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Już podczas pierwszej tury
wyborów samorządowych 16
listopada wybraliśmy składy
rad miast, gmin i powiatu
oraz delegata do sejmiku sa-
morządowego województwa
śląskiego, którym został Piotr
Czarnynoga z Bierunia. Wy-
łonieni zostali także wójtowie
Bojszów i Chełmu Śląskiego
oraz burmistrz Imielina. Hen-
ryk Utrata, Stanisław Jagoda
i Jan Chwiędacz piastować
będą te funkcje po raz kolej-
ny, w wyborach nie mieli
kontrkandydatów. Do końca
wyborcza walka toczyła się
w Bieruniu i Lędzinach, gdzie
konieczna była rozgrywka
w II turze. Urzędujący burmi-
strzowie Bernard Pustelnik
i Wiesław Stambrowski ustą-
pili pola rywalom: Krystiano-
wi Grzesicy i Krystynie Wró-
bel.

A w powiecie? 

Więcej na stronach 2-3

Wybory za nami i wszystko jasne

V kadencja powiatu
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KKoommiissjjaa  pprrzzyyggoottoowwuujjee  kkaarrttyy  ddoo  ggłłoossoowwaanniiaa..  KKrryyssttyynnaa  WWrróóbbeell,,  FFrraanncciisszzeekk  MMaatteejjaa,,  WWaalleennttyy  GGoocczzoołł..



ppoowwiiaattbbll..ppll2

WWyybboorryy  pprrzzeewwooddnniicczząącceeggoo  KKoommiissjjii  BBuuddżżeettuu  ii  FFiinnaannssóóww..    

PPrrzzeewwooddnniicczząąccaa  zzaakkłłaaddaa  BBeerrnnaarrddoowwii  BBeeddnnoorrzzoowwii
łłaańńccuucchh  ssttaarroossttyy  ppoowwiiaattuu..

HHeennrryykk  BBaarrcciikk  ––  wwiicceessttaarroossttaa,,  BBeerrnnaarrdd  BBeeddnnoorrzz  ––  ssttaarroossttaa,,  AAnnnnaa  KKuubbiiccaa  ––  pprrzzeewwoo--
ddnniicczząąccaa  RRaaddyy  PPoowwiiaattuu,,  MMaarreekk  SSppyyrraa  ––  wwiicceepprrzzeewwooddnniicczząąccyy,,  ŁŁuukkaasszz  OOddeellggaa  ––
cczzłłoonneekk  ZZaarrzząądduu  PPoowwiiaattuu..  

ŚŚlluubboowwaanniiee..  OOdd  lleewweejj  rraaddnnii::  JJóózzeeff  GGoocczzoołł..  WWaalleennttyy  GGoocczzoołł,,  FFrraanncciisszzeekk  MMaatteejjaa,,  ŁŁuukkaasszz  OOddeellggaa,,  ZZooffiiaa  ŁŁaabbuuśś,,  AAggnniieesszzkkaa  WWyyddeerrkkaa  DDyyjjeecciińń--
sskkaa,,  HHeennrryykk  BBaarrcciikk,,  sskkaarrbbnniikk  ppoowwiiaattuu  RReennaattaa  RRdduucchh  ii BBeerrnnaarrdd  BBeeddnnoorrzz..

ŚŚlluubboowwaanniiee..  OOdd  pprraawweejj::  KKrryyssttyynnaa  WWrróóbbeell,,  BBeerrnnaarrdd  PPuusstteellnniikk,,  JJaannuusszz  FFrreeiittaagg,,  HHeelleennaa  MMaaggiieerraa--MMoolleennddoowwsskkaa..  CCzzeessłłaaww  KKłłyykk,,  KKaazziimmiieerrzz  CChhaajj--
ddaass,,  MMaarreekk  SSppyyrraa,,  AAnnnnaa  KKuubbiiccaa..

HHeennrryykk  PPaarruuzzeell  pprrzzeekkaazzuujjee  AAnnnniiee  KKuubbiiccyy  iinnssyyggnniiaa  pprrzzeewwooddnniicczząąccee--
ggoo  RRaaddyy  PPoowwiiaattuu..  

