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Clemensy dla grzegorza sztolera  
i orkiestry z Chełmu Śląskiego

4Takiej tajemnicy nie można utrzymać do ostatniej 
chwili, chociażby wskutek wymagań urzędowych 

i  przygotowań związanych z organizacją nadzwyczaj-
nej sesji Rady Powiatu, na której Clemensy zostaną 
wręczone. Więc – za naszą stroną internetową i innymi 
mediami – ogłaszamy, że laureatami Nagrody Starosty 
Bieruńsko-Lędzińskiego w dziedzinie kultury za rok 2016 

zostali (i statuetki Clemensa AD’2016 odbiorą): Grzegorz 
Sztoler (Clemens Pro Arte) oraz Gminna Orkiestra Dęta 
z Chełmu Śląskiego pod dyrekcją Michała Urbańczyka 
(Clemens Pro Cultura).
Nagrody w kategorii Clemens Pro Publico Bono kapi-
tuła nie przyznała. Kapituła pod kierunkiem starosty 
Bernarda Bednorza rozważała wybór laureatów spośród 

czterech kandydatur zgłoszonych w kategorii Clemens 
Pro Arte, pięciu w kategorii Clemens Pro Cultura i dwóch 
w kategorii Clemens Pro Publico Bono przez stowarzy-
szenia społeczne i kulturalne, samorządy i indywidualnie 
przez mieszkańców. 
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 23 marca 
w Lędzinach.  MR
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– myślą i młotem

GRZEGORZ SZTOLER
jest doktorem nauk humanistycz-
nych (2009), historykiem archiwi-
stą. Zajmuje się historią Górnego 
Śląska. Jest autorem, współauto-
rem i redaktorem blisko 20 książek 
i opracowań o tematyce regional-
nej, regularnie publikuje w mie-
sięczniku „Śląsk” oraz w „Dzien-
niku Zachodnim”. Pisze reportaże, 
felietony i eseje. Jest autorem 
pisanych po śląsku jednoaktówek 
nagradzanych i wyróżnianych w 
konkursach. Jego „Husycko nalyw-
ka” zdobyła trzecią nagrodę w kon-
kursie literackim „Jednoaktówka 
po śląsku”. W 2003 roku otrzymał 
stypendium Ministra Kultury RP na 
realizację autorskiego programu z zakresu upowszechniania dóbr kultury 
i publikację zbioru reportaży „Ścieżki Śląskie”. Popularyzuje aktywność i 
twórczość kulturalną mieszkańców powiatu i ziemi pszczyńskiej (Alojzego 
Lyski, Bernarda Kopca) dorobek kronikarski Romana Horsta, twórczość 
filmową Józefa Kłyka (sam też wystąpił w jego filmach) i wielu innych 
osób, zespołów, grup. Był komisarzem III Wystawy Dorobku Wydawnicze-
go Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego „W kręgu pisanego słowa” w 2015 roku 
oraz autorem i redaktorem towarzyszącego wystawie katalogu. Jest człon-
kiem Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego.  MR

Gminna ORkiESTRa DęTa Z ChEłmu ŚLąSkiEGO
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Cpopularyzuje muzykę, swymi 
koncertami ubogaca program 
lokalnych imprez kulturalnych, 
jubileuszy i obchodów świąt koś-
cielnych, państwowych. Wspiera 
liczne akcje społeczne i chary-
tatywne. Orkiestra koncertuje 
na całym Śląsku. Posiada bogaty 
i różnorodny repertuar, wykonuje 
utwory klasyczne, sakralne, gra 
muzykę rozrywkową i filmową. 
W tym zespole swoje talenty 
rozwija uzdolniona muzycznie 
chełmska młodzież. 
Obecnie orkiestra występuje 
w składzie: Długajczyk Szymon, 
Frąckiewicz Konrad, Godula 
Wojciech, Gwóźdź Jan, Hajduga 
Krzysztof, Jarosz Jakub, Jarosz 
Krystian, Kaszuba Andrzej, 
Kawczyński Piotr, Koziorz Piotr, 
Kramarczyk Tomasz, Krawczyk 
Piotr, Krężel Jakub, Król Andrzej, 
Kubica Grzegorz, Kubica Klau-
dia, Ledwoń Lucyna, Lipa Alojzy, 
Lipka Marian, Misik Jan, Misterek 

Damian, Morawski Łukasz, Mżyk 
Dawid, Nowak Jarosław, Paweł-
czyk Krzysztof, Penczek Szymon, 
Piekorz Justyna, Piekorz Natalia, 
Siarkowski Ignacy, Siudeja Michał, 
Stolorz Rafał, Stolorz Stanisław, 

Szczepanek Jerzy, Urbańczyk 
Adam, Urbańczyk Janusz, Urbań-
czyk Łukasz, Warzecha Michał, 
Wysogląd Krystian, Zięba Rafał, 
Zimnik Andrzej. Dyrygentem jest 
Michał Urbańczyk.  MR
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PRZEGLąD
w hOŁDZIE 
NIEZŁOMyM

W 35. rocznicę zakończenia 
najdłuższych w powojennym 
górnictwie podziemnych strajków, 
podjętych przez załogi kopalni 
węgla Piast (14–28 grudnia 1981 
r.) i Ziemowit (15–24 grudnia 1981 
r.) po wprowadzeniu stanu wojen-
nego okolicznościowe obchody 
odbyły się w Bieruniu, Lędzinach 
i Katowicach przed kopalnią  
Wujek. Szeroko pisaliśmy na 
ten temat w specjalnej wkładce 
okolicznościowej w poprzednim 
wydaniu „powiatbl.pl” i relacjono-
waliśmy to wydarzenie na naszej 
stronie internetowej. Powiat 
mocno zaangażował się w obcho-
dy tej rocznicy. M.in. był współor-
ganizatorem  konferencji  eduka-
cyjnej dla nauczycieli pn. „Opór 
społeczny mieszkańców powiatu 
bieruńsko–lędzińskiego w czasie 
stanu wojennego w 35. rocznicę 
strajku w KWK Ziemowit i w KWK 
Piast. Uczestnikami konferencji 
byli przedstawiciele władz samo-
rządowych powiatu, a pokole-
nie świadków dramatycznych 
wydarzeń reprezentowali Antoni 
Piszczek – ówczesny dyrektor 
kopalni Ziemowit i Alojzy Lysko 
– autorzy wielu książek i opraco-
wań poświęconych wydarzeniom 
pierwszych dni stanu wojennego 
w tym zakładzie.
Prelekcje nt. wprowadzenia stanu 
wojennego w województwie kato-
wickim, historii strajków w KWK 
Ziemowit i KWK Piast w grudniu 
1981 roku, a także materiałów 
dydaktycznych IPN dotyczących 
stanu wojennego w warsztacie 
pracy nauczyciela wygłosili dr 
Andrzej Sznajder, dr Kornelia 
Banaś i Ryszard Mozgol – z Insty-
tutu Pamięci Narodowej Oddział 
w Katowicach. 
Podczas konferencji odbyło się 
premierowe odsłuchanie reporta-
żu pt. „Komisarz Jerzy” autorstwa 
redaktorów Anny Sekudewicz 
z Polskiego Radia Katowice i Jana 
Smyka z  Polskiego Radia Biały-
stok. Tytułowy bohater reportażu 
to Jerzy Szewełło – pułkownik 
Wojska Polskiego. W 1981 roku był 
delegowany jako komisarz wojsko-
wy do KWK Ziemowit. Po wybuchu 
stanu wojennego nie dopuścił do 
pacyfikacji kopalni. Pozostał sym-
bolem szlachetnej postawy oficera, 
bohaterem tamtych dni. 

Kończę dziesięć lat. Moimi rodzicami są radni 
powiatowi III kadencji, którzy uznali, że jedno 
dziecko (strona internetowa) to za mało i zdecy-
dowali się na drugie. Do „chrztu” ponieśli mnie 
ówczesny starosta Piotr Czarnynoga i wicesta-
rosta Bernard Bednorz, który zaproponował 
dla mnie imię. Większości się ono spodobało 
i tak zostało. Moje przyjście na świat zbiegło się 
z decyzją budowy siedziby starostwa powiatowe-
go w Ścierniach. Odtąd funkcjonujemy równole-
gle.

Na początek, jako maluch, dostałem fajne, 
mocne, kolorowe i kredowe ubranko, w którym 
chodziłem przez dziewięć lat. Kolejni tatusiowe 
uznali, że wystarczy mi skromniejszy strój, za to 
powinienem mieć więcej masy i rzeźby. Dlatego 
wzrósł mój format i nakład. Nadal jednak co dwa 

miesiące zjawiam się w Waszych domach, może-
cie mnie oglądać i oceniać.

Tak jest – dokładnie – od marca 2007 roku, 
a będzie – mam nadzieję – dłużej. Dba o to mój 
opiekun nazywany redaktorem i jego grono dorad-
ców, jakim jest Rada Redakcyjna. 

Mój dom też w tym czasie bardzo się zmie-
nił. Z tym, że w przeciwieństwie do niego ja nie 
pękam. Co najwyżej czasem się trochę spóźniam 
(moja siostra strona www bywa u Was szybciej, 
częściej i zawsze ma coś do powiedzenia od już, 
natychmiast; ja jestem bardziej flegmatyczny 
i mniej rozplotkowany).

Tym, którzy zauważyli mój skromny jubileusz 
– serdecznie dziękuję. Liczę na dalsze kontakty 
i życzliwość. Serdecznie pozdrawiam! 

WASZ „POWIATBL.PL”.
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4Technikum w Powiatowym Zespo-
le Szkół w Bieruniu otrzymało tytuł 
„Srebrnej Szkoły 2017” w prestiżo-
wym ogólnopolskim rankingu szkół 
ponadgimnazjalnych miesięcznika 
„Perspektywy”. Wysokie miejsce w 
rankingu jest efektem świetnych 
wyników, zarówno egzaminów doj-
rzałości, jak i egzaminów zawodo-
wych oraz zwycięstwa w olimpia-
dzie ogólnopolskiej. W tegorocznym 
zestawieniu bieruńskie technikum 
jest najwyżej sklasyfikowaną szkołą 
naszego regionu. Ranking miesięcz-
nika „Perspektywy” został opubliko-

wany po raz 19. Na pozycję szkoły 
technicznej składają się cztery ele-
menty składowe:
1 –  sukcesy w olimpiadach (20 % 

wagi),
2 –  wyniki  z przedmiotów obowiąz-

kowych na maturze (20 %),
3 –  wyniki   z przedmiotów   dodatko-

wych na maturze (30 %),
4 –  wyniki z egzaminów zawodowych 

(30%).
– Wiadomość o uzyskaniu tytułu 

“Srebrnej” Szkoły 2017 przyjęliśmy 
z ogromną satysfakcją. Tym bardziej, 
że to najwyższe wyróżnienie dla 

szkoły ponadgimnazjalnej w prawie 
dwudziestoletniej historii powiatu 
bieruńsko–lędzińskiego. Cieszę się, 
że codzienna rzetelna praca przy-
niosła owoce – mówi Teresa Horst, 
dyrektor PZS w Bieruniu. – Kilka lat 
temu opracowaliśmy koncepcję pracy 
szkoły, której cztery główne filary to: 
1 –  troska o indywidualny rozwój 

każdego ucznia, 
2 –  tworzenie dobrej atmosfery sprzy-

jającej edukacji,
3 –  stałe podnoszenie kwalifikacji 

przez nauczycieli i ich wykorzy-
stanie w pracy z uczniem oraz 

4 –  zapewnianie najwyższych standar-
dów w zakresie warunków nauki.

I ten plan konsekwentnie realizu-
jemy. Nie jest niczym odkrywczym, 
że młodzież ma ogromny potencjał. 
Największe wyzwanie, przed którym 
codziennie stajemy jako nauczyciele, 
to wyzwolić aktywność poznawczą 
naszych uczniów i właściwie ją spro-
filować. Bardzo cieszę się, że udało 
nam się stworzyć zespół niezwykle 
zaangażowanych nauczycieli, którzy 
w ten sposób pojmują ideę edukacji 
i osiągają ze swoimi uczniami tak 
wspaniałe sukcesy.  BS

srebrna szkoŁa 2017

Najpierw nieoczekiwane 
spotkanie z policjantem, potem 
rozprawa sądowa, na koniec 
wyrok, który sąd przesyła do 
starosty. Starosta rozpoczyna 
procedurę administracyjną 
związaną najpierw 
z cofnięciem uprawnień, 
a następnie z ich odzyskaniem 
przez ukaranego. Weszły 
w życie zmiany do ustawy 
o kierujących pojazdami 
dotyczące rygorów, jakie 
muszą wypełnić kierowcy 
którzy jechali na „podwójnym 
gazie”, aby odzyskać utracone 
uprawnienia do kierowania 
pojazdami. 

4Do tej pory osoby ukarane, aby 
ponownie cieszyć się posiadaniem 
prawa jazdy, musiały:
  poddać się badaniu lekarskiemu 

dodatkowemu, do wykonania któ-
rego upoważniony jest wyłącznie 
wojewódzki ośrodek medycyny 
pracy zgodny z miejscem zamiesz-
kania (w przypadku powiatu bie-
ruńsko–lędzińskiego jest to Woje-
wódzki Ośrodek Medycyny Pracy 
w Katowicach z siedzibą w Sos-
nowcu);

  poddać się badaniu psychologicz-
nemu (można je wykonać w dowol-

nej pracowni psychologicznej 
posiadającej stosowne upoważnie-
nie wojewody);

  zdać z wynikiem pozytywnym 
egzamin kontrolny dla kierowców 
(jeśli kara nałożona przez sąd 
była dłuższa niż rok) w Wojewódz-
kim Ośrodku Ruchu Drogowego 
(najbliższe znajdują się w Tychach 
i Katowicach).
Obecnie na ukaranych kierow-

ców nałożono dodatkowy obowią-
zek polegający na konieczności 
ukończenia kursu reedukacyjnego 
w zakresie problematyki przeciw-
alkoholowej i przeciwdziałania nar-
komanii. Kursy te mają formę dwóch 
ośmiogodzinnych spotkań organizo-
wanych przez Wojewódzkie Ośrodki 
Ruchu Drogowego.

