 1 stycznia 2016 roku
wchodzi w życie Ustawa

o nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz edukacji prawnej. W na-
szym powiecie powstaną dwa
punkty udzielania pomocy pra-
wnej. Uchwałą Zarządu Powia-
tu, pierwszy z punktów znajdo-
wać się będzie w Powiatowym
Zarządzie Dróg w Bieruniu przy
ul. Warszawskiej 168, natomiast
drugi z usytuowany będzie
w Powiatowym Centrum Społe-
czno-Gospodarczym w Lędzi-
nach przy ul. Lędzińskiej 24. Bę-
dą czynne od poniedziałku do
piątku.

Nieodpłatna pomoc prawna
będzie obejmować następujące
zagadnienia: prawo cywilne,
prawo pracy, ubezpieczenia
społeczne, przygotowanie do
rozpoczęcia działalności gospo-
darczej, prawo karne, prawo ad-
ministracyjne, prawo podatko-
we z wyłączeniem spraw podat-
kowych związanych z prowa-
dzeniem działalności gospodar-
czej. 

Z nieodpłatnej pomocy pra-
wnej będą mogły skorzystać:
osoby do 26. roku życia oraz
osoby które ukończyły 65 lat,

osoby którym w okresie 12.
miesięcy poprzedzających
zwrócenie się o udzielenie
nieodpłatnej pomocy prawnej
zostało przyznane świadcze-
nie z pomocy społecznej, po-
siadacze Karty Dużej Rodziny,
kombatanci, weterani oraz
osoby które w wyniku wystą-
pienia klęski żywiołowej, ka-
tastrofy naturalnej lub awarii
technicznej znalazły się w sy-
tuacji zagrożenia lub poniosły
straty.

Udzielanie nieodpłatnej po-
mocy prawnej będzie obejmo-
wać:

poinformowanie osoby upra-
wnionej o obowiązującym sta-
nie prawnym, o przysługują-
cych jej uprawnieniach lub
o spoczywających na niej obo-
wiązkach,
wskazanie osobie uprawnio-
nej sposobu rozwiązania jej
problemu prawnego,
pomoc w sporządzeniu wy-
magającego wiedzy prawni-
czej projektu pisma w zakre-
sie niezbędnym do udziele-
nia pomocy, z wyłączeniem
pism procesowych w toczą-
cym się postępowaniu przy-
gotowawczym lub sądowym

i pism w toczącym się postę-
powaniu sądowo-admini-
stracyjnym
sporządzenie projektu pis-
ma o zwolnienie od kosztów
sądowych lub ustanowienie
pełnomocnika z urzędu
w postępowaniu sądowym
lub ustanowienie adwokata,
radcy prawnego, doradcy
podatkowego lub rzecznika
patentowego w postępowa-
niu sądowo-administracyj-
nym. 

KL

Od 1 stycznia 2016 roku
w całej Polsce mają po-
wstać 1.524 punkty nieod-
płatnej pomocy prawnej –
co najmniej jeden na 25
tysięcy mieszkańców. 
Nie obowiązuje rejoniza-
cja. Mieszkaniec jednego
powiatu może uzyskać
poradę w dowolnym pun-
kcie w Polsce.
Każdy punkt będzie
czynny pięć dni w tygo-
dniu przez co najmniej
cztery godziny.

Noworoczna nowość

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 

||Od 2006 roku do nadal Za-
rząd Powiatu konsekwentnie

realizuje zapisy Powiatowego
programu usuwania azbestu.
Nadrzędnym celem jest usunię-
cie do końca 2032 roku wszy-
stkich wyrobów zawierających
azbest i ich bezpieczne unie-
szkodliwienie na składowiskach
odpadów niebezpiecznych poza
terenem naszego powiatu. Po-
wiat udziela właścicielom (za-
rządcom) obiektów budowla-
nych wsparcia finansowego
przy usuwaniu wyrobów zawie-
rających azbest. 

W 2015 roku zostały urucho-
mione dwa programy pomoco-
we.

Pierwszy dotyczył dofinanso-
wania do prac związanych z de-
montażem z obiektu budowla-
nego następnie usunięciem
i unieszkodliwieniem powsta-

łych odpadów zawierających
azbest. Drugi dotyczył bezpłat-
nego dla właścicieli (zarządców
nieruchomości; osoby fizyczne)
odbioru zeskładowanych na po-

sesji odpadów zawierających
azbest.

W ramach realizacji pier-
wszego programu pomocowego
Zarząd Powiatu rozpatrzył po-

zytywnie wszystkie złożone
wnioski (13 wnioskodawców)
i przyznał dofinansowanie do
realizacji przedmiotowych za-
dań w wysokości 19.440 zł. Do-
tychczas 9 z 13 wnioskodawców
już zrealizowało zadanie. Pozo-
stali wnioskodawcy ostatecznie
muszą się uporać do 20 grudnia
2015 roku.

W przypadku drugiego pro-
gramu pomocowego Zarząd
Powiatu rozpatrzył pozytywnie
wszystkie złożone wnioski (17
wnioskodawców). W imieniu
powiatu usługę polegającą na
odbiorze i unieszkodliwieniu
zeskładowanych odpadów za-
wierających azbest (ok. 22 to-
ny) wykonało Przedsiębior-
stwo Usługowo Budowlane „T-
tel” Tomasz Wieczorek z Biel-
ska-Białej na łączną kwotę
8.629,20 zł. ZP

Usuwanie azbestu z terenu
powiatu bieruńsko−lędzińskiego
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także współorganizatorem wielu
przedsięwzięć służących środo-
wisku osób niepełnosprawnych
i ich rodzin w naszym powiecie,
w tym między innymi Powiato-
wych Igrzysk Osób Niepełno-
sprawnych. Jego obowiązki
przejął ks. Tomasz Nowak – za-
stępca dyrektora archidiecezjal-
nej Caritas.

Dzień później Piotr Goj został
pożegnany podczas sesji Rady
Powiatu. Podziękował za wielo-
letnią współpracę, za powinszo-
wania oraz otrzymane od staro-
sty, przewodniczącej Rady Po-
wiatu, dyrektor PCPR list gratu-
lacyjny, obraz, kwiaty.

||JAK DBAĆ O PASIEKI
I LECZYĆ PSZCZOŁY?

Nie tylko o chorobach pszczół
ale także o wielu innych proble-
mach tych stworzeń, ich hodow-
ców oraz o zagadnieniach go-
spodarki pasiecznej można się
było dowiedzieć podczas zorga-
nizowanego 21 listopada szkole-
nia dla pszczelarzy. 

Zarząd Powiatu rozumie i do-
cenia znaczenie pszczół i go-
spodarki pasiecznej. Od bardzo
dawna współpracuje ze środo-
wiskiem pszczelarzy. Z powia-
towych środków na ochronę śro-
dowiska dofinansowuje zakup
lekarstw do zwalczania chorób
pszczół, popularyzuje i wspo-
maga hodowlę pszczół. Tym ra-
zem udostępnił salę konferen-
cyjną na przeprowadzenie szko-
lenia pt. „Choroby pszczół, pro-
filaktyka i leczenie rodzin pora-
żonych i ich wpływ na produkty
pszczele”. Wykład na ten temat
wygłosił wybitny znawca tej
problematyki, doskonały
pszczelarz i mówca dr hab. Pa-
weł Chorbiński – prof. Uniwer-
sytetu Przyrodniczego we Wroc-
ławiu.

