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LĘDZINY |  70-lecie Powiatowego Zespołu Szkół  

tradycja, nowoczesność i patriotyzm
4Uroczystą mszą w miejscowym kościele Matki Bożej Różańcowej, 

którą poprowadził ks. bp. Marek Szkudło, a następnie akademią 
w szkolnej auli uczczono jubileusz 70-lecia Powiatowego Zespołu Szkół 
w Lędzinach. 1 marca 1946 roku rozpoczęła działalność Publiczna 
Dokształcająca Szkoła Zawodowa, zlokalizowana w budynku starej 
lędzińskiej szkoły z 1836 roku. Parokrotnie przekształcająca się placów-
ka od 2002 roku jest Powiatowym Zespołem Szkół, w którym działają 
liceum ogólnokształcące, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa oraz 
szkoła policealna. Dyrektor PZS Ewa Matusik przypomniała, że hasło 
„Tradycja i Nowoczesność” pojawiło się w tej auli z okazji uroczystych 
obchodów 65-lecia i odtąd towarzyszy uczniom i nauczycielom każdego 
dnia. - Tylko oparcie o korzenie, szacunek do naszej historii i naszych 
historycznych wartości daje prawdziwą siłę i sens dążeniom do nowo-
czesności – podkreśliła Ewa Matusik. Historia i szacunek do niej to 
także element współczesnego patriotyzmu. 4Więcej – Str. 9

4 „Chociaż jednym z głównych zało-
żeń konkursu jest dbałość o piękno 
języka polskiego, nie można oprzeć 
się urokowi gwary śląskiej, w jakiej 
napisana jest ta opowieść. W tej pracy 
są wszystkie wichry historii tej ziemi. 
Alojzy Lysko to człowiek śląskiego 
renesansu i widać to w każdym frag-
mencie jego twórczości” – tak uzasad-
niono werdykt Kapituły przyznającej 
Gigantowi z Bojszów Grand Prix V 
Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikar-
skiego im. Krystyny Bochenek. Kapituła 
doceniła „Opowieść górnośląską” jego 
autorstwa opublikowaną w „Dzienniku 
Zachodnim” i miesięczniku „Śląsk”. 
Zwycięzca otrzymał dyplom i nagrodę 
w wysokości 20 tys. zł. Panie Alojzy, 
szczerze gratulujemy!

 „Ten konkurs jest dla nas ważny. 
Ważny dlatego, że jego patronką jest 

nasza wspaniała koleżanka Krystyna 
Bochenek, ale i ważny dlatego, że to 
konkurs o Śląsku i konkurs skierowa-
ny do dziennikarzy. Bez nich nie było-
by tak pięknie pisanej historii naszej 
ziemi. Dlatego dziękuję wszystkim, 
którzy podejmują trud, ale i niewątpli-
wie przyjemność tworzenia materiałów 
o Śląsku” – powiedział marszałek woje-
wództwa śląskiego Wojciech Saługa.

Konkursowa gala odbyła się 15 
kwietnia w Teatrze Śląskim im. Sta-
nisława Wyspiańskiego w Katowicach 
na Scenie w Malarni. Uroczystość 
poprowadził Mirosław Neinert.

Oceniane były prace, które powsta-
ły i ukazały się w 2015 roku. Do kon-
kursu zgłoszono ich 54, lecz dwa 
nie spełniły warunków formalnych. 
Oceny prac dokonali: prof. Krystyna 
Doktorowicz (przewodnicząca Kapi-
tuły), Anna Sekudewicz, Magdalena 
Bochenek-Kępa, Jan Dziadul, Kamil 
Durczok, Andrzej Zydorowicz, Robert 
Talarczyk, prof. Wiesław Banyś i Woj-
ciech Saługa.

Organizatorami konkursu byli: 
Fundacja im. Krystyny Bochenek, 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego, Uniwersytet Śląski i Teatr 
Śląski. r

Splendor dla alojzego Lyski

iSSN 2084 − 5812
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4 Przewodnicząca Rady Powia-
tu Anna Kubica przypomniała, że 
zgodnie z pismem Prokuratury 
Okręgowej w Katowicach – Wydział 
V Śledczy, którym dysponuje, nad-
zorująca śledztwo CBA przedstawi-
ła staroście 11 zarzutów: 8 dotyczą-
cych zmów przetargowych i prze-

kroczenia uprawnień funkcjonariu-
sza publicznego oraz 3 dotyczące 
składania fałszywych oświadczeń 
w toku procedury zamówienia pub-
licznego, co dotyczy spraw sprzed 
dwóch lat. 

ciąg DaLSZy Na STR. 2

Starosta się broni
Podczas pierwszej od czasu zawieszenia przez prokuratora 
okręgowego w czynnościach służbowych starosty bieruńsko-
lędzińskiego Sesji Rady Powiatu, 21 kwietnia, radni (po 
„przerobieniu” innych punktów obrad: bezpieczeństwo 
przeciwpowodziowe, przeciwpożarowe itd.) - oczywiście nie 
mogli nie nawiązać do tej sprawy. Radny Bernard  
Pustelnik stwierdził, że nie chce swojej opinii opierać na 
doniesieniach prasowych. Poprosił o źródłowe informacje 
i wyjaśnienia.
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PRZEGLĄD
ZjAZD W HoŁDUNoWie

Po raz trzeci parafia luterańska 
Świętej Trójcy w Hołdunowie 
(poprzednio w 1989 i 1995) była 
gospodarzem dorocznego, już 70., 
zjazdu chórów diecezji katowickiej 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskie-
go. 24 kwietnia zaprezentowało się 
15 chórów, które zaśpiewały po dwa 
utwory o charakterze religijnym. Ks. 
proboszcz dr Adama Malina przy-
bliżył zebranym historię działającej 
od 1770 roku parafii i stojącego 30 
lat nowego kościoła Św. Trójcy.
Uroczystemu nabożeństwu prze-
wodniczył ks. biskup dr Marian 
Niemiec, zwierzchnik diecezji 
katowickiej. Kazanie wygłosił ks. 
prof. Marek J. Uglorz. Wicestarosta 
Henryk Barcik i burmistrz Krystyna 
Wróbel (powiat i miasto wsparli 
organizację zjazdu) podziękowali 
duchownym i pogratulowali chórzy-
stom znakomitych występów. ML

iGrZYSkA i tArGi
Trwają przygotowania organiza-
cyjne do kolejnych Powiatowych 
Igrzysk Osób Niepełnosprawnych 
(środa, 8 czerwca na stadionie 
MKS Lędziny) oraz do Powiato-
wych Targów Przedsiębiorczości 
i Ekologii (2-3 lipca w Imielinie). 
Więcej szczegółów o tych impre-
zach w kolejnym wydaniu. Bieżące 
informacje, zaproszenia, komuni-
katy organizatorów na 
www.powiatbl.pl.

Portret PokoLeŃ
Kilkunastu uczniów bieruńskich 
gimnazjów i LO w Bieruniu 
rozpoczęło projekt organizowany 
w ramach „Równać Szanse 2016” 
– Ogólnopolskiego Konkursu Gran-
tów Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności. Pomysłodawcą projektu 
i prowadzącym jest Agnieszka 
Wyderka-Dyjecińska. Organizatora-
mi są: Bieruńska Fundacja Inicjatyw 
Gospodarczych, Liceum Ogólno-
kształcące im. Powstańców Śląskich 
w Bieruniu i Bieruński Fotoklub 
Pozytyw. 
Temat wiodący to portret pokoleń. 
Projekt polega na wykonaniu zdjęć 
portretowych różnym pokoleniom 
i pokazanie ich, w późniejszym cza-
sie, szerszej publiczności podczas 
wystawy w Domu Kultury. Celem 
jest integracja międzypokoleniowa, 
współpraca młodzieży z dorosłymi. 
Projekt angażuje nie tylko rodziców, 
ale również rodzeństwa i dziadków. 
Więcej informacji na https://www.
facebook.com/Projekt-Portret-
Pokole%C5%84-440499012812172/

A

LęDziNY |  25-lecie samorządu  

Srebrne
„odrodziny”

415 kwietnia w Lędzinach odbyły się 
uroczyste obchody tego jubileuszu. 
Rozpoczęła je msza święta koncele-
browana w kościele św. Klemensa. Po 
niej w sali Piast odbyła się uroczysta 
sesja Rady Miasta, na której pierw-
szemu burmistrzowi Lędzin Włady-
sławowi Trzcińskiemu i Janowi Gór-
skiemu, byłemu dyrektorowi Szkoły 

Podstawowej nr 3, przyznane zostały 
tytuły Honorowych Obywateli Lędzin. 
Symboliczne klucze do bram miasta 
Honorowym Obywatelom wręczyły 
burmistrz Krystyna Wróbel i prze-
wodnicząca Rady Miasta Elżbieta 
Ostrowska.