ZD
JĘ

C
IA

: M
AR

IA
N

 R
YG

LE
W

IC
Z,

 Z
D

ZI
SŁ

AW
 K

AN
TO

R



ppoowwiiaattbbll..ppll 3

Inauguracyjna sesja Rady Po-
wiatu Bieruńsko-Lędzińskiego V
kadencji została zwołana na
1 grudnia – w pierwszym dniu po
II turze wyborów. Obrady otwo-
rzył radny senior Henryk Paruzel.
Zaświadczenia o wyborze wręczył
przewodniczący Powiatowej Ko-
misji Wyborczej sędzia Andrzej
Kawaler. Ślubowanie radnych
przyjął radny senior, który ró-
wnież pokierował wyborami no-
wego przewodniczącego Rady
Powiatu. Radni jednogłośnie po-
wierzyli tę funkcję Annie Kubicy
z Imielina, którza bezpośrednio
po wyborze powiedziała: 

– Jest to dla mnie wielkim sukce-
sem i ogromnym wyzwaniem. Nie
chciałabym zawieść zaufania.
Zawsze w życiu kierowałam się za-
sadą, że w pojedynkę nie niewiele
może zdziałać nawet najbardziej
wartościowy człowiek. Dzisiaj po-
wiem więcej: w pojedynkę niewiele
może zdziałać nawet najbardziej
wartościowy przewodniczący. Ale
dzięki zjednaniu wszystkich pań-
stwa radnych wokół wspólnych ce-
lów będziemy mogli mówić o suk-
cesie V kadencji. Zwracam się
z ogromną prośbą i apelem: ze-
chciejmy ze sobą współpracować,
a wtedy nasza praca na pewno nie
pójdzie na marne. Będzie źródłem
nie tylko naszej wewnętrznej satys-
fakcji lecz także społecznego uzna-
nia. Czego sobie i państwu życzę.

W tajnym głosowaniu radni wy-
brali nowy Zarząd Powiatu
w składzie identycznym, w jakim
pracował on w poprzedniej ka-
dencji. Starostą bieruńsko-lędziń-
skim pozostał Bernard Bednorz,
wicestarostą Henryk Barcik, a nie-
etatowym członkiem zarządu Łu-
kasz Odelga. Wybrali również wi-
ceprzewodniczącego Rady Powia-
tu (Marka Spyrę) i Komisję Rewi-

zyjną w składzie: Czesław Kłyk –
przewodniczący, Helena Magiera
– Molendowska – zastępca, Ag-
nieszka Wyderka – Dyjecińska –
sekretarz, Kazimierz Chajdas i Jó-
zef Goczoł – członkowie. 

Nowo wybrani radni, którzy nie
pełnili tej funkcji w poprzednich ka-
dencjach, odebrali z rąk Anny Kubi-
cy i Marka Spyry odznaki radnego
powiatu bieruńsko-lędzińskiego. 

Kolejna sesja odbyła się 11
grudnia. Radni zajęli się przede
wszystkim dokończeniem organi-
zacyjnego komponowania rady –
podjęli uchwały w sprawie wybo-
ru składów komisji, a te już samo-
dzielnie wyłoniły swoich przewo-
dniczących i zastępców przewo-
dniczącego. 
KKoommiissjjaa  SSppoołłeecczznnaa,,  PPrroommooccjjii
ZZddrroowwiiaa  ii KKuullttuurryy  FFiizzyycczznneejj::

Helena Magiera – Molendow-
ska – przewodnicząca

Józef Goczoł – zastępca prze-
wodniczącego

KKoommiissjjaa  GGoossppooddaarrkkii  ii RRoozzwwoojjuu::
Franciszek Mateja – przewo-

dniczący
Łukasz Odelga – zastępca

przewodniczącego
KKoommiissjjaa  EEdduukkaaccjjii,,  KKuullttuurryy  ii BBeezz--
ppiieecczzeeńńssttwwaa  PPuubblliicczznneeggoo::

Zofia Łabuś – przewodnicząca
Agnieszka Wyderka – Dyjeciń-

ska – zastępca przewodniczącego
KKoommiissjjaa  BBuuddżżeettuu  ii FFiinnaannssóóww::

Walenty Goczoł – przewodni-
czący

Henryk Paruzel – zastępca
przewodniczącego 

W dalszej części obrad radni
uchwalili zmiany budżetu powiatu
na rok 2014 oraz wieloletniej
prognozy finansowej powiatu na
lata 2014-2024. Kolejna sesja
Rady Powiatu została zaplanowa-
na na 18 grudnia. 

