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Jesień oRGAnoWA | Debiuty w chełmie Śląskim i Hołdunowie

„Siedemnastka” przechodzi do historii
4Dobiega końca organizowany przez powiat XVII Festiwal 

Jesień Organowa. Przed nami ostatni, ósmy z tegorocz-
nych koncertów, który odbędzie się 23 października o 17.00 
w kościele św. Barbary w Bieruniu Nowym. 
Tegoroczna Jesień Organowa – jak każda z poprzednich 
– dostarczyła słuchaczom wielu artystycznych wrażeń. Wielka 
to zasługa wykonawców, dobranego repertuaru. Zaprezento-
wali się nie tylko wybitni organiści, ale także soliści grający 
na innych instrumentach, śpiewaczka, zespoły kameralne. 
Wszyscy otrzymali zasłużone brawa, wręcz aplauz, będący naj-
wyższą formą uznania dla ich artystycznego talentu i jakości 
wykonania muzycznych zadań. 
Tym, co wyróżnia tegoroczną Jesień Organową jest festiwalo-
wy debiut nowego instrumentu organowego w kościele Trójcy 
Przenajświętszej w Chełmie Śląskim oraz zorganizowany po 
raz pierwszy w naszej festiwalowej historii koncert w jedynej 
w powiecie świątyni ewangelickiej Świętej Trójcy w Lędzi-
nach Hołdunowie, obchodzącej w tym roku jubileusz 30-lecia 
poświęcenia. Ponieważ w tym kościele nie ma jeszcze klasycz-
nych, piszczałkowych organów, program koncertu wypełniła 
muzyka w wykonaniu kwintetu instrumentów dętych drew-
nianych Wood Ensemble oraz solistki Opery Śląskiej w Byto-
miu Aleksandry Stokłosy (sopran).
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4Wśród wybranych do dofinansowania z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 znalazł się m.in. pro-
jekt pn. „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej 
i skuteczności administracji publicznej poprzez 
rozbudowę i modernizację referencyjnych baz 
danych powiatowych rejestrów publicznych”, 
w którym jednym z partnerów jest nasz powiat. 

Projekt ma na celu poprawę jakości (zakresu 
i rzetelności) danych znajdujących się w zasobie 
Starostwa Powiatowego poprzez ich cyfryzację 
oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów 
prawa. Planowany jest również zakup sprzętu 
komputerowego i oprogramowania oraz wdrożenie 
e-usług publicznych świadczonych w Internecie.  
Umożliwi to mieszkańcom (i pozostałym zainte-

resowanym) szybki dostęp do rzetelnych, w pełni 
cyfrowych i na bieżąco aktualizowanych danych 
przez 24 godziny na dobę, co w dużej mierze 
wpłynie na efektywność pracy urzędu i poprawę 
jakości obsługi petentów. Pierwsze efekty będzie 
można najpewniej dostrzec już w roku 2017.

Całkowita wartość projektu wynosi 
38.973.843,75 zł z czego dofinansowanie projek-

tu ze środków unijnych wynosi 32.402.702,01 zł. 
Wartość  projektu w naszym powiecie wyniesie  
4.123.748,00 zł, z czego dofinansowanie wyno-
si 3.430.027,06 zł. Powiat Bieruńsko-Lędziński 
zrealizuje projekt i skorzysta z dotacji występu-
jąc w porozumieniu z partnerami, którymi są: 
Dąbrowa Górnicza - lider projektu, Tychy, powiat 
będziński, Sosnowiec i Jaworzno. JB

Powiat w Internecie
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Nowe organy w chełmskim kościele.
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Tegoroczne obchody Dnia 
Edukacji Narodowej dla szkół 
i placówek, dla których powiat 
bieruńsko-lędziński jest 
organem prowadzącym miały 
miejsce 17 października.

4Wieloletnią tradycją jest wręczanie 
wyróżnionym nauczycielom Nagród 
Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego. 
Podczas tegorocznych uroczystości 
nagrody finansowe, pamiątkowe listy 
gratulacyjne i kwiaty z rąk władz 
powiatowych odebrali dyrektorzy 
oraz pedagodzy powiatowych szkół 
ponadgimnazjalnych: Teresa Horst 
(dyr. PZS w Bieruniu), Ewa Matusik 
(dyr. PZS w Lędzinach), Romuald 
Kubiciel (dyr. LO w Bieruniu), Iwona 
Słowiak (wicedyrektor PZS w Bieru-
niu), Grażyna Wilczak (wicedyrektor 
PZS w Bieruniu), Krzysztof Biolik 
(wicedyrektor PZS w Lędzinach), 
Aleksandra Karkoszka (nauczycielka 
wychowania fizycznego PZS w Bie-
runiu), Sławomir Binek (nauczyciel 
fizyki i matematyki PZS w Bieruniu), 
Joanna Poradzisz-Krupa (nauczy-
cielka wychowania fizycznego 
i edukacji dla bezpieczeństwa PZS 
w Lędzinach), Robert Romantowski-

Tomosz (nauczyciel wiedzy o społe-
czeństwie, historii i społeczeństwa 
i historii  LO w Bieruniu).

W czasie uroczystości zostały 
także wręczone akty nadania stop-
nia awansu zawodowego nauczycie-
la mianowanego. Dydaktycy, którzy 
w bieżącym roku zdobyli wyższy sto-
pień awansu to: Katarzyna Strumidło, 
Magdalena Świerczyna (nauczycielki 
PZS w Bieruniu), Joanna Kral, Irene-
usz Handy (nauczyciele PZS w Lędzi-
nach), Hanna Stolorz (nauczycielka 
LO w Bieruniu).  

Nagrody przyznaje się za osiągnię-
cia dydaktyczno-wychowawcze (m.in.: 
za osiąganie bardzo dobrych wyników 
nauczania, wdrażanie innowacji peda-
gogicznych, podejmowanie innych 
działań na rzecz oświaty, wykracza-
jących poza obligatoryjną działalność 
placówki. Ponadto nagrody mogą 
być przyznane nauczycielom, którzy 
posiadają wyróżniającą ocenę pracy 
pedagogicznej oraz co najmniej rocz-
ny staż pracy. Wszystkim nagrodzo-
nym nauczycielom serdecznie gratu-
lujemy, dziękując jednocześnie całe-
mu gronu pedagogicznemu powiatu 
za  trud nauczania i wychowywania 
naszej młodzieży.  An

Obchody Dnia 
Edukacji Narodowej

4Sprawy okołobudżetowe, przeciw-
działanie bezrobociu i aktywizacja 
lokalnego rynku pracy były domi-
nującymi tematami posiedzeń Rady 
Powiatu w dniach 29 sierpnia, 2 i 22 
września bieżącego roku. 29 wrześ-
nia odbyła się natomiast sesja nad-
zwyczajna Rady Powiatu poświęcona 
tematowi dróg powiatowych.

Starosta Bernard Bednorz przed-
stawił stan prawny, zarząd i zarzą-
dzanie drogami, zadania remontowe 
i inwestycyjne zrealizowane w latach 
2007-2013 oraz koncepcje dalszej 
modernizacji (zadania remontowe 
i inwestycyjne realizowane  w ramach 
Programu rozwoju gminnej i powiato-
wej infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019).

Obecnie Powiatowy Zarząd Dróg 
zarządza siecią 101,575 km dróg 
powiatowych, na których znajduje się 
9 obiektów mostowych, 2 wiadukty, 
13 przejazdów kolejowych, 31 prze-

pustów. Nakłady inwestycyjne na 
drogach powiatowych w 2016 roku 
wyniosą 5 mln 583 tys. zł, w tym 3 
mln 647 tys. zł środków własnych i 1 
mln 936 tys. zł  środków zewnętrz-
nych.

Zadania inwestycyjne realizowa-
ne w bieżącym roku przez powiat 
w ramach Programu rozwoju gminnej 
i i powiatowej infrastruktury drogo-
wej na lata 2016-2020  to przebudowa 
drogi powiatowej 5906S, ul. Chemików 
w Bieruniu w zakresie nawierzchni 
jezdni, chodnika i ciągu pieszo-rowe-
rowego oraz budowa ścieżki rowero-
wej  i przebudowa drogi powiatowej 
5915S, ul. Podmiejskiej w Imielinie 
z zastosowaniem „cichych asfaltów” 
wraz z budową chodnika wzdłuż 
drogi powiatowej 5915S, ul. Ułańskiej 
w Lędzinach. 

Podczas tej sesji burmistrz Lędzin 
Krystyna Wróbel i przedstawiciel 
Grupy Inwestycyjnej Inwestycje 

CL przedstawili problemy zwią-
zane z budową węzła drogowego 
Olszyce w ciągu drogi krajowej S-1 
i drogi powiatowej Zawiszy Czarnego 
w Lędzinach w związku z mająca tam 
powstać inwestycją – halami produk-
cyjno-magazynowymi o powierzchni 
112 tys. m2. Docelowo mogłoby tam 
powstać około tysiąca miejsc pracy. 
Dyskutowano nad ewentualną pomo-
cą powiatu w przeprowadzeniu pro-
cedur związanych z budową węzła. 

Radni dyskutowali również nad 
organizacją zarządzania w Powia-
towym Zarządzie Dróg, procedurą 
przetargów i nadzoru nad realiza-
cją inwestycji, projektów, eksper-
tyz. Zobowiązali Zarząd Powiatu do 
przedstawienia każdorazowo Komisji 
Gospodarki i Rozwoju koncepcji pro-
jektów inwestycji drogowych oraz do 
przedstawienia kryteriów wykonania 
ekspertyzy  mostu na ul. Krupniczej 
w Bieruniu.  R

RADA POWIATU
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Powiatowy Zarząd Dróg wzbo-
gacił się o nowe urządzenie 
– nowoczesny i komfortowy 
dla obsługi mini ciągnik. 

4Jest to ciągnik wielozadaniowy, do 
pracy zimą i latem. Trzycylindrowe 
silniki diesla i skrzynia z sześcio-
ma biegami do przodu powodują, że 
maszyny te mogą wykonać naprawdę 
ciężkie zadania. Wyposażone w napęd 
na 4 koła, idealnie nadają się m.in. 
do koszenia trawników, oprysków, 
a zimą do odśnieżania.

Wraz z ciągnikiem do PZD trafił 
specjalistyczny osprzęt, który sta-
nowią kosiarka bijakowa oraz opry-
skiwacz. Urządzenia te będą wyko-
rzystywane do utrzymania wąskich 
pasów zieleni wzdłuż  ciągów pieszo-
rowerowych oraz chodników.

Ciągnik wraz z osprzętem dołą-
czył końcem września do maszyn 
i urządzeń, którymi dysponuje PZD. 
Z powodzeniem został już wykorzy-

stany podczas szkolenia i instrukta-
żu pracowników PZD.

Wspomniany komplet kosztował 
84 796,20 zł brutto. Wydatek został 
w całości poniesiony ze środków 
własnych powiatu.  PzD

Gmina Bieruń ogłasza konkurs 
na wykonanie koncepcji zago-
spodarowania Ronda Imienia 
Strajku Górników KWK Piast 
– 1981 i zaprasza do udziału 
w nim. 

4W tym roku przypada 35 - lecie gru-
dniowego zrywu 1981 roku, który na 
stałe wpisał się w karty historii naj-
nowszej naszego miasta oraz kraju. 
Konkurs ma na celu poprawienie 

wizerunku miejsca, które symboliką 
nawiązuje do tych wydarzeń. Orga-
nizatorem Konkursu jest Gmina Bie-
ruń. 