Na badania lekarskie i psycholo-
giczne należy zgłosić się w terminie 
miesiąca, a wyniki  dostarczyć  do 
Wydziału Komunikacji Starostwa 
Powiatowego w terminie trzech mie-
sięcy od odebrania decyzji. Nato-
miast na ukończenie kursu reeduka-
cyjnego wyznaczono jeden miesiąc, 
a na dostarczenie zaświadczenia  
do starostwa – półtora miesiąca. 
Terminy te wynikają bezpośrednio 
z przepisów i starosta nie może ich 
zmienić nawet w przypadku, gdy 
ze względu na wyznaczony przez 

WOMP i WORD czas oczekiwania 
na badania czy kurs nie mogą być 
dotrzymane. 

Odzyskanie prawa jazdy może 
wiązać się także z koniecznością 
wymiany tego dokumentu, jeśli ter-
min ważności uprawnień wskazany 
w zaświadczeniu o przeprowadzo-
nym badaniu wystawionym przez 
lekarza będzie inny niż w posiada-
nym dokumencie. 

– Jak widać, kłopoty związane 
z jazdą po spożyciu alkoholu (zakła-
dając, że szczęśliwie nie doszło 
przy tym do kolizji czy wypadku) 
nie kończą się na wyroku sądowym. 
Na wypełnienie wszystkich wymie-
nionych rygorów trzeba poświęcić 
wiele czasu, a i koszty są niemałe. 
Oprócz tych poniesionych w sądzie 
należy się liczyć z dodatkowymi 
wydatkami w wysokości co najmniej 
800 – 900 zł za kursy, egzaminy, 
koszt wydania nowego prawa jazdy 
– mówi naczelnik Leszek Kostecz-
ko.

Tylko w 2016 r. na prowadzeniu 
pojazdu po pijanemu zostało złapa-
nych ok. 150 mieszkańców naszego 
powiatu. Kolejnym 30 kierowcom 
zatrzymano prawo jazdy za prze-
kroczenie dopuszczalnej prędkości 
o ponad 50 km/h w obszarze zabudo-
wanym.  LK

Jest trudniej   Powiatowy Wydział Komunika-
cji wydał w 2016 roku ponad 
1.800 nowych dokumentów 
praw jazdy oraz ponad 5.500 
tablic rejestracyjnych z nowymi 
numerami.

  Obecnie w naszym powiecie 
zarejestrowanych jest ponad 
42.000 pojazdów, w tym ok.   
33.000 samochodów osobowych 
i ciężarowych o masie do 3,5 t, 
ok. 500 pojazdów ciężarowych 
o masie powyżej 3,5 t, prawie 
3,5 tys. motocykli i motorowe-
rów oraz 14 pojazdów zabyt-
kowych (ze sprowadzonym 
z Anglii autobusem – piętrusem 
włącznie). Resztę stanowią 
przyczepy, naczepy, autobusy, 
pojazdy specjalne i specjali-
zowane, ciągniki rolnicze oraz 
pojazdy innych rodzajów.

  Prawami jazdy (różnej katego-
rii) legitymuje się w powiecie 
33.500 osób. W przeszłości 
wymieniano w Wydziale Komu-
nikacji prawo jazdy mongol-
skie, japońskie, tunezyjskie czy 
amerykańskie wydane w Kali-
fornii, a najczęściej ukraińskie 
niemieckie czy brytyjskie.
Jeszcze niedawno najstarszy 
stażem kierowca legitymował 
się uprawnieniami do kierowa-
nia pojazdami mechanicznymi 
przyznane mu czasie II wojny 
światowej w armii gen. Włady-
sława Andersa. 
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4Radni zrealizowali porządek obrad, 
po czym przyjęli zgłoszone przez 
starostę Bernarda Bednorza wnioski 
poszerzenia go o dodatkowe punkty: 
o ustalenie wysokości diet i zwrotu 
kosztów podróży dla radnych, wpro-
wadzenia zmian w składzie Zarządu 
Powiatu i powołania drugiego wice-
przewodniczącego Rady Powiatu.

Jak poinformował starosta ostat-
nia podwyżka diet radnych miała 
miejsce 11 lat temu. Dieta szerego-
wego radnego wzrosła z 1.033,39 do 
1.315,22 zł.

Na podstawie zapisów zmienionego 
Statutu Powiatu w głosowaniu tajnym 
z funkcji nieetatowego członka Zarzą-
du Powiatu odwołany został radny 
Henryk Paruzel, a funkcję tę powie-
rzono radnemu Walentemu Goczo-
łowi. Etatowym członkiem zarządu 
został Henryk Paruzel, zaś wiceprze-
wodniczącą Rady Powiatu Agnieszka 
Wyderka–Dyjecińska, której kontr-
kandydatem był Łukasz Odelga. 

Obecnie Zarząd Powiatu, poszerzo-
ny do czterech osób, stanowią: sta-
rosta Bernard Bednorz (Bojszowy), 
wicestarosta Mariusz Żołna (Lędziny) 
oraz Henryk Paruzel (Bieruń) i Walen-
ty Goczoł (Imielin). Pracami Rady 
Powiatu kieruje przewodnicząca Anna 
Kubica (Imielin), którą w zadaniu tym 
mają wspierać wiceprzewodniczący: 
Agnieszka Wyderka–Dyjecińska (Bie-
ruń) i Marek Spyra (Lędziny). 

Radni wysłuchali informacji Woje-
wódzkiego Inspektora Ochrony Śro-
dowiska w Katowicach o stanie śro-
dowiska, którą przedstawił Andrzej 
Szczygieł, naczelnik Wydziału Moni-
toringu Środowiska z WIOŚ . 

– Głównym powodem ataku smogu, 
który występuje od kilku tygodni na 
ogromnym obszarze Polski, w tym 
także w naszym regionie, są ujemne 
temperatury powietrza, bezwietrz-
na pogoda i ogrzewanie budynków 
mieszkalnych przy użyciu niskos-
prawnych palenisk na paliwo stałe 
– powiedział. Splot tych czynników 
spowodował, że nastąpiło nie spoty-
kane od paru lat pogorszenie jakości 
powietrza i wzrost zagrożenia dla 
naszego zdrowia.

Jak powiedział Andrzej Szczy-
gieł, główną przyczyną złej jakości 
powietrza są emisje z kominów 
indywidualnych gospodarstw domo-
wych (wpływ ok. 55%), następ-
nie emisja przemysłowa i emisja 
transportowa (łącznie ok. 35%), 
zaś inne emisje stanowią ok. 10 %. 
Najtrudniej walczyć z likwidacją 
niskiej emisji. Decydują o tym skala 
zjawiska, koszty wymiany pale-
nisk, ekonomika eksploatacji, ceny 
paliw oraz uboczny, ale nie mniej 
ważny czynnik jakim jest świado-
mość użytkowników, którzy nadal 
palą w domowych piecach i kotłach 
„czym popadnie”. Najłatwiej – meto-

dami prawnymi lub ekonomicznymi 
– przymusić do ograniczenia emisji 
szkodliwych substancji przemysł. 
Dzięki podjętym działaniom emisja 
z zakładów przemysłowych szcze-
gólnie uciążliwych dla środowiska 
spadła w woj. śląskim z 27 tys. ton 
w 2004 roku do 11 tys. ton w latach 
2013–2015. 

Przedstawiciele Polskiej Grupy 
Górniczej poinformowali o bieżącej 
i planowanej działalności eksploata-
cyjnej kopalni Piast–Ziemowit i zwią-
zanej z tym aktywności sejsmicznej 
oraz o sprzedaży węgla dla osób 
fizycznych. Mieczysław Stankiewicz, 
kierownik Działu Szkód Górniczych 
mówił o usuwaniu uszkodzeń spowo-
dowanych eksploatacją węgla zapew-
niając, że żaden wniosek mieszkań-
ców o odszkodowanie nie jest baga-
telizowany.

Radny Czesław Kłyk, przewodni-
czący Komisji Rewizyjnej, przedsta-
wił sprawozdanie z jej prac i kontroli 
delegacji i podróży służbowych sta-
rosty, wicestarosty i członka Zarządu 
Powiatu w latach 2011–2016, a także 
z analizy wykonanych odwiertów 
mających na celu sprawdzenie jakości 
wykonania podbudowy i nawierzchni 
wybranych dróg powiatowych.

Radni podjęli uchwały w spra-
wach: 
–  ustalenia trybu udzielania i rozli-

czania dotacji dla placówek niepub-

licznych prowadzonych na terenie 
Powiatu Bieruńsko–Lędzińskiego 
oraz trybu i zakresu kontroli pra-
widłowości ich pobrania i wykorzy-
stania;

–  projektu dostosowania sieci szkół 
ponadgimnazjalnych do nowego 
ustroju szkolnego oraz ustalenia 
sieci szkół ponadpodstawowych; 

–  zmian budżetu powiatu bieruńsko–
lędzińskiego na rok 2017;

–  zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej powiatu bieruńsko–
lędzińskiego na lata 2017–2027.
Miesiąc wcześniej, podczas stycz-

niowej sesji radni omawiali stan 

zaawansowania zadań inwestycyj-
nych i remontowych Powiatowego 
Zarządu Dróg w 2017 roku.

Dyrektor PZD Arkadiusz Grygie-
rek poinformował, że PZD zarządza 
siecią 101,942 km dróg powiatowych, 
na których znajduje się: 9 obiektów 
mostowych, 2 wiadukty, 13 przejaz-
dów kolejowych, 31 przepustów.

Zadania inwestycyjne w zakresie 
dróg powiatowych realizowane są 
w dwóch grupach:

A. Zadania inwestycyjne związa-
ne z opracowaniem dokumentacji 
projektowych wykonywane w celu 
zapewnienia dokumentacji projek-

zmiany i plany
Wybory etatowego i nieetatowego członka Zarządu Powia-
tu oraz dodatkowego, drugiego wiceprzewodniczącego Rady 
Powiatu, dyskusja na ten temat, były istotnym fragmentem 
dziesięciogodzinnego posiedzenia sesji Rady Powiatu w dniu 
16 lutego.

nowe osoby we władzach powiatu:

Mariusz Żołna. Henryk Paruzel.

Agnieszka 
Wyderka-Dyjecińska. Walenty Goczoł.



Mecenas Joanna Jagoda, przewodnicząca 
i wiceprzewodniczący Rady Powiatu Anna Kubica i Marek Spyra.

Komisja skrutacyjna: Zofia Łabuś, 
Helena Magiera-Molendowska, Czesław Kłyk.
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PRZEGLąD
hyBRyDA 
DLA pOLICJANTÓw
Zarząd Powiatu zadecydował 
o przekazaniu 35 tys. zł. na 
zakup dla Komendy Powiatowej 
Policji w Bieruniu samochodu 
służbowego w wersji oznako-
wanej z napędem hybrydowym 
i z radiotelefonami.  Zobowiązał 
naczelnika Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego Spraw Obronnych 
i Zdrowia do przygotowania 
propozycji wdrożenia programów 
zdrowotnych  pn.: „Masz oko na 
zdrowie” (badania profilaktyczne 
wykrywania wad wzroku u dzieci 
w wieku 6–7 lat) i .badań profilak-
tycznych w kierunku rozpoznania 
boreliozy w 2018 r.

UBywA AZBESTU
50 tys. zł przeznaczył powiat 
w 2016 roku na dotacje związane 
z usuwaniem azbestu z obiektów 
budowlanych. Pozytywnie zostało 
rozpatrzonych 29 wniosków, 
w tym 28 złożonych przez osoby 
fizyczne  i jeden przez wspólno-
tę mieszkaniową. Jednostkowy 
koszt dofinansowania wynosił 
20 zł brutto do 1m2 powierzchni 
demontażu płyt dachowych lub 
elewacyjnych wraz z ich utyliza-
cją. Zarząd Powiatu rozpatrzył 
pozytywnie wszystkie wnioski 
i przyznał wnioskodawcom 
dofinansowanie na łączną kwotę 
49.904,00 zł.

DREwNO NA OpAŁ
Drewno pozyskane przez Powia-
towy Zarząd Dróg w Bieruniu 
w związku z realizacją inwestycji 
drogowych na terenie naszego 
powiatu nieodpłatnie trafia do 
potrzebujących, którzy wykorzy-
stują je do celów grzewczych. 
Drewno przekazane zostało do 
rozdysponowania przez Miej-
skie i Gminne Ośrodki Pomocy 
Społecznej w Bieruniu (28,16 
m3), w Lędzinach (26,00 m3), 
w Imielinie – 24,85 m3, w Chełmie 
Śląskim (17,75 m3) i Bojszowach 
(21,30 m3).

pRÓBA wŁAMANIA
Informatyk ze starostwa zauwa-
żył 7 lutego problem z prze-
ciążeniem sieci komputerowej 
starostwa. Po analizie sieci 
wykrył, że poprzedniego dnia 
w godzinach popołudniowych 
serwer był atakowany w celu zła-
mania hasła administratora. Na 
serwer udało się wejść z dwóch 
obcych adresów IP. Jeden wska-
zywał na połączenie z Ukrainy, 
drugi z Rosji. Na serwerze nie 
było żadnych cennych informacji. 
Atakujący nie uzyskał dostępu do 
innych urządzeń w sieci. O zaist-
niałym fakcie została niezwłocz-
nie powiadomiona Powiatowa 
Komenda Policji w Bieruniu 
oraz Agencja Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego. 

towych budowlano–wykonawczych, 
niezbędnych do przeprowadzenia 
przebudowy, odbudowy, remontu 
dróg powiatowych oraz odbudowy 
mostów drogowych.