Pokierują powiatem przez kolejne cztery lata

Nowa rada, nowy zarząd

O jeden z 17 mandatów radnego powiatowego ubiegało się ….
kandydatów z 5 komitetów wyborczych. Jedynie Komitet Wyborczy Ru-
chu Autonomii Śląska nie wywalczył ani jednego mandatu. W wyniku
wyborów przeprowadzonych 16 listopada w trzech okręgach radnymi
powiatowymi zostali:

zz  BBiieerruunniiaa::
Łukasz Odelga, Agnieszka Wyderka – Dyjecińska (z PWS),
Bernard Pustelnik, Kazimierz Chajdas (Forum 5 Gmin),
Henryk Paruzel (PIS), 
Zofia Łabuś (PSL);
zz  LLęęddzziinn::
Henryk Barcik, Marek Spyra (z PWS),
Janusz Freitag (PIS),

Krystyna Wróbel (Forum 5 Gmin; wygrała wybory na burmistrza,
kolejnym na liście jest Mariusz Żołna),

Franciszek Mateja (PSL); 
zz  BBoojjsszzóóww,,  CChheełłmmuu  ŚŚlląąsskkiieeggoo  ii IImmiieelliinnaa::
Bernard Bednorz, Walenty Goczoł, Anna Kubica, Czesław Kłyk

(z PWS),
Helena Magiera-Molendowska (PIS),
Józef Goczoł (PSL).

Po raz pierwszy mandaty radnych powiatowych otrzymali: Agnie-
szka Wyderka-Dyjecińska, Zofia Łabuś, Janusz Freitag, Krystyna Wró-
bel, Franciszek Mateja i Józef Goczoł. Po paroletniej przerwie do rady
powrócili Helena Magiera-Molendowska i Henryk Paruzel. 

FFrraanncciisszzeekk  MMaatteejjaa  ooddbbiieerraa  oodd  pprrzzeewwooddnniicczząącceeggoo  PPoowwiiaattoowweejj  KKoo--
mmiissjjii  WWyybboorrcczzeejj  zzaaśśwwiiaaddcczzeenniiee  oo wwyybboorrzzee  nnaa  rraaddnneeggoo..

AAnnnnaa  KKuubbiiccaa  ––  nnoowwaa  pprrzzeewwooddnniicczząąccaa  ii HHeennrryykk  PPaarruuzzeell  ––  rraaddnnyy  ssee--
nniioorr  RRaaddyy  PPoowwiiaattuu  VV  kkaaddeennccjjii..  



4 ppoowwiiaattbbll..ppll

Dokładnie w dzień górniczego
święta w kopalni Ziemowit w Lę-
dzinach odbyły się centralne ob-
chody Barbórki Kompanii Węglo-
wej SA. Na akademii w cechowni
kopalni obecna była premier rzą-
du Ewa Kopacz. Premier powie-
działa między innymi: „Nie przy-
jechałam tu po to, aby wymieniać
uśmiechy czy uściski dłoni. Przyje-
chałam po to aby wyrazić szacu-
nek dla waszej pracy. Jako pre-
mier polskiego rządu podjęłam
się zadania, aby uzdrowić polskie
górnictwo. Jeszcze przez długie
lata będzie ono podstawą
naszego bezpieczeństwa ener-
getycznego. Ale musimy spełnić
dwa warunki: chronić nasze gór-
nictwo przed nieuczciwa zagrani-
czną konkurencją i w końcu spra-
wić, aby ta branża stała się rento-
wna”.

– Bardzo byśmy chcieli, aby te
dobre słowa które dziś padają
pod waszym adresem, stały się

rzeczywistością. Niech św. Barba-
ra da bezpieczeństwo górnikom
i ich rodzinom - powiedział do
górników metropolita katowicki
abp Wiktor Skworc. 

W barbórkowym spotkaniu
uczestniczyli między innymi woje-
woda śląski, szefowie Kompanii
Węglowej SA i jednostek polskie-
go górnictwa, starosta Bernard
Bednorz i burmistrz Lędzin Krysty-
na Wróbel, której premier Ewa
Kopacz pogratulowała objęcia
stanowiska burmistrza miasta
i życzyła owocnej pracy, podkreś-
lając, jak ważna jest rola kobiety
w życiu społecznym i rodzinnym.

Po przemówieniach wręczono
odznaczenia i szpady górnicze.