Ponadto burmistrz miasta nagro-
dziła cztery osoby za zasługi na 

rzecz społeczności lokalnej. Laury 
te otrzymali: Monika Bednorz, Miro-
sław Leszczyk – nasz długoletni 
współpracownik i przyjaciel (Mirku, 
gratulujemy z całego serca!), Jerzy 
Mantaj i Franciszek Moskwa. Bur-
mistrz Krystyna Wróbel przyznała 
również nagrody specjalne lędziń-
skim instytucjom, stowarzyszeniom 

i organizacjom, które w minionym 
XXV-leciu miały swój udział w roz-
woju Lędzin i przysłużyły się społe-
czeństwu lokalnemu. Wyróżniła też 
ośmiu pracowników urzędu miasta 
z najdłuższym stażem zawodowym, 
wręczając im symboliczne tabliczki 
z podziękowaniem za pracę na rzecz 
gminy. UM LęDZiNY; Mr

Prawie jak u Kuby W.  Władysław Trzciński (w środku) 
w rozmowie z Renatą Ziają i Antonim Piszczkiem

(od 15. lat również Honorowym Obywatelem tego miasta).
Nowy Honorowy Obywatel Lędzin Jan Górski 

w objęciach miejscowej władzy.
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Śpiewa chór z Gliwic.

ciąg DaLSZy ZE STR. 1

Starosta Bernard Bednorz, który 
nie zajął fotela wśród członków 
zarządu lecz wśród pozostałych rad-
nych, uzupełnił przedstawioną infor-
mację i przypomniał okoliczności 
zatrzymania przez Centralne Biuro 
Antykorupcyjne w dniu 4 kwietnia. 

- Najpierw, 21 lipca ubiegłego roku, 
podczas pobytu pięciu funkcjonariuszy 
CBA w moim gabinecie w starostwie, 
zatrzymano mój laptop, pendrajwy 
i komórkę. 4 kwietnia tego roku funk-
cjonariusze zabrali mnie z posiedzenia 
Zarządu Powiatu do CBA, gdzie spisali 
dane osobowe i po około 15-minuto-
wym wyjaśnieniu skierowali mnie do 
prokuratury. Tam odpowiedziałem na 
wszystkie pytania prokuratora (bez 
obecności obrońcy!) i o 15.15 opuści-
łem prokuraturę, udając się do staro-

stwa. Prokurator zastosował wobec 
mnie środek zapobiegawczy w postaci 
zawieszenia w czynnościach starosty. 
Nie zostałem zapoznany z żadny-
mi aktami. Odpowiadałem na ogólne 
pytania dotyczące procedury prze-
targowej, znajomości niektórych 
firm i nazwisk. Od 5 kwietnia jestem 
zawieszony w czynnościach bez 
prawa wykonywania funkcji starosty, 
bez wynagrodzenia. Taki jest mój sta-
tus prawny. Jestem nadal zatrudniony 
w starostwie, ale nie mam możliwości 
zarobkowania, zatem zwróciłem się 
– poprzez Sąd Rejonowy w Katowi-
cach - z wnioskiem do prokuratora 
o zmianę środka zapobiegawczego 
na poręczenie finansowe. Czekam na 
rozprawę i werdykt sądu – mówił Ber-
nard Bednorz.

- 19 kwietnia skierowałem do pro-
kuratury wniosek o upublicznienie 

treści zarzutów, ponieważ obecnie 
– bez zgody prokuratora - nie mogę 
ich ujawnić – stwierdził starosta. - 
Nie mam ani jednego zarzutu korup-
cyjnego. Mam zarzuty z art. 231 i 305 
kodeksu karnego. Nie ma w moim 
postępowaniu naruszenia dobrego 
imienia powiatu. Nie robiłem nic 
przeciwko powiatowi – dopowie-
dział.

Bernard Bednorz chce powrócić 
do pracy. Mając na uwadze swój 18–
letni dorobek i pracę dla powiatu jako 
wiceprzewodniczący Rady Powiatu, 
wicestarosta i starosta, zwrócił się 
z prośbą do radnych o rozważenie 
możliwości poręczenia społecznego 
przez Radę Powiatu w toczącym się 
przeciwko niemu postępowaniu kar-
nym. - Udzielone mi poręczenie da mi 
szansę na obiektywną obronę - argu-
mentował. - Obowiązki poręczającego 

miałaby przejąć na siebie przewodni-
cząca Rady Powiatu. To poręczenie 
da prokuratorowi możliwość zamia-
ny środka zapobiegawczego na inny 
- powiedział. 

Ta prośba oburzyła radnych Ber-
narda Pustelnika i Kazimierza Chaj-
dasa. Kazimierz Chajdas przedstawił 
wniosek o odwołanie starosty bieruń-
sko-lędzińskiego, pod którym poza 
nim podpisali się Mariusz Żołna i Ber-
nard Pustelnik. Ponieważ wniosek 
wymagał minimum pięciu podpisów, 
nie został poddany pod głosowanie. 

Z uwagi na rangę sprawy, na 
zawieszenie w czynnościach staro-
sty i dyrektorki Powiatowego Zarzą-
du Dróg, na funkcjonowanie powiatu 
i jego jednostki, radni postanowili 
zwołać nadzwyczajną sesję rady 
Powiatu poświęconą odrębnie temu 
tematowi i kwestii poręczenia. Mr

Starosta się broni

W roku 2016 mija jubileusz ćwierćwiecza istnienia gminy Lędziny jako samodziel-
nej jednostki samorządu terytorialnego. Na kwiecień i maj tego roku przypadły 
okrągłe rocznice odzyskania samorządności po wyodrębnieniu z obszaru admi-
nistracyjnego Tychów, uzyskania praw miejskich, przeprowadzenia pierwszych 
wyborów do rady miasta i powołania pierwszego burmistrza Lędzin.
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4- Nagrody Clemensa to jedna 
z najbardziej zakorzenionych tradycji 
naszego powiatu. W tym roku honoro-
we, wykonane z brązu statuetki wrę-
czamy po raz piętnasty. Obchodzimy 
zatem małą rocznicę – powiedział 
Bernard Bednorz podczas uroczysto-
ści, która odbyła się 31 marca w sali 
„Piast” w Lędzinach.

- Jubileusz 15-lecia nazywamy 
potocznie kryształowym lub szkla-
nym. Którykolwiek wariant przyjmie-
my, to jest w tym coś symbolicznego. 
Kryształ, szkło, to materia piękna, ale 
delikatna i krucha, z którą należy się 
obchodzić z należytą uwagą. Tak samo 
jest z kulturą, której z kolei trzeba oka-
zywać wiele troski i wsparcia. Dlatego 
należy wychodzić naprzeciw potrze-
bom twórców i odbiorców kultury.

Głównych bohaterów tego i poprzed-
nich podobnych  spotkań – laureatów 
oraz nominowanych do przyznawa-
nych od 2001 roku Nagród Clemensa 
- wszystkich, którzy w naszym powie-
cie uprawiają artystyczną twórczość, 
pracują na niwie kultury, popularyzują 
kulturę, wspierają jej rozwój i wspo-
magają artystów, przybyłych gości 
powitała przewodnicząca Rady Powia-
tu Anna Kubica.

Starosta Bernard Bednorz podzię-
kował wszystkim, którzy zgłosili 
kandydatów do nagrody za niezwykle 
ważne dla ostatecznej decyzji Kapitu-
ły Nagrody wskazania, poparte oceną 
dorobku i zasług nominowanych, 
a następnie ogłosił oficjalny werdykt.

Nagrodę Clemens Pro Arte Anno 
Domini 2015 - za osiągnięcia w twór-
czości artystycznej, za niepodważal-
ne osiągnięcia artystyczne w dziedzi-
nie muzyki gitarowej, potwierdzone 
dorobkiem płytowym, wieloma nagro-
dami i laurami honorowymi - otrzymał 
Grzegorz Kapołka - wybitny gitarzysta 
bluesowy i jazzowy, wielokrotny zwy-
cięzca w kategorii Najlepszy Polski 
Gitarzysta Bluesowy.

Nagroda ta jest wyrazem uznania 
i podziękowania za jakość oraz boga-
ctwo artystycznego dorobku Grzego-
rza Kapołki, który zawsze podkreśla 
swoje śląskie pochodzenie, przywią-
zanie do kultury i tradycji miejsca 
swego urodzenia i zamieszkania, 
a swoim talentem promuje Imielin 
i Powiat Bieruńsko-Lędziński.

- Proszę tę statuetkę dołączyć do 
kolekcji swoich trofeów artystycznych 
jako szczególne wyróżnienie – laur 
przyznany przez ludzi być może 
nie zawsze dogłębnie znających się 
na bluesie, ale potrafiących docenić 
talent, przebojowość i sukces – powie-

dział starosta wręczając Clemensa 
laureatowi.

W kategorii Clemens Pro Cultura 
Anno Domini 2015 – za osiągnięcia 
w upowszechnianiu kultury - nagrodę 
otrzymał Klub Plastyka Kontrast.

Kapituła wyróżniła go za aktyw-
ność i zasługi w dziedzinie upo-
wszechniania kultury. Klub szczyci 
się bogatym dorobkiem artystycz-
nym, nagrodami i laurami swoich 
członków, a kapituła uwzględniła 
osiągnięcia całego XX-lecia Kon-
trastu, który działa nieprzerwanie 
od 1996 roku jako stowarzyszenie 

kulturalne, organizacja pro publico 
bono. Nagroda jest wyrazem uznania 
za urzeczywistnianie różnych form 
twórczej i społecznikowskiej pasji 
oraz za dokonania daleko wykracza-
jące poza Lędziny i Powiat Bieruń-
sko-Lędziński.

Starosta przekazał statuetkę 
przedstawicielkom Kontrastu: Moni-
ce Kostyrze – wiceprzewodniczącej 
i Krystynie Boroń – sekretarzowi 
klubu, podkreślając, że nagroda jest 
wyrazem uznania wyrazem uzna-
nia dla wszystkich członków klubu. 
- Dziękuję za wielką pracowitość, 

konsekwencję, talent. Dziękuję za 
to w imieniu własnym i odbiorców 
waszej sztuki. Życzę wielu dalszych 
lat działalności i sukcesów artystycz-
nych rozsławiających miasto Lędziny 
i cały nasz powiat! – powiedział sta-
rosta.