W szkoleniu zorganizowanym
przez Rejonowe Koło Pszczela-
rzy Bieruń uczestniczyli hodow-
cy z naszego powiatu i najbliż-
szych okolic, a nawet grupa
z Czech, gdzie pasiecznictwo

przegląd

||Tradycja górnicza w naszym
powiecie nie ginie. Na jej stra-

ży czuwają seniorzy górnictwa –
dziadkowie, ojcowie obecnych
uczniów, studentów. I chociaż
młode pokolenie coraz częściej
szuka alternatywnych miejsc
pracy poza górnictwem węgla ka-
miennego, to „czarne” górnictwo
zachowało swój koloryt, blask
i magię, a dawne tradycje, oby-
czaje, wartości nadal są rodzin-
nie przekazywane i chętnie się
im hołduje. Niemało jeszcze
wśród nas seniorów, którzy pa-
miętają górnictwo sprzed dzie-
siątek lat z własnych doświad-
czeń lub opowieści swoich
przodków i mogą udzielić swym
potomkom wielu cennych prze-
stróg, wskazówek i nauk. 

Do zacnych górniczych rodów
zaliczają się między innymi Dud-
kowie z Bierunia. Losy tej rodzi-
ny od 1789 roku związane są
z budową kopalń i wydobyciem
węgla. Pradziad Johann Dudek
zajmował się rzemiosłem budow-
lanym w księstwie pszczyńskim.
Wraz z braćmi wykonywał roboty
budowlane i górnicze w kopal-
niach księcia pszczyńskiego. Je-
go synowie zdobywali doświad-
czenie robót górniczych u boku
ojca i dziadka. Najstarszy syn,
Augustyn, szybko wykazał się
rzemieślniczą pilnością i przez
całe zawodowe życie budował
szyby, obiekty kopalniane
w Murckach, w Lędzinach i w Gi-
szowcu. Żył 91 lat. Miał czterech
synów. Jeden zginął. Do dzisiaj
przy życiu pozostała trójka:
Emanuel (90 l.), Lucjan (87 l.) i Pa-
weł (80 lat l.). 

W przeddzień Dnia Górnika
przedstawicieli jednego z najstar-
szych rodów górniczych w na-
szym powiecie, byłych pracowni-
ków lędzińskich kopalń Piast
i Ziemowit, odwiedził starosta
Bernard Bednorz. W domu rodzin-
nym przy ul. Krakowskiej w Bie-
runiu, w którym mieszka obecnie
senior rodziny, w tym roku świę-
towana była po raz 47. rodzinna
Barbórka braci. Przy barbórko-
wym stole zasiedli też Edyta Żoł-
neczko – siostra trzech górni-
czych weteranów (jej mąż, Ber-
nard też był górnikiem) oraz Ja-
nusz Dudek, syn Emanuela, inży-
nier budownictwa, który jako in-
spektor nadzoru, kierownik robót
inwestycyjnych, z uprawnieniami
WUG do ubiegłego roku zatrud-
niony był w KWK Piast w Bieruniu. 

Najstarszy z braci rozpoczął
pracę na budowie kopalni Guen-
thergrube. Potem trafił do armii
niemieckiej, a z nią do Francji.
Wzięty do niewoli został koman-
dosem gen. Sosabowskiego, wal-
czył w Polskich Siłach Zbrojnych
na Zachodzie. Po powrocie z woj-
ny wylądował na starym Piaście,
na którym przepracował do 1974,
potem został przeniesiony na
Ziemowita. W wieku 55 lat prze-
szedł na emeryturę. 

Bracia Dudkowie – mimo pode-
szłego wieku – cieszą się dobrym
zdrowiem i pamięcią. Mimo, że
od wielu lat już nie pracują, nadal
są silnie emocjonalnie związani
z górnictwem. Reprezentują naj-
lepsze górnicze tradycje naszego
regionu. Niewiele rodzin w na-
szym powiecie może poszczycić
się taką kadrą weteranów.

Podczas spotkania bracia
Dudkowie opowiedzieli krótko
historię rodu, koleje swojej pra-
cy. Rzecz jasna, wspominali
także swoje dawne barbórki. –
Kiedyś nie było takich wielkich
górniczych spotkań, karczm.
Spotykaliśmy się w swoich gru-
pach w karczmach u Domżoła,
u Haśnika, u Gomoli. Zawsze na
barbórkę dostawaliśmy na ko-
palni po kwaterce gorzołki, buł-
ce i kiełbasie. To w trójkę, plus
ojciec, mieliśmy już litra. A to
już jakoś wyglądało – opowiadał
Emanuel. – Po wojnie z okazji
barbórki dawali nam paczki
z UNRRY. Dołowym po dwie,
a tym z góry po jednej. W każdej
paczce były papierosy. My nie
paliliśmy, więc nasze „Camele”
zamienialiśmy na co inne – mó-
wił Lucjan, przymrużając przy
tym oko. O swojej górniczej ro-
dzinie wspominał też Bernard
Bednorz. W rozmowie okazało
się, że seniorzy dobrze pamię-
tają jego krewnych i bliskich,
pracujących na pobliskich ko-
palniach. Starosta wspomniał,
jak dumna była jego mama, kie-
dy ukończył górnicze studia,
kiedy otrzymała przyznawany
„za komuny” medal za trzech
synów pracujących w górni-
ctwie.

Bernard Bednorz przekazał
weteranom górniczej roboty naj-
serdeczniejsze gratulacje, ży-
czenia i powiatowe upominki.
Sympatyczne spotkanie zakoń-
czył wspólny barbórkowy toast
za cały górniczy stan – oby żył
i trwał w dobrej kondycji jak naj-
dłużej! MR

U Dudków z Bierunia

Weterani górnictwa

Barbórka ożywiła wspomnienia. Od lewej: Bernard Bednorz, Lucjan Dudek, Edyta Żołneczko,
Emanuel, Janusz i Paweł Dudkowie. ZDJĘCIE: MARIAN RYGLEWICZ
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||Uwzględniając opinie mieszkańców, po-
trzeby uczniów i studentów dojeżdżają-

cych do szkół i na uczelnie, skorygowane
zostaną obowiązujące rozkłady jazdy.
Zmniejszy się liczba różnych biletów za
przejazd obowiązujących w autobusach,
a same autobusy będą miały jednakowy,
wyższy standard.

Ta istotna modyfikacja pozwoli zracjonali-
zować autobusowe przewozy pasażerskie na
terenie powiatu. Poprawi jakość obsługi pa-
sażerów, usprawni dojazdy do miejsc nauki
i pracy na terenie powiatu oraz w sąsiednich
i dalej położonych miastach i gminach.

Wprowadzone zmiany są wynikiem
wspólnych negocjacji Starosty Bieruńsko-
Lędzińskiego, MZK Tychy i gmin powiatu,
które podjęły współpracę z powiatem. 