Po części oficjalnej dzieci
z przedszkola nr 2 w Lędzinach
(dziewczynki ubrane w śląskie
stroje, chłopcy ubrania górnicze,
galowe i robocze) zaprezentowa-
ły program artystyczny oparty na
śląskim folklorze. 

Premier Ewa Kopacz w KWK Ziemowit:

Chcę uzdrowić
polskie górnictwo

Z sekretarza 
na burmistrza

Podczas cotygodniowej roboczej narady kierownictwa starostwa
z naczelnikami i dyrektorami jednostek powiatu, 3 grudnia, ze współ-
pracownikami i pracownikami starostwa pożegnał się dotychczasowy
sekretarz powiatu Krystian Grzesica.

Stało się w przeddzień zaprzysiężenia K. Grzesicy na burmistrza Bie-
runia, które to stanowisko powierzyli mu mieszkańcy miasta głosując za
jego kandydaturą w drugiej turze wyborów samorządowych.

Krystian Grzesica serdecznie podziękował za wieloletnią, dobrą
współpracę.

Zapewnił, że numeru telefonu nie zmieni, często będzie bywać staro-
stwie i wyraził nadzieję, że relacje pomiędzy bieruńskim ratuszem i sta-
rostwem wrócą na dawne tory i poprawią się na tyle, że oba zespoły
nadal będą miały okazję do współpracy nad dotychczasowymi i nowy-
mi projektami – dla pożytku mieszkańców miasta i powiatu. 

24 grudnia 2014 r. (środa, wigilia) 
Starostwo Powiatowe w Bieruniu oraz 

Wydział Komunikacji w Lędzinach będą NIECZYNNE.

(Dzień wolny, zgodnie z art. 130 §2 Kodeksu pracy,
za święto przypadające w sobotę 1 listopada 2014 r.)   

Karolina Targiel z LO w Bieru-
niu, Marek Jurowicz i Piotr Pogo-
rzelski z PZS w Lędzinach, Karoli-
na Biela z PZS w Bieruniu oraz
Ewa Wojtyna z Zespołu Szkół
w Chełmie Śląskim zostali sty-
pendystami Prezesa Rady Mini-
strów na rok szkolny 2014/2015
za ponadprzeciętne wyniki
w nauce. 10 grudnia w Katowi-

cach posłanka Krystyna Szumilas
oraz śląski kurator oświaty Stani-
sław Faber wręczyli uczniom do-
kumenty stypendialne. Towarzy-
szyli im przedstawiciele władz
powiatu oraz dyrektorzy szkół, od
których nasi stypendyści otrzyma-
li (poza szczerymi gratulacjami)
także okolicznościowe powiatowe
upominki. 

Stypendyści
premiera
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SSttyyppeennddyyśśccii,,  wwłłaaddzzaa  ii  rrooddzziiccee..

Przegląd Zespołów Kolędowych
Wójt Gminy Bojszowy, Starosta Bieruńsko-Lędziński, Proboszcz Para-

fii w Bojszowach Nowych zapraszają na XIX Gminny i XV Powiatowy
Przegląd Zespołów Kolędowych, który odbędzie się 6 stycznia 2015 ro-
ku (niedziela), o godz. 17.00 w kościele Najświętszej Maryi Panny
Uzdrowienia Chorych w Bojszowach Nowych.

Jak zwykle wysłuchamy kolęd, pastorałek i innych utworów w świąte-
czno-bożonarodzeniowo-noworocznym klimacie w wykonaniu zespołów
dziecięcych, młodzieżowych, chórów z terenu powiatu i okolicznych miej-
scowości. 



5ppoowwiiaattbbll..ppllppoowwiiaattbbll..ppll

BBeerrnnaarrdd  BBeeddnnoorrzz:: – Rodzina jest
podstawową komórką życia
dziecka. Stanowi środowisko wy-
chowania, rozwoju, wprowadza-
nia w świat norm i wartości. W ro-
dzinie zachodzi pierwotna socjali-
zacja dziecka i kształtowana jest
jego osobowość.

