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Z udziałem 16. drużyn i ponad 200 zawodników na stadionie Klubu Sportowego „Unia” Bieruń Stary odbył się
Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci z rocznika 2000 i młodszych „EUROORLIK 2012”.
Więcej o tym udanym wydarzeniu sportowym na stronie 9.
Na zdjęciach: król strzelców turnieju Martin Klein z Unicova w potyczce z zawodnikami zwycięskiej drużyny 
z Mikołowa, tryumfatorzy turnieju oraz drużyna z Unicova. 

ATRAKCJE TARGOWE I DUŻO ROZRYWKI:
KABARET RRAAKK, GRZEGORZ STASIAK, JORGUSIEZAPRASZAMY!
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UWAGA: Rozwiązanie krzyżówki stanowią litery z pól dodatkowo ponu−
merowanych od 1 do 37. Aby otrzymać jedną z nagród − okolicznościowy
upominek, należy poprawnie wypełnić zamieszczony obok kupon, wpisując
prawidłowe rozwiązanie krzyżówki. Tak wypełniony kupon należy wrzucić do
skrzynki znajdującej się przy estradzie na IX Powiatowych Targach
Przedsiębiorczości i Ekologii w Imielinie do godz. 14.00 w dniu 17 czerw−
ca. Wręczenie nagród nastąpi ok. godz. 15.30.

SSZZAANNOOWWNNII  PPAAŃŃSSTTWWOO!!  
ZZaapprraasszzaamm  PPaańńssttwwaa  ddoo  IImmiieelliinnaa  nnaa  ttaarrggii,,  nnaa  kkttóórryycchh  zzoo--
bbaacczzyymmyy  nnoowwoośśccii,,  cciieekkaawwee  pprroodduukkttyy,,  tteecchhnnoollooggiiee,,  uussłłuuggii......
ZZaacchhęęccaamm  ddoo  rroozzmmóóww,,  ddoo  zzaakkuuppóóww,,  ddoo  nnaawwiiąązzyywwaanniiaa
kkoonnttaakkttóóww  kkooooppeerraaccyyjjnnyycchh,,  ddoo  wwssppóóllnneejj  rroozzrryywwkkii  ii rroo--
ddzziinnnneeggoo  rreellaakkssuu  nnaa  ttoowwaarrzzyysszząąccyymm  ttaarrggoomm  wwiioosseennnnyymm
ffeessttyynniiee  ppoodd  zznnaakkiieemm  EEUURROO  22001122  ii śślląąsskkiieeggoo  hhuummoorruu..  
ZZaapprraasszzaamm  ii zz ggóórryy  ddzziięękkuujjęę  zzaa  pprrzzyyjjęęcciiee  zzaapprroosszzeenniiaa..

Bernard Bednorz
SSttaarroossttaa  BBiieerruuńńsskkoo--LLęęddzziińńsskkii

WARTO ROBIĆ TE TARGI! 
Widać, że pojawia się wiele nowych firm, prezentują nowe po-
mysły, wyroby. A że wystawców mogłoby być więcej? Na pewno
tak, ale pamiętajmy, że większość drobnych przedsiębiorców
znajduje się pod dużym ciśnieniem. Sytuacja na rynku jest trudna,
a oni muszą zajmować się dosłownie wszystkim: finansami, pro-
dukcją, rozwojem, pracownikami i promocją. Często mimo chęci
brakuje im po prostu czasu, aby się zająć udziałem w targach.

Grzegorz Nowak
pprreezzeess  BBiieerruuńńsskkoo--LLęęddzziińńsskkiieejj  

IIzzbbyy  PPrrzzeemmyyssłłoowwoo--HHaannddlloowweejj
ppoo  ttaarrggaacchh  ww 22001111  rrookkuu





krótko

Ocena stanu bezpieczeństwa
przeciwpożarowego i zabezpiecze-
nia przeciwpowodziowego powiatu
była jednym z tematów sesji Rady
Powiatu 26 kwietnia. 

Informację o najważniejszych za-
daniach systemu ratowniczo-gaśni-
czego realizowanych przez Pań-
stwową Straż Pożarną w 2011 r. 
na terenie powiatu przedstawił ko-
mendant PSP w Tychach Kazimierz
Utrata, który ponadto omówił 
m. in. najczęściej występujące miej-
scowe zagrożenia, fałszywe alarmy,
ilość pożarów w powiecie (w tym
również anonimowe podpalanie
traw i nieużytków), współpracę 
PSP z Ochotniczymi Strażami Po-
żarnymi.

Starosta Bernard Bednorz przed-
stawił prezentację dotyczącą działań

podejmowanych w celu zwiększenia
bezpieczeństwa przeciwpowodzio-
wego: strategię działań powiatu
w zakresie przeciwpowodziowym,
realizację uchwały Rady Powiatu
Bieruńsko-Lędzińskiego nr IX/50/11
z dnia 22 czerwca 2011 r., realiza-
cję programu ochrony przed powo-
dzią w dorzeczu górnej Wisły, pla-
nowane i realizowane inwestycje
mające na celu zabezpieczenie po-
wiatu przed powodzią, budowę no-
wej siedziby Powiatowego Zarządu
Dróg wraz z magazynami przeciw-
powodziowymi oraz bieżące moni-
torowanie zagrożeń i podejmowa-
nie czynności w celu ich usunięcia.

W spotkaniu uczestniczyła gru-
pa mieszkańców powiatu, głównie
Nowego Bierunia i Czarnuchowic,
a jej przedstawiciele poinformo-

wali o swoich obawach i żalach
dotyczących modernizacji ul. Mie-
lęckiego, ul. Patriotów i ul. Bohate-
rów Westerplatte w Bieruniu.
Przedstawili zdjęcia z robót prowa-
dzonych na tej drodze – zdaniem
mieszkańców – niewłaściwie. Wy-
razili obawy dotyczące zabezpie-
czenia przeciwpowodziowego, tj.
budowy wałów, czyszczenia ro-
wów, a przy okazji poruszyli temat
bezpieczeństwa ruchu drogowego
na tym ciągu dróg. Starosta Ber-
nard Bednorz stwierdził, że powiat
bieruńsko-lędziński ma najwyższy
spośród wszystkich powiatów pol-
skich odsetek wyremontowanych
dróg. Starosta zapewnił mieszkań-
ców, że ulice Mielęckiego, Patrio-
tów i ul. Bohaterów Westerplatte
w Bieruniu zostaną wykonane
dobrze. Inwestycja jeszcze trwa
i będzie odbierana dopiero w listo-
padzie 2012 r. Obecnie prace
prowadzone są zgodnie z projek-
tem, a zastrzeżenia i usterki zgła-
szane przez mieszkańców zostaną
wzięte pod uwagę. Radny Grze-
gorz Plewniok zaproponował, aby
w związku z uwagami do tej inwe-
stycji zlecić Komisji Rewizyjnej
przeprowadzenie jej kontroli.
Wniosek został przyjęty 16 głosa-
mi za przy jednym wstrzymującym
się. MMRR

Sesja z mieszkańcami

Krystyna Wróbel – nauczycielka
z Powiatowego Zespołu Szkół
w Lędzinach, radna miejska, dłu-
goletnia szefowa lędzińskiego
sztabu Wielkiej Orkiestry Świąte-
cznej Pomocy, organizatorka li-
cznych zabaw i festynów środo-
wiskowych w swoim mieście – zo-
stała wybrana „Człowiekiem Ro-
ku 2011” w plebiscycie czytelni-
ków tygodnika „Echo”. Organiza-
cją Roku czytelnicy wybrali Klub
Plastyka „Kontrast” w Lędzinach,
w imieniu którego nagrodę ode-
brała prezes klubu Beata Kozioł. 

Uroczystość wręczenia laurów
odbyła się 31 maja w Muzeum
Miejskim w Tychach. Była to jubi-
leuszowa, dziesiąta edycja „echo-
wego” plebiscytu. Jak wielokrotnie
podkreślali organizatorzy i goście,
ten wartościowy plebiscyt pozwala
wyłonić i spopularyzować praw-
dziwych społeczników, ludzi pra-
wych i skromnych, działających
dla pożytku i satysfakcji lokalnego

środowiska, własną pracą, wysił-
kiem i talentem osiągających suk-
cesy w różnych dziedzinach: spor-
tu, kultury, działalności artysty-
cznej, dobroczynnej itp.