Po wprowadzeniu zmian:
1. Linia nr 4 otrzymuje nr 95. Autobu-

sy będą kursować na niezmienionej tra-
sie: Lędziny Goławiec – Lędziny Górki –
Bieruń KWK Piast – Lędziny Górki – Lę-
dziny Goławiec wg nieznacznie zmodyfi-
kowanego rozkładu jazdy. 

2. Linia nr 3 otrzymuje nr 56. Autobu-
sy będą kursować na trasie: Wola – Mię-
dzyrzecze – Bojszowy Nowe – Bojszowy –
Bieruń Ściernie – Bieruń KWK Piast – Bie-
ruń Dworzec Autobusowy – Lędziny. Do-
jazd do KWK Piast zrekompensuje likwi-
dację linii nr 1.
Na liniach tych od 1 stycznia będą

obowiązywać wyłącznie bilety jedno-
razowe, wieloprzejazdowe i okreso-
we MZK Tychy (aktualny cennik biletów
można znaleźć na stronie internetowej
www.mzk.pl/bilety/bilety–pozosta-
le–autobusowo–trolejbusowe).

Nowe rozkłady jazdy linii 56 i 95 zamie-
szczono w prezentowanych tabelach. Roz-
kłady te są powszechnie dostępne (podob-
nie jak rozkłady jazdy innych linii organizo-
wanych przez MZK Tychy i przebiegających
przez teren powiatu) na stronie 
www.mzk.pl/rozklady/?co=lista_linii.

Autobusy MZK Tychy 
obsługują linie:
31. Bieruń Dworzec Autobusowy – Tychy

Jaroszowice – Tychy Tęcza – Tychy
Dworzec PKP

54. Imielin – Bieruń Nowy – Bieruń Dwo-
rzec Autobusowy – Tychy Szpital Woje-
wódzki

181. Bieruń Dworzec Autobusowy – Bojszo-
wy – Bojszowy Nowe – Międzyrzecze –
Pszczyna

251. Bieruń Dworzec Autobusowy – Bojszowy
– Bojszowy Nowe – Międzyrzecze – Wola

252. Lędziny Ośrodek Zdrowia – Lędziny
Przejazd Kolejowy – Lędziny Zamoście
– Lędziny Szkoła – Lędziny Ośrodek
Zdrowia

253. Lędziny Rachowy – Lędziny Hołdunów
– Lędziny Podmiejska – Lędziny Smar-
dzowice – Lędziny Hołdunów – Lędzi-
ny Rachowy

262. Lędziny – Tychy Urbanowice – Tychy
Szpital Wojewódzki – – Tychy Dwo-
rzec PKP

274. Bieruń Nowy – Bieruń Bijasowice –
Jedlina – Bojszowy – Bojszowy Nowe –
Świerczyniec – Tychy Tereny Prze-
mysłowe – Tychy Szpital Wojewódzki

536. Lędziny Hołdunów – Lędziny Zamo-
ście – Tychy Fiat – Tychy Tereny Prze-
mysłowe – Tychy Tęcza – Tychy Dwo-
rzec PKP

627. Międzyrzecze – Bojszowy Nowe – Świer-
czyniec – Tychy Tereny Przemysłowe –
Tychy Tęcza – Tychy Jana Pawła II

686. Oświęcim – Bieruń Nowy – Bieruń Dwo-
rzec Autobusowy – Tychy Tereny Prze-
mysłowe – Tychy Szpital Wojewódzki

Ponadto na terenie powiatu komunikację
zbiorową organizuje również KZK GOP Ka-
towice.

Autobusy KZK GOP 
obsługują linie:
66. Katowice – Mysłowice – Imielin ZPW
149. Katowice – Mysłowice – Imielin –

Chełm Śląski – Bieruń Nowy
166. Chełm Śląski – Lędziny Górki – Lędzi-

ny Ziemowit – Lędziny Górki – Chełm
Śląski

931. Katowice – Mysłowice – Lędziny – Bie-
ruń

954. Mysłowice – Mysłowice Krasowy –
Mysłowice Dziećkowice – Imielin ZPW

995. Mysłowice – Imielin – Lędziny – Bie-
ruń.

Szczegółowy rozkład jazdy autobusów
KZK GOP dostępny jest na stronie 
www.rozklady.kzkgop.pl/kzkgo/ind-
ex.php?co=rozklady.

Szczegółową sieć przystanków i rozkłady
wszystkich przewoźników jazdy znajdziesz
tutaj:
www.sip.powiatbl.pl/geoportaltool-
kit/map.php?link=296&skin=bie-
run. 

Zmiany w komunikacji publicznej od 4 stycznia 2016

Pasażer w autobusie
Od 4 stycznia 2016 roku nastąpią zasadnicze zmiany w funkcjonowaniu powiatowej komunikacji autobusowej.
Najważniejsza polegać będzie na włączeniu dotychczasowej powiatowej komunikacji zbiorowej – linii autobusowych
o numerach 1, 3 i 4 – w system komunikacji organizowanej przez MZK Tychy. 
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Linia 56
Rozkład roboczy szkolny ważny od 04.01.2016
Autobus nie kursuje w okresie ferii letnich, 
zimowych i szkolnych przerw świątecznych

Miedźna Wola Skrzyżowanie 6:02 8:35 11:55
Miedźna Wola Dom Kultury 6:04 8:37 11:57
Miedźna Wola Szkoła 6:06 8:39 11:59
Miedźna Wola Osiedle 6:08 8:41 12:01
Bojszowy Międzyrzecze ul. Kopalniana 6:10 8:43 12:03
Bojszowy Międzyrzecze Cukiernia 6:11 8:44 12:04
Bojszowy Międzyrzecze Gospoda 6:13 8:46 12:06
Bojszowy Międzyrzecze Tyrna 6:15 8:48 12:08
Bojszowy Bojszowy Nowe Skrzyżowanie 6:17 8:50 12:10
Bojszowy Bojszowy Nowe Chrobok 6:18 8:51 12:11
Bojszowy Bojszowy Nowe OSP 6:20 8:53 12:13
Bojszowy Bojszowy Nowe Szkoła 6:23 8:56 12:16
Bojszowy Bojszowy Nowe Cichy Kącik 6:24 8:57 12:17
Bojszowy Droga do Świerczyńca 6:26 8:59 12:19
Bojszowy Pancerniaków 6:28 9:01 12:21
Bojszowy Przedszkole 6:29 9:02 12:22
Bojszowy Gaikowa 6:30 9:03 12:23
Bieruń Jajosty 6:33 9:06 12:26
Bieruń Borowinowa 6:35 9:08 12:28
Bieruń Zarzyna 6:38 9:11 12:31
Bieruń Granitowa 6:40 9:13 12:33
Bieruń KWK Piast 6:41 9:14 12:34 14:10
Bieruń Granitowa 6:42 9:15 12:35 14:11
Bieruń Zarzyna 6:44 9:17 12:37 14:13
Bieruń Ściernie 6:46 9:19 12:39 14:15
Bieruń Stacja Paliw 6:49 9:22 12:42 14:18
Bieruń Baraniec 6:50 9:23 12:43 14:19
Bieruń Plac Autobusowy 6:52 9:25 12:45 14:21
Lędziny Cegielnia 6:58 9:31 12:51 14:27
Lędziny Zespół Szkół 7:01 9:34 12:54 14:30
Lędziny Droga do Górek 7:05 9:38 12:58 14:34
Lędziny Gospoda 7:06 9:39 12:59 14:35
Lędziny Pomnik 7:07 9:40 13:00 14:36
Lędziny Urząd Miasta 7:09 9:42 13:02 14:38
Lędziny Hołdunów Przejazd Kolejowy 7:10 9:43 13:03 14:39
Lędziny Hołdunów Kościół 7:13 9:46 13:06 14:42
Lędziny Hołdunów Imielińska 7:14 9:47 13:07 14:43
Lędziny Hołdunów Pętla 7:15 9:48 13:08 14:44