Ze względu na przeobrażenia
cywilizacyjne i kulturowe społe-
czeństwa, które mogą nieść ze so-
bą negatywne skutki, struktura ro-
dziny, jej trwałość i wydolność wy-
chowawcza mogą zostać za-
chwiane. Negatywne zmiany
w środowisku powodują, że ro-
dzina napotyka na swojej drodze
trudności uniemożliwiające pra-
widłowe wypełnianie funkcji ro-
dzicielskich. W szczególnych przy-
padkach zaniedbań opiekuńczo-
wychowawczych ze strony rodzi-
ców może dojść do ingerencji są-
du we władzę rodzicielską i umie-
szczenia dziecka poza domem
rodzinnym. Najbardziej sprzyja-
jącą dobru dziecka formą opieki
zastępczej jest rodzina zastępcza.

Pełnienie funkcji rodziny zastęp-
czej jest zadaniem, które niesie ze
sobą mnóstwo satysfakcji i rado-
ści. Okazanie uczucia i szczerej
pomocy dzieciom, które w swoim
życiu doznały wiele smutku i nie-
sprawiedliwości, wnosi w codzien-
ną rzeczywistość pokłady prawdy
i miłości. Ludzie angażujący swój
czas i chęci na pracę z dziećmi wy-
magającymi wiele uwagi i troski,
działają z potrzeby serca i misji
pomocy innym. Nie każdy ma
w sobie na tyle odwagi i siły du-
cha, by poświęcić siebie i własne
potrzeby celem podarowania dzie-
ciom szansy na lepszą przyszłość.
Jednakże naprawdę warto…

W naszym powiecie obecnie
funkcjonuje 37 rodzin zastęp-
czych, w tym:

19 rodzin spokrewnionych,
15 rodzin niezawodowych,
3 rodziny zastępcze zawodowe,
1 rodzinny dom dziecka.

Łącznie w pieczy zastępczej na
terenie powiatu jest umieszczo-
nych obecnie 58 dzieci.

Temat rodzicielstwa zastępcze-
go jest mi bardzo bliski. Staram
się zawsze osobiście angażować
w sprawy rodzin zastępczych, in-
teresuje mnie ta tematyka. Mam
świadomość tego, jak ważnym
jest propagowanie idei rodziciel-
stwa zastępczego i corocznie
wspieram akcje prowadzone
przez Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie, celem poszuki-
wania nowych rodzin zastęp-
czych.

JJaakkiiee  zzaaddaanniiaa  ww zzaakkrreessiiee  ppiieecczzyy
zzaassttęęppcczzeejj  rreeaalliizzuujjee  PPoowwiiaattoowwee
CCeennttrruumm  PPoommooccyy  RRooddzziinniiee??

LLiiddiiaa  ŻŻuurreekk:: Zarządzeniem nr
39/ 11 Starosty Bieruńsko-Lę-
dzińskiego z 8.12.2011 r. Powia-
towe Centrum Pomocy Rodzinie
zostało wyznaczone na Organi-
zatora Rodzinnej Pieczy Zastęp-
czej. W związku z tym realizuje
zadania w zakresie pieczy zastęp-
czej zgodnie z zapisami Ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej. Prowadzimy
nabór kandydatów do pełnienia

funkcji rodziny zastępczej nieza-
wodowej, zawodowej i rodzinne-
go domu dziecka, kwalifikujemy
kandydatów na rodzinę zastępcza
bądź rodzinny do dziecka, orga-
nizujemy dla nich odpowiednie
szkolenie oraz wydajemy niezbę-
dne zaświadczenia kwalifikacyjne
aby mogli pełnić swoją funkcję.
Ponadto zapewniamy rodzinom
zastępczym odpowiednie szkole-
nia aby mogli stale podnosić
swoje kompetencje wychowaw-
cze, udzielamy im wparcia i po-
mocy, w szczególności w ramach
grup wsparcia. Zapewniamy ro-
dzinom poradnictwo psychologi-
czne oraz pomoc prawną. Współ-
pracujemy ze środowiskiem lokal-
nym, z sądami, ośrodkami pomo-
cy społecznej, instytucjami oświa-
towymi i podmiotami leczniczymi.
Zgłaszany do ośrodków adopcyj-
nych informacje o dzieciach
z uregulowaną sytuacją prawną
oraz zapewniamy opiekę nad
dziećmi w rodzinach pomoco-
wych, gdy rodzina zastępcza
okresowo nie może sprawować
nad nimi pieczy.

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie realizuje także zadania

w zakresie przyznawania rodzi-
nom zastępczym świadczeń pie-
niężnych.