Dotyczą one: ul. Kosynierów w Bie-
runiu, ul. Wygody, Ziemowita i Oficer-
skiej w Lędzinach, ul. Wolskiej i Bar-
wnej w Bojszowach, ul. Osada i Kolo-
nia Leśna oraz wiaduktu przy ul. 
Kolonii Leśnej w Chełmie Śląskim. 

B. Zadania związane z moderni-
zacją dróg powiatowych obejmujące 
przebudowy lub remonty dróg wraz 
z towarzyszącą im infrastrukturą 
drogową, niezbędną do zapewnienia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego 
(kołowego i pieszego).

Chodzi o ul. Podmiejską w Imielinie 
oraz ul. Ułańską w Lędzinach.

Ponadto plany obejmują zadania 
inwestycyjne wnioskowane do dofi-
nansowania w ramach Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infra-
struktury drogowej na lata 2016–2019. 
Program ten zakłada poprawę bez-
pieczeństwa ruchu drogowego i para-
metrów technicznych oraz standardu 
lokalnej sieci drogowej, poprawę oraz 
zwiększenie atrakcyjności i dostęp-
ności terenów inwestycyjnych.

W tym celu realizowane będą 
przedsięwzięcia dotyczące dróg 
powiatowych i gminnych stano-
wiących bezpośrednie połączenie 
ze sobą lub z drogami krajowymi 
i wojewódzkimi, które przyczynią 
się do poprawy spójności regionu, 
przede wszystkim poziomu rozwo-
ju społeczno–gospodarczego, oraz 
warunków życia społeczności lokal-
nych.

Podczas tej samej sesji Inspektor 
w Wydziale Rozwoju, Funduszy Euro-
pejskich i Inwestycji Michał Sachs 
przedstawił pozostałe zadania inwe-
stycyjne i remontowe powiatu w 2017 
r. oraz stan ich zaawansowania.

w BUDŻECIE pOwIATU NA 
ROK 2017 ZOSTAŁy UJĘTE 
NASTĘpUJąCE ZADANIA:

1.  Utworzenie pracowni ener-
getyki odnawialnej EkoLAB – 
Energy w PZS w Lędzinach.

  Wartość zadania 400.000 zł.
  Źródła finansowania: środki włas-

ne powiatu 400.000 zł.
  Planowany okres realizacji: 2016–

2017.

2.  Podniesienie atrakcyjności 
i jakości oferty edukacyjnej 
przez doposażenie i przebu-
dowę pracowni zawodowych.

–  Rozbudowa i przebudowa  budyn-
ku PZS w Bieruniu (warsztat elek-
tryczny i warsztat mechaniczny)

–  Przebudowa warsztatów szkolnych  
na potrzeby montażu obrabiarki 
CNC w PZS w Lędzinach. 

Zadanie ma na celu poprawę warun-
ków kształcenia w PZS w Bieruniu 
i Lędzinach w kierunkach zgodnych 
z zapotrzebowaniem tyskiego rynku 
pracy oraz KSSE.
  Stan realizacji zadania: zawarto 

umowę o dofinansowanie zadania 
w ramach RPO Województwa Ślą-
skiego na lata 2014–2020.

  Wartość  zadania: 2.052.610,45 zł.
  Źródła finansowania: środki włas-

ne powiatu 331.929,57 zł, Regio-
nalny Program Operacyjny WSL 
2014– 2020   1.720.680,88 zł.

  Planowany okres realizacji: 2016–
2017.

3. Przebudowa budynku maszyn 
wyciągowych z przeznacze-
niem na utworzenie Centrum 
Usług Społecznych Powiatu 
Bieruńsko–Lędzińskiego.
W zrewitalizowanym obiekcie znajdą 
się: centrum dziennego pobytu z Klu-

bem Seniora, zespół mieszkań dla 
osób niepełnosprawnych i starszych, 
zespół mieszkań dla ofiar przemocy.
Stan realizacji zadania: przygoto-
wanie wniosku o dofinansowanie 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskie-
go na lata 2014–2020.
  Wartość zadania: ok. 8.700.000 zł.
  Źródła finansowania: środki własne 

powiatu 2.500.000 zł; kwota wnio-
skowana z RPO Województwa Ślą-
skiego 2014–2020  6.203.724,43 zł

  Planowany okres realizacji: 2017–
2019

4. Wykonanie drogowego syste-
mu do identyfikacji tablic 
rejestracyjnych – podniesie-
nie poziomu bezpieczeństwa 
w powiecie bieruńsko–lędziń-
skim.
Cel zadania: poprawa bezpieczeń-
stwa na terenie powiatu.
Stan realizacji zadania: uzgodnienia 
z zarządcami dróg wojewódzkich 
i krajowych. 
  Wartość zadania: 3.180.288 zł 

(w tym: monitoring 2.295.057 zł, 
wagi preselekcyjne 885.231 zł.

  Źródła finansowania: środki włas-
ne powiatu 1.500.000 zł.

  Planowany okres realizacji: do 
2018.

5. System monitoringu prze-
ciwpowodziowego w powiecie. 
Budowa systemu stanowi ważny ele-
ment wczesnego ostrzegania ludności 
o potencjalnym zagrożeniu miejsco-
wości (terenów zalewowych). Stanowi 
źródło informacji dla zespołów rea-
gowania kryzysowego oraz stwarza 
możliwości generowania średnioter-
minowych prognoz zagrożeń. Aktual-
nie system w dorzeczu Górnej Wisły 
obejmuje następujące stacje pomia-
rowe: w Mysłowicach na rz. Przem-
szy (7), w Tychach na rz. Mlecznej 
(6), w Tychach na rz. Gostynce (5) 
i Goczałkowicach na rz. Wiśle (4).
  Stan realizacji zadania: etap 

uzgodnień z parterami gminnymi.
  Wartość zadania: 60.000 zł.
  Źródła finansowania: środki włas-

ne powiatu 20.000 zł + WFOŚiGW 
w Katowicach + Gmina Imielin

  Planowany okres realizacji: 2017 

Zadania przygotowywane do realizacji:
1.  Budowa Powiatowej Bibliote-

ki Publicznej w Bieruniu.
2.  Budowa drogi rowerowej 

zlokalizowanej na koronie 
lewego wału przeciwpowo-
dziowego rzeki Wisły oraz 
na koronie lewego wału 
przeciwpowodziowego rzeki 
Gostyni. 

L.p. Nazwa zadania
Kwota 

całkowita 
[zł]

Pomoc 
finansowania 

z Gminy
[zł]

1.

Przebudowa drogi powiatowej 5904S – 
ul. Bogusławskiego w Bieruniu

oraz dróg powiatowych 5904S – ul. Szenwalda
i 5921S – ul. Goławieckiej w Lędzinach

3.000.000,00

300.000,00 
(Gmina Bieruń)

 
500.000,00

(Gmina Lędziny)

2.

Przebudowa dróg powiatowych
5901S – ul. Jedlińskiej, ul. Gaikowej 
i ul. Pancerniaków w Bojszowach 
z zastosowaniem „cichych asfaltów”

2.000.000,00
300.000,00 

(Gmina Bojszowy)

RAZEM: 5.000.000,00 1.100.000,00

Prognoza zadań inwestycyjnych związanych 
z modernizacją dróg powiatowych w 2017 roku

Projekt pracowni energetyki odnawialnej w PZS w Lędzinach oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Bieruniu.
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4– I w końcu są konkretne deklara-
cje – kwituje członek Zarządu Powia-
tu Henryk Paruzel, który za punkt 
honoru (jako szef lokalnych struktur 
Prawa i Sprawiedliwości) wziął na 
siebie doprowadzenie tej inwestycji 
do finału. – Nie liczą się deklaracje 
ustne. Nareszcie mamy dokument 
z datą 5 grudnia 2016 roku Mini-
stra Infrastruktury i Budownictwa 
Andrzeja Adamczyka o sygnaturze 
DDP.II.453.2015.mz.31 do Jacka Boja-
rowicza – Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad o nastę-
pującej treści:

„Szanowny Panie Dyrektorze.
Uprzejmie informuję, że działając 

w oparciu o zapisy Programu Budowy 
Dróg Krajowych na lata 2014–2023 
(z perspektywą do 2025 r.) Minister 
Rozwoju i Finansów uzgodnił pod 
kątem finansowym skierowanie rea-
lizacji następujących zadań inwesty-
cyjnych:
1.  budowy drogi S1 Bielsko–

Biała – gr. państwa (tzw. 
obejście Węgierskiej Górki);

2.  budowy drogi S1 Pyrzo-
wice–Kosztowy, odc. Pod-
warpie–Dąbrowa Górnicza 
(przebudowa drogi krajowej 
nr 1); 

3.  budowa drogi S1 Kosztowy 
– Bielsko–Biała.
W związku z powyższym, na pod-

stawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicz-
nych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440) pro-
szę o podjęcie koniecznych kroków 
w celu realizacji inwestycji, tak by 

możliwe było zakończenie ich budo-
wy zgodnie z zakładanymi harmono-
gramami.
1.  S1 Bielsko–Biała – gr. państwa (tzw. 

obejście Węgierskiej Górki) – w III 
kw. 2020 r.;

2.  S1 Pyrzowice – Kosztowy, odc. 
Podwarpie – Dąbrowa Górnicza 
(przebudowa drogi krajowej nr 1) 
do końca II kw. 2021 r.;

3.  S1 Kosztowy – Bielsko–Biała – do 
końca 2022 r.”.
Na czerwono zaznaczono w tekście 

pisma drogę, która ma przebiegać 
przez powiat bieruńsko–lędziński. Za 
pięć i pół roku pojedziemy ekspreso-
wą do granicy Czech i dalej do Pragi 
albo – w przeciwnym kierunku – do 
Warszawy, w czasie nie dłuższym niż 
trzy godziny. Zaczynamy zatem odli-
czać czas.

A co na tym naszym odcinku do 
tej pory zrobiono i ile ma być wybu-
dowanej drogi w ramach inwestycji 
o nazwie: Budowa drogi ekspre-
sowej S1 od węzła Kosztowy II 
w Mysłowicach do węzła Suchy 
Potok w Bielsku Białej? Długość 
tego odcinka wynosi 39,71 km, koszt 
robót 3 mld 570 mln zł. 
–  W dniu 12.06.2015 r. został złożo-

ny wniosek do Rejonowej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Katowicach 
o wydanie decyzji środowiskowej. 
We wniosku tym rekomendowa-
ny został wariant E, który nie jest 
wariantem najkorzystniejszym dla 
środowiska, jednakże z uwagi na 
uwarunkowania społeczne oraz 
gospodarcze wariant ten został 

wskazany przez GDDKiA do dal-
szej realizacji.

–  W dniu 30.06.2016 r. Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska 
Oddział w Katowicach wydał decy-
zję o środowiskowych uwarunko-
waniach dla budowy drogi ekspre-
sowej wg wariantu E. 

–  Wyżej wymieniona decyzja nie była 
decyzją ostateczną, bowiem wpły-
nęły cztery odwołania, w tym dwa 
odwołania organizacji ekologicz-
nych (Towarzystwo na Rzecz Ziemi 
i Górnośląskie Towarzystwo Przy-
rodnicze im. A. Czudka) oraz dwa 
odwołania osób prywatnych (właś-
cicielki nieruchomości położonej 
na przebiegu drogi ekspresowej 
w Bielsku-Białej i właściciela pry-
watnego lasu położonego na grani-
cy gminy Bestwina i Bielska-Białej, 
przez który przebiega droga eks-
presowa).

–  RDOŚ w Katowicach przekazała 
odwołania do Generalnego Dyrek-
tora Ochrony Środowiska w dwóch 
transzach, tj. w dniu 19.07.2016 r. 
oraz w dniu 09.08.2016 r.

–  Z posiadanych informacji wynika, 
iż Generalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska do chwili obecnej nie 
rozpoczęła postępowania odwoław-
czego.

–  Program Inwestycji jest w trakcie 
zatwierdzania. W dniu 07.11.2016 r. 
Program Inwestycji został przeka-
zany do centrali drogą elektronicz-
ną celem uzgodnienia.

–  Przewidywany harmonogram rea-
lizacji (przy założeniu, że decyzja 

środowiskowa uzyska walor osta-
teczności w I kw. 2017 r.) przedsta-
wia się następująco:

  Data wszczęcia postępowania 
o udzielenie zamówienia na rea-
lizację inwestycji (planowane 
wszczęcie) – II kw. 2018.

  Data podpisania umowy z wyko-
nawcą (planowane podpisanie) 
– III kw. 2019.

  Data zakończenia robót (planowa-
ne zakończenie) – IV kw. 2022.

  Data podpisania umowy na nadzór 
(planowane podpisanie) – III kw. 
2019. 
Bądźmy dobrej myśli. Może to 

właśnie ten czas, w końcu które-
go Pani Premier też będzie mogła 
bezpiecznie wracać tą drogą do 
domu?  BB

rusza budowa ekspresowej s 1
nareszcie! Tak można skwitować to, co dzieje się wokół tej inwestycji. Wszyscy obiecują, wszyscy 
deklarują, samorządowcy się podniecają, kierowcy stojący w korkach przeklinają,  ale to obecny rząd 
podjął decyzję rozpoczęcia budowy. 