Grzegorz Kapołka i przedsta-
wicielki Kontrastu podziękowa-
li za nagrody. Laudacje na cześć 
laureatów wygłosili red. Wojciech 

Zamorski oraz Anna Maria Rusinek 
- absolwentka Akademii Pedagogicz-
nej na Wydziale Malarstwa Instytutu 
Sztuki w Krakowie, artystka zajmu-
jąca się pracą pedagogiczną, prowa-
dząca w Imielinie szkołę malarstwa 
i rysunku.

Gratulacje i życzenia dalszych 
owocnych twórczo lat oraz kolejnych 
sukcesów złożyli laureatom samorzą-
dowcy, przyjaciele, rodziny.

W części artystycznej wieczoru 
odbył się mini koncert w wykonaniu 
Grzegorza Kapołki, Dariusza Ziółka 
i Alana Kapołki.

W prowadzeniu uroczystości prze-
wodniczącej Rady Powiatu i staroście 
pomagała Karolina Solarska-Bigos.

W Galerii Starostwa Powiatowego 
w Bieruniu czynna jest wystawa pre-
zentująca laureatów i ich dorobek. 
Wydany został także okolicznościowy 
katalog zawierający prezentacje lau-
reatów, teksty laudacji, wywiady i inne 
informacje. Mr

Grzegorz Kapołka 
z Imielina – wybitny 
gitarzysta bluesowy 
oraz Klub Plastyka 
Kontrast z Lędzin 
zostali laureatami 
Nagród Starosty 
Bieruńsko-Lędziń-
skiego w Dziedzinie 
Kultury za 2015 rok.

„trzeba zawsze pamiętać o pasji: 
bez pasji nie ma sztuki;
sztuki nie ma bez ryzyka.
w sztuce nie ma spokoju…”.
      Wojciech Kuczok

Clemensy’2015 
dla gitarzysty i plastyków
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4Prezes Mariola Szulc przedstawiła 
ogólną charakterystykę spółki, funk-
cjonowanie szpitala, tematykę doty-
czącą świadczeń opieki zdrowotnej 
z zakresu leczenia szpitalnego dla 
mieszkańców powiatu bieruńsko-
lędzińskiego. 

W dyskusji radny Bernard Pustel-
nik zapytał o wysokie koszty (ok. 30 
mln zł) związane z dostosowaniem 
szpitala do wymogów Unii Europej-
skiej. Na jakim etapie jest szpital, czy 
są spełnione wszystkie wymogi?

- Mamy plany dostosowawcze, które 
pod względem sanitarno-epidemiolo-
gicznym oraz kontraktu z Narodowym 
Funduszem Zdrowia stawiają pewne 
wymagania – poinformowała M. Szulc. 
- Wysokie kwoty związane są m.in. 
z przebudową bloku operacyjnego, 
brudownikami (600 tys. zł), termo-
modernizacją budynku, a zwłaszcza 
bloku leczniczego (ok. 10-12 mln zł). 
Plany dostosowawcze są na bieżąco 
realizowane, szpital ciągle się rozwi-
ja. Prezydent Tychów zobowiązał się, 
że w przypadku przejęcia udziałów 
od województwa śląskiego będzie 
finansował szpital na poziomie 40 mln 
zł. Spółka będzie składała wniosek 
o pozyskanie środków na termomo-
dernizację budynku w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego, lecz 
nadal nie ma szczegółowych informa-
cji dotyczących aplikowania o środki 
w ramach RPO. Nie ustalono też ogól-
nopolskiej sieci szpitali, nie ma map 
potrzeb mieszkańców (to jest wni-
kliwego rozpoznania potrzeb miesz-
kańców w obszarze szpitalnictwa, 
czyli np. ile i jakich specjalistycznych 
łóżek szpitalnych jest potrzebnych na 
danym terenie). Zaletą tyskiego szpi-
tala jest to, że jest jednostką wielospe-
cjalistyczną, a jego właścicielami są 
jednostki samorządu terytorialnego. 
Dla Tychów i powiatu dobre funkcjo-
nowanie tej placówki to jeden z prio-
rytetów.

Wiceprezes Krzysztof Leki pod-
kreślił, że tyski szpital jest jedynym 
w rejonie, który ma oddziały chi-
rurgiczny i neurologiczny. W 2012 r. 
weszło rozporządzenie ministra doty-
czące spełnienia norm sanitarno-epi-
demiologicznych. Wówczas dokonano 
przeglądu sanitarnego i opracowano 

plan dostosowawczy, w którym jako 
za największą i najważniejszą inwe-
stycję wskazano nowy blok operacyj-
ny. W planie inwestycyjnym na rok 
bieżący ujęto 100 tys. zł na projekt 
budowlany przebudowy 5. piętra.

Starosta Bernard Bednorz poin-
formował, że szpital ma kontrakt na 
ponad 60 mln zł. Głównym udzia-
łowcem Megrezu jest województwo 
śląskie (51%). Prezydent Tychów jest 
skłonny wykupić wszystkie udziały 
i w tej sytuacji miałby 98%, a powiat 
bieruńsko-lędziński – 2% udziałów 
w spółce. Będąc właścicielem można 
wiele rzeczy zrealizować m.in. wyko-
nać termomodernizację budynku czy 
uruchomić oddziały wysokokontrak-
towe takie jak: urologia czy onkolo-
gia. 

- Szpital musi przyjąć i zaopatrzyć 
każdego pacjenta – mówił starosta. 
- Większość wchodzi w tzw. nadwy-
konania. Narodowy Fundusz Zdrowia 
płaci za nadwykonania 50 - 60%. Po 
raz pierwszy w ubiegłym roku zapła-
cono szpitalowi nadwykonania prawie 
w 100%,  w związku z tym strata jaką 
szpital poniósł w 2015 roku wyniosła 
tylko 229 tys. zł netto.

Bernard Pustelnik dopytywał do 
kiedy spółka ma umowę dzierżawy.

- Do 2022 r. Umowa dzierżawy jest 
podpisywana na 10 lat, za przysłowio-
wą złotówkę za m2 (20 tys. zł netto). 
– powiedziała M. Szulc. Marszałek 
preferencyjnie może przekazać budy-

nek, bo dotyczy to spółki samorządo-
wej, natomiast udziały trzeba wykupić 
na zasadach rynkowych. W pierwszej 
kolejności należy wyjaśnić wszystkie 
sprawy właścicielskie. Jest to kwestia 
negocjacji na poziomie właścicieli, 
którzy są udziałowcami. Od 2012 r. 

województwo śląskie nie wprowadziło 
do spółki żadnej złotówki.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Marek Spyra zwrócił uwagę, że szpi-
tal nie ma oddziału dziecięcego, co 
jest bardzo dużym utrudnieniem dla 
mieszkańców powiatu. Ponadto Rada 
Powiatu powinna być świadoma, ile 
pieniędzy jest potrzebnych spółce.

Usłyszał, że przy bardzo dobrym 
skomunikowaniu Tychów i powiatu 
z innymi ośrodkami nie powinno być 
problemu z dowozem pacjentów do 
innych szpitali. W związku noweliza-
cją ustawy o ochronie zdrowia będzie 
możliwość kontraktowania świad-
czeń przez jednostki samorządu 
terytorialnego. 

Mariola Szulc odpowiedziała, że 
potrzeby do końca 2020 r. określano 
na 48 mln zł. Największy koszt inwe-
stycyjny to 25 mln na przebudowę 
bloku operacyjnego. r

Radni na wyjeździe
W stanie choroby nie ma wartości cenniejszej niż zdrowie. 
Możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy, funkcjonowanie 
służby zdrowia, warunki leczenia szpitalnego lub ambulatoryj-
nego to temat interesujący chyba wszystkich. Nieobojętni wobec 
tych zagadnień są także radni powiatowi. Dlatego wyjazdowe 
posiedzenie dwóch komisji: Społecznej, Promocji Zdrowia i Kul-
tury Fizycznej oraz Komisji Budżetu i Finansów, odbyło się 14 
marca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Tychach, 
prowadzonym przez spółkę Megrez, której skromnym udziałow-
cem jest Powiat Bieruńsko-Lędziński. Poprowadziła je radna 
Helena Magiera-Molendowska, a uczestniczyli w nim członko-
wie Zarządu Powiatu: Bernard Bednorz, Henryk Barcik. Łukasz 
Odelga. Rolę gospodarzy pełnili Mariola Szulc – prezes i Krzysz-
tof Leki – wiceprezes zarządu Megrezu. 

Spotkanie radnych i zarządu spółki odbyło się w przyszpitalnej 
szkole rodzenia „Od brzuszka do maluszka”.
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Megrez Sp. z o.o. prowadzi obecnie
dwa przedsiębiorstwa: 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, 
Poradnie Specjalistyczne Megrez

SZPITAL WOJEWÓDZKI 
W TYCHACH

Oddziały i liczba łóżek:
 Chorób Wewnętrznych   - 55
  Chorób Wewnętrznych 

z Pododdziałem Kardiologicznym  - 35
 Dermatologiczny    - 20
 Geriatryczny    - 20
 Neurologiczny liczba łóżek   - 40
 Udarowy    - 18
 Obserwacyjno-Zakaźny   - 15
 Anestezjologii i Intensywnej Terapii  - 8
 Otolaryngologiczny   - 18
 Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej  - 45
  Chirurgii Rekonstrukcyjnej 

Narządu Ruchu    - 38
 Okulistyczny    - 20

 Ginekologiczno-Położniczy   - 70
 Neonatologiczny    - 47
14 Oddziałów, suma łóżek: 449

Zakłady:
 Diagnostyki Obrazowej,
 Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej,
 Patomorfologii,
 Rehabilitacji,

Poradnie:
 Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna:
 Poradnia Chorób Metabolicznych,
 Poradnia Ginekologiczno – Położnicza,
 Poradnia Zdrowia Psychicznego, 
 Podstawowa Opieka Zdrowotna:
  Podstawowa opieka zdrowotna realizowana w zakre-

sie nocnej i świątecznej opieki medycznej.