JJaakk  dduużżee  jjeesstt  zzaappoottrrzzeebboowwaanniiee
nnaa  rrooddzziinnyy  zzaassttęęppcczzee  ww nnaasszzyymm
ppoowwiieecciiee??  

BBBB:: – Szybko zmieniająca się
rzeczywistość oraz przeobrażenia
w społeczeństwie stwarzają coraz
więcej problemów z którymi zma-
gają się systemy rodzinne. Nie
wszyscy radzą sobie z napotkany-
mi trudnościami. Zaniedbują
opiekę nad dziećmi, co w wielu
przypadkach prowadzi do konie-
czności zapewnienia opieki nad
nimi w pieczy zastępczej. Rodzina
zastępcza jest formą opieki, która
w swojej istocie jest najbardziej
zbliżona do rodziny naturalnej
dziecka. Wobec czego dla dobra
dziecka jest by raz oddzielone od
rodziny biologicznej miało szansę
na prawidłowe dorastanie w sy-
stemie, który całkowicie nie różni
się od środowiska które już zna
i rozumie. 

W związku z powyższym zapo-
trzebowanie na rodziny zastępcze
ciągle wzrasta. Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie corocznie

Poszukiwane rodziny zastępcze

DZIECI naprawdę 
Was potrzebują!

RRoozzmmoowwaa  zz BERNARDEM BEDNORZEM ––  ssttaarroossttąą  bbiieerruuńńsskkoo--llęęddzziińńsskkiimm  
ii LIDIĄ ŻUREK ––  ddyyrreekkttoorreemm  PPoowwiiaattoowweeggoo  CCeennttrruumm  PPoommooccyy  RRooddzziinniiee  ww LLęęddzziinnaacchh
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prowadzi akcję poszukiwania ro-
dzin zastępczych na terenie po-
wiatu celem szerzenia większej
świadomości w społeczeństwie na
temat rodzicielstwa zastępczego
i pozyskiwania kandydatów do
pełnienia tej ważnej funkcji.

JJaakkiiee  pprreeddyyssppoozzyyccjjee  ii mmoottyywwaa--
ccjjee  ppoowwiinnnnii  mmiieećć  kkaannddyyddaaccii  ddoo
ppeełłnniieenniiaa  ffuunnkkccjjii  rrooddzziinnyy  zzaassttęępp--
cczzeejj??

LLŻŻ:: – Kandydatów do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej powin-
na charakteryzować otwartość
i elastyczność na pojawiające się
zmiany, gotowość do stałej
współpracy z Powiatowym Cen-
trum Pomocy Rodzinie oraz inny-
mi instytucjami publicznymi, cier-
pliwość i zrozumienie dla dzieci
oraz świadomość ograniczeń ja-
kie są związane z rodzicielstwem
zastępczym.

Najważniejsze, aby osoby
pragnące zostać rodziną zastęp-
czą kierowały się faktyczną chęcią
niesienia bezwarunkowej pomocy
dzieciom, które w swym jakże
krótkim życiu doznały wiele bólu
i rozczarowania.

Zgodnie z zapisami ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej pełnienie funkcji
rodziny zastępczej może być po-
wierzone osobom które:
1) Dają rękojmię należytego

sprawowania pieczy zastęp-
czej;

2) Nie są i nie były pozbawione
władzy rodzicielskiej oraz wła-
dza rodzicielska nie jest im
ograniczona ani zawieszona;

3) Wypełniają obowiązek alimen-
tacyjny – w przypadku gdy taki
obowiązek w stosunku do nich
wynika z tytułu alimentacyjnego;

4) Są zdolne do sprawowania
właściwej opieki nad dziec-
kiem, co zostało potwierdzone:
a) Zaświadczeniem lekarskim

o stanie zdrowia wystawio-
nym przez lekarza podstawo-
wej opieki zdrowotnej oraz

b) Opinią o posiadaniu predy-
spozycji i motywacji do peł-
nienia funkcji rodziny zastęp-
czej wystawioną przez psy-
chologa, który posiada co
najmniej wykształcenie wyż-
sze magisterskie na kierunku
psychologia oraz 2-letnie
doświadczenie w poradni-
ctwie rodzinnym;

5) Przebywają na terenie Rzeczy-
pospolitej Polskiej;

6) Zapewniają odpowiednie wa-
runki bytowe i mieszkaniowe
umożliwiające dziecku zaspo-
kajanie jego indywidualnych
potrzeb, w tym:
a) rozwoju emocjonalnego, fi-

zycznego i społecznego;
b) właściwej edukacji i rozwoju

zainteresowań;
c) wypoczynku i organizacji

wolnego czasu;
W przypadku rodziny zastępczej

niezawodowej lub zawodowej co
najmniej jedna osoba tworząca tę
rodzinę musi posiadać stałe źródło
dochodu i pełnienie tej funkcji może
im zostać powierzone jeśli nie byli
skazani prawomocnym wyrkiem są-
du za umyślne przestępstwo.