Projekty należy zgłaszać do 10 listo-
pada 2016 roku. Planowana data ogło-
szenia wyników to 25 listopada 2016 
roku, zaś wręczenia nagród 15 grudnia 
2016 r. na uroczystej akademii z oka-
zji 35-lecia Strajku w Kopalni Węgla  
Kamiennego Piast.  Kwota przeznaczo-
na na nagrodę wynosi 6 tys. zł.  

Wszelkie uwagi na temat konkursu 
należy adresować:

Urząd Miejski w Bieruniu
43-150 Bieruń
ul. Rynek 14

lub elektronicznie na adres: 
urzad@um.bierun.pl

Regulamin i wszelkie informacje 
dostępne są na stronie internetowej:

www.bierun.pl/main/aktualnosci/
idn:3592.html

Zgłoś pomysł na rondo

Mały, ale ciężkiej 
pracy się nie boi
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W sesji „drogowej” uczestniczyli między innymi burmistrz 
Krystyna Wróbel, p.o. dyrektora PZD Arkadiusz Grygierek 

i geodeta powiatowy, naczelnik Wydziału Geodezji 
i Gospodarki Nieruchomościami Agata Banaszczuk-Bąk.
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Komitet Honorowy obchodów 35-lecia strajku na kopalni Piast 
informuje, że w dniach 14 i 15 grudnia odbędą się uroczystości 
związane z upamiętnieniem wydarzeń, jakie miały miejsce 
w kopalni Piast w grudniu 1981 roku. 
Honorowy patronat nad uroczystościami objął Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

W środę, 14 grudnia o godzinie 6.00 na 
cechowni poziomu 500 odbędzie się uro-
czysta masówka, następnie o godzinie 
10.00 zostanie przeprowadzona szta-
feta uliczna ,,Ocalić od zapomnienia”, 
w której udział wezmą między innymi: 
Dominik Kolorz - Przewodniczący Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności, Witold Bańka 
- Minister Sportu i Turystyki, gen. Roman 
Polko - były dowódca jednostki Grom, 
Weronika Nowakowska - wicemistrzyni 
świata w biathlonie, Mariusz Czerkawski 
– były reprezentant Polski w hokeju, Jan 

Pospieszalski - dziennikarz publicysta, 
tenisistki, siostry  Agnieszka i Urszula 
Radwańskie. 
Start ulicznego biegu nastąpi z Ronda 
im. Strajku Górników KWK Piast, a jego 
metą będzie pomnik upamiętniający ofia-
ry pacyfikacji KWK Wujek. Tam też odbę-
dzie się wspólna modlitwa uczestników 
biegu, którą uczestnicy oddadzą hołd 
dla bohaterskiego oporu strajkujących 
górników kopalni Piast, jak również upa-
miętnią zastrzelonych górników kopalni 
Wujek.

5 grudnia o godzinie 10.00 w Bieruniu 
w kościele pod wezwaniem świętej Bar-
bary odbędzie się Msza Święta w intencji 
wszystkich obecnych i byłych pracowni-
ków kopalni Piast, celebrowana przez ks. 
arcybiskupa Wiktora Skworca - Metropo-
litę Diecezji Katowickiej i ks. kardynała 
Kazimierza Nycza - Metropolitę Diecezji 
Warszawskiej.
Następnie w Powiatowym Zespole Szkół 
o godzinie 12.00 uroczystą akademią, 
na której swoją obecność zapowiedzie-
li Pan Prezydent Rzeczypospolitej Pol-

skiej Andrzej Duda i Pani Premier Beata 
Szydło, zakończą się obchody upamięt-
niające najdłuższy powojenny strajk 
w górnictwie, którym załoga kopalni 
Piast sprzeciwiła się wprowadzonemu 
stanowi wojennemu w 1981 roku w Pol-
sce.
Komitet Honorowy Obchodów informuje, 
że uczestnicy strajku, którzy chcą zde-
klarować swoją obecność na uroczystoś-
ciach, powinni zgłosić się telefonicznie 
(numer 32 717-72-64) do dnia 15 listopada  
2016 roku. 

UWAGA:
Grudniowe wydanie informatora „powiatbl.pl” 
będzie zawierać dodatek specjalny poświęcony 
wydarzeniom grudnia 1981 roku w kopalniach 
Piast i Ziemowit, przygotowany przez Oddział 
Instytutu Pamięci Narodowej – Biuro Badań 
Historycznych w Katowicach przy wsparciu 
Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.

WYDAŁO SIĘ
4Szybkim krokiem 
zbliżają się obchody 
35. rocznicy wprowa-
dzenia stanu wojen-
nego w Polsce i dra-
matycznych wydarzeń 
w kopalniach Piast 
i Ziemowit. Dosłownie 
w najbliższych dniach 
do rąk Czytelników 
trafi książka o jednej 
z kluczowych posta-
ci tamtych wydarzeń, 
o pułkowniku Jerzym 
Szewelle (1935-2013) – komisarzu woj-
skowym, który miał „uspokajać” sytu-
ację, a który tak zbratał się z ówczes-
nym dyrektorem kopalni Antonim 
Piszczkiem, z księdzem proboszczem 
Józefem Przybyłą, a przede wszystkim 
z lędzińskimi i bieruńskimi górnikami 
i ich rodzinami, że w istotnym stopniu 
przyczynił się do tego, że nie doszło do 
rozlewu krwi i powtórki dramatu z KWK 

Wujek, że udało się ura-
tować życie górników 
i kopalnię. Pułkownik  
stanął po stronie straj-
kujących górników Zie-
mowita. Zaryzykował 
nie tylko swoją karierę 
wojskową, ale nawet 
życie. Odtąd pozostał 
ich druhem, przyjacie-
lem, a odrodzony samo-
rząd miasta nadał mu 
tytuł Honorowego Oby-
watela.

Książka – wg zapowiedzi autorki 
i redaktora publikacji – ukazuje uczu-
cia, obawy, rozterki towarzyszące puł-
kownikowi zimą 1981/1982, ale także 
przedstawia jego bogaty życiorys, 
dorobek i niezwykłe pasje. Spotkanie 
z autorką i promocja książki „Nie-
złomny” odbędzie się 28 październi-
ka o 17.00 w sali Piast przy ratuszu 
w Lędzinach.  MR
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PRZEGLĄD
BĘDĄ tRYBUnY
Zarząd Powiatu zobowiązał 
Naczelnika Wydziału Rozwoju, 
Funduszy Europejskich i Inwe-
stycji do zaplanowania montażu 
wokół boiska Orlik przy PZS 
w Bieruniu miejsc dla widowni. 
Nastąpi to jednak nie wcześniej 
niż w 2018 roku  z uwagi na 
kolizję z planowaną rozbudową 
warsztatów szkolnych w latach 
2016-2017 na tym terenie. 

PARtneRstWo
Powiat – na prośbę BEST Centrum 
Języków Obcych – objął stano-
wisko Partnera Wielkiego Testu 
Języka Angielskiego, który po raz 
pierwszy odbędzie się w Bie-
runiu 20 listopada Współpraca 
w ramach partnerstwa zakłada 
obejmuje wspólne działania 
promocyjne. 
Powiat przyłączył się także do  
współorganizacji II Ogólnopolskie-
go Turnieju Tańca Towarzyskiego, 
który odbędzie się 5 listopada 
w Bieruniu.

o WiĘŹniARkAcH 
z RAVensBRÜck
Mateusz Sajdak, drugoklasista 
technikum informatycznego 
Powiatowego Zespołu Szkół 
w Bieruniu otrzymał wyróżnie-
nie w V edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Historyczno - Lite-
rackiego „Polskie więźniarki 
w Ravensbrück” pod patronatem 
dr Wandy Półtawskiej, polskiej 
lekarki, doktor nauk medycznych, 
więźniarki obozu w Ravensbrück. 
Mateusz napisał esej na temat 
„Ravensbrück – miejsce splamio-
ne krwią oraz cierpieniem tysięcy 
niewinnych kobiet”. Nagrodę ode-
brał 16 września w auli bł. Jakuba 
Strzemię w Krakowie.

WYsoko W cHMURAcH
Kolejny raz udowodniliśmy, że 
Powiatowy Zespół Szkół w Lędzi-
nach jest wyjątkową szkołą i ma 
wspaniałą młodzież, która nie boi 
się nawet najbardziej ekstremal-
nych wyzwań na przykład takich, 
jak skoki spadochronowe.
W zeszłym roku grupa uczniów 
z lędzińskiego PZS-u rozpoczęła 
przygodę ze skokami spadochro-
nowymi i wykonała swój pierwszy 
skok w życiu. W tym roku szkoła 
postanowiła kontynuować to 
wyjątkowe przedsięwzięcie i po 
raz kolejny zorganizowała szkole-
nie, na które zgłosiło się dwa razy 
więcej osób niż przed rokiem. 4 
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4„Natura i architektura” – taki 
był temat VI Powiatowego Pleneru 
Malarskiego z cyklu Między Wie-
żami. Plenery mają już kilkuna-
stoletnią tradycję. Odbywały się 
w malowniczych zakątkach nasze-
go powiatu, w Cieszynie, Kazi-
mierzu nad Wisłą i innych cieka-
wych artystycznie i inspirujących 
malarsko miejscach. W tym roku 
ponad 20-osobowa grupa twórców 
– mieszkańców naszego powiatu  
pracowała w dniach 9-11 czerwca 
w malowniczych plenerach Żywca 
i okolic. Efekt swojej pracy malarze 
prezentują na wystawie w Galerii 
Powiatowej w Starostwie.

Podczas wernisażu, który odbył się 
17 października, starosta Bernard 
Bednorz przypomniał ideę plene-
rów. Podkreślił, jak mocno już wrosły 
one w tradycję działań kulturalnych 
powiatu oraz rolę Galerii Powiatowej 
w popularyzowaniu twórczości lokal-
nych artystów. – Dzięki Wam ta gale-
ria żyje. Prezentowane tutaj prace 
– obrazy, rysunki, rzeźby, szkło, 
ceramika - wzbudzają powszechne 
zainteresowanie gości i interesan-
tów. Dzięki towarzyszącym każdej 
wystawie publikacjom, katalogom, 
informacjom prasowym zachowana 
zostaje pamięć o twórcach i ich dzie-
łach – powiedział.

O twórczych inspiracjach plenerów 
ich dorobku i wystaw mówiła również 
(nawiązując do swoich słów opubliko-
wanych w katalogu wystawy) Urszula 
Figiel Szczepka -  komisarz plene-
rów, dobry, opiekuńczy duch naszego 
lokalnego środowiska plastycznego.

O samym plenerze pisaliśmy tuż 
po jego zakończeniu. Teraz zaprasza-

my do obejrzenia wystawy, przygoto-
wanej przez wydziały kultury, spor-
tu i promocji powiatu, która czynna 
będzie do końca listopada bieżącego 
roku.   