W gronie wyróżnionych, na któ-
rych czytelnicy oddali znacząco du-
żą liczbę głosów, byli także Alojzy

Lysko z Bojszów oraz Stowarzysze-
nie Mieszkańców Bierunia „Atlanty-
da”. Dwie z czterech nagród pie-
niężnych dla czytelników – nadaw-
ców kuponów plebiscytowych były
mieszkanki Lędzin: Katarzyna Bieł-
ka i Bronisława Koziorz. 

Gratulujemy! 

Jubileuszowy X plebiscyt czytelników tygodnika Echo

Laury dla Lędzin

IIlloonnaa  SSłłoommiiaann  ––  pprreezzeess  ZZaarrzząądduu  SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa  HHoossppiiccjjuumm  iimm..  ŚŚww..
KKaalliikkssttaa  II ww TTyycchhaacchh,,  KKrryyssttyynnaa  WWrróóbbeell  ––  „„CCzzłłoowwiieekk  RRookkuu  22001111””,,
BBeeaattaa  KKoozziioołł  ––  pprreezzeess  KKPP  „„KKoonnttrraasstt””  ii SSttaanniissłłaaww  GGrruusszzkkaa  ––  oorrggaannii--
ssttaa  ww kkoośścciieellee  śśww..  KKlleemmeennssaa  ww MMiieeddźźnneejj..
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ZZ ppoowwoodduu  nniieekkoorrzzyyssttnnyycchh  wwaa--
rruunnkkóóww  aattmmoossffeerryycczznnyycchh  nniiee  oodd--
bbyyłłyy  ssiięę  55 mmaajjaa  IIXX  PPoowwiiaattoowwee
IIggrrzzyysskkaa  OOssóóbb  NNiieeppeełłnnoosspprraa--
wwnnyycchh  ww LLęęddzziinnaacchh..  IImmpprreezzęę
pprrzzeenniieessiioonnoo  nnaa  1133  cczzeerrwwccaa..  RRee--
llaaccjjęę  zz tteeggoo  wwyyddaarrzzeenniiaa  zznnaajj--
ddzziieesszz  nnaa  ssttrroonniiee  wwwwww..ppoo--
wwiiaattbbll..ppll  oorraazz  ww nnaassttęęppnnyymm  wwyy--
ddaanniiuu  iinnffoorrmmaattoorraa..  

Od 8 czerwca obowiązują no-
we zasady legalizacji tablic reje-
stracyjnych.

Interesanci składający w wydzia-
łach komunikacji wnioski o wymia-
nę dowodu rejestracyjnego:

– z powodu jego zgubienia
lub zniszczenia (wtórniki),

– ze względu na brak miejsca
na wpisanie nowego terminu
ważności badania technicznego,

– ze względu na zmianę da-
nych powodująca konieczność
jego wymiany

nie są już zobowiązani do do-
starczania posiadanych tablic
rejestracyjnych jeżeli wymiana
dokonywana jest w ramach
urzędu, który tablice te wydał.

Taka wymiana wiąże się ró-
wnież z mniejszymi wydatkami –
o 12,50 zł za niewydawany legali-
zator i 0,50 zł opłaty ewidencyjnej.

Jedynym przypadkiem, kiedy
wymagane będzie przedłożenia
do urzędu tablic rejestracyjnych
pomimo, że nie zmieni się wła-
ściwość miejscowa organu pozo-
stanie sytuacja przerejestrowa-
nia samochodu ze względu na
zmianę właściciela pojazdu.

W kwietniu Zarząd Powiatu
podpisał umowę na wykonanie
odbudowy drogi powiatowej
4137S ul. Wawelskiej i ul. Jagiełły
w Bieruniu z zastosowaniem „ci-
chych asfaltów”. Wartość umowy
zgodnie z przeprowadzonym
przetargiem wynosi 516 380,33 zł
brutto. Inwestycja prowadzona bę-
dzie ze środków przewidzianych
na usuwanie skutków powodzi
w 2010 r. w ramach środków Fun-
duszu Solidarności Unii Europej-
skiej. Wykonawcą jest firma Skan-
ska S. A. Oddział Budownictwa In-
żynieryjnego w Katowicach,
w imieniu której podpis złożył Ka-
zimierz Krysiak, pełnomocnik.

Przy Powiatowym Zespole
Szkół w Lędzinach zostanie wybu-
dowany parking. Zarząd zlecił
wykonanie kompleksowej doku-
mentacji projektowej obejmującej
wykonanie ogrodzenia, sieci hyd-
rantów zewnętrznych oraz insta-
lacji oświetleniowej. Na realizacje

GGrruuppaa  mmiieesszzkkaańńccóóww  ––  uucczzeessttnniikkóóww  sseessjjii  RRaaddyy  PPoowwiiaattuu..
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Spośród wielu omawianych
spraw na czoło wysunął się Plan
Państwowego Ratownictwa Medy-
cznego, zatwierdzony przez mini-
stra zdrowia w ubiegłym roku,
który w pełni zacznie być realizo-
wany z początkiem 2013 roku.
Wojewoda Zygmunt Łukaszczyk
przedstawił jego podstawowe za-
łożenia, przewidujące między in-
nymi powołanie 6 dyspozytorni
rejonowych, lepszą kontrolę nad
pracą zespołów ratunkowych,
szybsze docieranie do pacjenta,
unowocześnienie systemu alar-
mowania. Obecnie w wojewó-
dztwie funkcjonuje 15 zespołów
operacyjnych, działają 154 za-
kontraktowane zespoły (karetki)
Państwowego Ratownictwa Medy-
cznego. 

Komendant Dariusz Działo
omówił zmiany organizacyjne
w garnizonie śląskiej policji, idące
między innymi w kierunku likwi-
dacji wszystkich istniejących pos-
terunków policji, w tym – co istot-
ne dla części mieszkańców nasze-
go powiatu – także posterunku
w Imielinie.

– W województwie jest 37 poste-
runków policji, w tym dwa na tere-
nach miejskich. Łącznie z rewirami
dzielnicowych i punktami przyjęć
interesantów zajmują one 64
obiekty. Posterunki, jako najmniej-

sze struktury policyjne, przy małej
obsadzie etatowej, są niewydolne
(potencjał kadrowy jest wykorzysty-
wany maksymalnie w 30%). Chce-
my zlikwidować 25 posterunków,
a z 12 pozostałych utworzyć silne
komisariaty, które nie będą pro-
wadzić czynności operacyjno-śled-
czych, lecz skupią się na działa-
niach prewencyjnych, na służbie
patrolowej i pracy dzielnicowych –
powiedział D. Działo. 

Posługując się obszerną i wnik-
liwą prezentacją, charakteryzują-
cą dotychczasową (niestety, dosyć

niską) efektywność pracy poste-
runków policji komendant woje-
wódzki uzasadniał celowość
wchłonięcia ich w struktury komi-
sariatów, komend miejskich i po-
wiatowych, co powinno skutko-
wać lepszą organizacją służby,
ściślejszym nadzorem, poprawą
efektywności pracy, szybszym do-
jazdem na miejsce interwencji.
Więcej będzie patroli, skuteczniej-
sza działalność prewencyjna,
większa liczba prowadzonych po-
stępowań. Mniejsza będzie tole-
rancja dla sprawców różnych wy-

kroczeń i przestępstw, bo mniej-
szą rolę będą odgrywać różne
względy i więzi rodzinne, towa-
rzyskie, koleżeńskie funkcjonariu-
szy pracujących poza własnym
środowiskiem. 