4 Poczucie bezpieczeństwa należy 
do podstawowych potrzeb każdego 
człowieka i ma decydujący wpływ na 
funkcjonowanie każdej społeczności. 
Dlatego też, uwzględniając oczekiwa-
nia społeczne, stworzono w Interne-
cie Krajową Mapę Zagrożeń Bezpie-
czeństwa, która od września 2016 
roku funkcjonuje na terenie całego 
kraju, w tym również w powiecie bie-
ruńsko-lędzińskim. Dzięki tej aplika-
cji mieszkańcy mogą przekazywać 
policji informacje o miejscach i zda-
rzeniach, które ich zdaniem mają 
bezpośredni  wpływ na poczucie bez-
pieczeństwa w miejscu zamieszka-
nia, miejscu wypoczynku lub pracy. 

Mieszkańcy, osoby pracujące lub 
wypoczywające na terenie nasze-
go powiatu, którzy chcą przekazać 
informację o zagrożeniu, mogą to zro-
bić za pośrednictwem Internetu na 
stronie Komendy Powiatowej Policji 
w Bieruniu - klikając na umieszczo-
ny po prawej stronie baner Krajowa 
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa lub 
bezpośrednio wpisując przeglądarkę 
internetową Krajowa Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa. 

Każdy, kto otworzy interaktywną 
mapę, ma możliwość naniesienia na 
nią sygnału o rodzaju zagrożenia, jakie 
zaobserwował w swojej okolicy. Może 
to być np. przekraczanie dopuszczal-
nej prędkości, spożywanie alkoholu 
w miejscu niedozwolonym, żebractwo, 

narkomania i wiele, wiele innych. Po 
naniesieniu zgłoszenia  policja ma 
dwa dni na jego podjęcie  i kolejnych 
pięć dni na weryfikację naniesionej 
informacji. Jeśli informacja potwier-
dzi się, policjanci nadają jej status 
„potwierdzone” i będą dążyć do usu-
nięcia konkretnego zagrożenia w moż-
liwie jak najkrótszym czasie. 

Niezależnie od potwierdzenia 
zagrożenia, czy też nie - zgłoszenie 
spowoduje wzmożoną obecność poli-
cjantów w danym rejonie i pozwala 
mieszkańcom bezpośrednio wpływać 
na dyslokację służby, czyli wzmożoną 
ilość patroli policyjnych we wskaza-
nym przez siebie miejscu. 

Zgłoszenie miejsca zagrożonego nie 
wiąże się z dodatkowymi zobowiąza-

niami dla osoby zgłaszającej tzn. nie 
wymaga spisania protokołu, składania 
zeznań czy też podania danych osobo-
wych, a co najważniejsze cały proces 
zgłoszenia miejsca niebezpiecznego 
trwa około minuty, nie wymaga reje-
stracji konta i  logowania się. Osoba 
zgłaszająca od początku do końca jest 
całkowicie anonimowa. 

Należy pamiętać, że Krajowa Mapa 
Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastę-
puje numeru alarmowego 112 lub 997. 
Jest to narzędzie służące do komuni-
kacji pomiędzy społecznością lokal-
ną, a policją. Mapa służy do zgłasza-
nia nieakceptowalnych społecznie 
zjawisk. Jest to również świetne 
narzędzie do komunikowania się 
z dzielnicowym, do którego, jako do 

tzw. policjanta pierwszego kontaktu, 
spływa informacja o naniesionym 
zagrożeniu. 

Komenda Powiatowa Policji w Bie-
runiu zachęca do odwiedzenia strony 
internetowej Krajowej Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa. W ciągu sześciu mie-
sięcy mieszkańcy powiatu bieruńsko-
lędzińskiego  ponad 150 razy, przy 
wykorzystaniu tego narzędzia, zgła-
szali  różne niepokojące ich zjawiska. 
Między innymi dzięki takim zgłosze-
niom na Krajowej Mapie, policjanci 
wielokrotnie karali mandatami osoby 
popełniające wykroczenia szczególnie 
uciążliwe np. takie jak spożywanie 
alkoholu w miejscu niedozwolonym, 
oraz skutecznie zwalczali piratów 
drogowych.

BąDź śwIADOMy I BEZpIECZNy w SwOJEJ OKOLICy

odwiedŹ kraJowĄ mapę  
zagroŻeń bezpieCzeństwa 
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pOLICJANCI  
NA STAŻU
Na prośbę dziekana Wydziału 
Administracji Wyższej Szkoły 
Policji w Szczytnie, starostwo 
będzie przyjmować na praktyki 
zawodowe studentów kierunku 
zarządzania – do ośmiu w każ-
dym roku akademickim. 

4 % BEZROBOCIA
Na koniec stycznia 2017 roku licz-
ba zarejestrowanych bezrobot-
nych w naszym powiecie wynosiła 
853 osoby (o trzy więcej niż na 
koniec grudnia 2016). Stopa bez-
robocia kształtuje się obecnie na 
poziomie 4,0 %.

GRZEGORZ KApOŁKA 
NAJLEpSZyM  
GITARZySTą 2016 ROKU

To zaszczytne wyróżnienie 
znakomitemu imielińskiemu 
gitarzyście – laureatowi Nagrody 
Starosty Bieruńsko–Lędzińskiego 
w dziedzinie kultury za 2015 rok 
Clemens Pro Arte, artyście o mię-
dzynarodowej sławie przyznali 
w dorocznej ankiecie sympatycy 
bluesa z ogólnopolskiego forum 
„Okolice Bluesa”.  W kategorii 
Najlepszy Zespół piąte miejsce 
otrzymała grupa Grzegorz Kapoł-
ka Trio. 

wKRÓTCE  
BIERUŃSKI FINAŁ
Powiatowy Zespół Szkół w Bieru-
niu będzie gospodarzem finału XL 
Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy 
Elektrycznej i Elektronicznej. 
– W olimpiadzie tej biorą udział 
uzdolnieni technicznie uczniowie 
szkół z całej Polski. Rozgrywki 
finałowe odbędą się  31 marca 
i 1 kwietnia – informuje Mariusz 
Meroń, opiekun bieruńskiej 
drużyny, nauczyciel przedmiotów 
elektrycznych. Głównym organi-
zatorem jest Akademia Górniczo–
Hutnicza w Krakowie. OOWEiE 
jest rozgrywana w sześciu gru-
pach tematycznych: elektrycznej, 
elektronicznej, mechatronicznej, 
teleinformatycznej, informatycz-

4Kryzys małżeński jest zjawiskiem 
naturalnym. Związek dwóch osób 
ma swoją dynamikę, nie może stać 
w miejscu, określają go pewne zasady, 
które też w naturalny sposób ulegają 
zmianom. Związek małżeński tworzą 
dwie odrębne osoby, mające włas-
ne, często odmienne doświadczenia, 
wzorce, przekonania  i potrzeby.

Pomimo odmienności ludzie dobie-
rają się w pary, dostosowując do 
siebie, wyniesione z domu rodzin-
nego normy, zachowania, zasady. Na 
początku związku, podczas przy-
sięgi małżeńskiej, obiecują sobie, że 
będą, bez względu na okoliczności, 
pielęgnować tę relację i wspierać się 
nawzajem. Jednak różne sytuacje 
życiowe, nieuchronne zmiany często 
pozbawiają osobę a także jej relację 
z partnerem  poczucia bezpieczeń-
stwa i stabilizacji.

Pary, zwłaszcza młode, mają ocze-
kiwanie niezmienności uczucia mię-
dzy sobą, ról jakie pełnią w swoim 
związku, tymczasem dwoje ludzi to 
już rodzina, która przechodzi przez 
różne etapy,  zmienia się i rozwija.

W poszczególnych fazach partne-
rzy mają różne zadania. W narze-
czeństwie młodzi ludzie uczą się ze 
sobą kontaktować, poznają siebie. 
Początkiem etapu małżeństwa jest 
ślub – rytuał, który pomaga w połą-
czeniu dwóch systemów rodzinnych, 
małżonkowie ustalają swoje role 
i pozycje w  związku, ustalają swoje 
zasady i granice, swój sposób na 
codzienne funkcjonowanie.

W chwili przyjścia na świat dzie-
cka małżonkowie wchodzą w zupeł-
nie nowe role matki i ojca, co zmie-
nia relację małżeńską w diametralny 
sposób. Uwaga małżonków koncen-
truje się nowym członku rodziny, 
często  dotychczasowe potrzeby nie 
są zaspokajane lub zmieniają się.

Kolejna faza, to gdy dzieci dora-
stają, usamodzielniają się. Często 
małżonkowie występują już tylko 
w rolach rodzicielskich, a nie jako 
para. Momentem, kiedy wzajemne 
relacje muszą ustalić się na nowo, to 
odejście dziecka  z domu. Może poja-
wić się emocjonalna pustka między 
małżonkami, którzy dawno przestali 

rozmawiać o swoich sprawach, a kon-
centrowali się wyłącznie na dzieciach. 
W tzw. fazie pustego gniazda małżon-
kowie podejmują nowe role (dziadka, 
babci), obserwują proces starzenia 
się swój i swojego partnera, przygo-
towując się do kolejnego życiowego 
etapu emerytury i starości.

Każde przejście z jednej fazy do 
drugiej może stanowić trudną sytu-
ację, zaburzającą dotychczasową 
homeostazę oraz poczucie bezpie-
czeństwa. Każdy etap małżeństwa 
niesie za sobą nieuchronny kryzys, 
z którym małżonkowie muszą sobie 
poradzić, by ich relacja mogła się 
rozwijać. W innym razie para zatrzy-
ma się w miejscu, z sfrustrowanymi 
potrzebami, z  poczuciem niezado-
wolenia i samotności w związku. Lub 
też małżeństwo rozpadnie się.

Kryzys małżeński rozpoznać 
można gdy rozmowy małżonków 
dotyczą jedynie spraw organizacyj-
nych, obowiązków domowych, więź 
emocjonalna rozluźniła się, rzadziej 
spędzają oni ze sobą czas, rzad-
ko sam na sam, unikają kontaktów 
intymnych. Partnerzy unikają rozmów 
dotyczących ważnych spraw, często 

podejmują samodzielnie decyzje nie 
uwzględniając potrzeb drugiej osoby, 
kontaktują się ze sobą za pomocą 
osób trzecich, np. dzieci. Rozdraż-
nienie i frustracja, obwinianie part-
nera powoduje narastanie konfliktów 
i napiętą sytuację domową.

Kryzys małżeński można rozumieć 
jako stan przejściowej dezorganizacji 
układu między partnerami. Są pary, 
które potrafią poradzić sobie same 
z tą „burzą”, a także takie, które 
potrzebują pomocy i jej szukają.

Konsultacje małżeńskie są jednym 
ze sposobów pracy z parą w szeroko 
pojętym kryzysie: w kryzysie rozwo-
jowym czy też związanym z sytua-
cjami stresogennymi lub indywidu-
alnymi problemami emocjonalnymi 
partnera.

W Punkcie Interwencji Kry-
zysowej Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie organizowa-
ne są tego typu konsultacje dla 
par i małżeństw.

Celem takich spotkań jest stwo-
rzenie przestrzeni na dialog, wymia-
nę myśli i emocji, oczekiwań co do 
partnera, w bezpiecznej i neutralnej 
atmosferze.

Wspólne spotkanie może pomóc 
w zrozumieniu, co się dzieje na 
danym etapie relacji, jak  partner 
postrzega problem, w poszukiwa-
niu konstruktywnych rozwiązań, jak 
radzić sobie ze swoimi emocjami aby 
nie krzywdzić najbliższych i zacho-
wać szacunek do partnera.

Kolejną propozycją są spotkania 
w formie warsztatów Grupy 
Rozwojowej dla Par i Małżeństw. 
Jest to okazja do nabycia i doskonalenia 
m.in. umiejętności komunikacyjnych, 
zarządzania emocjami, współpracy, 
które ułatwią partnerom zmianę relacji. 
Spotkanie osób z podobnymi  doświad-
czeniami to także możliwość wymiany 
myśli, uczuć, zdobycia wiedzy.

Osoby zainteresowane wspól-
nymi konsultacjami lub udzia-
łem w Grupie Rozwojowej dla 
Par i Małżeństw mogą kontak-
tować się z psychologiem pod 
numerem telefonu 32-324-08-27 
lub zgłaszać się osobiście do 
Punktu Interwencji Kryzysowej  
z siedzibą w Powiatowym Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Lędzi-
nach przy ul. Lędzińskiej 24.

 Magda Kołodziej-Kwaśniak – psycholog pCpR

kryzys maŁŻeński. 
koniec czy początek 
związku?
kryzys w związku nie musi oznaczać jego końca i rozstania. może być szansą na 
wypracowanie bardziej satysfakcjonującej relacji z partnerem, większej bliskości 
i porozumienia, na co nie liczyliśmy już w związku. Być może zabrakło nam odwagi, 
wiedzy lub też motywacji by starać się bardziej o siebie nawzajem.
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nej, informatyki medycznej oraz 
elektroniki medycznej. Głównym 
celem jest rozwijanie wśród ucz-
niów szkół ponadgimnazjalnych 
zainteresowania wiedzą technicz-
ną, podnoszenie poziomu kształ-
cenia zawodowego, upowszech-
nienie nowych trendów i rozwią-
zań technologicznych, a także 
zachęcenie uczniów do dalszego 
kształcenia na poziomie akade-
mickim, szczególnie w uczelniach 
technicznych. Laureaci i finaliści 
są zwolnieni z części pisemnej 
egzaminu zawodowego i mają 
zapewniony indeks AGH.