W otwarciu wernisażu poza twór-
cami i ich bliskimi, uczestniczyli 
również wicestarosta Henryk Barcik, 
burmistrz i przewodniczący Rady 
Miejskiej Bierunia Krystian Grzesi-
ca i Adam Rozmus, przewodniczący 
Rady Gminy Bojszowy Marek Kumor 
i liczne grono gości związanych 
z szeroko pojętą powiatową kulturą, 
miłośników malarstwa.  MR

Znów kolorowo…

W Vi PoWiAtoWYM PLeneRze 
MALARskiM UczestniczYLi:
 Agata Wojtala-Kubecka
 Aleksandra Żukowska
 Anna Bierońska
 Anna Jachimczyk 
 Anna Maria Rusinek 
 Anna Radwańska
 Anna Sikora
 Barbara Zientara-Chmiel
 Bożena Gawlikowicz
 Edyta Grabowska
 Eugeniusz Paruzel 

 Ewa Pawłowska
 Grażyna Stol
 Iwona Simka - Surma
 Jan Jagoda
 Jan Nowak
 Kazimierz Kumor
 Krystyna Boroń
 Krystyna Pierchała
 Krystyna Ścierska
 Magdalena Piekorz
 Marek Szymkowiak
 Marian Kubista
 Patrycja Sikora
 Urszula Figiel-Szczepka

Wernisaż wystawy  „Natura – architektura. Żywiec 2016”.
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4W minionym roku szkolnym 
(2015/2016) bardzo dobrze wypadły 
egzaminy zawodowe w Powiatowych 
Zespołach Szkół w Bieruniu i w Lędzi-
nach. Uczniowie tych szkół osiągnę-
li wyniki znacznie przewyższające 
średnią wojewódzką, a w niektórych 
zawodach ich wyniki ustawiały ich 
w krajowej czołówce.

Absolwenci technikum i zasadni-
czej szkoły zawodowej zdawali egza-
miny zawodowe w kilkunastu różnych 
kwalifikacjach (technik ekonomista, 
handlowiec, informatyk, mechanik, 
logistyk, elektryk, technik górnictwa 
podziemnego, górnik eksploatacji 
podziemnej).  

W naszym powiecie zdawalność 
egzaminów potwierdzających kwali-
fikacje w zawodzie w sesji zimowej 
wyniosła 85,30 % (średnia wojewódz-
ka 72,52 %). Do obu części egzaminu 
(praktycznej i pisemnej) przystąpiło 
285 uczniów (w całym województwie 

ponad 20 tys. absolwentów).  Zdawal-
ność egzaminów w sesji letniej wynio-
sła 88,40% (w województwie  77,98 %). 
Egzaminom poddało się 293 naszych 
uczniów (ponad 18 tys. w całym woje-
wództwie śląskim).

Egzamin zawodowy jest egzaminem 
zewnętrznym. Składa się z dwóch 
części. Część pierwsza, pisemna, 
jest przeprowadzana w formie testu 
i trwa 60 minut. Służy sprawdzeniu 
wiadomości i umiejętności właści-
wych dla kwalifikacji w danym zawo-
dzie oraz wiadomości i umiejętności 
związane z zatrudnieniem i działal-
nością gospodarczą.  Część druga jest 
testem praktycznym polegającym na 
wykonaniu zadania zawartego w arku-
szu egzaminacyjnym na specjalnie 
przygotowanym i odpowiadającym 
szczegółowym warunkom stanowisku 
w ośrodku egzaminacyjnym.

Egzamin uważa się za zaliczo-
ny jeśli zdający uzyskał co najmniej 

50 % punktów możliwych do uzyska-
nia w części pisemnej i co najmniej 
75 % punktów w części praktycznej. 
Kto zdał egzaminy z zakresu wszyst-
kich kwalifikacji wyodrębnionych 
w danym zawodzie oraz posiada 
poziom wykształcenia wymagany dla 

danego zawodu otrzymuje dyplom 
potwierdzający kwalifikacje zawodo-
we wydawany przez komisję okręgo-
wą. 

Trzymamy kciuki za uczniów 
i powtórkę tak dobrych wyników w tym 
roku!  An

zdawalność egzaminów zawodowych

Dobrze szkolimy fachowców

Egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikacje w określo-
nym zawodzie jest formą oceny poziomu opanowania przez 
zdających wiedzy i umiejętności ustalonych w podstawie pro-
gramowej kształcenia.
Egzamin ten jest przeprowadzany dla:
  uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników oraz uczniów (słu-

chaczy) szkół policealnych,
  absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół poli-

cealnych
  osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy.
Ponadto (jako egzamin eksternistyczny) dla osób, które:
  ukończyły gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową, 
  co najmniej dwa lata kształciły się lub pracowały w zawodzie, w którym 

wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkol-
nictwa zawodowego.
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PRZEGLĄD
Szkoła zorganizowała szkolenie 
przy współpracy z firmą KRAKS-
KY z Krakowa. Pierwsza część 
szkolenia odbyła się 14 września 
w Powiatowym Zespole Szkół 
w Lędzinach, kolejna na lotnisku 
Pobiednik Wielki pod Krakowem. 
Potem młodzież skakała ze 
spadochronem z dwóch typów 
samolotów:  z Cessny i An-2 - 
potocznie zwanego Antkiem. 
Uczniowie wrócili do domu 
z bagażem nowych doświadczeń 
i z certyfikatami ukończenia 
kursu spadochronowego STATIK 
LINE. 

LAtAWce

24 września na terenie nowego 
lotniska modelarskiego przy ulicy 
Warszawskiej w Bieruniu – Ścier-
niach odbyło się XVIII Powiatowe 
Święto Latawca. Uczestniczyło 
w nim 23 uczniów szkół podsta-
wowych i gimnazjów z terenu 
powiatu bieruńsko-lędzińskiego, 
Mysłowic i Tychów.
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Klub Plastyka Kontrast 
z Lędzin świętuje w tym roku 
20-lecie. Okolicznościowe uro-
czystości, plenery, wystawy 
trwają praktycznie od wios-
ny bieżącego roku. Dobrym 
wprowadzeniem w obchody 
roku jubileuszowego było 
przyznanie zasłużonemu dla 
popularyzacji sztuki, edukacji 
artystycznej i plastycznej klu-
bowi Nagrody Starosty Bieruń-
sko-Lędzińskiego w Dziedzinie 
Kultury Clemens Pro Cultura 
AD 2015 i pamiątkowej statu-
etki. 

423 września w sali przy Placu Far-
skim w Lędzinach odbyła się jubi-
leuszowa klubowa feta, na której 
zgromadzili się członkowie klubu, ich 
przyjaciele i sympatycy, reprezentan-
ci władz miasta i powiatu. Zebranych 
powitała obecna przewodnicząca 
Kontrastu Beata Kozioł. Zarys dziejów 
klubu przedstawiła jego była wielolet-
nia liderka Helena Szabrańska, pod-
kreślając energię, pasję i zaangażo-
wanie jego założycieli (między innymi 
niezłomnego Mirosława Leszczyka). 
Były gratulacje i wyrazy uznania dla 

członków klubu i ich artystycznego 
dorobku, krótki koncert sopranistki 
Opery Śląskiej w Bytomiu Leokadii 
Duży (śpiewaczka niespodziewanie 
„wyrwała” do tańca wicestarostę Hen-
ryka Barcika, który spisał się znako-
micie zdobywając ze swą partnerką 

sowitą porcję braw). Potem był toast 
za twórców i dalszą pomyślną działal-
ność Kontrastu, kwiaty, tort oraz przy-
jacielskie, okolicznościowe pogadusz-
ki i mnóstwo fotografii na pamiątkę.

Uroczystości towarzyszyła pople-
nerowa wystawa obrazów członków 

klubu. Z okazji 20-lecia klubu wszyst-
kim skupionym w nim twórcom życzy-
my najwspanialszych dzieł, wiele 
twórczej satysfakcji i artystycznego 
spełnienia oraz kolejnych pięknych 
jubileuszy. 

 MR

20-lecie kontrastu

Z pasji do sztuki i farb
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Jak podkreśla dyrektor nasze-
go powiatowego festiwalu, 
prowadzący koncerty Roman 
Jochymczyk (w tym roku 
raz, z dużym powodzeniem, 
zastąpił go w tej roli syn, 
Maciej, doktor muzykologii 
z Uniwersytetu Jagiellońskie-
go), Festiwal Jesień Organowa 
w Powiecie Bieruńsko-Lędziń-
skim przyczynił się do powsta-
nia bądź przebudowy kilku 
instrumentów w kościołach 
na naszym terenie (Bieruń: 
świątynie pw. Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa, i św. 
Bartłomieja; kościółek Matki 
Bożej Różańcowej w Lędzi-
nach). 

49 października w kościele Trójcy 
Przenajświętszej w Chełmie Ślą-
skim po raz pierwszy na festiwalu 
zabrzmiały nowe, znakomite organy 
wybudowane przez debiutującą na 
naszym terenie firmę Henryka Hobe-
ra z Olesna według projektu prof. 
Juliana Gembalskiego. Do tej pory 
znajdował się tam niezbyt udany 
instrument Włodzimierza Truszczyń-
skiego z 1975 roku, który został grun-
townie przebudowany, umieszczony 
w nowych, stylizowanych na barok 
szafach brzmieniowych, wzbogacony 

o nowe głosy, stół gry i całą „infra-
strukturę techniczną”. Jedna samo-
dzielna sekcja (pozytyw) umieszczo-
na jest na balustradzie chóru, zaś 
całość ma 33 głosy, na które składa się 
ok. 2.000 różnego rodzaju piszczałek. 
Wizualnie organy robią imponujące 
wrażenie, są idealnie wkomponowane 
w przestrzeń kościoła, stylistycznie 
nawiązując do barokowego wystroju 
świątyni. Chociaż instrument nie jest 

jeszcze w 100 % ukończony (brakuje 
kilku głosów we wspomnianym  pozy-
tywie), już można powiedzieć, że 
organmistrz Henryk Hober wykonał 
znakomitą robotę. Instrument brzmi 
pięknie, chociaż nie osiągnął jesz-
cze pełni swoich możliwości kolory-
stycznych. Zwraca uwagę doskonała 
intonacja poszczególnych głosów, 
co dzisiaj jest rzadkością, bowiem 
dobrych intonatorów można policzyć 

na palcach jednej ręki. Na szczęś-
cie mistrzem w tym rzadkim fachu 
jest sam Henryk Hober, toteż organy 
odznaczają się pełnym, nasyconym, 
ale i szlachetnym brzmieniem. Este-
tyczne wrażenia koncertu potęgował 
fakt, że przy nowym instrumencie 
zasiadł sam prof. Julian Gembalski.

Niezależnie od tego w każ-
dym z ośmiu kościołów, w których 
w danym roku gościmy, organy prze-

chodzą przed koncertem ogólny prze-
gląd techniczny i strojenie głosów 
językowych. Dba o to firma organmi-
strzowska Piotra Nowakowskiego. Ze 
zrozumiałych względów (czas, kwe-
stie finansowe) nie są to generalne 
remonty, ale gdyby nie festiwalowe 
imprezy, to i tych zabiegów prawdo-
podobnie by nie było. 

Szczegółowe opisy koncertów na 
www.powiatbl.pl. 

„Siedemnastka” przechodzi do historii
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W Bieruniu na organach zagrał 
prof. Michal Novenko z Czech. Słuchacze na koncercie w kościele ewangelickim w Hołdunowie.

Goście i gospodarze jubileuszowego spotkania Kontrastu.
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Po ubiegłorocznym sukcesie 
Uczniowski Klub Sportowy 
Unia Bieruń wraz z Marszał-
kiem Województwa Śląskiego, 
Starostą Bieruńsko-Lędziń-
skim i burmistrzem Bierunia 
ponownie zorganizowali Mię-
dzynarodowy Turniej Badmin-
tona zaliczany do rankingu 
World Badminton Federation.