Komendant podkreślał, że lik-
widacja posterunków to nie jedy-
ne zmiany w śląskiej policji. Do
innych należą też zmiany organi-
zacyjne w komendzie wojewó-
dzkiej policji, komendach miej-
skich i powiatowych polegające
między innymi na likwidacji 77
stanowisk kierowniczych (kiero-
wników ognisk, referatów, poste-
runków) i innych przesunięciach
kadrowych. Łącznie reorganiza-
cja daje możliwość dodatkowego
wykorzystania do pracy w terenie
ponad 400 osób. 

Komendant z żalem podkreślił,
że plany te – istniejące już od
dwóch lat – od kiedy zaczęły się
konkretyzować, wzbudziły opór
(co zrozumiałe) nie tylko praco-
wników posterunków policji ale
także części środowiska samorzą-
dowego. Teraz wracamy do nich
po raz trzeci.

– To nie budynki decydują
o bezpieczeństwie, ale ludzie –
powiedział nadinsp. D. Działo –
a celem zmian jest przede wszy-
stkim poprawa warunków bezpie-
czeństwa mieszkańców. MMRR

Konwent Starostów obradował w Bieruniu

O bezpieczeństwie
30 maja w naszym starostwie obradował Konwent Starostów Województwa Śląskiego. Zapro-
szenie do udziału przyjęło kilkunastu starostów, a ponadto wojewoda śląski Zygmunt Łuka-
szczyk, komendant wojewódzki policji nadinsp. Dariusz Działo i Anna Wandzel – dyrektor
Śląskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Katowi-
cach. Gości powitali przewodniczący Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego Józef Berger i sta-
rosta Bernard Bednorz. Obrady prowadził przewodniczący Konwentu Starostów Andrzej Płonka
(starosta bielski).

WW  oobbrraaddaacchh  KKoonnwweennttuu  SSttaarroossttóóww    uucczzeessttnniicczzyyłł  wwoojjeewwooddaa  ZZyyggmmuunntt
ŁŁuukkaasszzcczzyykk  ((ttrrzzeeccii  zz  pprraawweejj)),,  oobbookk  kkttóórreeggoo  ssiieeddzząą  AAnnddrrzzeejj  PPłłoonnkkaa  
ii  BBeerrnnaarrdd  BBeeddnnoorrzz  ––  pprrzzeewwooddnniicczząąccyy  ii  wwiicceepprrzzeewwooddnniicczząąccyy
KKoonnwweennttuu..  
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inwestycji Zarząd zaplanował
100 000 zł, z czego 50 000 zł na
realizację pierwszego etapu inwe-
stycji, tj. częściowego ogrodzenia
terenu wokół szkoły. 

Trwa procedura przygotowaw-
cza dotycząca postępowania
o udzielenie zamówienia publi-
cznego p. n. Budowa kompleksu
boisk sportowych w ramach pro-
gramu „Moje Boisko-Orlik 2012”
przy Liceum Ogólnokształcącym
w Bieruniu. 

85 217 zł wynosi w tym roku
kwota dofinansowania wykona-
nia w 2012 r., prac związanych
z usuwaniem wyrobów zawiera-
jących azbest z nieruchomości
zlokalizowanych na terenie po-
wiatu. Zarząd Powiatu pozytywnie
rozpatrzył 40 wniosków o takie
dofinansowanie: 9 z Bierunia, 11
z Bojszów, 5 z Chełmu Śląskiego,
13 z Lędzin i 2 z Imielina.

Mł. insp. Sławomir Sałbut został
nowym Komendantem Powiato-
wym Policji w Bieruniu. Swoje sta-
nowisko objął 21 maja. Nowy szef
bieruńskiej policji ostatnio pełnił
funkcję Komendanta Miejskiego
Policji w Żorach. Poprzedni ko-
mendant powiatowy (od listopada
2011 roku) podinsp. Mariusz Dzia-
dek został Komendantem Miejskim
Policji w Jastrzębiu Zdroju.

„Ród wymiera, umiera człowiek,
przemijają dobra i złoto; dobre
imię nie umiera nigdy, zdobyte
dobrym czynem…” napisał w liście
gratulacyjnym do Stowarzyszenia

Wspólnota Rodu Pinocy starosta
Bernard Bednorz. Stowarzyszenie
istnieje od dziesięciu lat, zajmuje się
nie tylko genealogią i badaniem
dziejów rodu, lecz podejmuje ró-
wnież wiele inicjatyw społecznych,
kulturalnych, gospodarczych.

15 maja w Śląskim Biurze Am-
basady Republiki Czeskiej odbyło
się Polsko-Czeskie Spotkanie Go-
spodarcze, towarzyszące obra-
dom IV Europejskiego Kongresu
Gospodarczego w Katowicach.
Strona czeska zorganizowała
spotkanie gmin partnerskich oraz
małych i średnich firm z regionu
morawsko-śląskiego oraz panel
dyskusyjny o możliwościach i wy-
zwaniach jakie stoją przed firma-
mi obu krajów w związku z pro-
gramem rozwoju energetyki jąd-
rowej. W spotkaniu zorganizowa-
nym z inicjatywy ambasadora Re-
publiki Czeskiej w Polsce Jana Se-
chtera licznie uczestniczyli politycy
i przedsiębiorcy z Czech i Polski.
Władze powiatu reprezentował
wicestarosta Henryk Barcik.

krótko

Sprawność – poświęcenie
– profesjonalizm

List został odczytany podczas Po-
wiatowego Apelu z Okazji Dnia
Strażaka, który odbył się 26 maja
przed budynkiem Starostwa Powia-
towego. Apel odbył się z udziałem
jednostek OSP z terenu powiatu,
z Dziećkowic (skąd przyjechała
strażacka orkiestra dęta) oraz
z miejscowości Tvarożna w Repub-
lice Czeskiej i strażaków z Państwo-
wej Straży Pożarnej w Tychach.

– Chcemy podziękować tym,
którzy niosą pomoc; tym, na widok
których w nasze serca płynie na-
dzieja, że ktoś nam pomoże
w niebezpieczeństwie, ktoś nas
ocali od zagrożenia. Drodzy stra-
żacy! Dzisiaj tu stoicie z dumnie
podniesioną głową, bo służbę, któ-
ra pełnicie, wykonujecie Bogu na

chwałę, a ludziom na pożytek,
zgodnie z dewizą wypisaną na
strażackich sztandarach – mówił
Bernard Bednorz, prezes Zarządu
Oddziału Powiatowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych PR
Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego,
starosta bieruńsko-lędziński. Listy
okolicznościowe do strażaków
skierowali między innymi senator
i minister Elżbieta Bieńkowska, eu-
rodeputowana Małgorzata Han-
dzlik, podsekretarz stanu w MSW
Stanisław Rakoczy, marszałek wo-
jewództwa śląskiego Adam Matu-
siewicz, wojewoda śląski Zygmunt
Łukaszczyk.

Uroczystość prowadził dh Stani-
sław Brzeskot – sekretarz oddziału
Powiatowego ZOSP RP, dowódcą

uroczystości był bryg. Piotr Szojda
z PSP w Tychach.

– Tegoroczne obchody Dnia
Strażak przypadają w dwudziestym
roku powołania Państwowej Straży
Pożarnej, jest to również dwudzie-
sty rok od chwili rozpoczęcia two-
rzenia Krajowego Systemu Rato-
wniczo-Gaśniczego – przypomniał
bryg. Kazimierz Utrata. – W powie-
cie bieruńsko-lędzińskim na 10 je-
dnostek OSP do KSR-G włączo-
nych zostało 7. Nasz powiat jest na
pewno jednym z nielicznych w kra-
ju o tak dużym wskaźniku jedno-
stek OSP włączonych do systemu,
a planuje się włączyć kolejne je-
dnostki. Komendant K. Utrata –
przypominając strażackie hasło za-
wodowców i ochotników „Razem

„Z okazji Dnia Strażaka 2012 w imieniu władz Zarządu Głównego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz
własnym przesyłam najserdeczniejsze pozdrowienia. Składam Wam
wyrazy najwyższego szacunku i uznania za humanitarną i bezintereso-
wną służbę ludziom, ofiarność, bohaterstwo i profesjonalizm podczas
akcji ratowniczo-gaśniczych. Dziękuję za niezmienną gotowość służe-
nia innym i szczególną dbałość o bezpieczeństwo społeczności Wasze-
go Powiatu” – napisał do druhen i druhów strażaków OSP i PSP z na-
szego powiatu Waldemar Pawlak – prezes Zarządu Głównego Związ-
ku OSP RP, wicepremier. 