W 2015 roku Megrez hospitalizował 
7773 pacjentów z powiatu. 

Wartość kontraktu z NFZ w 2015 roku: 
63.808.829,09 zł. Do czerwca 2016 roku: 

29.356.424,18zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA SPÓŁKI MEGREZ 
ZREALIZOWANE W 2015 ROKU:

  Otwarcie Pracowni Endoskopii: modernizacja 170 
tys. zł, sprzęt 700 tys. zł

  Zakład Diagnostyki Obrazowej: nowy aparat RTG 
wartość 1 mln 300 tys. zł

  Otwarcie jedynej w Tychach przyszpitalnej szkoły 
rodzenia „Od brzuszka do maluszka” (sponsor - 
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna)

  Wyposażenie Traktatu Porodowego o nowe łóżko 
porodowe 

  Modernizacja oraz wyposażenie w nową aparatu-
rę Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej: 
modernizacja 661 tys. zł, sprzęt 344 tys. zł

  Modernizacja i remont Izby Przyjęć: modernizacja 
800 tys. zł, meble i sprzęt 225 tys. zł

  Zwiększenie liczby łóżek na oddziale intensywnej 
terapii: 2 nowe łóżka 60 tys. zł

  Nowoczesne brudowniki, łazienki dla niepełnospraw-
nych pacjentów zamiast stanowiska pracy na Oddziale 
Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej: wartość 20 tys. zł

  Remont, wymiana łóżek na Oddziale Neurologii: 20 
tys. zł.

Mariola Szulc i Krzysztof Leki z kierownictwa spółki 
przedstawili sytuację szpitala.



 Mimo znaczącego niżu demo-
graficznego, który tak „dzie-
siątkuje” liczebność uczniów 
w szkołach, nasze powiatowe 
szkoły ponadgimnazjalne są 
jeszcze w dobrej sytuacji. 
Liczba uczniów drastycznie 
nie maleje, nie trzeba zamykać 
placówek, chociaż taki problem 
dotyka już samorządy innych 
powiatów i miast. 

Sądzę, że między innymi jest to 
kwestia świadomego wyboru ucz-
niów i ich rodziców. Wyboru opartego 
o analizę atrakcyjności kierunków 
kształcenia, poziomu kadry, stanu 
i wyposażenia placówek, oferty 
zajęć pozalekcyjnych, zagranicznych 
praktyk zawodowych, partnerstwa 
z uczelniami i placówkami nauko-
wymi, a przede wszystkim efektów 
kształcenia i szans na podjęcie dal-
szej nauki lub zdobycia dobrego, 
popłatnego zawodu.

W każdym z tych porównań nasze 
szkoły wypadają naprawdę dobrze. 
Świadczą o tym obiektywne wskaź-
niki: wyniki matur, egzaminów zawo-
dowych, laury naszych uczniów na 
różnych konkursach, przeglądach, 
olimpiadach.

Dzisiaj można łatwo dotrzeć do 
informacji. Można zasięgnąć opinii 
w Internecie, od kolegów, rodziny, 
podczas Dni Otwartych w szkołach. 
W oparciu o to wszystko można pod-
jąć konkretną decyzję. Ważne rów-
nież jest to, że są to szkoły miejsco-
we. Oszczędność czasu na codzienne 
dojazdy jest znacząca. 

 Powiat jest dobrym przykładem 
samorządu, który dobrze prze-
myślał, przygotował i prowadzi 
właściwie politykę edukacyjną. 
Stosowanie tylko ilościowego 
kryterium naboru uczniów 
spowodowałoby, że poziom 
nauczania by spadł i wkrótce 
żaden myślący i ambitny gim-
nazjalista nie chciałby pójść do 
takiej szkoły.

- Mamy tego świadomość. Ucznio-
wie wybierają konkretne szkoły, kie-
runki kształcenia bo wierzą, że będą 
mieli lepsze warunki i efekty kształ-
cenia, że łatwiej  będzie im wystarto-
wać ku nowym celom.

Dla powiatu, który stawia na zrówno-
ważony rozwój, inwestowanie w edu-
kację młodych ludzi jest kluczowym 
elementem naszej przyszłości.

Dla nas każdy uczeń jest ważny. 
Edukacja jest przedmiotem szczegól-
nego zainteresowania naszego samo-
rządu od początku istnienia powiatu. 
Działamy według swoich warunków 
i możliwości. Staramy się nie oszczę-
dzać na oświacie i nie traktujemy 
jej jako zadania mniej istotnego od 
innych. Przeciwnie - stawiamy na 
unowocześnianie i rozwój naszych 
placówek oraz ich infrastruktury (hale 
sportowe, orliki, funkcjonalność i este-
tyka pomieszczeń, parkingi itp.).

W dobie niżu demograficznego sta-
ramy się tak prowadzić nasze szkoły, 
żeby mieć dobrze wyposażone pra-
cownie, wysoko wyspecjalizowaną 
i zaangażowaną kadrę, która swoimi 
pomysłami i energią potrafi zapalić 

młodzież do nauki, do jak najpełniej-
szego uczestnictwa w życiu szkoły, 
w zajęciach dodatkowych. Uczeń zda-
jąc końcowe egzaminy jest doskonale 
przygotowanym do pracy fachowcem 
w konkretnym zawodzie lub dosko-
nałym kandydatem na studia.

 Jakie zmiany i nowości czekają 
w naszych szkołach na gim-
nazjalistów?

Od nowego roku szkolnego w Zasad-
niczej Szkole Zawodowej Powiatowego 
Zespołu Szkół w Bieruniu uruchamia-
my 3-letnie kształcenie w zawodzie 
kucharza. Nie będzie naboru na górni-
ków i handlowców. W szkole policealnej 
Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzi-
nach otwieramy 4-semestralne kształ-
cenie techników usług kosmetycz-
nych oraz 2-semestralne kształcenie 
opiekunów medycznych, prowadzone 
w trybie stacjonarnym lub zaocznym. 
Wstrzymany jest nabór na techników 
administracji, techników bhp, techni-
ków handlowców oraz opiekunów osób 
starszych. Niewielkie zmiany nastąpią 
w Liceum Ogólnokształcącym w Bieru-
niu. 

 ilu absolwentów opuści w tym 
roku gimnazja w naszym pow-
iecie?

Według wyliczeń będzie ich ok. 
550. Bardzo liczymy na to, że wybiorą 
oni nasze szkoły ponadgimnazjalne, 
chociaż część z nich może zdecydo-
wać się na dalszą naukę w sąsiednich 
miastach. Z kolei nasze szkoły, jak co 

roku przyjmą pewną liczbę gimna-
zjalistów zamieszkałych poza tere-
nem naszych miast i gmin. Końcowy 
rezultat poznamy za parę miesięcy. 

Mam nadzieję, że będzie satysfakcjo-
nujący. W każdym razie robimy bar-
dzo wiele, żeby tak było.

MAriAN rYGLeWicZ
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Roz mo wa z wicestarostą HENRYKIEM BARCIKIEM

Dla nas każdy 
uczeń jest ważny

Drogi gimnazjalisto!
Zbliża się zakończenie kolejnego etapu Twojej edukacji szkolnej, a Ty sto-
isz właśnie przed wyborem dalszej drogi kształcenia. Rozważając wybór 
szkoły ponadgimnazjalnej, do  której udasz się po ukończeniu gimnazjum, 
pragniemy zachęcić Cię do kontynuowania dalszej nauki w liceach, techni-
kach i zasadniczych szkołach zawodowych w naszym powiecie.

Atutami naszych szkół są:
 bogata oferta edukacyjna odpowiadająca potrzebom lokalnego rynku 

pracy,
lokalizacja w bliskim sąsiedztwie Twojego miejsca zamieszkania,
wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
bardzo dobre wyniki na egzaminach zewnętrznych, 
szeroka oferta językowa oraz bogaty wybór zajęć dodatkowych,
połączenie nauki z zagranicznymi stażami i praktykami,
 zmodernizowane pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt multi-

medialny, 
wielofunkcyjne obiekty sportowe. 

Gimnazjalisto, zachęcamy Cię do zapoznania się z ofertą edukacyjną 
naszych szkół zamieszczoną na ich stronach internetowych:

Liceum Ogólnokształcące w Bieruniu
www.lobierun.edu.pl

Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu
www.pzsbierun.pl

Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach.
www.pzsledziny.org

czekamy na ciebie.
Dokonaj właściwego wyboru na przyszłość!

Twoja przyszłość jest w Twoich rękach!