4Turniej Varcolor Polish International 
2016, rozegrany w dniach 22-25 wrześ-
nia w Bieruniu i w Imielinie (tam odby-
ły się zawody juniorskie), był jedną 
z najważniejszych imprez mistrzow-
skich organizowanych w naszym 
kraju, przyznawaną przez władze 
Europejskiej Federacji Badmintona. 
W tym roku w Bieruniu rywalizowało 
235 zawodników z 27 krajów z całego 
świata: od Rio de Janeiro Tajwan. Na 
świecie badminton najbardziej popu-
larny jest w krajach wschodniej Azji 
(Chiny, Japonia, Korea, Tajwan) oraz 
w Danii. W Europie, oprócz Danii, jego 
główne ośrodki znajdują się w Wielkiej 
Brytanii, Niemczech, Szwecji. W Pol-
sce - w… Bieruniu, gdzie dyscyplinę tę 
po wielu latach przerwy odbudowuje 
między innymi Szymon Kostka, prezes 
UKS Unia Bieruń, jeden z głównych 
organizatorów turnieju.

Olimpijska kariera tej dyscypliny 
sportowej rozpoczęła się w 1988 roku 
na olimpiadzie w Seulu, kiedy tę grę 
potraktowano jako dyscyplinę poka-
zową. Lecz badminton bardzo szybko 
stał się modny i już w 1992 roku na 
igrzyskach w Barcelonie włączono ją 
do programu jako dyscyplinę meda-
lową. 

Bieruńsko-imieliński turniej zakoń-
czył się wielkim sukcesem organi-
zacyjnym i sportowym. Zawodnicy 
i kibice uczestniczyli w pięknym 
widowisku sportowym.

– Wysoki poziom rozgrywek i dobry 
poziom techniczny gry zasługują na 
uwagę – mówił Solymosi Mircea, 
sędzia z Rumunii. 

- Sama impreza w dużym stopniu 
przyczyniła się do promocji bad-
mintona jako dyscypliny sportowej 
i atrakcyjnej formy aktywnego spę-
dzania czasu. W naszym powiecie 
odbywają się rozgrywki Szkolnej 
Powiatowej  Ligi Badmintona, której 
patronem i podmiotem udzielają-
cym silnego wsparcia jest Starostwo 
Powiatowe – podkreśla długoletni 
zawodnik i działacz Wojciech Palikij.

W uroczystości dekoracji zwycięz-
ców uczestniczyli między innymi 
wicestarosta Henryk Barcik i bur-
mistrz Bierunia Krystian Grzesica.  R

To chyba była pierwsza od 
czasu istnienia naszego powia-
tu impreza sportowo-rekrea-
cyjna tego typu. 17 września 
odbył się u nas rodzinny 
turystyczno-nawigacyjny rajd 
samochodowy Szwendaczek, 
w ramach którego rozegra-
no: 8. rundę Nawigacyjnego 
Pucharu Polski, 5 rundę 
Pucharu Polski Południowej 
A-4, 5 rundę Pucharu Śląska, 
5 rundę Turystyczno-Nawiga-
cyjnych Mistrzostw Okręgu 
i Turystyczno-Nawigacyjnych 
Mistrzostw Okręgu Osób 
Niepełnosprawnych. Patronat 
honorowy sprawował starosta 
Bernard Bednorz. 

4Udział wzięło 16 załóg reprezentu-
jących Automobilklub Wielkopolski, 
Opolskie Stowarzyszenie Automo-
bilistów OSA Opole, Automobilklub  
Kędzierzyńsko-Kozielski,  Automo-
bilklub Śląski oraz Automobilklub 
Mysłowicki – organizatora zawodów.

Na starcie rajdu – przy budynku 
Starostwa Powiatowego - zawodni-
ków przywitał wicestarosta Henryk 
Barcik. Życzył wszystkim uczestni-

kom rajdu sukcesów na trasie oraz 
bezpiecznej, sportowej rywalizacji 
w duchu fair play. W imieniu Zarzą-
du Okręgowego Polskiego Związku 
Motorowego w Katowicach przywita-
ła uczestników Sonia Osiecka-Babut. 

Po części oficjalnej Przemysław 
Hajduk - dyrektor  imprezy i Mateusz 
Krzewski - autor trasy przekazali 
uczestnikom kilka ważnych wska-
zówek organizacyjnych. Trasa skła-
dała się z dwóch odcinków o łącznej 

długości 80 km. W ramach zadań 
turystycznych zawodnicy zwiedzili 
m.in. Bieruń Stary, kościół św. Walen-
tego,  Plac Farski w Lędzinach, kolo-
nię domków fińskich w Hołdunowie, 
winnicę Patria w Imielinie. Ponadto 
w trakcie rajdu rozegrano dwie próby 
sprawności (najlepszym kierowcą 
okazał się Bartosz Hyrja z Automo-
bilklubu Mysłowickiego). 

Najlepsze w klasyfikacji generalnej 
były załogi: I miejsce Marcin Lutek 

– Monika Wojtkowiak (Automobilklub 
Mysłowicki), II miejsce Bartosz Hyrja 
– Maciej Krzewski  (Automobilklub 
Mysłowicki), III miejsce Mariusz 
Parysek – Ewa Parysek (Automo-
bilklub Wielkopolski), natomiast 
w klasyfikacji turystyka motorowa: 
I miejsce – Rafał Ponikiewicz – Domi-
nika Ponikiewicz, II miejsce – Konrad 
Pawlik – Barbara Lew, III miejsce 
–  Tomasz Czempas – Filip Kocerba 
(Automobilklub Mysłowicki).

Podczas uroczystego podsumowa-
nia rajdu najlepsi otrzymali puchary 
i nagrody, a wszystkie startujące zało-
gi drobne upominki. Chociaż w dniu 
rajdu padał deszcz, wszystko odbyło 
się zgodnie z planem, bezpiecznie 
i z humorem. Bez skromności należy 
dopowiedzieć, że kierowcy – turyści, 
którą niejedną trasę nie tylko w Pol-
sce zaliczyli, z niezwykłym uznaniem 
wypowiedzieli się na temat jakości 
dróg w naszym powiecie.   R

Pierwszy taki Szwendaczek 
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Varcolor Polish international 2016

Bieruń ostoją badmintona

WYniki 
końcoWe tURnieJU
  Gra pojedyncza mężczyzn: Victor Svendsen 

(Dania) - Sourabh Varma (Indie): 29-27, 21-13.
  Gra podwójna mężczyzn Ching Yao Lu i Po Han 

Yang (Tajwan) - Christopher Coles i Gregory Mairs 
(Anglia): 21-16, 21-9.

  Gry pojedyncza kobiet Rituparna Das (Indie) - 
Rasika Raje (Indie): 11-21, 21-7, 21-17.

  Gra podwójna kobiet: Sanjana Santosh i Arathi 
Sara Sunil (Indie) - Natalya Voytsekh, Yelyzaveta 
Zharka (Ukraina): 19-21, 21-19, 21-14.

  Gra mieszana: Paweł Pietryja  i Aneta 
Wojtkowska (Polska) - Mikkel Mikkelsen i Mai 
Surrow (Dania): 21-19, 21-12.

Więcej: https://www.facebook.com/polishinternational2016/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
http://www.badmintoneurope.com/cms/default.aspx?clubid=4685&cmsid=239&pageid=5381&m=3890592
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Po dekoracji zwycięzców.
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4Tak brzmi tekst rezolucji przyjętej 
jednogłośnie przez sejmik 23 wrześ-
nia ubiegłego roku. Uzasadniając 
tę decyzję śląscy radni podkreślili, 
że Rok Reformacji ma przypomnieć 
postaci wybitnych Ślązaków wyzna-
nia ewangelickiego, którzy przyczy-
nili się do rozwoju tego regionu, m.in. 
Walentego Roździeńskiego, rodzin 
Hochberg, Tiele-Winckler i Henckel 
von Donnersmarck.

- Jesteśmy jedynym samorządem 
wojewódzkim w Polsce, który dla 
podkreślenia znaczenia wydarzenia 
ustanowił rok 2017 Rokiem Reforma-
cji. To, co nas wyróżnia na tle innych, 
to duża grupa osób wyznania ewange-
licko-augsburskiego, która zamiesz-
kuje nasze województwo i która wnio-
sła ogromny wkład w rozwój regionu 
– powiedział Henryk Mercik, członek 
Zarządu Województwa.

Zdaniem zwierzchnika diecezji 
katowickiej Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego bp. Mariana Niemca, 
Rok Reformacji pozwoli w tym waż-
nym dla luteran czasie zwrócić uwagę 
na ich zasługi, jakie wnieśli w rozwój 
Śląska, przypomnieć mieszkańcom 
regionu jego różnorodność, także pod 
względem religijnym.

- Będziemy się starali wypełnić 
ten Rok wartościową treścią, abyśmy 
w duchu ekumenizmu, wzajemnego 
poszanowania, lepiej się poznawali, 
doceniali i byli gotowi do służenia dla 
dobra ogólnego i każdego mieszkań-
ca. By Śląsk był szmaragdem, które-
go wartością, bogactwem i pięknem 
jest jego różnorodność - stwierdził. 

Pierwsze trendy reformacyjne 
dotarły na Śląsk wkrótce po wystą-
pieniu Marcina Lutra. Bardzo szyb-
ko na Śląsku zaczęto odprawiać 
nabożeństwa w języku narodowym, 
a wierni otrzymywali komunię pod 
dwiema postaciami. Obecnie na tere-
nie woj. śląskiego żyje ponad 50 tys. 
luteran. Niewielka ich liczba miesz-
ka w naszym powiecie i skupiona 
jest w parafii św. Trójcy w Lędzi-
nach -  Hołdunowie. Ewangelicka 
społeczność w Hołdunowie powstała 
w 1770 roku – w owym roku prześla-
dowani tamtejsi ewangelicy opuścili 
Kozy (miejscowość k. Bielska-Bia-
łej) i osiedlili się na ziemi księcia 
pszczyńskiego, tworząc nową miej-
scowość i parafię – Hołdunów (niem. 
Anhalt).

Parafia w tym roku świętuje jubile-
usz 30-lecia swojego nowego kościo-
ła. Obecny kościół został poświęcony 
12 października1986 roku. Stanął on 
na miejscu pierwszej świątyni wznie-
sionej w 1902 roku, która została 
rozebrana wskutek zniszczeń spowo-
dowanych szkodami górniczymi na 
przełomie 1967/68 roku ze względu 
na katastrofalne szkody górnicze.

9 października w hołdunowskim 
kościele odbyło się uroczyste nabo-
żeństwo jubileuszowe. Uczestniczyli 
w nim  zwierzchnik Kościoła Ewan-
gelicko-Augsburskiego w Polsce  
ks. bp Jerzy Samiec z Warszawy, 
zwierzchnik diecezji katowickiej 
– ks. bp Marian Niemiec z Katowic, 
władze samorządowe (starosta bie-
ruńsko-lędziński, burmistrz, prze-
wodnicząca i wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Lędziny, burmistrz 
Imielina). Obecni byli prof. dr hab. 
arch. Adam Lisik - architekt, pro-
jektant kościoła, grono duchownych 
ewangelickich: ks. Karol Bauman 
- emerytowany proboszcz parafii 
i budowniczy kościoła, obecnie na 
emeryturze w Szczecinie, ks. Karol 
Macura – proboszcz w Drogomy-

ślu; byli hołdunowscy wikariusze: 
ks. Michał Walukiewicz - proboszcz 
w Toruniu, ks. Mirosław Czyż – pro-
boszcz w Pszczynie, ks. Łukasz 
Ostruszka - obecnie w Wiśle i ks. 
Robert Augustyn - obecny wikariusz; 
księża katoliccy: ks. kanonik dr Józef 
Przybyła, ks. Piotr Brząkalik.