BADMINTON  
w IMIELINIE

Od 19 do 22 stycznia w Imielinie 
rozgrywany był międzynarodo-
wy turniej badmintona do lat 19 
– Polish Junior International Imie-
lin 2017. Do miasta przyjechali 
zawodnicy z Białorusi, Czech, 
Finlandii, Mołdawii, Portugalii, 
Słowacji, Szwecji, Ukrainy, Węgier 
i oczywiście z Polski. Przez 
cztery dni rywalizowali o punkty 
do światowego oraz europejskiego 
rankingu badmintonowego.
– To najbardziej prestiżowa 
impreza, jaka dotąd została 
zorganizowana w Imielinie – pod-
kreślił Bartosz Kilijański, prezes 
MKS Imielin (klub był głównym 
organizatorem turnieju). – Dzięki 
wsparciu Miasta Imielin, Powiatu 
Bieruńsko–Lędzińskiego oraz 
doświadczeniu kolegów z UKS 
Unia Bieruń zorganizowaliśmy 
turniej na światowym poziomie, 
co na każdym kroku podkre-
ślali zawodnicy, trenerzy oraz 
sędziowie. – Prawie 100 zawod-
ników z 10. krajów walczących 
o punkty rankingowe europejskiej 
oraz światowej federacji badmin-
tona nadało prestiż tej imprezie 
– powiedział Ireneusz Górniok, 
dyrektor turnieju. W finałach 
wystąpiło aż ośmioro Polaków. 

SMOG. Cichy, powolny zabójca
4Dużo mówi się o krakowskiej uchwale 
antysmogowej, jednak prace nad prze-
pisami antysmogowymi nie są prowa-
dzone jedynie w Małopolsce. Projekt 
uchwały Sejmiku Województwa 
Śląskiego w sprawie wprowa-
dzenia na obszarze wojewódz-
twa ograniczeń w zakresie eks-
ploatacji instalacji, w których 
następuje spalanie paliw został 
przyjęty przez Zarząd Województwa 
Śląskiego, a 16 stycznia 2017 roku - 
podczas sesji sejmiku wojewódzkiego 
trafił do konsultacji, do których zapro-
szeni byli wszyscy samorządowcy.

Marszałek Województwa Śląskiego 
zarządzeniem z 23 maja 2016 roku 
powołał zespół roboczy ds. ograni-
czania niskiej emisji w województwie 
śląskim. Jego zadaniem było wypra-
cowanie wspólnego stanowiska i stra-
tegii różnych podmiotów dążących do 
ograniczania niskiej emisji w woje-
wództwie śląskim celem zapobieże-
nia negatywnemu oddziaływaniu na 
zdrowie ludzi i środowisko. W skład 
zespołu weszły dwa wydziały Urzędu 
Marszałkowskiego: Wydział Ochrony 
Środowiska jako lider i Wydział Roz-
woju Regionalnego. Ponadto miejsce 
dla siebie znaleźli również przedsta-
wiciele gmin, „świata nauki”, przed-
stawiciele instytucji związanych 
z ochroną środowiska – m.in. Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
i Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Katowicach, przedsta-
wiciele strony społecznej (m.in. Polski 
Alarm Smogowy). Głos zabierali także 
przedstawiciele największych kościo-
łów wyznaniowych, przedstawiciele 
Sejmu i Senatu RP oraz Parku Nauko-
wo -Technologicznego Euro-Centrum.

Zespół roboczy podzielony jest na 
trzy grupy: techniczną, samorządową 
i  edukacyjną.

Jego działania obejmowały między 
innymi:
  Identyfikację problemów związa-

nych z jakością powietrza w woje-
wództwie śląskim.

  Stanowisko Konwentu Marszałków 
RP w sprawie norm jakości dla paliw 
stałych oraz kotłów małej mocy (do 
1 MW).

  Analizę możliwych zapisów uchwa-
ły antysmogowej.

  Omówienie działań edukacyjno-
informacyjnych (dobre praktyki, 
nakreślenie celów i kanałów dystry-
bucji).

  Omówienie projektu wniosku edu-
kacyjno-informacyjnego w zakresie 
stanu jakości powietrza i skutków 
zdrowotnych – Info Smog).
Wśród najważniejszych założeń 

uchwały antysmogowej znajduje 
się wprowadzenie od 1 wrześ-
nia 2017 roku zakazu używa-
nia paliw, których stosowanie 
powoduje wysoką emisję trują-
cych substancji do atmosfery - 
czyli węgla brunatnego, mułów 
i flotokoncentratów oraz wil-
gotnego drewna. Sama uchwała nie 

zakazuje spalania węgla czy drewna, 
ma spowodować natomiast stosowa-
nie odpowiednich jakościowo paliw 
stałych w odpowiednich urządzeniach 
grzewczych. Ograniczenia i zakazy 
wprowadzone zapisami uchwały będą 
obowiązywać cały rok kalendarzo-
wy i na terenie całego województwa 
śląskiego. Marszałek Województwa 
Śląskiego, Wojciech Saługa, podczas 
konferencji poświęconej projektowi 
ustawy antysmogowej zadeklarował, 
że w przypadku powtarzających się 
przekroczeń norm jakości powie-
trza Koleje Śląskie będą dostępne dla 
mieszkańców za darmo. Jak wynika 
z projektu uchwały, pożądanym 
sposobem ogrzewania budyn-
ków w województwie śląskim 
jest ciepło systemowe oraz 
ogrzewanie gazowe. Możliwe jest 
także ogrzewanie paliwami stałymi 
(węgiel, drewno), ale wyłącznie przy 
zastosowaniu kotłów klasy 5. Dopusz-
cza się je jednak pod warunkiem braku 
technicznych lub ekonomicznych moż-
liwości podłączenia obiektu budowla-
nego do sieci ciepłowniczej centralnej 
lub sieci gazowej. Co oczywiste, zaka-
zuje się stosowania węgla brunatnego, 
mułów i flotokoncentratów oraz paliw 
produkowanych z ich wykorzystaniem, 
paliw stałych produkowanych z węgla 

kamiennego, w których zawartość 
frakcji o uziarnieniu mniejszym niż 3 
mm jest większa niż 15% oraz drewna, 
którego wilgotność w stanie roboczym 
przekracza 20%.

Projekt zakłada trzy daty gra-
niczne wymiany starych kotłów 
w zależności od ich wieku. 

Użytkownicy urządzeń mających 
powyżej 10 lat od daty produkcji będą 
je musieli wymienić na klasę 5 do 
końca 2021 roku. Ci, którzy użytkują 
kotły od 5 do 10 lat, powinni wymienić 
je do końca 2023 roku, a użytkownicy 
najmłodszych kotłów mają czas do 
końca 2025 roku. Na rynku są sto-
sowane również kotły klasy 3 i 4. Ze 
względu na to, że do roku 2016 wymia-
na na takie kotły była dofinansowywa-
na, graniczną datę ich obowiązkowej 
wymiany na klasę 5 wydłuża się do 
końca roku 2027. Co istotne, każdy, kto 
buduje nowy dom i zamierza ogrzewać 
go węglem lub drewnem ma obowiązek 
zainstalować od razu kocioł klasy 5. 
Ta regulacja będzie miała zastosowa-
nie po 12. miesiącach od dnia wejścia 
w życie uchwały antysmogowej.

– Traktujemy ten problem prioryte-
towo. Chcemy od przyszłego sezonu 
grzewczego zakazać palenia mułem 
i paliwami złej jakości i doprowadzić 
do wymiany starych kotłów na nowe 

w ciągu najbliższych 10. lat. Smog 
wróci, dlatego apelujemy do rządu 
o wprowadzenie takich rozwiązań 
w skali kraju. Potrzebne też będą sku-
teczne kontrole stosowania przepisów 
w tym zakresie – przekonywał w trak-
cie konferencji marszałek Wojciech 
Saługa. 

Opracowano na podstawie pre-
zentacji dr Iwony Jelonek z Uni-
wersytetu Śląskiego w  Katowi-
cach oraz informacji Samorządu 
Województwa Śląskiego.

CIChy, pOwOLNy ZABÓJCA

Sprzyja mu mroźna i bezwietrz-
na pogoda. Zaleca się, aby w miarę 
możliwości pozostać w pomieszcze-
niach zamkniętych. Wychodzenia na 
zewnątrz powinny unikać zwłaszcza 
osoby starsze, dzieci i kobiety w ciąży. 
Ale także osoby cierpiące z powodu 
chorób serca oraz układu oddechowe-
go. Jest przyczyną kłopotów z krąże-
niem i sercem, wini się go za alergie, 
astmę i choroby płuc, a także za roz-
maite nowotwory.

Smog – bo o nim mowa – staje się 
rzeczywistością wielu polskich miast 
i gmin. Domy opalane węglem to polska 
codzienność. Taki wybór ogrzewania 
to nasza śląska rzeczywistość ale też 
i niejednokrotnie jedyny wybór (w nie-
których gminach brak sieci gazowej 
ze względu na szkody górnicze i silne 
wstrząsy górotworu determinuje wybór 
właśnie tego paliwa do ogrzewania). 
W naszym powiecie, w którym gros 
mieszkańców żyje z górnictwa, pra-
cownicy mają deputaty węglowe, które 
stanowią materialną część dochodu 
gospodarstwa, problem ograniczania 
niskiej emisji może urosnąć do roz-
miarów poważnego problemu – ekono-
micznego, ale również zdrowotnego.

Mając na względzie nieuchronnie 
zbliżające się konieczne zmiany usta-
wodawcze w prawie polskim w zakre-
sie ograniczania niskiej emisji, w tym 
trwające w sejmie  prace nad zakazem 
handlu piecami o niskiej sprawności 
energetycznej oraz rozmowy w Komi-
sji Trójstronnej Rządu i Samorządu 
(w których uczestniczy między inny-
mi starosta naszego powiatu Bernard 
Bednorz) nieuchronnie zmierzają do 
ostrego starcia w tej wojnie o czyste 
powietrze.

Zadanie jakie mają przedstawiciele 
samorządów są oczywiste: nie da się 
zmienić nawyków społeczeństwa bez 
informacji i dobrego przygotowania do 
zmian. Nie da się zmienić nawyków 
bez realnego wsparcia finansowego 
społeczeństwa w walce ze smogiem. 
Tym wsparciem dla obywateli mogą 
być programy ograniczenia niskiej 
emisji wdrażane przez samorządy 
przy współfinansowaniu z budże-
tu państwa. Programy takie były już 
wcześniej wdrażane we wszystkich 
naszych gminach i cieszyły się bardzo 
dużym powodzeniem.

DOKOŃCZENIE NA STR. 9

Zróżnicowanie wysokości emisji wyrażonej 
w mg/m3 dla kotła pozaklasowego i kotłów 3.,4. i 5. klasy 

wg PN-EN 303-5:2012.
Źródło:  prezentacja dr iwony Jelonek 

z uniwersytetu Śląskiego w katowicach.
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WYDZIAŁ 
GÓRNICTWA I GEOLOGII 
POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

ORGANIZACJA 
STUDIÓW I NABÓR
PROWADZIMY NASTĘPUJĄCE 
KIERUNKI STUDIÓW:

4  Automatyka i Informatyka 
Przemysłowa
(studia I stopnia),

4  Gospodarka Surowcami 
Mineralnymi
(studia I i II stopnia),

4  Górnictwo i Geologia 
(studia I i II stopnia),

4  Inżynieria Bezpieczeństwa 
(studia I i II stopnia).

Wszystkie kierunki studiów 
prowadzone są w formie 
stacjonarnej i niestacjonarnej. 
Zajęcia na studiach niestacjonarnych 
prowadzone są w formie zjazdów 
sobotnio-niedzielnych. W trakcie 
semestru odbywa się 10 zjazdów. 

Studia I stopnia (inżynierskie) 
przeznaczone są dla osób 
posiadających świadectwo 
dojrzałości.

Ukończenie studiów I stopnia 
uprawnia do rozpoczęcia studiów II 
stopnia (magisterskich). Najzdolniejsi 
absolwenci studiów II stopnia mogą 
ubiegać się o przyjęcie na studia III 
stopnia (doktoranckie).

Informacje dotyczące rekrutacji 
znajdują się na stronie rg.polsl.pl 
(zakładka „Dla kandydata”).

WSPÓŁPRACA 
Z PRZEMYSŁEM
W wyniku porozumień zawartych z inicjatywy Dziekana 
Wydziału Górnictwa i Geologii pomiędzy Politechniką 
Śląską a Jastrzębską Spółką Węglową oraz Polską Grupą 
Górniczą jest możliwe odbywanie staży i praktyk górniczych 
przez studentów Wydziału Górnictwa i Geologii. Celem 
podpisanych umów jest przede wszystkim okresowe 
zatrudnianie w zakładach górniczych studentów naszego 
Wydziału w okresie wakacji i w czasie roku akademickiego, 
a tym samym dobre przygotowanie kadr dla górnictwa 
podziemnego. Pokazuje to, że kształcenie specjalistów 
w zakresie górnictwa jest potrzebne oraz że jest szansa na 
zatrudnienie.

Prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej Tomasz 
Gawlik mówi: „Jako zarządowi zależy nam na rozwoju, 
a rozwój to przede wszystkim ludzie. Bez ludzi, bez dobrych 
fachowców nie ma szans na osiągnięcie tego, co zamierzamy 
w najbliższej przyszłości. Będziemy szukać i wyławiać 
najlepszych studentów, będziemy dawać im szansę i liczymy 
na to, że w przyszłości będą oni naszymi bardzo dobrymi 
pracownikami”.