414 kwietnia w Powiatowym Zespole 
Szkół w Bieruniu o prestiżowe trofeum 
walczyło 6  dwuosobowych  drużyn  ze 
szkół kształcących w zawodzie technik 
górnictwa podziemnego,  wyłonionych 
w  styczniowym półfinale. Cała dwu-
nastka finalistów na mocy decyzji Mini-
stra Edukacji Narodowej uzyskuje mak-

symalny wynik części  pisemnej  egza-
minu zawodowego, a po zdaniu matury 
indeks Wydziału Górnictwa i Geologii  
Politechniki Śląskiej. 

Tegoroczna edycja  była wyjątko-
wa pod wieloma względami. Po raz 
pierwszy w 6-letniej historii olimpia-
dy  do udziału zgłosiła się uczennica, 

która zajęła ostatecznie II miejsce.  
Również po raz pierwszy, po sześciu 
seriach pytań  decydujących o zakwa-
lifikowaniu się do finałowej trójki,  
dwie drużyny uzyskały tę samą licz-
bę punktów i w ostateczności finaliści 
zostali – stosownie do zapisów regu-
laminu - wyłonieni w drodze losowa-
nia. Nagrody dla olimpijczyków ufun-
dowali Powiat Bieruńsko-Lędziński 
oraz KWK Piast.

Otwarcia olimpiady dokonał 
wicestarosta Henryk Barcik. Wśród 
gości byli m.in.: dr inż. Sergiusz 
Boron - prodziekan ds. studen-
ckich Wydziału Górnictwa i Geo-
logii Politechniki Śląskiej, Wiesław 
Bąk - dyrektor ds. pracy KWK Piast 
w Bieruniu, dyrektorzy szkół biorą-

cych udział w finale. Pracami jury 
kierował dr inż. Jan Kania - adiunkt 
Wydziału Górnictwa i Geologii Poli-
techniki Śląskiej. 

Organizatorem Olimpiady Wiedzy 
Górniczej od lat jest Wydział Górni-

ctwa i Geologii Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach, a współorganizatorem 
i gospodarzem Powiatowy Zespół 
Szkół w Bieruniu. Szkolnymi koor-
dynatorami olimpiady byli Jacek Wit-
kowski i Gerard Urbańczyk.  BS

Nasi bezbłędni

W środku zdobywcy Złotej Lampki Kamil Kijas 
i Patryk Szumlakowski. Z lewej i prawej  Anna Kamińska 

i Jerzy Brzóska – nauczyciele którzy tak świetnie 
przygotowali obu olimpijczyków. 

Kamil Kijas i Patryk Szumlakowski, maturzyści technikum 
górniczego Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu, zostali zwy-
cięzcami Vi edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy górniczej 
„O Złotą Lampkę”. Kamil i Patryk na wszystkie pytania odpo-
wiadali bezbłędnie i uzyskali maksymalną, możliwą do zdobycia 
liczbę punktów. Obaj przygotowywali się do zwycięstwa pod 
kierunkiem nauczycieli zawodowych przedmiotów górniczych 
anny Kamińskiej i Jerzego Brzóski. 
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4PZS w Lędzinach był pierwszą 
szkołą średnią w powiecie. W ostat-
nich pięciu latach wciąż wyznaczamy 
nowe trendy – mówiła Ewa Matusik, 
podając konkretne przykłady. Powia-
towy Zespół Szkół w Lędzinach jako 
pierwszy w powiecie:
  wyposażył swoje pracownie w tab-

lice interaktywne;
  wykorzystał technologię światło-

wodową w łączach internetowych;
  otworzył wielofunkcyjne boisko 

Orlik 2012;
  wysłał swoich uczniów na mie-

sięczne, bezpłatne kilkumiesięcz-
ne zagraniczne   praktyki zawo-
dowe;

  wysłał swoich absolwentów na 
zagraniczne staże;

  od lat zapewnia płatne staże dla 
swoich absolwentów;

  został Szkołą Odkrywców Talen-
tów;

  utworzył Lokalną Akademię 
CISCO;

  został szkołą partnerską świato-
wego lidera edukacji językowej EF 
Education First;

  w dwóch zawodach wprowadził 
innowacje, polegające na naucza-
niu przedmiotów zawodowych 
w języku angielskim;

  zrealizował międzynarodowy pro-
gram Comenius;

  w każdej pracowni zapewnił dostęp 
do Internetu;

  jako pierwszy wprowadził dzien-
nik elektroniczny.
Dzięki mądrej powiatowej polityce 

oświatowej szkoła rozwija się i jest 
znakomicie wyposażona. W ostatnich 
latach miała miejsce: przebudowa war-
sztatów szkolnych i ich adaptacja na 
supernowoczesne pracownie zawodo-
we takie jak: pracownia mechaniczna 
obróbki ręcznej, pracownia pneuma-
tyki i hydrauliki, pracownia elektrycz-
na; przebudowa sali dydaktycznej 
nr 40  na dwie pracownie językowe; 
remont i adaptacja pomieszczenia na 
Studio Grafiki Komputerowej; remont  
i adaptacja sali 12B na pracownię 
językową, adaptacja pomieszczeń na 
bufet szkolny.

W planach jest zakup i montaż 
obrabiarki CNC  w pracowni pneuma-
tyki i hydrauliki, wykonanie parkingu 

na rowery i motorowery, budowa pra-
cowni dla zawodu technik urządzeń 
i systemów energetyki odnawialnej.

Oferta edukacyjna dostosowywana 
jest do potrzeb rynku i zapotrzebowa-
nia społecznego. Powstają nowe kie-
runki kształcenia (technik mechanik, 
technik urządzeń i systemów ener-
getyki odnawialnej, a w szkole poli-
cealnej pojawiła się oferta naucza-
nia w zawodach opiekun medyczny 
i technik usług kosmetycznych).

Od 2010 r. realizowane są programy 
unijne. Tylko w obecnym roku szkol-
nym 2015/2016 zrealizowany został 
projekt Erasmus Plus dla 36 uczniów 
w różnych zawodach technikum za 
kwotę prawie 400 tys. zł.

Szkoła efektywnie współpracuje ze 
środowiskiem lokalnym, z pracodaw-
cami, wyższymi uczelniami. Wraz 
z Wydziałem Elektrycznym Politech-

niki Częstochowskiej jest współorga-
nizatorem konkursu wojewódzkiego 
„Pozyskiwanie czystej energii - No 
właśnie, skąd?” oraz organizatorem 
ogólnopolskiej konferencji o charakte-
rze ekologicznym, poruszającej tema-
tykę odnawialnych źródeł energii.

Absolwenci Powiatowego Zespołu 
Szkół w Lędzinach odnajdują się na 
rynku edukacyjnym i na rynku pracy. 

- Uczymy naszą młodzież żyć i pra-
cować – podkreśliła dyrektor Matu-
sik, nawiązując do tytułu wydanej 
przed pięcioma laty monografii szko-
ły autorstwa Alojzego Lyski i Ireneu-
sza Wróbla. – Ale uczymy ich także, 
że sama droga do sukcesu, pokony-
wanie słabości, obecność przyjaciół 
– to są niezwykle wartościowe czyn-
niki. Jesteśmy więc dumni z rozwoju 
naszych uczniów, z naszych absol-
wentów. Jako cel na następne pięć 

lat stawiamy sobie, jak zwykle, pod-
noszenie poprzeczki i wyznaczanie 
kolejnych nowych trendów.

Senator Czesław Ryszka odczytał 
list okolicznościowy minister eduka-
cji Anny Zalewskiej, której obowiązki 
nie pozwoliły przyjechać do Lędzin. 
Pani minister w swoim liście wspo-
mniała postać wybitnego pedagoga 
i nauczyciela, twórcy i wieloletniego 
dyrektora szkoły Anielina Fabery. 

– Jestem dumny, że jestem senato-
rem w tym okręgu, w którym jest tak 
wspaniała szkoła, wspaniali nauczy-
ciele i uczniowie – dodał senator, 
przekazując Ewie Matusik Orła 
Senatu RP. – Obyście szybowali jak 
ten znak Rzeczypospolitej ku dobrej 
przyszłości.

W imieniu wojewody śląskiego Jaro-
sława Wieczorka i marszałka woje-
wództwa Wojciecha Saługi najlepsze 
życzenia przekazał radny wojewódz-
ki Piotr Czarnynoga, odczytując ich 
listy do społeczności szkolnej. Oko-
licznościowy list przesłał także były 
premier prof. Jerzy Buzek. 

Podczas uroczystości Ewa Matu-
sik została uhonorowana z rąk ppłk. 
Leszka Klaga, Wojskowego Komen-
danta Uzupełnień w Tychach, pamiąt-
kową odznaką „Bene Meritus”, a z rąk 
Marka Kułakowskiego, wiceprezesa 
Stowarzyszenia Niepokonanych, hono-
rowym Krzyżem Zwycięstwa (m.in. za 
wychowanie patriotyczne młodzieży). 
Członkowie Komitetu Honorowego 
obchodów 70-lecia szkoły otrzymali 
pamiątkowe, dziękczynne ryngrafy. 
Wyróżnieni zostali także wybrani ucz-
niowie – zdobywcy wybitnych suk-
cesów w międzyszkolnej rywalizacji 
– oraz pracownicy i nauczyciele. 