Nabożeństwo prowadził ks. Adam 
Malina, proboszcz parafii. W litur-

gii sakramentu Wieczerzy Pańskiej 
uczestniczyli bp Jerzy Samiec i bp 
Marian Niemiec. Kazanie wygłosił 
bp J. Samiec. Pod koniec nabożeń-
stwa ks. Adam Malina podziękował 
za udział w uroczystościach jubileu-
szowych. Szczególne podziękowania 
skierował do wszystkich członków 
dawnego Komitetu Budowy Kościo-
ła w Hołdunowie, do władz powiatu 

i miasta za wsparcie uroczystości 
jubileuszu parafii. Przedstawił też 
zarys historyczny miejscowej wspól-
noty ewangelickiej.

Pozdrowienia sąsiadom-ewange-
likom przekazał ks. Józef Przybyła, 
który wspomniał okres jednoczes-
nej budowy kościoła ewangelickiego 
oraz kościoła katolickiego w Hoł-
dunowie, którego był długoletnim 
proboszczem. Gratulacje dla parafii 
skierowali starosta Bernard Bednorz 
i burmistrz Krystyna Wróbel oraz ks. 
Michał Walukiewicz oraz bp Marian 
Niemiec, który podziękował parafii 
za inicjatywy i organizację wydarzeń 
roku jubileuszowego. Zwrócił również 
uwagę na fresk upamiętniający dzie-
je hołdunowskiej parafii oraz podsta-
wowe zasady wiary Kościoła ewan-
gelickiego, który wykonał na balu-
stradzie kościelnej empory ks. Karol 
Macura, ceniony artysta-malarz.
Uroczystości towarzyszył koncert 
- poranek pieśni chóralnej w wyko-
naniu chóru Nadzieja, działającego 
przy Parafii Ewangelicko-Augsbur-
skiej w Drogomyślu na Śląsku Cie-
szyńskim (dyrygent Monika Czaja-
Schier) oraz chóru Jubilate Deo 
z Mysłowic (dyr. Joanna Bliwert-
Hoderny). Koncert chórów wsparł 
Powiat Bieruńsko-Lędziński. Chóry 
śpiewały również w czasie nabożeń-
stwa.

W 2017 roku w woj. śląskim organi-
zowane będą liczne przedsięwzięcia 
o charakterze religijnym, kultural-
nym i naukowym związane z 500-
leciem reformacji. Pierwszym kro-
kiem w obchody roku jubileuszowego 
i 30-lecia kościoła ewangelickiego 
w Hołdunowie był zorganizowany 24 
kwietnia 70. Zjazd Chórów Diecezji 
Katowickiej Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego. Niebawem w Hoł-
dunowie odbędzie się konferencja 
poświęcona jubileuszowi Reforma-
cji, dziejom miejscowej wspólnoty 
ewangelickiej połączona z otwarciem 
wystawy prezentującej bezcenne  
dokumenty, fotografie i pamiątki ze 
zbiorów byłych parafian mieszkają-
cych w Niemczech.  Powiat Bieruń-
sko-Lędziński wydatnie wsparł orga-
nizację tych wydarzeń. Przy sejmiku 
województwa śląskiego funkcjonuje 
zespół zadaniowy ds. organizacji 
obchodów Roku Reformacji w 2017 
roku.  MR

30-lecie kościoła ewangelickiego w Hołdunowie, 500-lecie Reformacji

Święto luteran
„31 października 1517 roku Marcin Luter, ogłaszając w Wittenberdze swoich 95 tez przeciwko praktyce 
odpustów, dał początek Reformacji. W 2017 roku będziemy obchodzić 500-letnią rocznicę tego brze-
miennego w skutki wydarzenia. Sejmik Województwa Śląskiego postanawia upamiętnić tę rocznicę 
i ogłosić rok 2017 Rokiem Reformacji. W ten sposób pragniemy wyrazić nasz szacunek wobec wszyst-
kich mieszkańców województwa śląskiego wyznania ewangelicko-augsburskiego, zgromadzonych 
w dwóch diecezjach: cieszyńskiej i katowickiej, a także przypomnieć ich wkład w kulturę i duchowość 
regionu”.

W pierwszym rzędzie od lewej: ks. Karol Macura – autor jubileuszowego fresku,
ks. Karol Bauman – emerytowany proboszcz hołdunowski i budowniczy kościoła, 

ks. Piotr Brząkalik, ks. kanonik Józef Przybyła.

Śpiewa chór z Drogomyśla.
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4– Powiat Bieruńsko–Lędziński od 
wielu lat stawia na fachowców, na 
kształcenie zawodowe i techniczne 
dla potrzeb lokalnego rynku pracy. Nie 
kształcimy bezrobotnych, czego dowo-
dem jest najniższa w kraju stopa bez-
robocia wśród powiatów ziemskich, 
wynosząca jedynie 3,7 proc. Wspólny 
projekt z KSSE stanowi dopełnienie 
naszych starań. Chcemy dopracować 
się standardów edukacyjnych; sprawić, 
by uczeń kończył szkołę jeszcze lepiej 
przygotowany do pracy w nowoczes-
nych zakładach na terenie KSSE, które 
będzie miał okazję poznać podczas 
płatnych staży – mówi Bernard Bed-
norz, starosta bieruńsko–lędziński.

Głównymi beneficjentami projek-
tu w powiecie bieruńsko–lędzińskim 
są Powiatowy Zespół Szkół w Bie-
runiu oraz Powiatowy Zespół Szkół 
w Lędzinach. W działaniach obok 
106 uczniów, spośród których 56 
odbędzie staże zawodowe, weźmie 
udział także dziewięciu nauczycieli. 
Celem jest zwiększenie efektywności 
edukacji w placówkach oświatowych 
prowadzących kształcenie zawodo-
we we współpracy z pracodawcami. 
Uczestnicy będą mieli możliwość 
podniesienia umiejętności i uzyska-
nia dodatkowych kwalifikacji.

Projekt umożliwia organizację 
m.in. wizyt studyjnych, zajęć poza-

lekcyjnych, certyfikowanych kursów, 
szkoleń podnoszących kwalifikacje 
zawodowe, przeprowadzanie indy-
widualnych diagnoz predyspozycji 
zawodowych a także odbywanie staży 
i praktyk u pracodawców. W jego 
ramach również doposażone zostaną 
szkolne pracownie. W roku szkolnym 

2016/2017 z oferty korzystają ucz-
niowie klas trzecich i czwartych. Za 
udział w stażach będą przysługiwać 
im stypendia.

Wsparcie skierowane jest rów-
nież do nauczycieli praktycznej 
nauki zawodu w celu podniesienia 
ich kwalifikacji zawodowych, m.in. 
poprzez kursy, praktyki czy studia 
podyplomowe. W ramach projektu 
partnerzy będą m.in. standaryzować 
ofertę edukacyjną i programy szko-
leniowe w poszczególnych zawodach 
i ułatwiać uczniom dostęp do wyko-
rzystywanych przez pracodawców 
technologii i narzędzi.

Inicjatywa “Kariera i kompetencje 
– zwiększenie dopasowania systemu 
kształcenia zawodowego do potrzeb 
rynku pracy w oparciu o sieć K2 
w subregionie centralnym wojewódz-
twa śląskiego” skierowana jest łącz-
nie do 456 uczniów oraz 83 nauczy-
cieli z 11 szkół i placówek kształcenia 
zawodowego w regionie. Beneficjen-
tami są uczniowie szkół zlokalizowa-
nych w powiatach pszczyńskim i bie-
ruńsko–lędzińskim, w Bytomiu oraz 
w gminie Pawłowice. Gminy i powiaty 
wraz z KSSE SA oraz firmami Lan-
ster Business Development Center 
i Syntea SA pozostają partnerami 
projektu.

– To kolejny etap wdrażania naszej 
strategii – dopasowania zasobów 
rynku pracy do oczekiwań praco-
dawców. Dla uczniów będzie okazją, 
aby (niejednokrotnie po raz pierw-
szy) zetknąć się z rynkiem pracy. 
Z kolei nasi inwestorzy będą mogli 
zaprezentować swoje wymagania 
względem pracowników, lecz rów-
nocześnie pomogą je uczestnikom 
spełnić – powiedział Piotr Wojaczek, 
prezes Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej SA. – Jestem przeko-
nany, że projekt przyniesie obustron-
ne korzyści. Po ukończeniu nauki ci 
młodzi ludzie będą musieli zmierzyć 
się z wyzwaniami rynku pracy, który 
obecnie oferuje dużo możliwości, lecz 
jednocześnie wymaga coraz większej 
specjalizacji. Wyposażeni w pożądaną 
wiedzę i umiejętności łatwiej się na 
nim odnajdą – dodał Piotr Wojaczek.

Spotkanie partnerów zaangażowa-
nych w realizację projektu, inaugu-
rujące działania i połączone z podpi-
saniem umowy o współpracy, odbyło 
się 1 września. Realizacja projektu 
zakończy się w 2019 roku.  BR

Miliony na kompetencje i kwalifikacje dla uczniów oraz nauczycieli szkół zawodowych. nasz powiat także na tym skorzysta

K-2. Kariera i kompetencje
115 uczniów i nauczycieli bieruńsko-lędziń-
skich szkół i placówek kształcenia zawodowe-
go podniesie kwalifikacje dzięki wspólnemu 
projektowi organizowanemu przez Powiat Bie-
ruńsko-Lędziński wraz z Katowicką Specjalną 
Strefą Ekonomiczną (KSSE SA) oraz innymi 
partnerami. Zarząd Województwa Śląskiego 
przyznał niemal 7,2 miliona złotych dofinan-
sowania dla projektu „Kariera i kompetencje - 
zwiększenie dopasowania systemu kształcenia 
zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu 
o sieć K2 w subregionie centralnym wojewódz-
twa śląskiego”. Wartość środków z których sko-
rzysta nasz powiat wyniesie 500 tys. zł.

Ze strony naszego powiatu umowę – w kameralnej 
salce w siedzibie KSSE – podpisali wicestarosta 

Henryk Barcik (pośrodku) oraz członek zarządu powiatu 
Łukasz Odelga (z prawej).
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ReGionALnA sieĆ k2. 
Za tą nazwą kryje się skrót pojęć Kariera i Kompetencje. Jest to projekt, 
który ma dostosować umiejętności pracowników do rzeczywistych potrzeb 
pracodawców. Działania sieci kierowane są do młodzieży szkół zawodowych 
i techników, a także studentów. Uczestnicy Sieci K2 mają możliwość poznać 
w praktyce najnowocześniejsze technologie produkcyjne, na których bazują 
inwestorzy działający na terenach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej. W czerwcu br., w ramach programu „Talenty Inżynierskie Sieci K2” rozpo-
częto rekrutację na pierwsze w Polsce studia dualne (wiedza plus dopełnienie 
w postaci praktyki zawodowej) na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. We 
współpracy z KSSE SA uruchomiła je na Wydziale Mechanicznym Technolo-
gicznym Politechnika Śląska w Gliwicach. KSSE SA poprzez Program K2 chce 
zapewnić swoim inwestorom najlepiej wykształconych pracowników. 