PPoocczzttyy  sszzttaannddaarroowwee  uucczzeessttnniicczząąccee  ww  uurroocczzyyssttoośśccii..  PPiieerrwwsszzyy  zz  lleewweejj  ––  zz  zzaapprrzzyyjjaaźźnniioonneejj  jjeeddnnoossttkkii  
ww  TTvvaarroożżnneejj  ((CCzzeecchhyy))..
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Z PRAC ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO 
ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP

Obchody Powiatowego Dnia Strażaka



Siedemnaścioro dzieci (dokła-
dnie tylu, ilu jest radnych powia-
towych!) zasiadło 25 kwietnia na
krzesłach w sali sesyjnej Staro-
stwa Powiatowego w Bieruniu.
Dziewczynki i chłopcy z Przed-
szkola nr 1 w Bieruniu, z placów-
ki w Ścierniach, z grupy „Rybki”,

byli gośćmi starosty Bernarda Be-
dnorza. Bezpośrednim powodem
odwiedzin była chęć dowiedzenia
się o ochronie środowiska natu-
ralnego w powiecie, do czego
pretekstem był obchodzony 22
kwietnia Światowy Dzień Ziemi.
Opiekunkami przedszkolaków
były Maria Plewnia, Patrycja Ro-
galska i Bożena Trzońska.

11 maja 2012 roku na długo
pozostanie w pamięci kibicom pił-
ki nożnej z Imielina. LKS Pogoń
obchodził 90-lecie, a do fetowa-
nia swojego jubileuszu zaprosił
Ruch Chorzów. Były kwiaty, były
gratulacje i uprzejmości, było je-
dnak i miejsce na główny punkt
obchodów – towarzyskie spotka-
nie obu drużyn. Wicemistrz Polski
zawitał w swym najmocniejszym
składzie. Na boisku zobaczyliśmy
ekstraklasowe gwiazdy: Arkadiu-
sza Piecha, Andrzeja Niedzielana,
Marka Zieńczuka, Rafała Gro-
dzickiego. Wynik 8:1 dla gości nie
był zaskoczeniem (honorową
bramkę wicemistrzowi Polski
w 46. minucie spotkania strzelił
Piotr Klepka) Ruch rozegrał spot-
kanie z zapałem, nie szczędząc sił
w ataku i dając kibicom to, czego
od nich oczekiwali – wielkie pił-
karskie emocje, wraz z pokazem
ciekawych zagrań i interesujących
trafień. Imielin pokazał, jak kultu-
ralnie delektować się futbolem.
Wygrała piłka, wygrał Imielin, wy-
grali kibice. 

Łukasz Bistyga i Patryk Pudełko
(na zdjęciu) z klasy IV technikum
górniczego Powiatowego Zespołu
Szkół w Bieruniu zajęli zaszczytne
drugie miejsce w II edycji Ogólno-
polskiej Olimpiady Wiedzy Górni-
czej „O Złotą Lampkę”, której finał
odbył się 19 kwietnia w tej właśnie
szkole. Wśród dwunastki finalistów
znaleźli się uczniowie szkół ze
Śląska, Małopolski i Lubelszczyz-

krótko

AAppeell  bbyyłł  ookkaazzjjąą  ddoo  wwrręęcczzeenniiaa  ssttrraażżaa--
kkoomm  ooddzznnaacczzeeńń  ii wwyyrróóżżnniieeńń..

Minister spraw wewnętrznych nadał Złotą Od-
znakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”
st. ogniom. Tadeuszowi Machalicy, a Odznaki Brą-
zowe mł. bryg. Szczepanowi Komorowskiemu i asp.
Jackowi Kotajnemu. 

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewó-
dzkiego ZOSP RP Złotym Medalem „Za zasługi dla
pożarnictwa odznaczeni zostali: Antoni Kokoszka
i Tadeusz Jasiński (z OSP Świerczyniec), Gerard
Kucz (OSP Bojszowy Nowe), Mieczysław Lubryka
i Roman Piekorz (OSP Bojszowy), Henryk Nikiel
(Starostwo Powiatowe), płk Jerzy Szewełło.

Srebrnymi Medalami uhonorowani zostali: An-
drzej Czarnynoga (OSP Bojszowy), Szymon Bory-
czka i Krzysztof Lisek (OSP Międzyrzecze), Adam
Dudziak (OSP Czarnuchowice), Łukasz Kolny (OSP
Chełm Śląski), Grzegorz Leisner (OSP Lędziny), To-
masz Matuszewski (OSP Bieruń Stary) i Arkadiusz
Żurek (OSP Bieruń Nowy), a brązowymi medalami
„Za zasługi dla pożarnictwa”: Ryszard Budny (OSP
Bieruń Nowy), Adam Jaskólski, Krzysztof Jarosz
i Kazimierz Machura (OSP Bojszowy), Krzysztof Kę-
dzior (OSP Międzyrzecze), Kamil Kończalski i Joan-
na Kostka (OSP Bojszowy Nowe), Sebastian Kotlorz
(OSP Bieruń Stary), Adam Rozmus (OSP Czarnu-
chowice), Eugeniusz Tomala (OSP Świerczyniec). 

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiato-
wego ZOSP odznaką „Strażak wzorowy” odznacze-
ni zostali: Piotr Bula i Dawid Goc (OSP Międzyrze-

cze), Paweł Majda (OSP Chełm Śląski), Krzysztof
Majkut i Rafał Szpak (OSP Bieruń Stary), Adam Pa-
talong (Lędziny), Gerard Szyja (OSP Świerczyniec)
Artur Tomala (OSP Bojszowy Nowe), Gabriela Za-
wadzka i Krzysztof Zawisza (OSP Bojszowy Nowe). 

Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Tychach Komendant Główny PSP
z okazji 20-lecia powołania Państwowej Straży Po-
żarnej – w podziękowaniu za działalność na rzecz
ochrony przeciwpożarowej i krajowego systemu ra-
towniczo-gaśniczego – wyróżnił pamiątkowymi me-
dalami z certyfikatem: Bernarda Bednorza, Jana
Chwiędacza, Piotra Czarnynogę, Andrzeja Dziubę,
Romana Horsta, Ludwika Jagodę, Bernarda Pustel-
nika, Wiesława Stambrowskiego, Władysława
Trzcińskiego, Henryka Utratę, st. ogniom. Tadeusza
Machalicę, asp. sztab. Macieja Raja, asp. sztab.
Mariusza Szafrona, bryg. Piotra Szojdę, st. kpt. Jac-
ka Wolnika. Takimi samymi medalami wyróżniono
wszystkie działające w powiecie Ochotnicze Straże
Pożarne oraz Oddział Gminny ZOSP RP w Bojszo-
wach. Na rewersie tego medalu wypisane są słowa:
„Sprawność – Poświęcenie – Profesjonalizm”.

Podczas uroczystości płk. Jerzy Szewełło odzna-
czył dha Władysława Trzcińskiego Złotą Gwiazdą
z diamentami nadaną przez Prezydium Polskiego
Związku Zapaśniczego. Uhonorowano także naj-
lepszego zawodnika turnieju skatowego o puchar
Oddziału Powiatowego ZOSP Krzysztofa Kołodziej-
czyka. Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP wy-
różnił liczną grupę strażaków, gości i instytucje pa-
miątkowymi statuetkami.

skuteczniej” – podziękował dru-
hom ochotnikom za pomoc
i współpracę. Życzenia i gratulacje
strażakom przekazał także Kle-
mens Ścierski. 