WSPÓŁPRACA 
ZE SZKOŁAMI
Wydział Górnictwa i Geologii aktywnie 
współpracuje ze szkołami w celu popularyzacji 
kształcenia technicznego. Chętnie spotykamy 
się z młodzieżą, prowadzimy wykłady 
popularnonaukowe w cyklu 
„WIEDZA ->TECHNIKA -> KARIERA” z zakresu 
m.in. mechatroniki, elektroniki, eksploatacji 
surowców mineralnych, geologii, geodezji 
i bezpieczeństwa. Jesteśmy otwarci na 
wizyty uczniów na naszym Wydziale, 
udostępniamy nasze laboratoria, zachęcamy 

WARTO STUDIOWAĆ 
NA POLITECHNICE!!!

www.rg.polsl.pl            www.fb.com/wgig.polsl            +48 32 237 24 02                rg@polsl.plwww.rg.polsl.pl            www.fb.com/wgig.polsl            +48 32 237 24 02                rg@polsl.plwww.rg.polsl.pl            www.fb.com/wgig.polsl            +48 32 237 24 02                rg@polsl.pl
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górNictWO i geOLOgia
W SPECJALNOŚCIACH:
=   Budownictwo podziemne 

i ochrona powierzchni
=  Elektrotechnika i automatyka 

w górnictwie
=   Eksploatacja złóż 

i zagospodarowanie odpadów
=   Górnictwo odkrywkowe
=   Geodezja górnicza
=  Geologia górnicza 

i poszukiwawcza
=   Geologia inżynierska i geotechnika
=   Informatyka i zarządzanie 

w górnictwie
=  Maszyny górnicze, budowlane 

i drogowe
=   Maszyny i urządzenia górnicze 

i wiertnicze
=  Przeróbka kopalin stałych 

i marketing

iNŻyNieria 
BeZPiecZeństWa 
W SPECJALNOŚCIACH:
=  Gospodarka wodna i zagrożenia 

powodziowe
=  Inżynieria ochrony i zarządzanie 

kryzysowe
=   Technika i organizacja 

bezpieczeństwa i higieny pracy

Od roku akademickiego 2017/18 
uruchamiamy

NOWE KIERUNKI STUDIÓW
autOmatyKa i iNfOrmatyKa 

PrZemysłOWa
gOsPOdarKa surOWcami 

miNeraLNymi

do odwiedzenia Muzeum Geologii Złóż oraz 
Hali Technologicznej. Uczniowie mają okazję 
spotkać się bezpośrednio z profesorami 
– autorami podręczników, nauczycielami 
studentów i wybitnymi naukowcami. 
Wszystkie szkoły ponadgimnazjalne 
zachęcamy do podjęcia z nami współpracy!

W najnowszym rankingu uczelni akademickich Politechnika Śląska 
zajęła 7. lokatę wśród uczelni technicznych w kraju, utrzymując pozycję 
z poprzedniego roku (chociaż niewiele zabrakło do awansu nawet 
o kilka miejsc). W bardzo istotnym dla potencjalnych absolwentów 
rankingu oceniającym preferencje pracodawców, zajęliśmy 4. miejsce 
wśród uczelni technicznych a 7. ogółem. Warto u nas studiować!
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www.rg.polsl.pl            www.fb.com/wgig.polsl            +48 32 237 24 02                rg@polsl.plwww.rg.polsl.pl            www.fb.com/wgig.polsl            +48 32 237 24 02                rg@polsl.pl

Jak powstaje smog?
Smog powstaje w wyniku mieszania się powietrza ze spalinami przy 

bezwietrznej pogodzie i dużej wilgotności. Najbardziej narażone na niego 
są miasta i miejscowości położone w naturalnych obniżeniach gruntu. Zja-
wisko powstaje wskutek inwersji tem  peraturowej – to znaczy, że warstwa 
chłodniejszego powietrza, znajdująca się niżej, zatrzymywana jest przez 
znajdującą się nad nią warstwę ciepłego powietrza. Dzieje się tak najczęś-
ciej podczas wyżu atmosferycznego.

W skład smogu wchodzą szkodliwe substancje chemiczne, takie jak pyły 
zawieszone, wodorotlenki, tlenki azotu i siarki. Do najgroźniejszych sub-
stancji zaliczane są pyły zawieszone  (PM10 i PM 2,5), benzo(a)piren oraz 
tlenki azotu. Źródłem pochodzenia tych substancji jest działalność czło-
wieka, a główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza tymi substancjami 
jest tzw. niska emisja.

Co to znaczy niska emisja?
Najprościej, niska emisja to wszelkie spaliny przedostające się do powie-

trza na niskiej wysokości. Przyjęło się, że termin ten dotyczy wszelkich 
kominów o wysokości poniżej 40 m, jednak większość spalin odpowiedzial-
nych za niską emisję uwalniana jest na wysokości do 20 m (kominy domów 
jednorodzinnych). Wysokość, na której spaliny uwalniane są do atmosfery 
jest kluczowa ze względu na opisaną powyżej inwersję tem  peraturową, 
bowiem 40 m jest dolną granicą dla tego zjawiska.  

Przyczyną niskiej emisji jest nieefektywne spalanie paliw (węgla, drew-
na, oleju), a często także śmieci w indywidualnych piecach i lokalnych 
kotłowniach – tutaj powstają głównie: bezno(a)piren (86 proc. całkowitej 
emisji tego związku) oraz pyły PM10 i PM2,5  (niemal 50 proc. całkowitej 
emisji każdego z nich). Benzo(a)piren to rakotwórczy organiczny związek 
chemiczny, który wytwarza się między innymi .in. podczas spalania paliw 
stałych, takich jak węgiel czy drewno. Szczególnie duże ilości tego związ-
ku znajdują się w  cząstkach sadzy, unoszonej kominami do powietrza w  
wyniku spalania paliwa w  niskiej temperaturze.

Kolejnym czynnikiem jest transport drogowy, którego udział w emi-
sji pyłów wynosi 9,0 proc. dla PM10 i 13,3 proc. dla PM2,5 (dane: Główny 
Inspektorat Ochrony Środowi  ska, 2016).  

Właśnie z uwagi na niewielką wysokość uwalniania spalin oraz brak 
norm środowi  skowych dla tego typu źródeł, zjawisko to jest tak szkod-
liwe. Zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca powstawania, czyli 
zazwyczaj w zabudowie mieszkalnej, bezpo  średnio szkodząc żyjącym 
tam ludziom. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że rocznie ze 
względu na złą jakość powietrza umiera w Polsce 43–45 tys. osób.

Dlatego tak ważne jest podjęcie ogólnopolskich działań zmierzających 
do ogranicze  nia smogu oraz szkodliwej niskiej emisji. Na terenach miej-
skich dobrym sposobem na rozwiązanie tego problemu jest przyłączenie 
domostw do systemu ciepłowniczego.

A co na terenach wiejskich i małych miastach gdzie dominuje rozproszo-
na zabudowa jednorodzinna?

W NASTĘPNYM NUMERZE „POWIATBL.PL”:
– o dostępnych programach niskiej emisji,
–  o zasadach obowiązujących przy ich wdrażaniu, terminach, 

typach pieców i innych urządzeń grzewczych do stosowania 
w walce ze smogiem.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 7

Zarząd Województwa Śląskie-
go 12 stycznia 2017 roku przyjął 
uchwałę antysmogową która od 
września 2017 roku wprowadzi 
na terenie całego województwa 
między innymi całkowity zakaz 
spalania paliw stałych złej jako-
ści, takich jak muły i floty.

Aby mieszkańcy naszego powia-
tu mieli pełną wiedzę i świadomość 
czekających ich zmian (nie zawsze 
akceptowalnych) w tym zakresie na 
bieżąco będziemy starali się informo-
wać o zagrożeniach jak i szansach, 
przed którymi niebawem staniemy. 
Według danych WFOŚiGW w Katowi-

cach, przekazanych przez prezesa 
funduszu podczas sesji sejmiku woje-
wództwa przy prezentacji uchwały 
antysmogowej w dniu 16.01.2017 
roku, w województwie śląskim jest do 
wymiany ok. 700.000 pieców węglo-
wych tzw. „kopciuchów”, co przy 
średnim koszcie wymiany jednego 
pieca na niskoemisyjny rzędu 10 
tys. zł kosztować będzie nasz region 
prawie 7 miliardów zł! To ogromne 
środki, które niestety trzeba będzie 
znaleźć do końca 2025 roku. Dlatego 
warto już dzisiaj o tym rozmawiać 
aby motywować wszystkich: miesz-
kańców, samorządy, producentów 
pieców, producentów paliw, instytuty 
badawcze i naukowców.  BB

SMOG. Cichy, 
powolny zabójca
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4Każdy człowiek dąży do osiągnię-
cia ideałów, idealnego domu, idealne-
go samochodu, idealnego zawodu itd. 
Tak samo każdy pszczelarz dąży do 
posiadania w swojej pasiece idealnej 
pszczoły, posiadającej takie cechy jak: 
  nierojliwość, a więc niechęć rodziny 

do naturalnego podziału jakim jest 
„rójka”,

  mocne trzymanie na plastrze – gwa-
rantuje przyczepność pszczoły 
do plastra, a w konsekwencji jego 
ogrzewanie, cecha ważna zwłasz-
cza w trakcie wiosennego rozwoju 
rodziny, co zapobiega wyziębieniu 
czerwu (larw pszczół), 

  łagodność, gwarantuje komfort 
pracy dla pszczelarza i komfort dla 
sąsiadów, niby są pszczoły, ale ich 
nie ma,

  miodność, gwarantuje duże ilości 
miodu, a za tym duże zyski.
 Od wielu lat prace, naukowców 

w dziedzinie pszczelarstwa, poświę-
cone są uzyskaniu pszczół o takich 
właśnie cechach, poprzez krzyżowa-
nie między sobą pszczół z różnych ras 
i linii. Obecnie pszczelarze w naszym 
powiecie posiadają pszczoły różnych 
linii hodowlanych pochodzące od 
dwóch ras: pszczoły kraińskiej (Apis 
mellifera carnica) wywodzącej się od 
pszczoły zachodnioeuropejskiej oraz 
pszczoły kaukaskiej (Apis mellifera 
caucastica).

W ostatnim czasie w środowisku 
pszczelarskim ożywiły się dysku-
sje dotyczące mieszańca, jakim jest 
pszczoła Buckfast1. 

Zwolennicy pszczoły Buckfast argu-
mentują: „czerwienie matek pszczelich 
Buckfast kończy się w październiku”. 
I to jest pierwszy argument przeciwko 
tej pszczole. Dlaczego?

W większości pasiek, ze względu 
na słabe pożytki, wyłączając nawłoć, 
jest już po karmieniu, które winno 
zakończyć się najpóźniej do połowy 
września. Matki winny zakończyć 
czerwienie, a rodzina jest przygotowa-
na do zimowania z odpowiednią ilością 
pokarmu.

I tu zaczyna się raj dla Buckfastów. 
Nie ma pożytków, których trzeba szu-
kać, ale są pasieki sąsiadów z zapasa-
mi pokarmu. Trzeba tylko tam polecieć 
i zabrać. I tak właśnie robi Buckfast 
będąc w sile rozwoju, w naturalny spo-
sób zabezpieczając rodzinie zapasy 
żywności na przeżycie zimy. 

Kolejny argument: „Pszczoła ta 
(Buckfast - przypis autora) stworzo-
na została dla pszczelarzy w trakcie 
żmudnej wieloletniej selekcji i krzyżo-
wania, aby uwypuklić cechy korzyst-
ne dla pszczelarza, tworząc pszczołę 
uniwersalną – nierojliwą, tworzącą 

duże rodziny, wcześnie się rozwijają-
cą, łagodną, dobrze zimującą, odporną. 
Oczywiście Buckfast wymaga też przy-
zwoitych pożytków, ale jakie pszczoły 
przy ich plenności tego nie wymaga-
ją”2.

Powyższe zdanie, to drugi argument 
przeciwko tej pszczole. Myślę, że 
każdy pszczelarz – hodowca, będzie 
mówił o swoim produkcie – pszczo-
łach, w taki właśnie sposób. Że 
posiada pszczoły, które są nierojliwe, 
tworzące duże rodziny, wcześnie się 
rozwijające, łagodne, dobrze zimujące 
i odporne. Dlaczego? Bo reklama jest 
dźwignią handlu.

A propos reklamy. Czy reklama 
pszczoły Buckfast w poważnych perio-

dykach pszczelarskich może mieć 
miejsce? Czy zysk uzyskiwany z rekla-
my jest ważniejszy od jakości? I na 
koniec, czy zwykła uczciwość wobec 
czytelników nie ma żadnej wartości? 

Zwolennicy pszczoły Buckfast przy-
znają, że jest to pszczoła wymagająca 
przyzwoitych pożytków - i to jest praw-
da. Pszczoły Buckfast jeśli nie mają 
„przyzwoitego pożytku” są szkodliwe 
i niebezpieczne dla sąsiadujących 
rodzin i pasiek, które stanowią dla nich 
bazę rabunkową. I to jest kolejny, trze-
ci argument przeciwko tej pszczole.

Dlaczego? Moim zdaniem (i mam 
nadzieję, że nie tylko moim, ale też 
wielu innych pszczelarzy) hodowcy 
pszczół Buckfast muszą pamiętać 
o zwykłej ludzkiej, nie tylko pszczelar-
skiej uczciwości wobec swoich kolegów 
pszczelarzy hodujących inne pszczoły 
niż Buckfast. 

Jako pszczelarz i jako prezes koła 
- osoba dla której ważne są interesy 
wszystkich pszczelarzy, szczególnie 
zaś tych, którzy chcą rozpocząć swoją 
przygodę z pszczelarstwem - postano-
wiłem przedstawić hodowlę pszczoły 
Buckfast w ujęciu Ustawy o organizacji 
hodowli i rozrodzie zwierząt gospodar-
skich3.