7 października Telewizja Silesia (TVS) wyemitowała audycję dotyczącą pro-
jektu edukacyjnego K-2. Wspomniany program telewizyjny można obejrzeć 
tutaj:
http://www.tvs.pl/tv/potencjal-regionu-wydanie-7-10-2016

WiĘceJ o PRoJekcie:
WWW.ksse.coM.PL/kARieRAikoMPetencJe/
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4Zależy nam na wykorzystaniu 
środków Unii Europejskiej na dzia-
łania służące doskonaleniu umiejęt-
ności funkcjonowania społecznego, 
zawodowego, poprawie jakości życia 
mieszkańców naszego powiatu.

Projekt Aktywne Wspieranie przez 
Skuteczne Działanie, na który otrzy-
maliśmy dofinansowanie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020, skoncentrowaliśmy 
wokół ważnych dla naszego powiatu 
wartości. Są one „ikonami” projek-
tu. Przedstawiamy je i nasz sposób 
myślenia o nich.
1.  TY – Mieszkańcu naszego powia-

tu, ze swoimi potrzebami, proble-
mami, ograniczeniami. Nie ma dla 
nas znaczenia jakim jesteś. Akcep-
tujemy Twoje odmienne przekona-
nia, płeć, status społeczny, ogra-
niczenia spowodowane niepełno-
sprawnością. TY jesteś podmiotem 
naszego projektu!

2.  DZIAŁANIE – Chcemy umożli-
wić każdemu z Państwa podjęcie 
działań, które przekładają się na 
poprawę Państwa sytuacji osobi-
stej i zawodowej. Ze swojej strony 
przygotowaliśmy aktywne formy 
wsparcia w tych dążeniach.

3.  PRACA – Praca nad zmianą. Pomaga-

my w określeniu celów, jakie dzięki 
projektowi chcą Państwo osiągnąć. 
Wspólnie z pracownikami socjal-
nymi określicie Państwo sposoby 
dotarcia do tych celów, nazwiecie 
zachowania, kwalifikacje zawodo-
we, umiejętności, jakie pragniecie 
doskonalić czy nabyć.

4.  WSPARCIE - W pracy nad zmia-
ną nie pozostawiamy Państwa 
samych! Pracownicy socjalni, asy-
stenci osób niepełnosprawnych, 
trenerzy umiejętności społecz-
nych, doradca, psychoterapeuta 
są do Państwa dyspozycji. Ofe-
rujemy Państwu między innymi 
udział w treningach umiejętności 
społecznych (komunikacji, aser-
tywności, rozwiązywania prob-
lemów), warsztaty tematyczne 
(aktywnego stylu życia, florystyki, 
nordic walking) w ramach spotkań 
w Międzypokoleniowych Klubach 
Środowiskowych, kursy zawodowe 
– zgodnie z Państwa potrzebami. 
Organizujemy także wydarzenia 
artystyczne oraz wycieczki.

5.  ENERGIA – Zainicjowanie nowych 
procesów i zjawisk w Państwa 
życiu, w życiu naszej społeczności, 
pomnoży wartości rodziny, pracy, 
wiary w swoje możliwości, nadziei 
na poprawę sytuacji. Przełoży się 

na poprawę relacji w rodzinach i 
otoczeniu.
Projekt partnerski Aktywne Wspie-

ranie przez Skuteczne Działanie kie-
rowany jest do ok. 85 mieszkańców 
powiatu - osób lub rodzin zagrożo-
nych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, w tym m.in.: długo-
trwale bezrobotnych, bezrobotnych, 
poszukujących pracy, nieaktywnych 
zawodowo, niepełnosprawnych.

Do 31.12.2017 r. działania koncen-
trować się będą na terenie wszyst-
kich gmin powiatu. W ramach 
umów partnerskich realizowane 
będą przez ośrodki pomocy spo-
łecznej funkcjonujące na terenie 
Imielina i Bierunia zaś na terenie 
całego powiatu (z uwzględnieniem 
Bojszów, Chełmu Śląskiego, Lędzin) 
realizowane będą samodzielnie 
przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Lędzinach. 

Na stronie internetowej projektu 
(http://pcpr.powiatbl.pl/aktywne-
wspieranie/p,65,oferta-zajęć) przed-
stawiamy szczegółowy harmonogram 
oferowanych form wsparcia, opisy 
celów poszczególnych warsztatów, 
informacje na temat możliwości kon-
taktu z pracownikami projektu.

„AKTYWNE WSPIERANIE 
PRZEZ SKUTECZNE 

DZIAŁANIE”
PARTNERSKI PROJEKT 

POWIATU 
BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO

  „Zaburzenia wyższych funkcji słu-
chowych”. 

Warsztaty dla nauczycieli przedszkoli i szkół 
podstawowych oraz gimnazjum zawierające 
podstawowe informacje na temat zaburzeń 
wyższych funkcji słuchowych oraz ich wpły-
wu na funkcjonowanie ucznia. 
  „Dziecko z wadą słuchu w szkole 

ogólnodostępnej”. 
Warsztaty dla zainteresowanych nauczycieli 
obejmujące problematykę wad słuchu oraz 
ich wpływu na funkcjonowanie szkolne dzie-
cka, a także omówienie metod pracy z dzie-
ckiem niesłyszącym i niedosłyszącym. 
  Grupa wsparcia dla rodziców 

dzieci z wadą słuchu. 

Celem spotkań jest stworzenie sieci wspar-
cia, dzielenie się doświadczeniem w pokony-
waniu związanych ze wspólnym problemem 
trudności, wymiana użytecznych informacji 
oraz szukanie wspólnymi siłami rozwiązań 
w codziennych problemach, na jakie napo-
tykają rodzice dzieci w z wadą słuchu. 
Zgłoszenia do końca listopada 2016 roku 
w sekretariacie poradni. 
  Grupa wsparcia dla nauczycieli 

pracujących z dziećmi z Zespołem 
Aspergera oraz dziećmi autystycz-
nymi. 

W zależności od potrzeby w bieżącym roku 
szkolnym będą odbywały się spotkania 
w ramach grupy wsparcia nauczycieli pra-

cujących z dziećmi z Zespołem Aspergera 
oraz dziećmi autystycznymi. 
  „Autyzm – wczesne symptomy” 

– zajęcia dla nauczycieli.
  „Autyzm – przegląd terapii wspo-

magających rozwój dziecka” – zaję-
cia dla nauczycieli. 

  „Metoda Delcato – na czym pole-
ga?” – zajęcia dla nauczycieli.

  „Teoria umysłu” – model terapii sty-
mulacyjno–poznawczej w pracy z dzieć-
mi autystycznymi – zajęcia dla nauczy-
cieli.

  Badanie słuchu w szkołach i przed-
szkolach. 

W bieżącym roku szkolnym będą konty-

nuowane badania słuchu w przedszkolach 
i szkołach. 
  Koncentracja uwagi – warunek pra-

widłowego rozwoju psychofizycz-
nego dziecka. Ćwiczenia, zabawy, 
rady praktyczne dla rodziców. 

Zajęcia będą prowadzone zgodnie z zapo-
trzebowaniem. 
   Warsztaty – „Szkoła dla rodziców”.
  „Symptomy dysleksji” – prelekcje dla 

rodziców.
  „Dyskalkulia rozwojowa” – warszta-

ty dla nauczycieli.
  „Terapia dla dzieci i młodzieży 

ze specyficznymi trudnościami 
w uczeniu się”.

  „Gotowość szkolna dziecka” – pre-
lekcje i warsztaty dla nauczycieli i rodzi-
ców.

  „Profilaktyka logopedyczna” – pre-
lekcje i warsztaty dla nauczycieli i rodzi-
ców.

  „Rozwój psychoruchowy dziecka 
– integracja sensoryczna” – prelek-
cja dla rodziców i nauczycieli. 

  „Profilaktyka uzależnień – kształ-
towanie właściwych postaw” 
– zajęcia dla rodziców i nauczycieli.

  „Stop agresji” – zajęcia dla uczniów.
  „Integracja zespołu klasowego” 

– zajęcia dla uczniów.
Dokończenie nA stR. 10

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 
W BIERUNIU NA ROK SZKOLNY 2016/2017
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4W celu poprawy warunków dojaz-
du uczniów do powiatowych szkół 
ponadgimnazjalnych od 1 września 
wprowadzono zmianę na linii nr 95. 
Polega ona na wydłużeniu pierwsze-
go i ostatniego kursu tego autobusu 
o odcinek z Goławca do Hołdunowa. 
Pierwszy kurs zamiast w Goław-
cu rozpoczyna się o 6.22, a ostatni 
o 15.39 kończy się na przystanku 
Hołdunów Pętla. Zmiana ta ułatwi  
uczniom zamieszkałym w Lędzinach, 

a uczęszczającym na zajęcia w PZS 
Bieruń, dojazd na lekcje oraz powrót 
do domu.

Oprócz tego linia 56 od 1 stycz-
nia 2017 r. zostaje przekształcona 
z linii kursującej w dni nauki szkol-
nej w linię całoroczną. W okresie bez 
zajęć dydaktycznych w szkołach roz-
kład jazdy tego zostanie ograniczony 
o kursy rozpoczynające się w Woli 
o godz. 6.02  oraz w Lędzinach - Hoł-
dunowie o 7.17.

Aby ułatwić mieszkańcom dostęp 
do informacji o funkcjonowaniu komu-
nikacji zbiorowej, na stronie inter-
netowej powiatu www.powiatbl.pl 
(korzystając z zakładki geoportal -> 
geoportal powiatowy -> komunikacja 
lub linie autobusowe) można na bazie 
mapy powiatu prześledzić przebieg 
poszczególnych linii, zaś wybierając 
konkretny przystanek dowiedzieć się 
o przystankach docelowych i spraw-
dzić szczegółowy rozkład jazdy.  Lk

komunikacja w powiecie

Zmiany na liniach 56 i 95Dokończenie nA stR. 9

  „Komputer i telewizja, a rozwój 
dziecka” – prelekcje dla rodziców.

  „Bajka i bajkoterapia” – zajęcia dla 
dzieci.

  „Trudności w funkcjonowaniu 
w grupie (przedszkolnej i szkolnej) 
dzieci z zaburzeniami słyszenia” 
– prelekcja dla rodziców.

  „Wpływ mediów na rozwój i funk-
cjonowanie dziecka” – prelekcja dla 
rodziców. 

  „Nie muszę, ale chcę! Jak podnieść 
swoją motywację do nauki?”.