W części artystycznej wystąpili 
uczniowie, absolwenci oraz nauczy-
ciele. Szczególny aplauz widowni 
wywołał szkolny kabaret „No name” 
(w skład zespołu wchodzą Karol 
Jastrzębski, Jerzy Frank i Robert 
Burczyk), który zaprezentował bar-
dzo aktualny w swej wymowie skecz 
„Xawię i Jaś”. Mr

Więcej na: 
http://www.pzsledziny.org/uroczy-
stosci-jubileuszowe-70-lat-powiato-
wego-zespolu-szkol-w-ledzinach/

ZDJĘCIA: BARBARA MARZEC

tradycja, nowoczesność 
i patriotyzm

MÓWIĄ 
GOŚCIE

Ks. bp MaREK SZKUDŁO:

Czy podobała się Księdzu 
Biskupowi ta uroczystość? 
Uczestniczyć w radości to zawsze 
jest duża przyjemność. Jako ten, 
który jest pasterzem Kościoła wiem, 
że radość prawdziwa jest od Ducha 
Świętego. Wiem, że On tu działał. 
Kiedy patrzę na założyciela szkoły, na 
jego doświadczenie życiowe, miłość 
i służbę, to jak się nie radować, kiedy 
ma się takie fundamenty? Każdy 
z nas chciałby pozostawić po sobie 
taki ślad.
Czy często Ksiądz Biskup 
uczestniczy w tego typu uro-
czystościach?
Kiedy mnie zapraszają, kiedy jest 
okazja, żeby być, towarzyszyć. 
Cieszy mnie, że zaczęliśmy od rzeczy 
fundamentalnych, w kościele, żeby 
podziękować Bogu. Być i uczestni-
czyć to jest znak miłości do drugiego 
człowieka.
Przed nami Światowe Dni Mło-
dzieży… 
One już trwają. To, co robi młodzież, 
co robią wolontariusze, jak się 
przygotowują do tego wydarzenia 
jest wielkim dziełem. Myślę, że jest 
to między innymi zasługa dobrych 
nauczycieli, dobrych przewodników 
w ich życiu. r

Senator cZESŁaW RySZKa:

Jak napisałem w księdze pamiątko-
wej, jestem dumny, że w moim okręgu 
wyborczym jest szkoła, w której 
tradycja polska, patriotyczna i śląska 
jest zachowywana. Że tak, jak głosi 
hasło, jest to zarazem szkoła trady-
cyjna i bardzo nowoczesna. Mówienie 
w szkole o tradycji, o patriotyzmie to 
jest mówienie o jutrze, o przyszłości 
Polski. Bardzo się cieszę, że znów 
zapanował taki patriotyczny trend. 
W sumie: tak trzymać!
Dzisiaj skojarzyłem, że ta szkoła 
powstała na moją cześć. Oczywiście, 
to żart. Urodziłem się w lipcu tego 
samego roku, w którym ona powstała, 
a pierwsza młodzież zaczęła się 
tu uczyć we wrześniu. Ponieważ 
pochodzę stąd, mogę powiedzieć, że 
ta szkoła i ja rośliśmy razem. r

Wśród przybyłych na jubileuszowe obchody 70-lecia PZS w Lędzinach było wielu 
znamienitych gości, między innymi: ks. bp Marek Szkudło, senator Czesław Rysz-
ka, posłowie Ewa Kołodziej, Marek Wójcik, Michał Wójcik, liczna grupa lokalnych 
samorządowców, duchowieństwa, dyrektorów i szefów współpracujących ze szko-
łą firm, instytucji i organizacji, a także byłych dyrektorów i nauczycieli PZS. Wszy-
scy obejrzeli krótki, dynamiczny i niosący wiele informacji film o szkole, po którym 
Ewa Matusik wygłosiła okolicznościowe przemówienie.
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Młodzież PZS na uroczystości w kościele.

Występ kabaretu „No name”.
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W poprzednim wydaniu infor-
mowaliśmy o planach budowy 
tunelu pod przejazdem kole-
jowym na ulicy Wawelskiej 
w Bieruniu Nowym.  Temat 
kolejowy się rozwija. 
4Niedawno w Urzędzie Miejskim 
w Bieruniu odbyło się spotkanie, 
na którym samorządowcy Bierunia, 
Tychów, Orzesza, Wyr, Łazisk Gór-
nych Oświęcimia oraz przedstawicie-
le PKP PLK S.A-podpisali dokumenty 
w sprawie ustalenia zasad współpracy 
i finalizowania studium wykonalności 
dla inwestycji pn. „Rewitalizacja Linii 
Kolejowych nr 140/169/179/885/138 
Połączenia: Orzesze Jaśkowice – 
Tychy – Baraniec - KWK Piast - Bieruń 
Nowy - Oświęcim”.

Realizacja zadania, którego koszt 
szacuje się na ok. 170 mln zł pozwoli 
na stworzenie sprawnego połączenia 
pasażerskiego z aglomeracji śląskiej, 

z okolic Tychów przez Oświęcim, do 
Krakowa – alternatywnego do linii 
E30 Katowice - Trzebinia - Kraków. 
Zakończenie projektu planowane jest 
w drugiej połowie 2020 roku.

PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A jeszcze w kwietniu ogłoszą prze-
targ nieograniczony na opracowanie 
dokumentacji przedprojektowej dla 
projektu w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020.

Dokumentacja, którą PLK powin-
ny otrzymać w I kwartale 2018 roku 
pozwoli wybrać odpowiedni wariant 
przebudowy około 48 km linii. 
Następnie w trybie „projektuj i buduj” 
ogłoszony będzie przetarg na prace. 
Zakończenie zadania, jeśli sprawy 
formalno – prawne będą przebiega-
ły bez problemów, planowane jest 
w drugiej połowie 2020 roku.

Wstępnie zakłada się wykonanie 
na linii prac torowych, przebudowę 
przejazdów kolejowo-drogowych oraz 

montażowych urządzeń sterowania 
ruchem kolejowym.

Obecni na spotkaniu podkreślali iż 
porozumienie jest wielkim sukcesem, 
efektem wieloletnich działań i przy-
gotowań do rewitalizacji tego szlaku 
kolejowego. Deklaracja dalszej woli 
współpracy samorządów pozwoli 
na podejmowanie kolejnych kroków 
w celu rewitalizacji i reaktywacji 
przewozów kolejowych oraz apli-
kowania o środki Unii Europejskiej 
w ramach perspektywy finansowej 
na lata 2014 – 2020. Natomiast PKP 
PLK S.A poprzez podpisanie wspo-
mnianego dokumentu podkreśla wolę 
współpracy w przygotowaniu przed-
sięwzięcia do realizacji.

Krótszy czas przejazdu, integracja 
transportu kolejowego z systemem 
komunikacyjnym regionu, poprawa 
bezpieczeństwa ruchu kolejowe-
go oraz zmniejszenie negatywnego 
oddziaływania transportu na środo-
wisko to podstawowe cele poprawy 

około 48 km połączenia: Orzesze 
Jaśkowice – Tychy – Baraniec - KWK 
Piast - Bieruń Nowy -  Oświęcim. PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A przygo-
towują realizację przedsięwzięcia, 
które będzie dofinansowane w 85% 

ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach RPO 
województwa śląskiego. Wartość sza-
cunkowa to 1,5 mln (netto), na którą 
każdy z samorządów przeznaczy 250 
tys. r

Wspólny dokument samorządów i PKP PLK S.A. w sprawie rewitalizacji linii 

kto ma w głowie olej, ten docenia kolej

Czy pociągi pasażerskie powrócą 
na odnowiony bieruński szlak? 
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Do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 
2015 roku statystycznie najczęściej zgłaszali 
się mieszkańcy Bierunia, którzy mieli problemy 
po zakupie wadliwych przedmiotów (głównie 
obuwia użytkowego i sportowego, odzieży i 
galanterii. co drugą ze spraw udało się rzeczni-
kowi załatwić pozytywnie, natomiast „poległ” 
średnio przy co czternastej sprawie.   

4Co roku Powiatowy Rzecznik Konsumentów składa Radzie 
Powiatu sprawozdanie ze swej działalności. W kwietniu 
„spowiadał się” ze swojej pracy w całym 2015 roku. W tym 
czasie odnotował on 507 pisemnych wniosków konsumen-
ckich - spraw wymagających osobistych interwencji rzecz-
nika konsumentów lub bezpośrednich wystąpień pisemnych 
do przedsiębiorców celem wyegzekwowania praw należ-
nych konsumentom bądź podjęcia negocjacji w celu zawar-
cia porozumienia lub ugody.

Głównymi problemami wymagającymi osobistych inter-
wencji rzecznika, a także głównymi przyczynami powstawa-
nia problemów konsumenckich na terenie naszego powiatu 
były:
1.  Zakup wadliwych przedmiotów codziennego użytku;
2.  Zawieranie umów na odległość i poza siedzibą przedsię-

biorstwa wraz z trudnościami w odstąpieniu od tychże 
umów;

3.  Wprowadzanie konsumentów w błąd podczas zawierania 
umów;

4.  Niepełna informacja o produktach i usługach;
5.  Nierzetelność i niefachowość usługodawców i przedsię-

biorców; 
6.  Brak dostatecznych informacji o produkcie;
7.  Nieuczciwe praktyki rynkowe przedsiębiorców związa-

nych z branżą telefonii stacjonarnej i sprzedażą energii 
elektrycznej.
W praktyce zdarza się niestety, że częściową winę za 

poniesioną szkodę ponoszą sami konsumenci, a to z uwagi 
na nieracjonalność zachowań konsumenckich, niezaznaja-
mianie się z treścią podpisywanych umów i zatwierdzanych 
regulaminów.

Rzecznik konsumentów w Bieruniu podejmuje działania 
wyłącznie na rzecz mieszkańców naszego powiatu. 