Jestem przekonany, że w oparciu 
o przepisy przytoczonej w tytule usta-
wy, dyskusja na temat hodowli pszczo-
ły Buckfast w Polsce, jest bezprzed-
miotowa. 

Dlaczego?
Przytoczona powyżej ustawa w art. 

2 ust. 1, pkt h, jako zwierzę gospodar-
cze wymienia pszczołę miodną (apis 
mellifera). 

W punkcie 11 art. 2 przedmioto-
wej ustawy ustawodawca określił, że 
zwierzęciem hodowlanym jest zwie-
rzę gospodarskie, które spełnia jeden 
z trzech warunków:
1)  Zostało wpisane, zarejestrowane 

lub kwalifikuje się do wpisu lub 
rejestracji w księdze hodowlanej lub 
rejestrze.

2)  Jego rodzice lub dziadkowie zosta-
li wpisani do księgi hodowlanej lub 
zarejestrowani w tej księdze lub 
rejestrze tej samej rasy lub ras, lub 

linii hodowlanej.
3)  Jego wykorzystanie jest przewidzia-

ne w programie hodowlanym prowa-
dzonym dla danej księgi hodowlanej 
lub rejestru.
Powyższy zapis ustawowy wskazu-

je, iż hodowlaną pszczołą miodną jest 
rasa pszczół lub linia pszczół, 
która zgodnie z treścią ust. 2 art. 13 
ustawy, została wpisana, zakwalifiko-
wana do wpisu lub rejestracji w księ-
dze hodowlanej lub rejestrze, lub któ-
rej rodzice (matka), dziadkowie zostali 
wpisani do księgi lub rejestru rasy lub 
linii lub wykorzystanie jest przewi-
dziane w programie hodowlanym pro-
wadzonym dla danej rasy lub linii.

Zgodnie z art. 13 ust. 5 ustawy zwie-
rzę, w tym matkę pszczelą, wpisuje się 
tylko do jednej księgi prowadzonej na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do części głównej księgi prowa-
dzonej dla pszczół może być wpisana 
matka pszczela, która pochodzi co naj-
mniej od dwóch pokoleń przodków tej 
samej rasy lub linii hodowlanej wpisa-
nych do księgi polskiej lub zagranicz-
nej, (art. 16 ust. 1, pkt 1 ustawy).

Oznacza to, iż na terytorium Polski, 
dla ras pszczół jest prowadzona jedna 
księga, która prowadzona jest przez 
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt. 
Jak wynika z publikowanych KCHZ 
wykazów linii hodowlanych (stan na 
dzień 30 czerwca 2016 r.) wpisano do 
księgi hodowlanej rasy pszczół: kraiń-

ską, kaukaską oraz środkowoeuropej-
ską. W wykazie linii hodowlanych dla 
których otwarto księgi zostały wpisane 
linie pszczół wywodzące się z wyżej 
wymienionych trzech ras. 

W rozrodzie pszczół wykorzystu-
je się trutnie pochodzące od matek 
pszczelich wpisanych do ksiąg lub 
rejestrów hodowlanych pszczół lub ich 
córek, (art. 33 ust. 1 ustawy).

Biorąc pod uwagę przytoczone 
powyżej przepisy ustawy, pszczoła 
o nazwie Buckfast nie została wpisa-
na do księgi, ani też nie otwarto dla 
niej rejestrów. Dla pszczoły Buckfast 
nie otwarto księgi hodowlanej, ani nie 
otwarto rejestru (patrz wykaz linii 
hodowlanych pszczół, dla których 
otwarto księgi KCHZ, stan na dzień 30 
czerwca 2016 r.)4.

Dlaczego?
Pszczoła Buckfast, jak podają źródła, 

jest krzyżówką czarnej pszczoły miod-
nej (apis mellifera mellifera), pszczo-
ły włoskiej (apis mellifera ligustica) 
i innych, a w konsekwencji będąca 
skrzyżowaniem siedmiu ras pszczół:
  apis mellifera ligustica, występują-

cej we Włoszech,
  apis mellifera mellifera, występują-

cej we Francji, 
  apis mellifera mellifera, występują-

cej w Anglii,
  apis mellifera anatolica, występują-

cej w Turcji,
  apis mellifera cecropia, występują-

cej w Grecji,
  apis mellifera sahariensis, występu-

jącej w Afryce, 
  apis mellifera menticola, występują-

cej w Afryce
oraz wykorzystano wybrane geny 

apis mellifera scutellata (zafrykanizo-
wanej pszczoły miodnej).

Wydawało by się, iż użyte przez usta-
wodawcę pojęcie apis mellifera, czyli 
pszczoła miodna, pochłania pszczołę 
apis mellifera Buckfast, gdyby nie jej 
nazwa systematyczna: Apis Mellife-
ra Buckfast-Hybrid, która to nazwa 
wskazuje na jej zupełną odrębność 
systematyczną, a przymiotnik „hybrid” 
tłumaczony z języka łacińskiego na 
polski znaczy mieszaniec.

Przedmiotowa ustawa dopuszcza 
możliwość wpisu do rejestru mieszań-
ców, a więc produktów wywodzących 
się z planowanego skrzyżowania zwie-
rząt gospodarskich różnych linii i ras 
(pkt 18 art. 2 ustawy) z tą różnicą, iż 
mieszańce muszą pochodzić od czy-
stych linii dla których zostały założo-
ne księgi i rejestry hodowlane (art. 16 
ustawy).

Dla mieszańców zgodnie z niniej-
szą ustawą winna być założona księga 
hodowlana oraz otwarty rejestr (art. 20 

pkt 1 ustawy) określony w programie 
krzyżowania zwierząt hodowlanych, 
zatwierdzony przez właściwego mini-
stra ds. rolnictwa, na wniosek związku 
hodowców lub inny podmiot. Przykła-
dem są tutaj wszystkie programy krzy-
żówkowe, dla których prowadzone są 
księgi i rejestry.

Należy pamiętać, iż w rozrodzie 
pszczół zabronione jest wykorzystywa-
nie trutni nie spełniających wymagań 
określonych w art. 33, ust. 1, tj. trutni 
pochodzących od matek pszczelich nie 
wpisanych do ksiąg lub rejestrów dla 
linii hodowlanych pszczół lub od ich 
córek.

Ustawodawca stojąc opisane powy-
żej zachowanie zostało spenalizował 
w art. 47 ust. 2. 

Kto:
  wykorzystuje w rozrodzie pszczół 

trutnie niespełniające wymagań 
określonych w art. 33 ust. 1,

  utrzymuje pszczoły wbrew zakazo-
wi określonemu przez sejmik woje-
wództwa w uchwale wydanej na 
podstawie art. 33 ust. 2,

  utrzymuje pszczoły innych linii niż 
określone przez sejmik wojewódz-
twa w uchwale wydanej na podsta-
wie art. 33 ust. 2,
podlega karze grzywny.
Reasumując: Hodowla pszczół 

Buckafast, w ujęciu ustawy z dnia 29 
czerwca 2007 r. o organizacji hodowli 
i rozrodzie zwierząt gospodarskich, 
(Dz. U. z 2007 r. nr 133, poz. 921) jest 
na terenie Polski niedopuszczalna, 
a nawet zakazana, zwłaszcza jeśli 
hodowla tych pszczół prowadzona 
jest przez hodowców matek celem 
odsprzedaży do dalszej hodowli.

Mając na względzie dobro większości 
pszczelarzy oraz utrzymanie czysto-
ści genetycznej hodowanych pszczół, 
zachęcam prezesów kół do podejmo-
wania uchwał zakazujących hodowli 
pszczół Buckfast, a następniena pod-
stawie tych uchwał o występowanie do 
wojewódzkich związków i organizacji 
pszczelarskich o wnioskowanie do 
marszałków województw o wydanie 
uchwał zakazujących hodowli pszczół 
Apis Mellifera Buckfast-Hybrid. 

Dlatego podejmując decyzję 
o hodowli pszczół należy dokonać 
wyboru odpowiedniej linii hodowla-
nej pszczół, najlepiej w porozumieniu 
z pszczelarzem.

 mgr Tadeusz Mateja

1  Polemika Przemysława Gierchatowskie-
go i  Jacka Jaronia, (Pszczelarstwo) nr 
1/2017, str. 16.

2  Miesięcznik „Pszczelarstwo”, nr 1/2017, 
str. 16.

3 (Dz. U. z 2007 r. nr 133, poz. 921).
4 www.kchz.agro.pl

Hodowla pszczoły Buckfast w ujęciu 
ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku 
o organizacji hodowli i rozrodzie 
zwierząt gospodarskich,  
(Dz. U. z 2007 r. nr 133, poz. 921).

złośliwa pszczoła hybrydowa 
Poprzedni artykuł w „powiatbl.pl”, w grudniu 2016 roku, był poświęcony temu „Jak zostać pszczela-
rzem?”. Opisałem warunki jakie musi spełnić ktoś, kto podejmuje decyzję o hodowli pszczół. Ten artykuł 
dedykuję tym wszystkim pszczelarzom, zwłaszcza niezrzeszonym, którzy ulegli reklamom i bajkowym 
opowieściom o idealnej pszczole jaką ma być pszczoła Buckfast.
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Kwalifikacja wojskowa 2017
 
Od 27 marca do 13 kwietnia 2017 r. (z wyłączeniem 12 kwietnia), od ponie-
działku do piątku w godzinach od 12.30 do 17.30 na terenie powiatu bieruń-
sko-lędzińskiego przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa. Jej miej-
scem będzie budynek Powiatowego Centrum Społeczno-Gospodarczego 
w Lędzinach, przy ul. Lędzińskiej 24 (przystanek przy Urzędzie Miasta).

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w wyżej wymie-
nionym terminie i miejscu, podlegają:
1. Mężczyźni urodzeni w 1998 r.;
2.  Mężczyźni urodzeni w latach 1993-1997, którzy nie posiadają określonej 

kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. Osoby urodzone w latach 1996 i 1997, które: 
  a.  zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdol-

ne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli 
okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojsko-
wej,

 b.  zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdol-
ne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli 
okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, 
i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnio-
sek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed 
zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4.  Kobiety urodzone w latach 1993-1998, posiadające kwalifikacje przydatne 
do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzy-
skania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 
kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych 
oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absol-
wentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa  w § 2 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet 
poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. 
Nr 54, poz. 321);

5.  Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej będą imiennie wzywane do 
stawienia się przez wójtów lub burmistrzów.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z obowiązku stawie-
nia się do kwalifikacji wojskowej w terminie i miejscu określonym 
w Obwieszczeniu Wojewody Śląskiego z dnia 13 stycznia 2017 roku 
o kwalifikacji wojskowej w 2017 roku.
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
  wójtowi lub burmistrzowi – dowód osobisty lub inny dokument pozwa-

lający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny nie-
stawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji 
wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

  powiatowej komisji lekarskiej – posiadaną dokumentację medyczną, 
w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 
dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej 
(zgodnie z art. 26 ust. 1b ustawy o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej);

  wojskowemu komendantowi uzupełnień – aktualną fotografię o wymia-
rach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające poziom 
wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodo-
we. 

Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego opracował i realizuje Powiatowy 
program usuwania azbestu, którego nadrzędnym celem jest usunięcie 
do końca 2032 roku wszystkich wyrobów zawierających azbest i ich 
bezpieczne unieszkodliwienie na uprawnionych składowiskach odpadów 
poza terenem naszego powiatu. 
Realizacja programu polega na udzielaniu przez Zarząd Powiatu właścicie-
lom/zarządcom obiektów budowlanych wsparcia finansowego (począwszy 
od 2006 roku do nadal) przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest.
W latach 2006-2007 we wszystkich gminach powiatu przeprowadzona 
została inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. W jej wyniku 
ustalono, że w powiecie występuje ok. 180.000 m2 powierzchni pokrytej 
płytami azbestowo-cementowymi (pokrycia dachowe oraz elewacje 
budynków mieszkalnych i gospodarczych), co stanowi ok. 2.000 Mg 
(ton). 
Ilość zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest, w poszczegól-
nych gminach powiatu, przedstawiała się następująco:
Bieruń  - 110.000 m2,  co stanowi ok. 1.220 Mg
Lędziny  - 26 000 m2,  co stanowi ok. 290 Mg
Chełm Śląski  -  19 000 m2,  co stanowi ok. 210 Mg
Imielin  - 15 000 m2,  co stanowi ok. 170 Mg
Bojszowy   - 10 000 m2,  co stanowi ok. 110 Mg
W latach 2006-2016 w ramach dofinansowania z budżetu powiatu zadań 
związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów 
zawierających azbest, z terenu powiatu bieruńsko lędzińskiego usunięto 
ok. 57.500 m2 (ok. 790 Mg) płyt azbestowo-cementowych, co stanowi 
39,5 % zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest. Na zadania 
te w latach 2006-2016 wydatkowano z budżetu powiatu 655.070 zł 
udzielając wsparcia finansowego osobom fizycznym oraz wspólnotom 
mieszkaniowym. 