W uroczystości uczestniczyli samo-
rządowcy powiatu z przewodniczą-
cym Rady Powiatu Józefem Berge-
rem, burmistrzowie, przewodniczący
rad miast i gmin powiatu, prezydent
Mysłowic Edward Lasok, radny sej-
miku województwa Piotr Czarnyno-
ga. Obecni byli m. in. wiceprezes
Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP
Andrzej Grzenia, komendant powia-
towy policji w Bieruniu mł. insp. Sła-
womir Sałbut, dyrektorzy najwięk-
szych firm w powiecie. MMRR

WWppiissuu  ddoo  kkssiięęggii  ppaammiiąąttkkoowweejj  ddookkoonnuujjee  ppłłkk  JJeerrzzyy  SSzzeewweełłłłoo..  ZZaa  nniimm
WWłłaaddyyssłłaaww  TTrrzzcciińńsskkii,,  ppoopprrzzeeddnnii  ddłłuuggoolleettnnii  kkoommeennddaanntt  ZZaarrzząądduu
PPoowwiiaattoowweeggoo  ZZOOSSPP  RRPP..

OOddzznnaacczzeenniiaa  ddllaa  ssttrraażżaakkóóww
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ny, którzy kształcą się w zawodzie
technik górnictwa podziemnego.
I miejsce- wywalczyli Krystian Ka-
czmarczyk i Karol Witoszek z Ze-
społu Szkół Technicznych im. S.
Staszica w Rybniku. Laureaci i fina-
liści mają zagwarantowany indeks
na Wydział Górnictwa i Geologii
Politechniki Śląskiej.

Szymon Fonfara, uczeń II klasy
Powiatowego Zespołu Szkół
w Bieruniu, zdobył I miejsce
w konkursie fotograficznym pt.
„Moc natury”, zorganizowanym
w ramach XIX „Tygodnia Ziemi”
w Zabrzu. Jego fotografia zatytu-
łowana „Las” została uznana za
najciekawszą w konkursie prze-
prowadzonym pod honorowym
patronatem Minister Edukacji
Narodowej Krystyny Szumilas, na
który wpłynęło 1.397 fotografii.
Szymek zdobył także wyróżnienie

w Wojewódzkim Konkursie Foto-
graficznym zorganizowanym
w ramach Przeglądu Amatorskiej
Twórczości Artystycznej „Wiosna
Kulturalna 2012” za zdjęcie „Ro-
dzinny spacer”. Gratulujemy!

Łukasz Dzidek, uczeń klasy I ZGB
PZS w Bieruniu został najlepszym
strzelcem w województwie śląskim
w klasyfikacji indywidualnej zawo-
dów „O Srebrne Muszkiety 2012”
organizowanych pod patronatem
Ministra Obrony Narodowej, Kura-
torium Oświaty i Wojewódzki ego
Sztabu Wojskowego w Katowicach.
Tegoroczny finał wojewódzki zawo-
dów odbył się 22 maja na strzelni-
cy KS „Piast” w Bieruniu, uczestni-
czyło w nim 42 zawodników repre-
zentujących 14 szkół z całego Śląs-
ka. Drużyna PZS w składzie: Dawid
Czekan, Łukasz Dzidek i Andrzej
Kozłowski zajęła szóste miejsce.

krótko

Dziewiętnastowieczny zamek ro-
du Tiele-Wincklerów był w dniach
od 23 do 26 maja miejscem IV Ple-
neru Malarskiego „Między Wieża-
mi”. Nazwa cyklicznego pleneru na-
wiązująca do wież obiektów sakral-
nych i górniczych powiatu, znalazła
w tym roku swój odpowiednik w po-
staci 99 wież zamku w Mosznej.

Zgodnie ze swym założeniem
miał na celu uaktywnienie i integra-
cję plastyków z obszaru powiatu
oraz stworzenie dogodnych możli-
wości do tworzenia sztuki w warun-
kach pobudzających wyobraźnię.
Zamek w Mosznej wraz z przepięk-
nym parkiem krajobrazowym stał
się wymarzonym miejscem na rea-
lizacje założonych celów. Organi-
zatorzy pleneru (Wydział Kultury
i Sportu Starostwa Powiatowego

w Bieruniu) przewidzieli oprócz in-
tensywnej, 4-dniowej pracy twór-
czej kilka miłych akcentów kultural-
nych, między innymi zwiedzanie
zamku i zapoznanie z jego historią,
wysłuchanie cyklicznego koncertu
na zamku, zorganizowanego
z okazji „Święta kwitnących azalii”.

Nie tylko malarstwo plenerowe,
ale inne działania plastyczne, jak
sztuka akcji i sztuka miejsca, mie-
ściły się w programie pleneru, za-
proponowanym przez komisarza
pleneru Urszulę Figiel-Szczepkę.
Przeznaczonym do przemyśleń
i analizy tematem była „Wieża”.
Z początku budzące obawy zada-
nie okazało się, oprócz malarstwa,
przysłowiowym gwoździem pro-
gramu. Podczas prezentacji różno-
rodnych realizacji dokumentowa-

nych zdjęciami, grupa uczestników
wydobyła z tematów i wspólnej
pracy – zabawy niesamowite po-
kłady pomysłowości. Prezentacje
uwidoczniły indywidualne myślenie
i pozwoliły dostrzec „świeżym
okiem” stare i banalne na pozór
rzeczy i idee, przy czym dostarczyły
wiele satysfakcji i humoru.

Codzienne wychodzenie w teren
z blejtramem lub blokiem rysunko-
wym stało się oczywiste i konieczne.
Podczas pleneru powstało kilkana-
ście prac malarskich na płótnie i pa-
pierze (akwarele, gwasze, pastele)
oraz wiele rysunków ołówkiem
i piórkiem. Wszystkie zostały zapre-
zentowane na mini wystawie przed
pałacem „pod loggią”. Ich boga-
ctwo zdziwiło samych uczestników
oraz przypadkowych odbiorców.
Honorowym gościem wystawy był
opiekun obiektu Łukasz Kosiński,
który wraz z plenerowiczami pozo-
wał do pamiątkowego zdjęcia.

Zabrane z tego miejsca bogate
wrażenia artystyczne zaprocentują
z pewnością w czasie przeznaczo-
nym na dokończenie rozpoczętych
płócien w zaciszu pracowni. Muszą
wystarczyć do następnego pleneru!

W drugim etapie przedsięwzię-
cia plenerowego powstaną prace
malarskie inspirowane pejzażem
i architekturą naszych stron rodzi-
mych. Całość dokonań połączy
wystawa poplenerowa zaplanowa-
na na drugą połowę sierpnia. 

IV Plener Malarski. MIĘDZY WIEŻAMI

W baśniowym zamku, 
pośród azalii…

UUcczzeessttnniiccyy  pplleenneerruu  ii  cczzęęśśćć  ppoowwssttaałłyycchh  ww  MMoosszznneejj  pprraacc..

W plenerze uczestniczyło 23 plastyków z powiatu
bieruńsko-lędzińskiego: Marek Szymkowiak, Szy-
mon Jasiewicz, Krystyna Boroń, Renata Paruzel, Eu-
geniusz Paruzel (z Bierunia); Anna Sikora, Patrycja
Sikora, Józef Mandla, Jan Śmiłowski, Stefan Sta-
choń, Agata Kubecka, Jan Nowak (z Lędzin); Joan-
na Bołdys, Agnieszka Kłyk, Anna Radwańska, Anna

Maria Rusinek, Urszula Figiel-Szczepka, Aleksandra
Żukowska (z Imielina); Józef Mrzyk, Krystyna Ścier-
ska, Krystyna Pierchała (z Bojszów); Beata Kolba,
Marian Kubista (z Chełmu Śląskiego).