Zajęcia grupowe dla uczniów klas I i II gim-
nazjum realizowane na terenie szkoły.
Cykl 10 spotkań, czas jednego spotkania 1,5 
godziny. Zajęcia będą prowadzone w zależ-
ności od zgłoszeń. 
  „Nie chce czy nie potrafi? Jak 

motywować dziecko do nauki?”
Prelekcja dla rodziców uczniów IV–VI klas 
szkół podstawowych i I klas gimnazjum. 
  „Zawód moich marzeń”.
Warsztaty dla uczniów klas VI SP realizo-
wane na terenie poradni. Zajęcia rozpoczną 
się gdy zbierze się grupa zainteresowanych 
uczniów. 
  „Zawód i praca a predyspozycje 

indywidualne”.
Zajęcia warsztatowe dla uczniów III kl. gim-
nazjum realizowane na terenie szkół.
  „Kim być?”.
Zajęcia warsztatowe dla uczniów II kl. gim-
nazjum realizowane na terenie szkół.
  „Rola rodzica w procesie wyboru 

zawodu przez dziecko”
Prelekcja dla rodziców uczniów III klas gim-
nazjum.
  „Gra komputerowa. Zabawa czy 

uzależnienie?”
Prezentacja multimedialna dla rodziców 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 
wprowadzająca w psychologię gracza kom-
puterowego. Rodzice zdobędą podstawową 
wiedzę na temat rodzaju gier komputero-
wych oraz ich wpływu na rozwój dziecka. 
Prezentacja zawiera krótki test pozwalający 
ocenić, czy dziecko jest zagrożone uzależ-
nieniem od gier komputerowych oraz wska-
zówki, jak temu zapobiec.
   „Zagrożenia cywilizacyjne”
Prezentacja filmu oraz krótki wykład dla 
rad pedagogicznych. W ramach spotkania 
poruszone zostaną tematy związane z m.in. 
cyberprzemocą oraz funkcjonowaniem 

szkolnym ucznia uzależnionego od telefonu 
komórkowego, komputera i Internetu.
  „Jak pracować z dzieckiem z trud-

nościami w nauce czytania i pisa-
nia?”

Warsztaty dla nauczycieli, pedagogów pro-
wadzących zajęcia terapeutyczne z ucznia-
mi wykazującymi specyficzne zaburzenia 
rozwoju języka – z trudnościami w mówie-
niu, czytaniu i pisaniu.
  „Warsztaty dla nauczycieli – kon-

struowanie IPET”
Szkolenie dla rady pedagogicznej w zakre-
sie konstruowania IPET. 
  „Możliwości intelektualne dziecka 

a jego funkcjonowanie dydaktycz-
ne”

Warsztaty dla rad pedagogicznych. W ramach 
spotkania omówione zostaną, na konkret-
nych przykładach, mechanizmy funkcjo-
nowania poznawczego uczniów o różnym 
poziomie możliwości intelektualnych oraz 
sposoby dostosowania wymagań eduka-
cyjnych w zakresie form, środków i metod 
pracy do ich indywidualnych potrzeb (cze-
kamy na zgłoszenia rad pedagogicznych).
  „Interpretacja wskazań i zaleceń 

zawartych w opiniach i orzecze-
niach wydanych przez poradnię”.

Warsztaty dla rad pedagogicznych. 
  „Wychowawca jako koordynator 

pomocy psychologiczno-pedago-
gicznej”

Szkolenie rady pedagogicznej w ramach któ-
rego omówione zostaną aktualne przepisy 
prawa oświatowego dotyczące organizowa-
nia pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
dla uczniów oraz kwestie interpretowania 
orzeczeń i opinii wydawanych przez porad-
nię. 
  „Jestem przyjacielem – mam przy-

jaciół”. 
Zajęcia integracyjne dla klas IV szkoły pod-
stawowej i I klas gimnazjum, realizowane 
na terenie szkoły.
  Grupa wsparcia dla logopedów 

szkolnych i przedszkolnych
W bieżącym roku szkolnym będą kontynu-
owane spotkania w ramach grupy wsparcia 
logopedów. 
  „Sieć współpracy i samokształ-

cenia dla dyrektorów” – spotkania 
w miarę potrzeb.

  „Sieć współpracy i samokształ-
cenia dla pedagogów i psycholo-
gów szkolnych” – spotkania w miarę 
potrzeb.

OFERTA PORADNI 
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

e-PoRADniA
Nauczyciele, rodzice i uczniowie mogą skorzystać z tej formy kontaktu z poradnią przesy-
łając mailem swoje pytanie lub krótki opis problemu. Odpowiedzi udzielać będzie psycholog 
zatrudniony w poradni w ciągu 2–3 dni. Formularz kontaktowy znajduje się na stro-
nie internetowej poradni www.poradnia.powiatbl.pl 
Proszę szukać zakładki E-Poradnia w głównym menu.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty !
Jeśli oczekujecie Państwo realizacji prelekcji, warsztatów i szkoleń na tematy nie ujęte 
w ofercie, zapraszamy do kontaktu z koordynatorami działów: Zofią Herok, Jadwigą 
Matyszkiewicz i Katarzyną Josse. Zachęcamy do zgłoszenia interesującego Państwa tema-
tu koordynatorom działów. W ramach naszych możliwości postaramy się spełnić Państwa 
oczekiwania. 
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z osobami prowadzącymi 
w celu ustalenia terminów zajęć.

Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Bieruniu
ul. Granitowa 130, 43-155 Bieruń, tel. (32) 216-36-90

Filia w Lędzinach, ul. Lędzińska 24, 43-140 Lędziny, tel. (32) 324-08-00



11powiatbl.plpaździernik 2016 r. |  

powiatbl.pl
DWUMIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

Wydawca: Powiat Bieruńsko-Lędziński,
ul. św. Kingi 1, 43-155 Bieruń, tel. 32  22-69-100; e-mail: starosta@powiatbl.pl

Redakcja: ul. św. Kingi 1, 43-155 Bieruń. pok.114.
Tel. 32 22-69-138, e-mail: promocja@powiatbl.pl

Rada Redakcyjna: Zenon Kubica, Zofia Łabuś, Zofia Piętas, Marian Ryglewicz, 
Marek Spyra, Agnieszka Wyderka-Dyjecińska

Druk: POLSKA PRESS – drukarnia Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 4
Projekt i skład: Jarosław Kaczor
Nakład: 15.000 egz. ISSN 2084 - 5812 
BieruńLędzinyImielinBojszowyChełm Śląski

Więcej o powiecie znajdziesz w Internecie!
www.powiatbl.plwww.pcpr.powiatbl.pl
www.pzd.powiatbl.plwww.lobierun.edu.pl
www.pzsbierun.plwww.pzsledziny.org

kRzYŻÓWkA nA koniec LAtA
Nagrody za poprawne rozwiązanie tej krzyżówki, opublikowanej w poprzed-
nim wydaniu informatora, otrzymują: Leszek Michalec (Chełm Śląski), 
Przemysław Żołneczko (Bojszowy) i Zofia Maciąga (Lędziny). Gratu-
lujemy! Hasło krzyżówki brzmiało: „Muzyczna Jesień Organowa”. 
W sprawie przekazania nagród skontaktujemy się telefonicznie.

4Marek Bednarz z Bierunia, współ-
pracownik informatora „powiatbl.
pl”, autor wielu fotografii zdobiących 
wydawnictwa powiatowe, znalazł 
się w gronie ponad 60 autorów zdjęć 
z całej Polski, których prace zostały 
opublikowane w prestiżowym albumie 
o Małopolsce. 

„Wspólnie z Wami, chcemy pokazać 
to, co najpiękniejsze – małopolską 
przyrodę, zapierające dech w pier-
siach krajobrazy, tradycję i folklor. 
Miejsca w regionie, które Was zachwy-
cają i inspirują. Małopolskę, która 
jest częścią Was samych, zatrzyma-
ną w biegu chwilą, indywidualnym 
zachwytem…” tak napisali organiza-
torzy konkursu fotograficznego i twór-
cy albumu z Urzędu Marszałkowskie-
go w Krakowie. 

Do udziału w przedsięwzięciu 
zaprosili wszystkich fotografujących, 
miłośników Małopolski. Spośród 

nadesłanych zdjęć wybrali takie, 
które złożyły się na  wyjątkową wizy-
tówkę tej ziemi podczas największych 
i najbardziej prestiżowych wydarzeń 
promocyjnych Województwa Mało-
polskiego. Wydrukowany album był 

kolportowany między innymi podczas 
XXXI Światowych Dni Młodzieży.

Cieszymy się, że w albumie znala-
zły się prace niezwykle utalentowane-
go i nadzwyczaj skromnego, wybijają-
cego się „naszego człowieka”.  MR

Sukces Marka Bednarza

„Trzy Korony widziane ze schroniska” 
– jedna z prac zamieszczona w albumie.

Do 15 listopada 2016 roku wszystkie 
polskie miasta mogą powalczyć o mate-
riały budowlane marki ISOVER o łącznej 
wartości 100 tysięcy złotych na reno-
wację wybranego budynku użyteczności 
publicznej (hala sportowa, biblioteka, 
sala lekcyjna, dach na szkole lub tp.). 
Aby przystąpić do konkursu wystar-
czy zachęcić mieszkańców do badania 
poziomu hałasu za pomocą bezpłatnej 
aplikacji „Ciesz się ciszą”. Akcję wspie-
rają polscy skoczkowie - Kamil Stoch 
i Stefan Hula, którzy zwracają uwagę na 
to, jak chronić się przed hałasem i dbać 
o codzienny komfort życia.  

Konkurs „Ciesz się ciszą” jest prowadzony 
w trzech kategoriach:
- ranking miast,
-  ranking zaangażowania 

w miastach,
- ranking użytkowników. 

W rankingu miast liczy się ilość dokonanych 
pomiarów przez mieszkańców (liczy się tylko 
jeden pomiar dziennie). W rankingu zaangażo-
wania decyduje stosunek liczby mieszkańców do 
liczby wykonanych pomiarów w ujęciu procen-
towym. Miasta, które będą miały najwięcej zre-
alizowanych pomiarów wygrywają po 50 tysięcy 
złotych w materiałach budowlanych marki ISO-
VER. Zasady akcji zostały tak opracowane, aby 
każde miasto – nawet kilkutysięczne - miało 
równe szanse w tym konkursie. Liczy się przede 
wszystkim bezpośrednie zaangażowanie władz 
lokalnych i mieszkańców. 

Pierwsze dni akcji potwierdziły to, że nieko-
niecznie trzeba być dużym miastem, aby mieć 
szanse na zwycięstwo. Każdy pomiar wykonany 
za pomocą bezpłatnej aplikacji „Ciesz się ciszą” 
to większa szansa dla miasta i jego mieszkańców 
na zdobycie nagrody rzeczowej w postaci mate-
riałów budowlanych marki ISOVER.

Trzeci ranking ma na celu nagrodzenie zesta-
wem relaksacyjnym osobę, która dokona najwięk-

szej liczby pomiarów w każdym tygodniu trwania 
akcji. Jest o co walczyć zwłaszcza, że każde pol-
skie miasto ma większe potrzeby remontowe niż 
możliwości finansowe na ich realizację. 

Dodatkowo akcja „Ciesz się ciszą” zwraca 
uwagę na pozytywny wpływ ciszy na nasze zdro-
wie, samopoczucie i komfort.

Żyjemy w głośnych czasach. Cisza jest coraz 
częściej towarem deficytowym w tętniących 
życiem miastach. Rozmowy, telewizor, radio, 
samochody, motory, remonty czy szczekający 
pies sąsiada - wszystko to ma znaczenie dla 
naszego codziennego komfortu.