Lędziny Hołdunów Pętla 7:17 10:30 13:27 14:55
Lędziny Hołdunów Imielińska 7:18 10:31 13:28 14:56
Lędziny Hołdunów Kościół 7:19 10:32 13:29 14:57
Lędziny Hołdunów Przejazd Kolejowy 7:22 10:35 13:32 15:00
Lędziny Urząd Miasta 7:24 10:37 13:34 15:02
Lędziny Pomnik 7:26 10:39 13:36 15:04
Lędziny Gospoda 7:27 10:40 13:37 15:05
Lędziny Droga do Górek 7:28 10:41 13:38 15:06
Lędziny Zespół Szkół 7:31 10:44 13:41 15:09
Lędziny Cegielnia 7:35 10:48 13:45 15:13
Bieruń Plac Autobusowy  7:41 10:54 13:51 15:19
Bieruń Baraniec 7:43 10:56 13:53 15:21
Bieruń Stacja Paliw 7:44 10:57 13:54 15:22
Bieruń Ściernie 7:46 10:59 13:56 15:24
Bieruń Zarzyna 7:48 11:01 13:58 15:26
Bieruń Granitowa 7:50 11:03 14:00 15:28
Bieruń KWK Piast 7:51 11:04 14:01 15:29
Bieruń Granitowa 7:52 11:05 15:30
Bieruń Zarzyna 7:54 11:07 15:32
Bieruń Borowinowa 7:57 11:10 15:35
Bieruń Jajosty 7:59 11:12 15:37
Bojszowy Gaikowa 8:02 11:15 15:40
Bojszowy Przedszkole 8:03 11:16 15:41
Bojszowy Pancerniaków 8:04 11:17 15:42
Bojszowy Droga do Świerczyńca 8:06 11:19 15:44
Bojszowy Bojszowy Nowe Cichy Kącik 8:08 11:21 15:46
Bojszowy Bojszowy Nowe Szkoła 8:09 11:22 15:47
Bojszowy Bojszowy Nowe OSP 8:11 11:24 15:49
Bojszowy Bojszowy Nowe Chrobok 8:13 11:26 15:51
Bojszowy Bojszowy Nowe Skrzyżowanie 8:14 11:27 15:52
Bojszowy Międzyrzecze Tyrna 8:16 11:29 15:54
Bojszowy Międzyrzecze Gospoda 8:18 11:31 15:56
Bojszowy Międzyrzecze Cukiernia 8:20 11:33 15:58
Bojszowy Międzyrzecze ul. Kopalniana 8:21 11:34 15:59
Miedźna Wola Osiedle 8:23 11:36 16:01
Miedźna Wola Szkoła 8:25 11:38 16:03
Miedźna Wola Dom Kultury 8:27 11:40 16:05
Miedźna Wola Skrzyżowanie 8:29 11:42 16:07

Linia 95
Rozkład roboczy szkolny ważny od 04.01.2016
Autobus nie kursuje w okresie ferii letnich, 
zimowych i szkolnych przerw świątecznych

Lędziny Goławiec Szkoła 6:40 7:25 8:10 9:10 13:10 14:01 14:51
Lędziny Goławiec Czapli 6:42 7:27 8:12 9:12 13:12 14:03 14:53
Lędziny Goławiec Centrum 6:43 7:28 8:13 9:13 13:13 14:04 14:54
Lędziny Goławiec Szkoła 6:44 7:29 8:14 9:14 13:14 14:05 14:55
Lędziny Górki Poczta 6:48 7:33 8:18 9:18 13:18 14:09 14:59
Lędziny Górki Polna 6:49 7:34 8:19 9:19 13:19 14:10 15:00
Bieruń Granitowa 6:54 7:39 8:24 9:24 13:24 14:15 15:05
Bieruń KWK Piast 6:55 7:40 8:25 9:25 13:25 14:16 15:06

Bieruń KWK Piast 6:55 7:40 8:25 13:25 14:16 15:06
Bieruń Granitowa 6:56 7:41 8:26 13:26 14:17 15:07
Lędziny Górki Polna 7:01 7:46 8:31 13:31 14:22 15:12
Lędziny Górki Poczta 7:02 7:47 8:32 13:32 14:23 15:13
Lędziny Goławiec Szkoła 7:06 7:51 8:36 13:36 14:27 15:17
Lędziny Goławiec Czapli 7:08 7:53 8:38 13:38 14:29 15:19
Lędziny Goławiec Centrum 7:09 7:54 8:39 13:39 14:30 15:20
Lędziny Goławiec Szkoła 7:10 7:55 8:40 13:40 14:31 15:21

CENNIK BILETÓW MZK TYCHY
BILETY JEDNORAZOWE normalny ulgowy
Bilet na przejazd do 20 minut
Bilet o nominale 1,50 zł alternatywnie 
upoważnia każdego pasażera do przejazdu 
do 5 minut od momentu skasowania 3,00 zł 1,50 zł
Bilet na przejazd do 40 minut 3,60 zł 1,80 zł
Bilet na przejazd do 90 minut 4,40 zł 2,20 zł
Opłata za przewóz bagażu i zwierząt
Bilet okresowy uprawnia do przewozu 
bagażu lub zwierząt bez opłaty 3,00 zł 3,00 zł
Opłata za przejazd autobusem 
pośpiesznym 6,00 zł 3,00 zł
Dopłata do biletu okresowego 
i wieloprzejazdowego (normalnego 
oraz ulgowego) upoważniająca 
do jednorazowego przejazdu 
autobusem pośpiesznym 3,00 zł 1,50 zł

BILETY WIELOPRZEJAZDOWE normalny ulgowy
D – bilet dobowy, ważny przez 
24 godziny od chwili skasowania 12 zł 6 zł
W – bilet tygodniowy, ważny 
przez 168 godzin od momentu 
skasowania 40 zł 20 zł

BILETY OKRESOWE IMIENNE normalny ulgowy
T-1 – miesięczny ważny na 1 gminę 93 zł 46,50 zł
T-2 – miesięczny ważny na 2 i więcej gmin 120 zł 60 zł
K-1 – kwartalny ważny na 1 gminę 236 zł 118 zł
K-2 – kwartalny ważny na 2 i więcej gmin 310 zł 155 zł

BILETY OKRESOWE NA OKAZICIELA normalny ulgowy
TO-1 – ważny na 1 gminę 104 zł
TO-2 – ważny na 2 i więcej gmin 153 zł
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||Już wkrótce w Powiatowym
Zespole Szkół w Bieruniu ot-

warte zostaną kuchnia i sala re-
stauracyjna, nazywane praco-
wnią gastronomiczną i praco-
wnią obsługi gości. Stworzenie
tych pomieszczeń ma bezpośre-
dni związek z uruchomionym od
września nowym kierunkiem
kształcenia w zawodzie technik
żywienia i usług gastronomi-
cznych. 4-letnią naukę w tym
zawodzie rozpoczęło 20 ucz-
niów. Obie pracownie umożliwią
uczniom zdobywanie umiejętno-
ści praktycznych na najwyż-
szym poziomie. 