Komisarzem pleneru była Urszula Figiel-Szczepka,
od wielu lat zajmująca się działalnością artystyczną
oraz pedagogiczną w zakresie sztuk plastycznych. 
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Nagrodzona praca Szymona
Fonfary: „Rodzinny Spacer”.
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Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach w swo-
jej nowoczesności nie zapomina o tradycji!
Ponad 100 uczniów i 11 nauczycieli Powiatowego
Zespołu Szkół w Lędzinach spotkało się 24 maja
pod obeliskiem ku czci pomordowanych więźniów
KL Auschwitz-Birkenau – Filia Lędziny. Młodzież
wraz z wiceburmistrzem Markiem Banią i dyrektor
PZS Ewą Matusik złożyła kwiaty i zapaliła znicz.,
Następnie młodzież wyruszyła w 12-kilometrową
trasę w kierunku Oświęcimia- Brzezinki, budząc
ciekawość i życzliwe zainteresowanie mieszkań-
ców Lędzin i Bierunia. Krokiem marszowym mło-
dzież wkroczyła na plac przed Międzynarodowym
Pomnikiem Ofiar Obozu Auschwitz – Birkenau –
byłego niemieckiego nazistowskiego obozu kon-
centracyjnego. Tam również – w obecności wice-
starosty Henryka Barcika – złożyła kwiaty. Lędziń-
ska młodzież została nagrodzona brawami przez
uczestników „Marszu Żywych” z Izraela. 

Lekcja historii, Marsz Pamięci 

UUcczznniioowwiiee  PPZZSS  ww  LLęęddzziinnaacchh  nnaa  mmeecciiee  MMaarrsszzuu  PPaammiięęccii  pprrzzeedd  ppoommnniikkiieemm  ww  AAuusscchhwwiittzz  ––
BBiirrkkeennaauu..
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Turniej wzorowany był na rozgrywkach EU-
RO 2012. Szesnaście drużyn zostało podzielo-
nych na cztery grupy, a każda drużyna repre-
zentowała inną reprezentację narodową ucze-
stniczącą w Mistrzostwach Europy w Piłce Noż-
nej EURO 2012. 

Celem turnieju było uświetnienie piłkarskich
Mistrzostw Europy organizowanych po raz pier-
wszy w Polsce i na Ukrainie, nawiązywanie kon-
taktów międzynarodowych, promocja piłki noż-
nej oraz łowienie piłkarskich talentów. W zawo-
dach uczestniczyły drużyny z miast i gmin nasze-
go powiatu, a także z powiatu pszczyńskiego, Ty-
chów, Mysłowic oraz czeskiego Unicova. Orga-
nizatorem tej udanej, młodzieżowej imprezy
sportowej był Klub Sportowy „Unia” Bieruń Sta-
ry, a współorganizatorami Powiat Bieruńsko-Lę-
dziński, Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji
i Miasto Bieruń.

Drużyny rywalizowały w czterech grupach po
cztery drużyny. Dwa najlepsze zespoły awanso-
wały do dalszej fazy rozgrywek. Drużyny zostały
przyporządkowane odpowiedni do krajów. 

Grupa A: Unia Bieruń Stary I (POLSKA), SK
Unicov (CZECHY), GOSiR Chełm Śląski (GRE-
CJA), LKS Łąka (ROSJA)

Grupa B: AKS Mikołów (DANIA), Sokół Wo-
la (HOLANDIA), Chrzciciel Tychy II (NIEMCY),
MKS Lędziny (PORTUGALIA)

Grupa C: 09 Górnik 09 Mysłowice (CHOR-
WACJA), MOSM Tychy (HISZPANIA), JUWE Ja-
roszowice (IRLANDIA), Leśnik Kobiór (WŁOCHY)

Grupa D: Unia Bieruń Stary II (UKRAINA),
Górnik Wesoła (ANGLA), GTS Bojszowy
(SZWECJA), Chrzciciel Tychy I (FRANCJA)

Przez dwa dni ponad 200 młodych zawo-
dników rywalizowało o końcowe zwycięstwo
na świetnie przygotowanych boiskach „Unii”.

Turniej zakończył się tryumfem drużyny AKS
Mikołów, która w emocjonującym finale poko-
nała gości z Czech drużynę SK Unicov. Goście
z Czech zaprezentowali bardzo skuteczny fut-
bol wygrywając wszystkie swoje mecze poza
finałem, w którym w rzutach karnych minimal-
nie przegrali z rówieśnikami z Mikołowa.

Dodatkowo dla drużyn, które w pierwszym
dniu turnieju odpadły z rywalizacji o najwyż-
sze lokaty, w niedzielę zorganizowano turniej
pocieszenia. W turnieju tym zwycięstwo od-
niosła drużyna GOSiR Chełm Śląski. 

Każdy uczestnik EUROORLIKA’2012 otrzymał
pamiątkowe dyplomy i medale. Okazałe pu-
chary dla pierwszych czterech drużyn i nagrody
rzeczowe wręczali zwycięzcom burmistrz Bieru-
nia, wiceburmistrz Unicova, a w imieniu powia-
tu bieruńsko-lędzińskiego członek zarządu, pre-
zes KS „Unia” Bieruń Stary Łukasz Obelga i se-
kretarz powiatu Krystian Grzesica. ŁŁOO

NNaaggrrooddyy  iinnddyywwiidduuaallnnee  oottrrzzyymmaallii::
Najlepszy bramkarz – Kacper DANA

(Chrzciciel Tychy),
Najlepszy strzelec – Martin KLEIN (SK UNICOV),
Najlepszy zawodnik – Kamil MAJCHRZAK

(AKS Mikołów).
KKllaassyyffiikkaaccjjaa  kkoońńccoowwaa  ttuurrnniieejjuu::

1. AKS Mikołów
2. SK Unicov (Czechy)
3. Chrzciciel Tychy
4. Górnik Wesoła 
5. Leśnik Kobiór
6. Unia Bieruń Stary
7. MOSM Tychy
8. GTS Bojszowy

W Bieruniu EURO wygrała Dania!
2 – 3 czerwca na stadionie Klubu Sportowego „Unia” Bieruń Stary odbył się Międzynarodowy
Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci z rocznika 2000 i młodszych „EUROORLIK 2012”.

WW  rroollii  rreepprreezzeennttaaccjjii  PPoollsskkii  wwyyssttąąppiiłł  zzeessppóółł  KKSS  „„UUnniiaa””  BBiieerruuńń  SSttaarryy  II..
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Zwiększ swoje szanse na rynku pracy 
– weź udział w projekcie dla szkolnictwa zawodowego 

pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie”
Powiat Bieruńsko−Lędziński przystąpił do realizacji projektu systemowego pn. „Mam zawód – mam pra−
cę w regionie” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 9.2 Podnie−
sienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompeten−
cji w regionach, Program Operacyjny Kapitał Ludzki). Projekt jest realizowany przez Samorząd Woje−
wództwa Śląskiego w partnerstwie ze Śląskim Kuratorem Oświaty oraz z 15. powiatami i 15. miastami
na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego. Celem Projektu jest zwiększenie atrakcyjności,
jakości oraz prestiżu szkół oraz placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim. 
Uczestnikami Projektu mogą być uczniowie zasadniczych szkół zawodowych i techników kształcący
się w Powiatowych Zespołach Szkół w Bieruniu i w Lędzinach. 
Przewidziany w ramach Projektu tzw. pakiet wsparcia będzie obejmował m. in. grupowe i indywidulane
doradztwo zawodowe, kursy i kursy certyfikowane, praktyki, staże, zajęcia dodatkowe i zajęcia dydakty−
czno−wyrównawcze, a także wizyty studyjne u pracodawców i możliwość korzystania z kursów on−line
dostępnych na platformie e−learningowej obejmującej różne bloki szkoleniowe, podzielone na kursy przy−
gotowujące do matury, kursy wyrównujące dysproporcje edukacyjne oraz kursy dodatkowe, poszerzają−
ce wiedzę.
W naszym powiecie nabór do Projektu planuje się przeprowadzić we wrześniu 2012 r.
Szczegółowe informacje o Projekcie można znaleźć na stronach internetowych: 
– www. mamzawod−mamprace.slaskie.pl,
– www. powiatbl. pl (zakładka: Środki pozyskane z Unii Europejskiej/Projekty edukacyjne). 