ZarZąd POWiatu 
BieruńsKO-LędZińsKiegO

konsekwentnie realizując zapisy Powiatowego progra-
mu usuwania azbestu

OgłasZa W 2017 r. NaBór WNiOsKóW,
W sPraWie WsParcia fiNaNsOWegO 
WłaŚcicieLi/ZarZądcóW OBieKtóW 

BudOWLaNych PrZy usuWaNiu WyrOBóW 
ZaWierających aZBest, 

w 2 projektach, tj.:

PrOjeKt i:  usuWaNie materiałóW 
ZaWierających aZBest  
Z dachu LuB eLeWacji BudyNKu

Jeżeli jesteś właścicielem/zarządcą obiektu budowlanego pokrytego 
płytami azbestowo-cementowymi (pokrycie dachowe lub elewacje) 
i zamierzasz w 2017 r. usunąć płyty azbestowo-cementowe z dachu 
czy też elewacji obiektu budowlanego możesz ubiegać się o dotację 
z budżetu powiatu.
„Zasady, tryb udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu 
powiatu bieruńsko-lędzińskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji 
związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów 
zawierających azbest” (zwane dalej „Zasadami”) zostały uchwalone przez 
Radę Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego i ogłoszone uchwałą Nr XVI/78/15 
Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 19 listopada 2015 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się: osoby fizyczne, wspólnoty 
mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora 
finansów publicznych posiadające nieruchomości zlokalizowane na 
terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

Warunki uzyskania dofinansowania:
=  złożenie wniosku,
=  zrealizowanie w 2017 r. zadania inwestycyjnego związanego z demon-

tażem, usunięciem i unieszkodliwieniem materiałów zawierających 
azbest,

=  spełnienie wymogów formalnych określonych w „Zasadach”.

celem złożenia wniosku należy pobrać następujące dokumenty:
Zasady, tryb udzielania oraz rozliczania dotacji 
1. dotyczy osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych
1.1.   Wniosek dla osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych,
1.2.   Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów 

zawierających azbest,
1.3.  Oświadczenie osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą,
1.4.  Oświadczenie osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą.
2.  dotyczy pozostałych beneficjentów, z zastrzeżeniem pkt. 2.3-2.6 

dotyczących wyłącznie przedsiębiorców
2.1.  Wniosek dla pozostałych beneficjentów,
2.2.   Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów 

zawierających azbest,
2.3.  Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis,
2.4.  Oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy de minimis,
2.5.  Informacje niezbędne do otrzymania pomocy de minimis, 
2.6.   Informacje niezbędne do otrzymania pomocy de minimis dla przed-

siębiorców wykonujących usługi świadczone w ogólnym interesie 
gospodarczym.

PrOjeKt ii:  usuWaNie OdPadóW 
ZaWierających aZBest 
ZesKładOWaNych Na POsesji

jeżeli jesteś właścicielem/zarządcą nieruchomości na której są 
zeskładowane odpady zawierające azbest możesz ubiegać się o bez-
płatny odbiór tych odpadów.
Zasady odbioru i unieszkodliwiania zeskładowanych odpadów zawiera-
jących azbest z nieruchomości będących własnością osób fizycznych”, 
zwane dalej „Zasady odbioru”, zostały uchwalone przez Zarząd Powiatu 
Bieruńsko-Lędzińskiego uchwałą Nr 51/15 z dnia 26 stycznia 2015 r. 
Bezpłatny odbiór zeskładowanych odpadów zawierających azbest przy-
sługuje osobom fizycznym mającym tytuł prawny do nieruchomości 
zlokalizowanych na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego.
Warunki bezpłatnego odbioru azbestu
=  złożenie wniosku,
=  spełnienie wymogów formalnych określonych w „Zasadach odbioru”.

celem złożenia wniosku należy pobrać następujące dokumenty:
Zasady odbioru i unieszkodliwiania zeskładowanych odpadów 
1. Wniosek dla osób fizycznych, 
2. Oświadczenie osoby fizycznej nie będącej przedsiębiorcą,
3. Oświadczenie osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą,
4. Oświadczenie wynikające z §3 pkt.1 „Zasad odbioru”,
5. Oświadczenie wynikające z §3 pkt. 2 „Zasad odbioru”.

iNfOrmacje OgóLNe
Dokumenty, o których mowa w pkt. I i II celem złożenia odpowiednie-
go wniosku   można pobrać ze strony internetowej www.powiatbl.pl 
w zakładce azbest lub w Starostwie Powiatowym  w Bieruniu, ul. św. Kingi 
1, pokój nr 225.
Wnioski, o których mowa w pkt. I i II, przyjmowane będą w Starostwie 
Powiatowym w Bieruniu  do 31 marca 2017 r. 
szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji oraz 
zasad odbioru zeskładowanego azbestu jak też składania wniosków, 
o których mowa w pkt. i i ii, można uzyskać w Wydziale Środowiska 
i rolnictwa starostwa Powiatowego w Bieruniu, ul. św. Kingi 1, pok. 
225; pod nr telefonu 32-226-91-64 lub 32-226-91-60.

ZaPrasZamy!

POWIATOWY PROGRAM 
USUWANIA AZBESTU

POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI
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Piękne, kolorowe i takie 
energetyczne... Swą wielobar-
wnością wpisują się w klimat 
tej pory roku, jeszcze takiej 
burej, smutnej, nieciekawej 
– mówi Justyna Gołyszny. 
– Tego jeszcze w naszej galerii 
nie było… 

4Tę opinię podziela wiele osób.
W powiatowej galerii pojaśniało. Roz-
barwiły ją niezwykłe dzieła niezwy-
kłego twórcy – Jana Jagody. 

„Jest rozpoznawalny, a jego obrazy 
(…) poza walorami czysto estetycz-
nymi, zawierają anegdotę pogłębia-
jącą siłę przekazu” – napisała o jego 
malarstwie Sonia Wilk, kustosz, kie-
rownik Działu Plastyki Nieprofesjo-
nalnej Muzeum Śląskiego. Znawcy 
zachwycają się śmiałymi, czasem 
bardzo mocno kontrastującymi ze 
sobą kolorami jego prac, swobod-
ną kreską – konturem budującym 
i porządkującym kompozycję. 

– Maluję już czterdzieści parę lat, 
a właściwie od szkoły podstawowej. 
Zawsze mnie to fascynowało. Nie 
wiem, skąd się to wzięło, że zamiast 
grać w piłkę wolałem malować. To dla 
mnie była absolutna atrakcja – mówi 
Jan Jagoda.

– To oczywiste, że jak każdy 
malarz przechodziłem kolejne etapy, 
okresy poszukiwań. Zaczynałem od 
jakiegoś kwiatuszka, chałupecz-
ki, landszaftu… Potem zaczyna-
łem widzieć i rozumieć więcej. Na 
przykład na tym obrazie próbowa-

łem malować muzykę i muzyce jest 
poświęconych kilka moich prac. 
Ten obraz, przedstawiający grupę 
młodych muzykantów w plenerze 
to moje wspomnienie. Jako chłopak 
byłem werblistą w orkiestrze dętej 
przy kopalni Piast. Chodziliśmy ćwi-
czyć na pola, na łąki. Przypomniała 
mi się ta sytuacja i przeniosłem to 
na płótno. Nie można przeniknąć 
do końca tego, co tworzę. Bo to, co 
maluję, to jest takie intuicyjne, rodzi 
się z tyłu głowy – mówi Jan Jagoda, 
który tę intuicję (intuicyjność) uczy-
nił mottem swojej twórczości. 

„Malarz intuicyjny” – taki tytuł nosi 
nasza obecna powiatowa wystawa, 
prezentująca nieco starsze, dzieła 
imielińskiego mistrza pędzla. Z taką 

etykietą twórca 
funkcjonuje w opi-
sach, w literaturze 
fachowej.

Jan Jagoda (rocz-
nik  1954)  urodzi ł 
się w Chełmie Śląskim, 
mieszka w Imielinie. W latach 
dziecięcych uczęszczał do kółka 
plastycznego w Lędzinach. Jest 
członkiem Klubu Plastyka Kon-
trast w Lędzinach i sławnej Grupy 
Janowskiej, która w środowisku 
plastyków (nie tylko niezawodo-
wych) uchodzi za fenomen na euro-
pejską skalę. 

– Kiedy pan Jan przyszedł do 
nas ze swymi obrazami, urzekła 
nas jego skromność – mówi Beata 

Kozioł, przewodni-
cząca Kontrastu. – 
Nie byliśmy pewni, 

kto do nas dołączy. 
Miękliśmy z każdym 

prezentowanym nam 
obrazem. Wkrótce pan 

Janek  stał się postacią wybi-
jającą się w naszej grupie, impo-
nującym warsztatem, oryginalnym 
malarstwem, twórczymi sukcesami 
i … wydajnością.

Jan Jagoda wystawiał swoje obra-
zy w placówkach kultury w naszym 
powiecie, ale także w Galerii Szyb 
Wilson w Katowicach, w galerii „Na 
Poziomie” w Bytomiu. Bierze udział 
w licznych plenerach, konkursach 
oraz w wystawach zbiorowych. 

W twórczości często nawiązuje do 
tematyki śląskiej. Jury XXIV Ogól-
nopolskiego Konkursu dla Arty-
stów Nieprofesjonalnych im. Pawła 
Wróbla w Katowicach doceniło jego 
„kolorową fantazję” przyznając mu 
wyróżnienie za obraz pod tytułem 
„Dziewczyna górnika” (publiczność 
doceniła to dzieło przyznając swoją 
nagrodę podczas wieczoru finałowe-
go).

Wernisaż wystawy obrazów Jana 
Jagody odbył się 20 lutego. Uczest-
niczyli w nim przyjaciele i znajomi 
artysty. Obecna była m.in. Sabina 
Pasoń – szefowa Grupy Janowskiej, 
przedstawiciele władz powiatu i jed-
nostek kultury. Kolorowa wystawa 
będzie czynna do końca marca.  MR

kolorowe fantazje Jana Jagody

4Fotografuje od gimnazjum. Na 
pierwszy aparat sama uzbierała pie-
niądze (no, rodzice trochę dołoży-
li, widząc jej pasję i determinację).  
Bardziej lubi  robić zdjęcia przyrody 
niż ludzi, pejzaże stawia wyżej niż 
portrety, chociaż widać, że coraz 
częściej z jej aparatu wypadają kadry 
reportażowe, społeczne, przedsta-
wiające różne wydarzenia, akcje…

Patrycja Śliwka ze Starego Bierunia 
jest uczennicą Powiatowego Zespo-
łu Szkół w Bieruniu (kształci się 
w zawodzie sprzedawcy). W szkole 
i w swoim środowisku uważana jest 
za obiecującą fotografkę. 

- Moją pierwszą poważniejszą 
fotograficzną przygodą był kon-

kurs „Lux et Silesia” zorganizowa-
ny w 2015 roku przez Agnieszkę 
Wyderką-Dyjecińską – mówi Patry-
cja. – Odtąd śmielej uczestniczę 
w konkursach, w różnych projek-
tach. 

Jej zdjęcia zostały dostrzeżo-
ne przez organizatorów i juro-

rów konkursów fotograficznych. 
W ubiegłym roku  Patrycja zdo-
bywała nagrody w konkursach 
„Bieruń – moje miasto, mój dom” 
(zorganizowanym przez Stowa-
rzyszenie Miłośników 600-letniego 
Bierunia) oraz „Wakacje z obiek-
tywem”, ogłoszonym przez MOK  

w Lędzinach. Fotografowała i filmo-
wała przebieg Światowych Dni Mło-
dzieży w swoim mieście i powiecie. 
Sama załatwiła dla siebie akredyta-
cję fotograficzną na obsługę wizyty 
prezydenta Andrzeja Dudy w Bieru-
niu i na zamkniętą dla szerokiego 
grona oficjalną uroczystość 35-lecia 
strajku w KWK „Piast”, która odbyła 
się w jej szkole. Cały cykl jej zdjęć 
wykorzystał Urząd Miejski.  

Talent nastolatki coraz częściej 
wykorzystywany jest w szkole, która 
– nawiasem mówiąc - wychowała już 
wielu zdolnych fotografów. Patry-
cja wykonuje zdjęcia z uroczystości 
i imprez szkolnych, wykorzystywane 
następnie do promocji bieruńskiego 
PZS między innymi na stronie inter-
netowej i w informatorze „powiatbl.
pl”. 

Patrycja szczególnie dumna 
jest z założonego przez siebie 
na Facebooku profilu poświęco-
nego Sanktuarium św. Walentego 
w Bieruniu. Na bieżąco dokumen-
tuje fotograficznie i coraz częściej 
także filmowo wszystkie mające 
tam miejsca wydarzenia: remont, 
przebieg uroczystości religijnych 

itp. Kiedy ksiądz z tyskiego kościo-
ła św. Krzysztofa poprosił o zdjęcie 
„z sufitu” nie wahała się skorzystać 
z trzęsącego się podnośnika wyko-
rzystywanego do remontu. Zdjęcia 
wyszły nie tylko nieporuszone, ale 
wręcz świetne. 

Z nowym rokiem Patrycja zaan-
gażowała się w projekt „365 dni 
Bieruń”.  Codziennie ona i współ-
uczestnicy projektu zamieszczają 
na Facebooku jedno zdjęcie Bieru-
nia – konkretny pejzaż, stan pogo-
dy, ciekawe miejsce, zdecydowanie 
rezygnując z relacjonowania bie-
żących wydarzeń. Pomysł zdobywa 
z dnia na dzień kolejne polubienia. 
Zdjęcia Patrycji coraz częściej tra-
fiają do różnych witryn interneto-
wych. 

– W kwestiach technicznych wiele 
doradza mi i bardzo pomaga fotogra-
fik Adam Mamok. Teraz zaczynam 
się wdrażać w komputerową obróbkę 
zdjęć – mówi. 

Patrycja wkrótce skończy szkołę. 
Niezależnie jak potoczy się jej dalsza 
edukacja i praca, chciałaby mieć czas 
na swoją pasję. A może przekształci 
ją w zawód? MR

dziewczyna z obiektywem
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