– Uczniowie będą zdobywać
umiejętności z zakresu sporzą-
dzania potraw zgodnie z zasada-
mi racjonalnego żywienia, este-
tycznego serwowania dań, pra-
widłowej obsługi klienta indywi-
dualnego, organizacji żywienia
zbiorowego, przygotowania i ob-
sługi imprez okolicznościowych.
z zakresu cateringu oraz
samodzielnego przygotowania
i prowadzenia zakładu gastrono-
micznego. Absolwent znajdzie
pracę we wszystkich typach za-
kładów gastronomicznych i in-
nych miejscach zbiorowego ży-
wienia – twierdzi Bogumiła Sta-
chura, kierownik szkolenia prak-
tycznego w PZS. – Może też po-
prowadzić własną działalność
gastronomiczną, stosując nowo-

czesne metody zarządzania i fi-
nansowania działalności gospo-
darczej. Będzie potrafił przygo-
tować oferty, organizować pro-
mocję i reklamę.

Inwestycję w bieruńskim
PZS-ie realizuje Powiat Bieruń-
sko-Lędziński, który przezna-
czył na ten cel 570 tys. zł.

Pomieszczenia przeznaczone
na pracownie zostały przygoto-
wane od podstaw. Po wyburze-
niu ścian z trzech sal lekcyj-
nych, po gruntownym remoncie
– łącznie ze skuwaniem ścian,
posadzek, ułożeniem nowej
podłogi i glazury, podłączeniu
niezbędnych instalacji – po-
wstały dwie pracownie przygo-
towane już do montażu sprzętu. 

– Pracownie będą wyposażo-
ne w sprzęt najnowszej genera-

cji, używany w profesjonalnej
gastronomii – mówi Arkadiusz
Grygierek, zastępca naczelnika
Wydziału Funduszy Europej-
skich i Inwestycji. 

W pracowni kuchennej znaj-
dzie się pięć wysp kuchennych.
Każda będzie wyposażona w ku-
chenkę, zlewozmywak i blaty ze
stali nierdzewnej. Nad każdą wy-
spą zostaną zamontowane nowo-
czesne wyciągi kuchenne, a w ca-
łym pomieszczeniu zainstalowa-
na będzie wentylacja mechani-
czna o dużej wydajności. Głó-
wnym elementem wyposażenia
pracowni będzie piec konwekcyj-
no-parowy do jednoczesnego go-
towania wielu potraw. Ponadto
znajdą się w niej szafki, blaty po-
mocnicze i separator tłuszczu.
Niezbędnym elementem wyposa-

żenia będzie profesjonalny sprzęt
kuchenny: roboty, miksery, noże,
patelnie, garnki, naczynia itd. 

Podobnie nowocześnie – choć
w sposób odpowiedni do innego
zakresu potrzeb – przygotowa-
na zostanie druga pracownia –
ćwiczebna sala restauracyjna.

Nowy, techniczno-artysty-
czny kierunek kształcenia
w bieruńskim PZS-ie (bo to
sztuka kulinarna, dla konese-
rów smaku, estetyki dobrych
wnętrz, podawania posiłków
i napojów) wychodzi naprzeciw
zainteresowaniom zawodowym
młodzieży i potrzebom rynku
pracy, to jest rozwijającej się
gastronomii, która potrzebuje
wysoko wykwalifikowanych ku-
charzy, kelnerów, technologów
żywienia. MR

Laboratoria i „poligon”

Dla kucharzy i kelnerów
Jeżeli kiedyś trafi tutaj Magda Gessler – chyba najbardziej znana obecnie w Polsce restauratorka i znawczyni je−
dzenia – zapewniamy, że nie będzie miała powodu narzekać. Ale że z wrażenia może się jej wyrwać: o kuchnia! –
za to nie ręczymy.

Jedna z pracowni przed montażem urządzeń. ARC, MARIAN RYGLEWICZ Przebieg prac jest kontrolowany na bieżąco.
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||Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Lędzinach w ra-

mach Programu Osłonowego, fi-
nansowanego przez Minister-
stwo Pracy i Polityki Społecznej
oraz Powiat Bieruńsko-Lędziń-
ski „Wspieranie Jednostek Sa-
morządu Terytorialnego w Two-
rzeniu Systemu Przeciwdziała-
nia Przemocyw Rodzinie”, od
sierpnia do grudnia 2015 roku
realizowało pilotażowy projekt
„Centrum Superwizji Rodzin-
nej”. Według założeń projektu
szansę uczestnictwa w projek-
cie miało 20 rodzin z naszego
powiatu. 

Celem projektu było wzmoc-
nienie działań wspomagających
rodzinę o podwyższonym pozio-
mie ryzyka. Do funkcjonujących
już procedur wspomagających

włączona została superwizja ro-
dzinna w formie spotkań indywi-
dualnych. Ponadto projekt uw-
zględniał warsztaty i treningi dla
rodziców wzmacniające kompe-
tencje wychowawcze, spotkania
Klubu Rodzinnego, konsultacje
indywidualne skupiające się wo-
kół bieżących problemów ucze-
stnika projektu.

Superwizja rodzinna w prak-
tyce oznacza znajdowanie roz-
wiązań w obszarach bezpośre-
dnio dotykających rodzinę w ży-
ciu codziennym, takich jak:
kompetencje wychowawcze, dy-
lematy okresu dojrzewania dzie-
ci, ochrona interesów dziecka,
modelowanie relacji partner-
skich, polepszenie komunikacji
wewnątrzrodzinnej, wzmacnia-
nie i utrwalanie poziomu moty-

wacji. Superwizorzy rodzinni
rozpatrują rodzinę jako system,
stanowiący fundament do wzra-
stania i rozwoju potencjału każ-
dego uczestnika tegoż systemu.
Działania superwizora mają
charakter strategiczny, skon-
centrowany na zrównoważeniu
systemu rodzinnego do warun-
ków: bezpieczeństwa rodziny,
optymalnych więzi rodzinnych,
prawidłowego rozwoju dziecka,
autoregulacji systemu rodzinne-
go, kontroli zachowań i reakcji
wewnątrzrodzinnych.

Konsultacje superwizyjne po-
zwalają uczestnikom spojrzeć
na swoją rodzinę przez pryzmat
genogramu, poszerzyć wachlarz
zasobów i metod postępowania.
Genogram stanowi graficzne
ujęcie informacji uzyskanych

podczas rozpoznania rodziny
i ułatwia identyfikację wzorców
dominujących w systemie wielo-
pokoleniowym, wskazując praw-
dopodobne przyczyny sytuacji
życiowej klienta. Obrazowo
przypomina drzewo genealogi-
czne., ilustruje związki i relacje
pomiędzy krewnymi. 