Członek Komitetu Technicznego Polskiego 
Komitetu Normalizacyjnego mgr inż. Henryk 
Kwapisz zaznacza, że w Polsce są normy, które 
określają dopuszczalne warunki poziomu hałasu. 
W ciągu dnia dopuszczalny poziom w pomiesz-
czeniu mieszkalnym to 35 decybeli (dB), natomiast 
w nocy – 25 dB. Dłuższe przebywanie w pomiesz-
czeniach przekraczających dopuszczalne normy 
ma nieodwracalne skutki zdrowotne: stres, zmę-
czenie, wcześniejsze starzenie się, problemy ze 
słuchem, zmiany czynnościowe mózgu czy nawet 
skrócenie życia o 8-12 lat. Warto więc zapytać 
dewelopera, wykonawcę lub zarządcę nierucho-
mości jaka jest lub będzie izolacja akustyczna 
ścian i stropów. Im lepsze współczynniki uda się 
uzyskać w budynku, tym bardziej zdrowo i kom-
fortowo będzie się w nim mieszkać.

Aplikacja „Ciesz się ciszą” umożliwia spraw-
dzenie poziomu natężenia dźwięku w miejscach, 
w których przebywamy najczęściej. Aplikacja jest 
bezpłatna i dostępna w Google Play, App Store 
oraz na stronie www.cieszsiecisza.pl. Jest przy-
datna nie tylko na potrzeby opisywanej akcji, ale 
także w wielu innych przypadkach. 

Szczegółowe informacje, aplikacja 
oraz aktualny ranking miast 

i zaangażowania dostępne są na stronie 
www.cieszsiecisza.pl. Spot z Kamilem 
Stochem i Stefanem Hulą promujący 

akcję jest dostępny na kanale Youtube 
https://youtu.be/gtB-sqPoPl4.

100 tys. zł na renowację budynków użyteczności publicznej

Wygraj dla swojego miasta
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4Radary prewencyjne, zwane inaczej 
edukacyjnymi, instalowane są w więk-
szości krajów Europy. Uważane są za  
skuteczne w walce z przekraczaniem 
dozwolonej prędkości, a to wykrocze-
nie należy do najczęściej popełnia-
nych przez polskich kierowców. Co 
ważne – urządzenia te są pozytywnie 
odbierane przez obywateli ze względu 
na ich pedagogiczną a nie represyjną 
funkcję. W świetle obowiązującego 
obecnie prawa stały się alternatywą 
dla typowych fotoradarów. 

Statystyki jednoznacznie pokazują 
skuteczność tych urządzeń. Liczba 
przypadków przekroczenia prędkości 
maleje, a co za tym idzie zagrożenie 
wypadkowe zmniejsza się – planowa-
ny cel zostaje osiągnięty. Nie wszy-
scy kierowcy stosują się do wskazań 
radaru, ale jeżeli przyhamuje jeden, 
jadący za nim też muszą zwolnić. 

W ostatnich dniach września 
na drogach powiatowych radary 
edukacyjne zostały zamontowane 
na stałe na tych odcinkach dróg 
powiatowych, które uważane są za 
szczególnie zagrożone: w Lędzi-
nach przy ul. Lędzińskiej (obok ul. 
Stadionowej), w Imielinie przy ul. 
Brata Alberta (przy ul. Bluszczo-
wej), w Bieruniu przy ul. Jagiełły 
(pomiędzy posesjami 14 a 20) oraz 
w Bojszowach przy ul. Barwnej 
(przy posesji 1a). 

Radary edukacyjne zostały zaku-
pione przez powiat wskutek zachę-
cającego wyniku osiągniętego w Cheł-
mie Śląskim, gdzie eksperymental-
nie zamontowano takie urządzenie 
w ubiegłym roku na ulicy Odrodzenia. 
Zauważono, że wyświetlenie aktualnej 
prędkości pojazdu i w razie jej prze-
kroczenia zmiana koloru wyświetlania 
z zielonego na czerwony w pulsującej 
formie oraz ukazanie się rzucające-
go się w oczy napisu „Zwolnij” ma 
działanie psychologiczne. Większość 
kierowców faktycznie zdecydowanie 
częściej zwalnia i jedzie ostrożniej, 

zgodnie z przepisami, za co nagradza-
na jest zielonego koloru komunikatem 
„Dziękuję” (w niektórych urządze-
niach także uśmiechniętą „buźką”). 
To z reguły podoba się jadącym samo-
chodem „społecznym kontrolerom” 
(dzieciom, żonie lub teściowej) którzy 
mają największy edukacyjny wpływ 
na kierowcę.

Koszt jednego urządzenia wyno-
si niecałe 15 tys. zł. Zakupy zostały 
sfinansowane w całości ze środków 
powiatu.  Obecnie nie przewidu-
je się montażu kolejnych urządzeń 
w innych miejscach.  PzD

Radar – wychowawca

Jeden z radarów edukacyjnych jest ustawiony 
w Imielinie.
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W wywróconej jednostce 
pływającej, w piwnicy obiektu 
gwałtownie zalanego wodą 
ciągle znajdują się potrzebu-
jący natychmiastowej pomocy 
ludzie. Żyją, bo korzystają 
z tzw. poduszki powietrznej, 
ale dostępny im zapas tlenu 
systematycznie maleje. Muszą 
jak najszybciej wydostać się 
na zewnątrz, na powietrze. 
Niska temperatura sprawia, że 
grozi im gwałtowne wychło-
dzenie organizmu, śmierć. 
Potrzebna jest szybka, spraw-
na akcja ratownicza z udzia-
łem wielu ludzi i sprzętu...  

4Na taką sytuację, na działanie 
w różnych, czasem ekstremalnie 
trudnych warunkach muszą być 
przygotowani ratownicy. Muszą dzia-
łać w sposób skoordynowany, dyspo-
nować odpowiednim wyposażeniem, 
którego będą używać „z zamkniętymi 
oczami”.

Techniki ewakuacji poszkodo-
wanych z trudno dostępnych zala-
nych przestrzeni powietrznych  
pod wodą, z zalanych budowli, 
z wywróconej jednostki pływającej  
oraz techniki poszukiwania osób 
zaginionych w okolicach zbiorników 
wodnych z wykorzystaniem sprzętu 
pływającego RIB i pływająco-bro-

dzącego ARGO - taki był główny 
cel ćwiczeń Wojewódzkiej Formacji 
Obrony Cywilnej Plutonu Ratowni-
ctwa Wodnego i Poszukiwawczego 
w Katowicach. Ćwiczenia ratowni-
ków i płetwonurków odbyły się 5 
października na zbiorniku wodnym 
Dziećkowice. 

Podczas zajęć sprawdzano mię-
dzy innymi funkcjonowanie syste-
mów podwodnej łączności bezprze-
wodowej, doskonalono umiejętności 
wodowania łodzi w różnych warun-
kach, manewrowania łodziami moto-
rowymi na wodzie, desantu ratowni-
czego itd.

Wielogodzinne ćwiczenia prowa-
dzone były w niełatwych (zwłaszcza 
dla obserwatorów) warunkach – przy 
dość niskiej temperaturze, w deszczu 
– ale w typowych dla prawdziwych 
akcji „okolicznościach przyrody”.

Ocena ćwiczeń była pomyślna. Na 
ich dokładne omówienie przyjdzie 
czas podczas zajęć szkoleniowo-tak-
tycznych w salach wykładowych. 

Poza specjalistami obrony cywil-
nej kraju i zarządzania kryzysowego 
różnych szczebli, kadrą FOC i WOPR, 
przebieg ćwiczeń obserwowali nasi 
powiatowi samorządowcy: starosto-
wie, burmistrzowie i wójtowie.  R

Na ratunek…
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Uwaga! z przyczyn technicznych kolejny odcinek poświęcony pszczelarstwu 
w powiecie ukaże się w wydaniu grudniowym.

4Każdy obywatel naszego kraju ma 
wpływ na bezpieczeństwo w swoim 
najbliższym otoczeniu. Krajowa Mapa 
Zagrożeń Bezpieczeństwa została 
uruchomiona we wszystkich woje-
wództwach. Interaktywne narzędzie 
pozwala na wskazanie miejsc, w któ-
rych zagrożone są bezpieczeństwo 
lub porządek publiczny.

Dzięki Krajowej Mapie każdy 
może przekazywać policji informa-
cję o zagrożeniu bez konieczności 
wychodzenia z domu. Narzędzie 
umożliwia nam jeszcze łatwiejszy 
kontakt z funkcjonariuszami i daje 
możliwość dbania o bezpieczeństwo 
w swojej najbliższej okolicy.

Mapa dostępna jest na stronie 
www.policja.pl. Jej budowa pozwala 
bezproblemowo, wręcz intuicyjnie, 
korzystać z niej każdemu – w przy-
padku wątpliwości dotyczących poru-
szania się po mapie i dodawania 
zgłoszeń, internauci mogą skorzy-
stać z instrukcji obsługi dostęp-
nej na tej samej stronie. Na mapie 
można zaznaczać określony obszar 
i wskazać, jakie zagrożenie na nim 
występuje. Do wyboru jest 25 kate-
gorii obejmujących m.in. miejsca, 
w których dochodzi do aktów wanda-

lizmu, używane lub sprzedawane są 
środki odurzające czy przekraczana 
jest dozwolona prędkość na drodze. 
Każda informacja przekazywana jest 
do miejscowej policji, która sprawdza 
zasadność zgłoszeń. Dzięki bieżącej 
aktualizacji Krajowej Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa możemy sprawdzić 
czy nasze zgłoszenie zostało już 
sprawdzone, czy jest jeszcze w trak-
cie weryfikacji.

Jednocześnie przypominamy, że 
z mapy należy korzystać w spo-
sób rozsądny. Z jednego komputera 
można zgłosić jedno zagrożenie na 
dobę. Mapa nie służy do informowa-
nia o zdarzeniach, które zagrażają 
życiu lub zdrowiu.

W przypadkach konieczności pod-
jęcia przez policję natychmiastowej 
interwencji, należy korzystać z nume-
rów alarmowych: 112 i 997.

Informujemy ponadto, że internau-
tom została udostępniona skrzynka: 
kmzb@policja.gov.pl, na którą można 
zgłaszać uwagi i spostrzeżenia doty-
czące funkcjonowania mapy.

Do tej pory odnotowano ponad 650 
tys. odsłon mapy. Użytkownicy za jej 
pośrednictwem dokonali 52 tys. zgło-
szeń. 

Interaktywna Mapa 
Zagrożeń Bezpieczeństwa

Więcej: https://www.youtube.com/watch?v=zl6wl6Xi-oQ

4Na przełomie sierpnia i wrześ-
nia bieżącego roku przy Orliku obok 
Powiatowego Zespołu Szkół w Bieru-
niu powstała nowa, atrakcyjnie wypo-
sażona siłownia zewnętrzna.

Siłownia składa się z sześciu urzą-
dzeń. Na każdym z nich jednocześnie 
mogą ćwiczyć po dwie osoby. 

Inwestorem siłowni, której koszt 
wyniósł niecałe 43 tys. zł, jest Powiat 
Bieruńsko-Lędziński, a wykonawcą 
firma HERKULES z siedzibą w Chrza-
nowie. 

Do godziny 15.00 przewidziano 
korzystanie z urządzeń przez mło-
dzież szkolną. Po tej godzinie siłow-
nia jest ogólnodostępna (w godzinach 
otwarcia Orlika).

Wykaz urządzeń – stanowisk do 
ćwiczeń: wyciąg górny, wyciskanie 
siedząc, stepper, motyl, wahadło-
surfer, biegacz-piechur, rower, twi-
ster, trenażer (orbitrek eliptyczny, 
jeździec, drążek do podciągania, 
podciąg nóg.

 Jk

„Siłka” przy Orliku
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