SSCCHHEEMMAATT  PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIAA  RRZZEECCZZNNIIKKAA  KKOONNSSUUMMEENNTTÓÓWW  WW  PPRRZZYYPPAADDKKUU
NNAARRUUSSZZEENNIIAA  IINNTTEERREESSÓÓWW  KKOONNSSUUMMEENNTTÓÓWW

CChhcceesszz  wwiieeddzziieećć  wwiięęcceejj??  ooddwwiieeddźź  ppoorrttaall::  wwwwww..kkoonnssuummeenntt..ggoovv..ppll  bbąąddźź  sskkoonnttaakkttuujj  ssiięę  bbiiuurreemm  rrzzeecczznniikkaa    kkoonnssuummeennttóóww  ww  BBiieerruunniiuu  ppoodd
nnrr  tteelleeffoonnuu::  3322 222266--9911--7755  lluubb  mmaaiilloowwoo  nnaa  aaddrreess::  kkoonnssuummeenntt@@ppoowwiiaattbbll..ppll  

Bieżące 
informacje 
z powiatu 

na
www.powiatbl.pl
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SSIIĘĘ  WWYYDDAAŁŁOO……

Niezwykłym wydarzeniem, szczególnie dla
Lędzin i naszego powiatu. jest wydana zu-
pełnie niedawno książka „Chrześcijański et-
hos górniczy na przykładzie pracowników
kopalni Ziemowit”, będąca rozprawą dok-
torską księdza kanonika Józefa Przybyły
z Hołdunowa. Praca została napisana na
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Pa-
pieskiego Jana Pawła II w Krakowie pod kie-
runkiem ks. dra hab. Michała Drożdża i de-
dykowana została „W hołdzie Braci Górni-
czej Kopalni Ziemowit”.

Nie jest to powieść „do poduszki”. Książka
jest napisana językiem naukowym i przez to
niełatwa w odbiorze, ale warto chociażby we
fragmentach ją przeczytać, co jakiś czas po-
wrócić do lektury. Traktuje o etosie, czyli jak
niektórzy to nazywają – o „etyczności”, oby-
czajowości górników, o „sumieniu górni-
czym”, zasadach i prawach, cnotach i obo-
wiązkach górników oraz ich rodzin. Zasady te
kształtowały się przez długie lata i wynikały ze
specyfiki zawodu, organizacji pracy i życia do-
mowego, a przede wszystkim z tego, że górni-
cy i ich rodziny to wierzący i praktykujący
chrześcijanie, pracujący w warunkach szcze-
gólnych, na co dzień zmagający się z żywio-
łem, narażający się na różne niebezpieczeń-
stwa.

Józef Przybyła posiłkując się bogatym apa-
ratem naukowym przedstawia uwarunkowa-
nia historyczne, ekonomiczne i społeczne, któ-
re legły u narodzin tego etosu i jego współ-
czesnym funkcjonowaniu. W części opisowej
w dużej mierze oparł się na znajomości rea-
liów środowiska górniczego kopalni „Ziemo-
wit” i mieszkańców Hołdunowa, w którym od
1981 roku przez 27 lat proboszczował, budo-
wał kościół i do dzisiaj żyje wszystkimi jego
problemami. 

Przygotowania do napisania tej pracy trwa-
ły wiele lat. Księdzu Józefowi Przybyle udało
się dopiero po przejściu na emeryturę. Tytuł
doktora nauk teologicznych otrzymał w lutym
tego roku. Wydawcą jego rozprawy doktor-
skiej jest Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowe-
go Śląska i Małopolski, a do wydania tej pub-
likacji – co autor podkreśla na pierwszych kar-

tach – przyczyniły się między innymi władze
powiatu bieruńsko-lędzińskiego wraz ze staro-
stą.

Skoro o górnikach i kopalni „Ziemowit” mo-
wa, nie sposób nie odnotować antologii poezji
Józefa Krupińskiego „Poeta uwęglony”. Śp. Jó-
zef Krupiński (1930-1998) – ten niezwykle
wrażliwy, delikatny i dobry człowiek rozstał się
z najbliższymi i przyjechał na Śląsk z ukocha-
nych Kujaw. Kopalnia – na której podjął pracę
z powodów ekonomicznych – stała się jego no-
wym, niezwykłym i nie zawsze przyjaznym śro-
dowiskiem, do którego starał się jakoś dostoso-
wać. W podziemiach kopalni dostrzegł nie-
zwykłe piękno natury, odczuł niebezpieczeń-
stwo żywiołów, ale także piękno, prostotę, szla-
chetność i wiarę ludzi. Jako człowiek subtelny
i głęboko wierzący odczuwał i przeżywał wszel-
kie krzywdy i niesprawiedliwości, jakie były
udziałem górników, szczególnie tych zatrudnio-
nych na najniższych stanowiskach. Swym myś-
lom i emocjom zaczął dawać wyraz w wier-
szach, które zaczął publikować z końcem lat
sześćdziesiątych w pismach kulturalnych, po-
tem także w niezależnej prasie stanu wojenne-
go. Głęboko zaangażował się w NSZZ „Soli-

darność”. Na kopalni przepracował 26 lat aż
do emerytury. Potem – na ile stan zdrowia po-
zwalał – pisał. Był członkiem Katowickiego Sto-
warzyszenia Pisarzy Polskich.

Osobowość i postępowanie Józefa Krupiń-
skiego sprawiały, że za życia dla wielu był
oderwanym od realiów pięknoduchem, „oszo-
łomem”, dlatego na kopalni nie zawsze go
akceptowano i szanowano, nie ceniono jego
twórczości. Nie wszyscy doceniali jego walory
duchowe, wielką humanistyczną wrażliwość
i talent poetycki. W siermiężnych czasach ko-
munizmu, później i teraz, w okresie szaleńcze-
go pędu do kasy, władzy i przywilejów to nie
była i nie jest wartościowa waluta.

Dlatego niezwykle cieszy, że z inspiracji
Henryka Łabanowicza i Antoniego Piszczka,
dzięki poparciu Andrzeja Dziuby i staraniu
Wojciecha Wieczorka ukazała się ta antologia,
stanowiąca prawdopodobnie zbiór wszystkich
utworów Józka Krupińskiego (łącznie ponad

420 wierszy – znanych oraz nigdy dotąd nie
publikowanych, odnalezionych w archiwach)
wspomnienie jego postaci, pozostałych po nim
dokumentów i fotografii. Promocja książki od-
była się 9 maja w Muzeum Miejskim w Ty-
chach w obecności rodziny i przyjaciół poety.

Twórczość Józefa Krupińskiego wróciła do
nas w swym nowym wymiarze piękna
i prawdy… Nie wolno o niej, o Nim, zapom-
nieć! 

Koniecznie trzeba chociażby tylko wspo-
mnieć o zupełnie innej książce, jaką jest „Lajer-
man” prof. Aleksandra Nawareckiego, uznanej
za jedną z najważniejszych dla Śląska i zaliczo-
nej już do kanonu lektur Górnoślązaka. Jest to
zbiór 10. krótkich tekstów o przenikaniu się tra-
dycji i kultury śląskiej i polskiej na Górnym Śląs-
ku, na którym po 1945 roku doszło do prze-
mieszania kultury kresowej (ale też kultury in-
nych rejonów Polski) z kulturą miejscową. Autor
analizuje to zjawisko na podstawie własnych
obserwacji i dziejów własnej rodziny. Urodził
się w Katowicach. Ojciec pochodził z Podola,
matka z Górnego Śląska (z rodzinnymi korze-
niami mocno tkwiącymi w Bieruniu i okolicy,
skąd pochodziła rodzina mamy; wielu bieru-
nian doszuka się rodzinnych powiązań i przy-
pomni sobie opisane postacie). A. Nawarecki –
przywołując często obrazy z dzieciństwa i mło-
dości, swoją rodzinę, szkołę, miejsca zamie-
szkania – kreśli obraz Śląska jako miejsca nie-
zwykłego, które przeszło ogromne przeobraże-
nia, w którym wykluła się „nowa jakość”. Jest
wiele osób, które próbują ocalić przeszłość
i wielka im za to chwała, ale pewnych proce-
sów już zatrzymać, ani tym bardziej odwrócić,
się nie da. Trzeba ratować, to pozostało cenne-
go: ratować bogactwo kultury, duchowość, mo-
wę Górnoślązaków, ale nie można uciekać od
współczesności, nowych wzorów i idei.