Często nie znamy przyczyn
ludzkiego myślenia i postępo-
wania. Obraz rodziny pocho-
dzenia, ukazany poprzez geno-
gram, pozwala nabyć wiedzę na
temat powiązań przyczynowo-
skutkowych w wielu sytuacjach
naszego życia, która daje spo-
sobność dokonania koniecznej
zmiany. Jedną z wielu zalet su-
perwizji jest jej elastyczność
czasowa – zainteresowani
wspólnie z superwizorem ro-

SUPERWIZJE RODZINNE

Szczęśliwi rodzice mają
szczęśliwe dzieci 

ZESPÓŁ SUPERWIZORÓW RODZINNYCH PCPR W LĘDZINACH

MAGDALENA KUBECZKO
Certyfikowany superwizor rodzinny 
Socjoterapeutka
Pedagog z wieloletnim doświadczeniem zawodo-
wym w pracy z młodzieżą zagrożoną wyklucze-
niem społecznym oraz w pracy z rodzinami za-
stępczymi i dziećmi objętymi pieczą zastępczą.
Swoje kompetencje doskonaliła podczas licznych warsztatów
i szkoleń z zakresu radzenia sobie z trudnym klientem, prowadze-
nia grup wsparcia, prowadzenia rozmów skoncentrowanych na
rozwiązaniu, przemocy domowej. Uczestnik licznych superwizji
metodą systemową.

RENATA DROZD
Certyfikowany superwizor 
rodzinny
Ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Śląskim
oraz Kolegium Pracowników Służb Społecznych
w zawodzie pracownik socjalny. Specjalizuje się
w pracy z osobami niepełnosprawnymi i ich ro-
dzinami. Uczestnik licznych superwizji metodą systemową. Ukoń-
czyła kursy i szkolenia w zakresie: mediacji rodzinnych, aktywiza-
cji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, zasad prowa-
dzenia grup wsparcia oraz realizacji projektów systemowych. 

EWA DŁUGAJCZYK
Certyfikowany superwizor rodzinny 
Certyfikowany profilaktyk systemowy
Certyfikowany Benefactor 
Pedagog. Od wielu lat pogłębia swoje kompeten-
cje i specjalizuje się w zakresie przeciwdziałania
krzywdzeniu dziecka. Aktywnie prowadzi działa-

nia praktyczne i rozwija swoje umiejętności w zakresie profilakty-
ki systemowej terapii dysfunkcji rodzinnych, uzależnień behawio-
ralnych oraz innych zagrożeń. Jest członkiem zespołu metody-
cznego „Kraina Świetlików” – programu profilaktycznego, adreso-
wanego do rodzin z małym dzieckiem. 
Specjalizuje się w pracy z rodzinami zastępczymi i ich
dziećmi.

JUSTYNA STOPKA
Certyfikowany superwizor rodzinny
Mediator
Socjolog. Swoje kompetencje rozwijała podczas
licznych szkoleń z zakresu pracy z rodziną. Pra-
cuje z rodzinami i pojedynczymi osobami w nur-
cie behawioralno-poznawczym, wykorzystując
skutecznie techniki skoncentrowane na rozwiązywaniu i pozyty-
wnym wzmocnieniu. 
Obecnie pracuje z rodzinami na stanowisku koordynatora rodzin-
nej pieczy zastępczej. 

AGNIESZKA STASZCZYK-JARCZYK
Certyfikowany superwizor rodzinny 
Certyfikowany coach
Psycholog. Absolwentka Szkoły Wyższej Psy-
chologii Społecznej w Warszawie, mediator ro-
dzinny i współzałożycielka Krajowego Stowa-
rzyszenia Mediator agere-de. Psycholog Zespo-
łu Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Prowadzi poradnię psychologi-
czną w prywatnym centrum medycznym. Pracuje m.in z rodzi-
nami w kryzysie, rodzinami przemocowymi oraz z dziećmi
i młodzieżą.
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Wiele spraw, których doświadczamy w swoim ży-
ciu, wydają się trudne a nawet beznadziejne. Pró-
bujemy zmierzyć się z nimi, ale wciąż ponosimy
porażkę i odczuwamy ból. Być może dzieje się tak
dlatego, że nasze próby rozwiązań pochodzą ciąg-
le z tego samego źródła, a my zajmujemy wobec
problemu ciągle tą samą pozycję.

Trudno samodzielnie przeprogramować sposób
rozumienia swojej rzeczywistości i postępowanie.
Aby to zrobić, powinniśmy zobaczyć sprawy z in-
nej perspektywy niż dotychczas.

W tym pomoże 

SUPERWIZJA RODZINNA

SUPERWIZJA RODZINNA to sposób odmiennego
spoglądania na problem, który do tej pory widzie-

liśmy z perspektywy bezradności. To, co dzieje
się w naszym życiu, jest skutkiem naszego wy-
chowania i dojrzewania. Powstaje w ten sposób
ukryty program, który kieruje naszym postępowa-
niem, rozumieniem siebie i innych oraz radze-
niem sobie z problemami. Utrwalamy go i uzupeł-
niamy w czasie dojrzewania. To, czego doświad-
czamy, jest skutkiem działania takiego programu.

To, jak działanie komputera. Może on odtwa-
rzać i przetwarzać pliki, które odpowiadają pro-
gramom zainstalowanym na twardym dysku. Jeśli
spróbujemy otworzyć plik, innego typu, to kompu-
ter zawiesi się lub wadliwie przetworzy plik. Na-
wet, jeśli będzie to coś bardzo ważnego, nie bę-
dziemy mogli sobie z tym poradzić, dopóki nie
uzupełnimy swojego programu.

Szczegóły: www.superwizja.org

dzinnym decydują o liczbie
spotkań. Efektywność super-
wizji potwierdzają uczestnicy
projektu. Dla przykładu można
przytoczyć przypadek pary,
która po cyklu konsultacji su-
perwizyjnych odkryła zależ-
ność pomiędzy bezwiednym po-
wielaniem wzorców poprze-
dnich pokoleń, a niesatysfak-
cjonującą jakością wzajemnej
relacji. Mając pełen obraz uzys-
kali oni dostęp do takiej pracy
nad sobą, która przyczyniła się
do uratowania ich związku,

a zarazem przerwali wielopo-
koleniowy schemat reakcji
w różnych sytuacjach.

Inny przykład stanowi przy-
stępująca do spotkań superwi-
zyjnych rodzina z problemem
w obszarze kompetencji wycho-
wawczych. Rodzice nie mogli
porozumieć się z dorastającym
nastolatkiem, będącym w okre-
sie buntu, co stało się źródłem
narastających konfliktów. Dzię-
ki całościowemu ujęciu tła ro-
dzinnego dotarli do wadliwych
wzorców zachowań i reakcji

emocjonalnych, w efekcie po-
lepszyli wzajemną komunika-
cję.

Prezentowany projekt dobiega
końca (jego podsumowanie prze-
widziano podczas konferencji 10
grudnia 2015 roku w Bieruniu), je-
dnak działania superwizyjne dla
rodzin i związków partnerskich
pozostają. Zachęcamy Państwa
do odwiedzania strony www.su-
perwizja.org, zapoznania się ze
szczegółami proponowanej te-
chniki oraz umówienia się na
konsultację pilotażową. RG

również stoi na wysokim pozio-
mie, lecz – jak zauważył wykła-
dowca – większa dyscyplina
i współpraca hodowców sprzyja
skuteczniejszej walce z choro-
bami pszczół. 