Rzecznik podjął na rzecz konsumentów 609 interwencji 
pisemnych w celu ochrony ich praw i interesów. Sporządził 
przeciwko przedsiębiorcom 60 pozwów sądowych, z czego 
80% stanowiły pozwy sądowe złożone przez rzecznika na 
rzecz konsumentów w Stałym Polubownym Sądzie Konsu-
menckim, natomiast 20% pozwy przygotowane przez rzecz-
nika dla konsumentów i złożone przez nich w odpowiednich 
Sądach Rejonowych, w formie pozwu o zapłatę lub zawez-
wania przedsiębiorcy do próby ugodowej.  Rzecznik pomagał 
również konsumentom w sporządzeniu odpowiednich odpo-
wiedzi na pozew lub sprzeciwów, od wydanego przez sąd 
nakazu zapłaty, na stosownych formularzach sądowych.

W ramach prowadzenia edukacji konsumenckiej rzecz-
nik w roku 2015 opracowywał materiały prasowe z zakresu 
praw konsumentów, które systematycznie zamieszczane 
były w naszym informatorze. Ponadto spotkał się z młodzie-
żą Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu i omówił istotne 
zmiany w przepisach prawa konsumenckiego dotyczące 
m.in. trybu składania reklamacji i odstąpienia od umowy 
zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy.  

Rzecznik pomaga, ale nie zawsze wybroni

Ratownik zza biurka
  Efektywność działania rzecznika konsumentów mierzona 

przez pryzmat sposobu zakończenia zgłoszonej sprawy 

Powyższy wykres przedstawia odsetek spraw konsumenckich z 2015 r. 
zakończonych:
1.  w sposób pozytywny - tj. przedsiębiorca, po interwencji rzecznika, uznał 

wszelkie roszczenia konsumenta bądź zawarł z konsumentem skuteczną 
(akceptowaną przez konsumenta) ugodę.

2.  wyjaśnieniami – tj. rzecznik konsumentów po uzyskaniu pisemnego usto-
sunkowania się przedsiębiorcy do jego uwag i argumentów, wyjaśnił kon-
sumentom powód sporu jak również pouczył o ewentualnych dalszych kro-
kach, które konsumenci mogą w sprawie podjąć. Nierzadko w tych spra-
wach rzecznik przygotowywał dla konsumentów treść pozwu o zapłatę do 
sądu powszechnego, zgodnie z właściwością miejscową przemienną. 

3.  w sposób negatywny – tj. zakwalifikowanie spraw jako zakończonych 
negatywnie wynikało przede wszystkim z niemożności skutecznego kon-
taktu z przedsiębiorcą (nieodbieranie pism rzecznika, niepodejmowanie 
rozmów telefonicznych, niewyrażenie zgody na rozpoznanie sprawy przed 
Sądem Polubownym). Negatywny finał sprawy związany był również z jed-
noznacznym i uzasadnionym stanowiskiem przedsiębiorcy, potwierdzają-
cym iż roszczenia konsumentów są bezzasadne. Często zdarzało się, że 
w celu wyjaśnienia sprawy konieczne byłoby wszczęcie dochodzenia czy 
śledztwa, do czego rzecznik konsumentów nie posiada uprawnień.  
Wykres przedstawia również odsetek spraw konsumenckich w toku, tj. nie-

zakończonych spraw z 2015 r., które są nadal przez rzecznika prowadzone.

Katarzyna Kopytiuk, Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
(z lewej) z Aleksandrą Pikanią-Gniełką podczas oceny prac uczniów 

uczestniczących w konkursie „Jestem świadomym konsumentem”, zorga-
nizowanym w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu. Jego finał odbył się 
18 marca, przy okazji Światowego Dnia Konsumenta. Tytuł „Świadomego 

Konsumenta 2016 PZS Bieruń” otrzymała Agata Stompor z klasy III 
technikum handlowego. Drugie miejsce przypadło Aleksandrze Łopatce, 

a trzecie, ex aequo, Małgorzacie Piekorz i Annie Jagodzie. Organizatorkami 
konkursu były Urszula Urbińska i Aleksandra Pikania-Gniełka.
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425 i 26 czerwca odbędą się Mię-
dzynarodowe Regaty Żeglarskie 
OPTY RACE 2016, których organiza-
torem jest Yacht Club „Opty” z Cheł-
mu Śląskiego. Będą one połączone 
z Mistrzostwami Śląska w Klasie 
Omega.

- Zapowiada się duża żeglarska 
impreza z udziałem zagranicznych 
załóg. Organizacja zawodów tej rangi 
nie byłaby możliwa bez wsparcia 
powiatu – mówi wicekomandor ds. 
szkolenia Marek Stec. Klub pozyskał 
dotację powiatu bieruńsko-lędziń-
skiego w ramach konkursu na rea-
lizację zadań w sferze wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej 
na rok 2016. Powiat wsparł również 
najmłodszych żeglarzy z UKS „Sile-
sia-Opty”. 

W sezonie żeglarskim zaplanowa-
no 10. różnych imprez regatowych, 
które odbędą się w wybrane week-
endy, poczynając od połowy maja do 
końca września. 16 kwietnia ruszył 
w YC „Opty” kolejny kurs szkole-
nia na stopień żeglarza jachtowego. 
Klub wzbogacił się o nowy wodo-
ciąg, a u progu Majówki Żeglarskiej, 
30 kwietnia, otwarty zostanie nowy 
bosmanat. Sezon nawigacyjny roz-
pocznie się 7 maja. Zk
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  Harmonogram udzielania 
nieodpłatnej pomocy prawnej 
na terenie powiatu 
bieruńsko-lędzińskiego 
w 2016 roku

1. Powiatowe Centrum 
Społeczno-Gospodarcze w Lędzinach 

ul. Lędzińska 24, 43-140 Lędziny 
Tel. 32 324 08 33, nr pokoju 101 

adwokat:
Poniedziałek 13.00 – 17.00

Środa 11.00 – 15.00 
Piątek (co drugi tydzień) 10.00 – 14.00

Radca prawny: 
Wtorek 8.30 – 12.30 

czwartek 8.30 – 12.30 
Piątek (co drugi tydzień) 10.00 – 14.00 

2. Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu 
ul. Warszawska 168,  43-155 Bieruń 

Tel. 32 323 35 98, nr pokoju 27 (pierwsze piętro) 

aplikant radcowski: 
Poniedziałek 8.00 – 12.00

Wtorek 8.00 – 12.00 
Środa 10.00 – 14.00 

czwartek 8.00 – 12.00 
Piątek 10.00 – 14.00

Bojszowy wzbogaciły się 
w tym roku o dwie ważne 
inwestycje. Najpierw oficjal-
nie otwarte zostało gminne 
Przedszkole i Żłobek, potem 
gminna Biblioteka Publiczna. 
4W pierwszym z nowo otwartych 
obiektów znajduje się sześć oddzia-
łów przedszkolnych oraz jeden 
oddział żłobkowy. Łącznie z opieki 
może korzystać 150 przedszkolaków 
i 20 maluchów. Piękne i nowoczesne 
są nie tylko pomieszczenia i wypo-
sażenia obu placówek. Przedszkola-
cy i żłobkowicze mają do dyspozycji 
plac zabaw wyposażony w atesto-
wane urządzenia zabawowe. Budo-
wa budynku gminnego przedszkola 
i żłobka oraz rozbiórka istniejącego 
budynku przedszkola w Bojszowach 
przy ul. Gaikowej była realizowana 
z budżetu gminy oraz ze środków 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecz-
nej. Łączny koszt inwestycji wyniósł 
7.691.638,73 zł (z czego 800.000 zł 
otrzymano z programu „Maluch” -  
edycja 2015). Inwestycja została zre-
alizowana w 16 miesięcy. 

Drugim nowoczesnym obiektem 
jest gruntownie zmodernizowana 
Gminna Biblioteka Publiczna w Boj-
szowach z pięknie zagospodarowa-
nym i uporządkowanym otoczeniem. 
Do 1,6 mln otrzymanej dotacji gmina 
dołożyła kolejny milion z własne-
go budżetu i stara, ciasna placówka 
stała się małym gminnym centrum 
kultury, w którym organizowane będą 
wystawy, odczyty, kameralne koncer-
ty. Jako przykład niech posłuży to, 

że otwarciu biblioteki towarzyszy-
ła wystawa malarstwa Magdy Pie-
korz oraz występ Julii Parszewskiej 
i Karoliny Krawczyńskiej.