Tytułowy „lajerman jest określeniem katary-
niarza, który snuł się po podwórkach, aby
bezmyślnie kręcić korbą rozklekotanego me-
chanizmu i odgrywać w koło wciąż tę samą
melodię. Dla mojej babci był skandalem:
przykładem lenistwa, monotonii, jałowości
powtórzeń, braku inwencji i bezproduktywno-
ści”. MMRR
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Znakomite tkaniny oraz obrazy
olejne – najnowsze dzieła artystki,
laureatki Clemensa Pro Arte
AD’2007 – Nagrody Starosty Bie-
ruńsko-Lędzińskiego za osiągnię-
cia w twórczości artystycznej –
można oglądać do końca czer-
wca w Galerii Starostwa Powiato-
wego w Bieruniu. Artystka ukoń-
czyła Akademię Sztuk Pięknych
w Krakowie w 1959 roku. Studio-
wała między innymi u prof. Fran-
ciszka Walczowskiego na Wy-
dziale Tkaniny Artystycznej. Ma
w dorobku kilkadziesiąt wystaw
indywidualnych i wiele nagród.
Od 1991 roku autorka wystawia
również ze śląską grupą tkacką
„Przekaz”.

JJaakk  ppoowwiieeddzziiaałłaa  nnaamm  aarrttyyssttkkaa,,
pprreezzeennttoowwaannee  pprraaccee  ((ppoozzaa  wwyyjjąątt--
kkaammii))  ppoocchhooddzząą  zz llaatt  22001111  ––
22001122..  PPoowwssttaawwaałłyy  wwłłaaśśnniiee  zz mmyyśś--
lląą  oo wwssppóóllnneejj  wwyyssttaawwiiee  łłąącczząącceejj
mmaallaarrssttwwoo  zz ttkkaanniinnąą  aarrttyyssttyycczznnąą..

– Uprawiam obie dyscypliny.
Zechciałam je połączyć, chociaż
ostrzegano mnie, że to nie zaw-
sze się sprawdza, bo inne są ma-
teria, technika. Ale uznałam, że
warto, bo zagadnienia plastyczne
są te same: kolor, kompozycja
zarówno w obrazie jak i w tkani-
nie.

WWsszzyyssccyy  bbyyllii  ppoodd  wwrraażżeenniieemm
ffiioolleettuu,,  uużżyytteeggoo  ddoo  mmaalloowwaanniiaa
nnaajjnnoowwsszzyycchh  oobbrraazzóóww..  KKrrąążżyy
aanneeggddoottaa,,  żżee  zznnaallaazzłłaa  ppaannii  ttuubbkkęę
zz ttaakkąą  ffaarrbb  ii żżaall  bbyyłłoo  jjeejj  nniiee  wwyykkoo--
rrzzyyssttaaćć..

– Trochę w tym prawdy było.
Znalazłam tubkę w połowie wy-
schniętego koloru. Granat z czer-
wienią dał interesujący fiolet, któ-
ry mi do wszystkiego pasował.

ZZ  cczzeeggoo  wwyynniikkłłaa  iinnssppiirraaccjjaa??
– Sama nie wiem. To są impul-

sy. Wszystko zależy od materii,
którą dysponuję. Ona coś nasu-
wa na myśl, a potem trzeba po-
czekać na sprzyjający dzień, dob-
rą aurę, samopoczucie. Trzeba
czuć tę materie. Zawsze miałam
zdolności do czynności manual-
nych. W dzieciństwie, w liceum
plastycznym (metaloplastyka), na

akademii i w fabryce skórzanej,
gdzie wykorzystywałam dostępne
mi tworzywa. Poza tym jeszcze je-
den czynnik. Na starość ma się
różne dolegliwości, a przy pracy
o wszystkim się zapomina. Czuję
się, jakbym była zdrowsza, mam
inne nastawienie psychiczne, nie
myśli się o dolegliwościach…

TToo  jjeesstt  ddrruuggaa  ppaannii  wwyyssttaawwaa
pprrzzyyggoottoowwaannaa  pprrzzeezz  ppoowwiiaatt,,  aallee
ppiieerrwwsszzaa  ww tteejj  ggaalleerriiii..

– Początkowo miałam obawy,
ale pomieszczenie mi się podoba.
Prace dobrze się prezentują, jest
dobre światło i oby jak najwięcej
było oglądających.

WWyyssttaawwaa  ppoottrrwwaa  ddoo  kkoońńccaa
cczzeerrwwccaa,,  aa ppootteemm??

– Prace wrócą do domu i będą
czekać na kolejną wystawę, którą
planuję zrobić za dwa lata
z okazji jakiejś tam, albo na na-
bywcę... Jeszcze na czerwiec Mu-
zeum Śląskie przygotowuje wysta-
wę prac plastyczek śląskich, na
której zaprezentowana zostanie
także nasza grupa tkacka „Prze-
kaz”, w tym prace moje i mojej
siostry. 

WWiieemm,,  żżee  nniiee  rreezzyyggnnuujjee  ppaannii
zz ppllaannóóww  wwyyssttaawwyy  ttwwóórrcczzoośśccii  rroo--
ddzziinnyy  KKiisszzkkóóww..

– Taka wystawa przed laty mia-
ła miejsce w galerii Związku Pol-
skich Artystów Plastyków i w Mu-

zeum Archidiecezjalnym w Kato-
wicach. Taki pomysł cały czas
„chodzi” wokół mnie i syna Alek-
sandra. Jest trochę prac po moim
mężu, Bogdanie, które warto by-
łoby przypomnieć. MMRR

Tkanina i malarstwo
Tkanina i malarstwo – to dwie dziedziny, które przenikają się w twórczości chełmskiej artystki
Marii Blotko-Kiszki. Jej zdaniem obie mają to samo do ujawnienia, jeden środek wyrazu nie
wyklucza drugiego. „Monumentalne tkaniny stanowią pewien kontrast dla malarstwa Marii
Blotko-Kiszki, subtelnego i wyciszonego. Daje w nim o sobie znać tradycja krakowskiej szkoły
koloru” – stwierdził jeden z krytyków.

AArrttyyssttkkęę  ii ggoośśccii  ppoowwiittaałł  wwiicceessttaarroossttaa  HHeennrryykk  BBaarrcciikk,,  kkttóórryy  uurroocczzyyśścciiee  oottwwoorrzzyyłł  wwyyssttaawwęę,,  pprrzzyyppoommiinnaajjąącc
ddoorroobbeekk  aarrttyyssttyycczznnyy  ii oossiiąąggnniięęcciiaa  MMaarriiii  BBlloottkkoo--KKiisszzkkii..
––  DDzziięękkuujjęę  wwłłaaddzzoomm  zzaa  zzoorrggaanniizzoowwaanniiee  tteejj  wwyyssttaawwyy  ii mmaamm  nnaaddzziieejjęę,,  żżee  ttoo  mmiieejjssccee  bbęęddzziiee  ddoobbrrzzee  ssłłuużżyyćć
pprrooppaaggoowwaanniiuu  kkuullttuurryy  nnaasszzeeggoo  ppoowwiiaattuu  ––  ppoowwiieeddzziiaałłaa  MMaarriiaa  BBlloottkkoo--KKiisszzkkaa,,  kkttóórraa  oopprroowwaaddzziiłłaa  ppoo  sswwoo--
jjeejj  wwyyssttaawwiiee  ii ooddppoowwiiaaddaałłaa  nnaa  lliicczznnee  ppyyttaanniiee  ddoottyycczząąccee  wwyyssttaawwiiaannyycchh  ddzziieełł..  
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MMaarriiaa  BBlloottkkoo--KKiisszzkkaa  ww  rroozzmmoowwiiee  zz  kkoolleeggaammii  aarrttyyssttaammii::
EEuuggeenniiuusszzeemm  PPaarruuzzeelleemm  ii  JJaanneemm  ŚŚmmiiłłoowwsskkiimm..