Szkolenie otworzył Tadeusz
Mateja – prezes RKP w Bieru-
niu. Obecni byli m.in. Edmund
Bryjok – zastępca prezesa Śląs-
kiego Związku Pszczelarzy
w Katowicach, Kazimierz Wiś-
niowski – prezes koła w Bojszo-
wach, przedstawiciele służb we-
terynaryjnych. W progach staro-
stwa gości powitał wicestarosta
Henryk Barcik. Na zakończenie
pszczelarze otrzymali certyfika-
ty uczestnictwa w szkoleniu.

||GREASE. LICEALNY
TELEDYSK. Uczniowie bie-

ruńskiego ogólniaka wzięli udzi-
ał w niezwykłym przedsięwzię-
ciu, jakim jest nagranie profe-
sjonalnego teledysku, do którego
zaangażowało się aż 120 ucz-
niów. Premiera teledysku odbę-
dzie się 5 stycznia 2016 roku
o 17.00 w budynku LO w Bieru-
niu oraz on-line. 

http:// lobierun.edu.pl/ in-
dex.php/ wydarzenia/ w-szkole/
1225-plan-filmowy-w-liceum

https:// www.facebook.com/
events/ 987005538004270/
992740014097489/ 

||CZTERY KASIE MAMY
W KLASIE. LO w Bieruniu

jest jednym z najstarszych
w regionie. Od momentu po-
wstania jego mury opuściło po-
nad sześć tysięcy absolwentów.
Z myślą o licznej społeczności
uczniów i absolwentów – po raz
trzeci – ukazał się elektroni-
czny „Rocznik licealny”, tym
razem obejmujący lata 2014-
2015, który bogato ilustruje
wszystkie ważniejsze wydarze-
nia z życia społeczności szkol-
nej. Uczniowie na dowcipnie
i na poważnie prezentują sie-
bie, swoje klasy, nauczycieli.
Są wywiady z uczniami – lu-
dźmi z pasją, absolwentami
oraz gośćmi, kronika sukce-
sów. Wydanie 168-stronicowego
e-rocznika możliwe było dzięki
żmudnej kilkutygodniowej pra-
cy Magdaleny Padlewskiej-Ber-
ger – nauczycielki języka pol-
skiego. Takie wydawnictwo –
jak twierdzi dyrektor LO – jest
ewenementem na skalę woje-
wództwa, jeśli nie kraju. 

przegląd

TRUDNE SPRAWY, Z KTÓRYMI SOBIE NIE RADZIMY,
NIE ZMIENIAJĄ SIĘ, BO MY NIE ZMIENIAMY SIEBIE

„Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego realna odpowiedź 

na realne potrzeby”
Przebudowa drogi powiatowej 5909S, 

ul. Hołdunowskiej w Lędzinach 
z zastosowaniem „cichych asfaltów”

Beneficjent: Powiat Bieruńsko−Lędziński Projekt współfinansowany 
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2007−2013

Priorytet VII. Transport
Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej 

Poddziałanie: 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej 
kluczową sieć drogową

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

znajdują się na stronie internetowej www.rpo.silesia−region.pl
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W 2015 roku program obejmował następujące obszary wspar−
cia:
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społe−
czną i zawodową, w tym: 
1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia

w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi na−

bytego w ramach programu sprzętu elektroni−
cznego i oprogramowania.

3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej

posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym,

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

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

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

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyż−
szym. 
Adresaci programu w 2015 roku:

(Moduł I):
Obszar A Zadanie nr 2 – osoba niepełnosprawna w wieku akty−
wności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany sto−
pień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu. 
Obszar B Zadanie nr 2 – osoba niepełnosprawna, która posiada
znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16
roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję
obu kończyn górnych lub narządu wzroku. W przypadku osób
w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.”
Obszar C Zadanie nr 2 – osoba niepełnosprawna, która posiada
znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16
roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności), która jest użyt−
kownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Obszar C Zadanie nr 3 oraz Zadanie nr 4 – osoba niepełnospra−
wna w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym – jeśli jest
zatrudniona, po amputacji kończyn (y), wobec której został orze−
czony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził
stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdol−
ności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
Obszar D – osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawo−
dowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepeł−
nosprawności, jest aktywna zawodowo i pełnio rolę opiekuna
prawnego dziecka. Przez aktywność zawodową należy rozumieć
zatrudnienie lub rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezro−
botna, albo jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w za−
trudnieniu.

(Moduł II):
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, 
nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub
przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Zgodnie z wytycznymi PFRON oraz podaną na stronie
www.pcpr.powiatbl.pl informacją osoby niepełnosprawne mogły
składać wnioski w ramach modułu I do końca sierpnia 2015 r.,
natomiast w ramach modułu II w następujących terminach: 
– do 30 września 2015 roku (dla wniosków dot. refundacji ko−

sztów czesnego za rok 2014/ 2015),
– do 10 października 2015 roku (dla wniosków dot. dofinanso−

wania roku akademickiego 2015/ 2016)

Mając na uwadze potrzeby osób niepełnosprawnych zachęcamy
do składania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzi−
nie w 2016 roku. 
Informacje dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania
w roku 2016 zostaną podane do publicznej wiadomości na po−
czątku 2016 roku na stronie www.pcpr.powiatbl.pl.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Lędzinach. Telefon: 32−324−08−12.

Lidia Żurek
Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie

AKTYWNY SAMORZĄD 
– PROGRAM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Powiat Bieruńsko−Lędziński na mocy porozumienia z dnia 22 czerwca 2012 roku przystąpił już po raz
czwarty do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowe−
go Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Program zakłada wsparcie finansowe dla ob−
szarów związanych z codziennym życiem osób niepełnosprawnych, umożliwiając im sprawne funkcjono−
wanie w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Głównym celem programu jest wyelimi−
nowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społe−
cznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
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POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
informuje i doradza

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) i Główny Inspekto-
rat Sanitarny (GIS) skierował do 315. producentów i dystrybutorów suple-
mentów diet list, w którym zwraca im uwagę na reklamy, w których pre-
zentują swoje produkty.