Obecnie bojszowska książnica dys-
ponuje o ponad sto procent większą 
powierzchnią (420 m2). Można tutaj 
posługiwać się elektroniczną kartą 
biblioteczną, istnieje możliwość 
zamawiania książek przez Internet, 
funkcjonują czytelnie i sala kompu-
terowa. r

bojszowy 
(jeszcze) bogatsze 

optY RaCE 
2016

W nowej bibliotece.
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- Ta statuetka to dla mnie zaszczyt 
i wyraz uznania środowiska, w którym 
się urodziłem i wychowałem. Piszą 
o mnie „śląski gitarzysta” i jestem 
dumny z tego, że pochodzę ze Ślą-
ska. Nie wstydzę się swoich korzeni. 
Uczę swoje dzieci gwary i pilnuję, aby 
godały po śląsku. Dlatego, że tradycja 
- jaka by ona nie była - jest jedną z naj-
ważniejszych rzeczy świadczących 
o naszej tożsamości. Miałem sporo 
propozycji przeprowadzki do Warsza-
wy, robienia tam kariery. Odmówiłem. 
To niepotrzebny mi do niczego blichtr. 
Jeżeli komuś zależy, żeby Grzegorz 
Kapołka zagrał w Gdańsku, Sztokhol-
mie czy Nowym Jorku (świat stał się 
taką małą globalną wioską) wystarczy 
„pstryk” i leci się do Stanów Zjedno-
czonych, do Kanady, gdziekolwiek. 
Zresztą, Ameryka nie zrobiła na 
mnie specjalnego wrażenia. Tutaj jest 
ważne dla mnie miejsce, to miejsce 
kocham. Jestem lokalnym patriotą, 
zawsze tęsknię za domem. (…)

 Zacząłeś grać w wieku 11 lat. 
Dlaczego wybrałeś gitarę?
- Nie wiem. To jest dar od Pana 

Boga, gorąco w to wierzę. Każdy 

otrzymuje jakiś talent, ale nie każdy 
go w sobie odnajduje, albo znajduje 
troszkę inny niż ten właściwy. Naj-
właściwsze dla mnie było odnalezie-
nie drogi do gitary. Wiedziałem już od 
bajtla, że będę gitarzystą. Robiliśmy 
z kolegami gitary z drewna, z tektury, 
rysowali struny ołówkiem lub kred-

ką, zakładaliśmy dziwne zespoły, 
grali i śpiewali. To było takie na wpół 
„nieme kino”.  

Kiedy miałem 11 lat, rodzice się 
fest wykosztowali i za 615 zł kupili mi 
w sklepie w Katowicach gitarę. Potem 
do gitary prawdziwej założyliśmy 
dokupioną mi przez mamę  przystaw-

kę, a sąsiadka, pani Rak, dała nam 
radio (niestety, nad czym ubolewali-
śmy, już do niej nie wróciło), którego 
używaliśmy jako wzmacniacza. 

 Po latach Twoim ulubionym 
instrumentem wiele lat temu 
stał się żółty ibanez.
- Miałem w życiu prawie 140 gitar. 

Teraz używam dwóch, przy czym 
jednej, tej szczególnie ulubionej, nie 
pozwalam nikomu nawet dotknąć. 
(…)

Wracając do grania…
- Ponieważ jestem uparty i dość 

konsekwentny, bo tylko w ten spo-
sób można do czegoś dojść w jakiej-
kolwiek materii, wiedziałem na 
pewno, że chcę być gitarzystą. Nie 
perkusistą ani nie trębaczem (cho-
ciaż uwielbiam i perkusję, i trąbkę), 
tylko gitarzystą, choć nie wiedziałem 
z jakim skutkiem. Zacząłem dużo się 
uczyć, pracować samodzielnie, grać 
w zespołach amatorskich. Potem 
dostałem się na Wydział Muzyki Roz-
rywkowej i Jazzu katowickiej Aka-
demii Muzycznej, wszedłem w świat 
profesjonalnych muzyków. (…)

 Dlaczego Twój wybór padł na 
bluesa?
- To stało się zupełnie niezależne 

ode mnie. Studiowałem trudniejszy 
gatunek – jazz. Podczas studiów 
zacząłem grać z Irkiem Dudkiem, 
który zaraził mnie bluesem, aż po 
iluś latach okazało się, że nie jestem 
jazzmanem tylko bluesmanem. 
Przeważyła estetyka tego gatunku: 
pozornie prosta muzyka oparta – we 
wzorcu bluesa klasycznego - zazwy-
czaj na trzech funkcjach. Lecz nie 
o to chodzi. W tej muzyce jest drugie 
dno. Jeżeli ktoś to rozumie i czuje – 
wie na czym polega trudność i pięk-
no takiego grania. 

Najważniejsze jest to, żeby być 
szczerym wobec siebie i słuchacza. 
Nie kombinować i nie udziwniać 
tylko grać z serca to, co się w sercu, 
w duszy, ma. Słuchacz wyczuje 
fałsz. Szczerość jest bardzo ważna 
i fajna.(…)

W muzyce jest wiele stylów. Ich 
bogactwo bardzo mi się podoba. Dla 
mnie najważniejszy jest blues, tuż 
za nim jazz, potem nieco niżej coun-
try. Lecz naprawdę czuję się przede 
wszystkim gitarzystą.(…) Mr

Wywiad z GRZEGORZEM KAPOŁKĄ

gram to, co mam w sercu*

Wywiad z HELENĄ SZABRAŃSKĄ i BEATĄ KOZIOŁ

Daliśmy przykład*

 W tym roku Kontrast będzie 
obchodzić XX-lecie. Największy 
sukces?
H.Sz.: To, że jesteśmy, działamy, 

tworzymy zgraną grupę i mamy 
miejsce, do którego garną się doro-
śli, dzieci i młodzież z pasją i umi-
łowaniem tej dziedziny sztuki, jaką 
jest malarstwo. Szczególnie jeste-
śmy otwarci na młodych i utalento-
wanych, którzy w przyszłości zasilą 
nasze stowarzyszenie.

 Dużo wiemy o historii Kon-
trastu, bo zachowała się ona 
w pamięci, kronice, wycin-
kach prasowych, folderach 
z wystaw. czy dużo pozostało 
w klubie osób z jego początko-
wego okresu?
H.Sz.: Od tamtych czasów zosta-

liśmy ja, Jan Śmiłowski i Mirosław 
Leszczyk. Tu muszę przypomnieć, 
że wcześniej w Domu Kultury Piast 
istniał klub Kontrast, który rozwią-
zał się, kiedy zabrakło mu miejsca 
po przekazaniu budynku Urzędowi 
Miejskiemu. Myśl nawiązania do 
jego chlubnych tradycji i reaktywacji 

klubu zrodziła się w 1995 roku pod-
czas pierwszego pleneru „Widziane 
z Górki Klemensowej”. Pomysł rzucił 
Mirosław Leszczyk. To on wymyślił 
klub od nowa i został jego moto-
rem napędowym. W krótkim czasie 
zawiązał się komitet organizacyjny, 
do którego poza naszą trójką weszli 
jeszcze Bolesław Kubista i Roman 
Polewka. 10 listopada 1995 roku skie-
rowaliśmy do ratusza pismo z proś-
bą o pomoc w reaktywacji klubu jako 
Kontrast II. Pomysłowi temu przy-
klasnął ówczesny burmistrz Lędzin 
Mariusz Żołna, który co prawda 
nie chciał żadnego domu kultury, 
za to twierdził, że samorządność 
nie wyraża się w instytucjach, ale 
w stowarzyszeniach, organizacjach, 
kołach, klubach. Opracowaliśmy sta-
tut, zarejestrowaliśmy stowarzysze-
nie. (… ) Klub okazał się miejscem, 
do którego zaczęli garnąć się arty-
ści. Zaczęły odbywać się wspaniałe 
spotkania, przychodzić nowe osoby, 
dużo dziewcząt i chłopców w róż-
nym wieku.

B.K.: Spotkania w siedzibie Kon-
trastu, wyjazdy plenerowe, wystawy 

malarskie,  dostarczają nam wielu 
wzruszeń,  integrują, aktywizują 
i poszerzają kontakty w naszym 
lokalnym środowisku plastycznym. 
Do tego w dużym stopniu przyczyni-
ły się także atrakcyjne i obejmujące 
zasięgiem szersze grono twórców, 
amatorów i zawodowców, powiato-
we warsztaty i plenery plastyczne. 
Sama jestem tego przykładem. Do 
Kontrastu wstąpiłem po pierwszym 
powiatowym plenerze malarskim 
„Między Wieżami”. Urzekła mnie 
serdeczna i przyjacielska atmosfera 
kontrastowych spotkań. W malar-
stwie każdy z nas ma swoje wzorce, 
stosuje różne techniki, używa róż-
nych kolorów, ale nie ma naśladow-
nictwa ani krytykanctwa. To jest 
niezwykle cenne, kiedy spokojnie 
i rzeczowo rozmawiamy o swojej 
pracy, wymieniamy się doświadcze-
niami. 

 Ważną część działalności 
stanowi praca z dziećmi i mło-
dzieżą. 
B.K.: Pani Helena rozpoczęła, 

a ja staram się jak najlepiej kon-

tynuować i rozwijać to, co służy 
wspieraniu i kreowaniu wszelkiej 
aktywności w zakresie sztuk pla-
stycznych wśród dzieci i młodzie-
ży, nawiązywać kontakty z mala-
rzami o różnym dorobku twórczym. 
Działalność Kontrastu owocuje 
tym, że wielu młodych uczestników 
naszych zajęć wybiera kierunki 
plastyczne i pokrewne, jak również 
z dobrym skutkiem zdaje na studia 

z zakresu sztuk pięknych. Mamy 
co najmniej pięć takich przypad-
ków. (…)

Dzieci i młodzież formalnie nie 
są przypisane do koła. Wystarczy 
ich chęć i zgoda rodziców. Materiały 
plastyczne niezbędne na zajęciach 
zapewniamy my. Co roku startuje-
my w ramach konkursu do realizacji 
zadania publicznego, zdobywamy 
pieniądze. Mr

Grzegorz Kapołka.
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Grupa plastyków Kontrastu na uroczystości wręczenia 
Clemensów’2015. Od lewej była długoletnia przewodnicząca 
klubu Helena Szabrańska (laureatka nagrody za rok 2005). 
Niestety, Beata Kozioł, obecna przewodnicząca klubu, nie 

mogła być obecna na uroczystości.
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* Fragmenty wywiadu. Całość ukazała się w wydawnictwie okolicznościowym poświęconym laureatom Clemensów '2015