Suplementy diety są zgodnie z prawem specyficzną kategorią ży-
wności i podobnie jak produkty tej kategorii zawierają pewne substancje
odżywcze. Przyjmowanie zatem suplementów diety stanowi jedynie uzu-
pełnienie normalnej diety lub niedoborów w stosowanej diecie. Nie nale-
ży jednak mylić suplementów diety z lekami. Suplementy die-
ty mogą w pewien sposób wpływać na organizm – jednak nie
leczą i nie zapobiegają chorobom. Suplementy diety (jako żywność)
nie są objęte stałym nadzorem inspekcji farmaceutycznej, co ważne w mo-
mencie wprowadzania suplementu do obrotu – nie jest konieczne przed-
stawienie dokumentacji potwierdzającej jakość oraz deklarowane przez
producenta (dystrybutora) efekty działania suplementu. UOKiK oraz GIS
ostrzegają zatem przed niekontrolowanym przyjmowaniem suplementów
diety – bowiem mogą one wchodzić w interakcję z przyjmowanymi lekami
lub doprowadzić do przedawkowania danej substancji.
Kupując i przyjmując suplementy diety, należy pamiętać o kil-
ku zasadach:
1. Stosowanie suplementów powinno być skonsultowane z lekarzem, far-

maceutą lub dietetykiem gdyż każdy organizm inaczej reaguje na przy-
jmowane suplementy;

2. Suplementy diety nie zastępują zrównoważonego posiłku, są jedynie
uzupełnieniem odpowiednio zbilansowanej diety;

3. Suplementy nie są lekami lecz środkami spożywczymi. Z dystansem
trzeba więc podchodzić do wszelkiego rodzaju reklam, w których suple-
menty diety opisywane są jako „cudowne” środki. Suplementy diety nie
leczą ani nie zapobiegają chorobom;

4. Suplementy diety często mylone są z lekami. Przed zakupem należy
więc sprawdzić czy dany produkt jest lekiem czy suplementem diety;

5. Stosując suplementy diety należy postępować zgodnie ze wskazaniami
(m.in. dotyczącymi limitu dziennego spożycia) zawartymi na ulotce, ety-
kiecie lub opakowaniu;

6. Nie należy kupować suplementów diety z podejrzanych źródeł. Podro-
bione suplementy mogą bowiem stwarzać zagrożenie dla zdrowia. Przed
zakupem warto sprawdzić czy dany suplement znajduje się w rejestrze
Głównego Inspektoratu Sanitarnego: www.rejestrzp.gis.gov.pl

Chcesz wiedzieć więcej? 
odwiedź portal UOKiK: www.uokik.gov.pl i pobierz broszurę 

„Co warto wiedzieć o suplementach diety” bądź skontaktuj się 
z biurem rzecznika konsumentów w Bieruniu 

pod nr telefonu: 32 226-91-75.

AKCJA INFORMACYJNA UOKiK 
i GIS − SUPLEMENTY DIETY 
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||W Muzeum Miejskim w Ty-
chach 5 grudnia odbyła się

sesja podsumowująca badania
terenowe prowadzone od marca
tego roku w ramach projektu
„Rok gospodarski na ziemi
pszczyńskiej” między innymi
w naszym powiecie. 

Zadaniem zespołu badawcze-
go realizującego projekt było
opracowanie tematu sposobów
gospodarowania na tym terenie.
Istotny element przedsięwzię-
cia stanowiło dotarcie do naj-
starszych mieszkańców ziemi
pszczyńskiej, którzy przecho-
wują obraz dawnego życia co-
dziennego jedynie w swej pa-
mięci. Rozmowy z mieszkańca-
mi pozwolą na uzyskanie unika-
towych informacji dotyczących
gospodarowania, których dotąd
nie opisano. Zebrany materiał
posłuży jako źródło informacji
dla naukowców, etnologów, ba-
daczy kultury, socjologów, nau-
czycieli edukacji regionalnej. 

W realizację projektu zaanga-
żowało się grono znakomitych
etnologów, miejscowych znaw-
ców śląskiej problematyki oraz
zespoły folklorystyczne. Auto-
rem dokumentacji fotograficznej
jest laureat wielu prestiżowych
nagród Tomasz Liboska.

Wyniki badań opublikowane
zostaną w raporcie wydanym na
płytach DVD. Powstanie mobil-
na wystawa planszowa, którą
będą mogły wypożyczać inne
muzea i ośrodki kultury oraz
wystawa czasowa „Od myszy do
cesarza wszyscy żyją z gospo-
darza. Rok gospodarski na zie-

mi pszczyńskiej”, którą można
będzie oglądać w Dawnej Młóto-
wni od 13 grudnia 2015 roku do
16 kwietnia 2016 roku. Wystawa
będzie prezentować dawny
i współczesny roczny cykl prac
gospodarskich oraz przemiany
zachodzące na przestrzeni
ostatnich stu lat w gospodar-
stwach rolnych na obszarze hi-
storycznej ziemi pszczyńskiej. 

„Data wernisażu nie jest
przypadkowa. 13 grudnia to
dzień św. Łucji, rozpoczynający
okres 12 dni, trwający do aż Wi-
gilii, służący rolnikom do obser-
wacji przyrody. Pogoda, jaka
przypada na dzień św. Łucji, pa-
tronki najkrótszego dnia roku,
zapowiada, jaka będzie aura
w styczniu, 14 grudnia nato-
miast określa zjawiska pogodo-
we w lutym, a 15 grudnia w mar-
cu. Obserwacja natury, jak i po-
gody, wyznacza roczny cykl
pracy rolników. Według kalen-
darzowych miesięcy i zmienia-
jących się pór roku zaaranżo-
wana jest ekspozycja składają-
ca się przede wszystkim z ar-
chiwalnych materiałów oraz
unikatowych fotografii, także
tych współczesnych, budują-
cych niezwykle ważną, history-
czno-etnograficzną narrację
o wsi, o bliskości człowieka
z naturą, jak i szacunku do zie-
mi, która wydaje plon” – napisa-
ła Zuzanna Sokołowska.

Wyniki badań oraz bogata do-
kumentacja ikonograficzna za-
prezentowane zostaną również
w publikacji, która wydana zo-
stanie w 2016 roku. 

Zbiór smakowitości 

W związku z wystawą muzeum zwróciło się z prośbą o przekaza−
nie do celów wystawienniczych przetworów owocowych i warzy−
wnych z domowych spiżarń. Słoiki z opisem zawartości i danymi
osoby, która przygotowała przetwory, będą dowodem gospodar−
skich umiejętności, skrzętności i różnorodności wykorzystania
darów ziemi. Na zdjęciu przetwory wykonane przez Bogusławę
Waliczek.

ZDJĘCIE: TOMASZ LIBOSKA
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||W gościnnych progach Domu
Kultury Sokolnia w Imielinie 7-

8 listopada odbyły się nietypowe
warsztaty dla plastyków z terenu
powiatu bieruńsko-lędzińskiego –
kolejne z cyklu Otwarty horyzont.
15 twórców zmierzyło się z nie la-
da wyzwaniem – z malowaniem
na desce techniką tempery z ele-
mentami pozłotniczymi, czyli ze
sztuką pisania ikon. Warsztaty
rozpoczęły długotrwałą, precy-

zyjną, wymagającą nie tylko dob-
rego warsztatu, ale ogromnej
cierpliwości pracę nad ikoną.
Czekamy na efekt końcowy…  W
warsztatach uczestniczyli: Kry-
styna Boroń (z Bierunia), Krysty-

na Ścierska, Krystyna Pierchała,
Grażyna Stol (z Bojszów); Alek-
sander Kiszka (z Chełmu Śląskie-
go); Urszula Figiel-Szczepka,
Iwona Simka-Surma,Sylwia Ba-
rucha, Piotr Barucha, Gabriela

Bierońska, Jan Jagoda, Magdale-
na Kryczek, Agnieszka Moryc
(z Imielina) oraz Józef Mandla
i Patrycja Sikora (z Lędzin).

AK
ZDJĘCIA: AGNIESZKA KRAWCZYK

Pisanie ikon