JJaakkiiee  ddzziiaałłaanniiaa  nnaalleeżżyy  ppooddjjąąćć,,
bbyy  zzoossttaaćć  rrooddzziinnąą  zzaassttęęppcczząą??

LLŻŻ::  – Pierwsze co powinni uczy-
nić kandydaci do pełnienia fun-
kcji rodziny zastępczej to podjąć
kontakt z Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie. Pracownicy Ze-
społu do Spraw Rodzinnej Pieczy
Zastępczej przeprowadzają
z kandydatami wstępne rozmowy
dotyczące rodzicielstwa zastęp-
czego, ich motywacji i predyspo-
zycji. Następnym krokiem jest ro-
zeznanie przez koordynatora wa-
runków mieszkaniowych kandy-
datów. Rodzina zastępcza powin-
na zapewnić dziecku odpowie-
dnie warunki, przystosowane do
jego wieku i rozwoju.

DDyyrreekkttoorr  PPoowwiiaattoowweeggoo  CCeennttrruumm  PPoommooccyy  RRooddzziinniiee  LLiiddiiaa  ŻŻuurreekk::  SSpprraawwoowwaanniiee  ooppiieekkii  nnaadd  ddzziieeććmmii  ww ffoorr--
mmiiee  ppiieecczzyy  zzaassttęęppcczzeejj  mmoożżee  pprrzzyynniieeśśćć  ccaałłeejj  rrooddzziinniiee  wwiieellee  rraaddoośśccii  ii ssaattyyssffaakkccjjii..
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Ponadto kandydaci są zobo-
wiązani dostarczyć odpowiednią
dokumentację dotyczącą zatrud-
nienia i stanu zdrowia oraz za-
świadczenie o niekaralności i opi-
nię od psychologa.

Po zakończeniu wstępnej kwali-
fikacji i dokonaniu pozytywnej
oceny kandydatów, organizator
rodzinnej pieczy zastępczej kieru-
je kandydatów na badania psy-
chologiczno- pedagogiczne. Jeśli
opinia psychologiczno-pedagogi-
czna nie wykaże żadnych zastrze-
żeń względem kandydatów, są
oni kierowani na szkolenie do
pełnienia funkcji rodziny zastęp-
czej.

Po ukończeniu szkolenia, na
wniosek kandydatów, organizator
rodzinnej pieczy zastępczej wyda-
je zaświadczenie kwalifikacyjne,
które uprawnia kandydatów do
pełnienia funkcji rodziny zastęp-
czej.

Po uzyskaniu wszelkich kwalifi-
kacji do pełnienia tej funkcji, ro-
dzina oczekuje na przyjęcie
dziecka.

ZZ  jjaakkiimmii  pprroobblleemmaammii  bboorryykkaajjąą
ssiięę  nnaa  ccoo  ddzziieeńń  rrooddzziinnyy  zzaassttęępp--
cczzee??

LLŻŻ:: – Rodzina zastępcza często
funkcjonuje tak jak każda inna

rodzina, więc problemy także są
zbliżone. Trudności w nauce, sta-
wianie dzieciom granic, funkcjo-
nowanie w grupie rówieśniczej.
Praca z dziećmi jest prowadzona
na bieżąco. Jednakże dzieci
umieszczane w rodzinie są często
bardzo zaniedbane, wymagają
wiele uwagi i szczególnej troski.
Niezbędnym jest poświęcenie im
mnóstwo czasu by nawiązać nić
porozumienia, zyskać sympatię
i zaufanie. Wraz z przyjęciem
dziecka do rodziny może pojawić
się problem z okazywaniem
emocji i uczuć. Z czasem gdy
dziecko coraz lepiej rozumie
swoje położenie może zacząć się
buntować względem swoich
opiekunów. Rodzina zastępcza
przy wsparciu PCPR oraz użyciu
własnych zasobów cierpliwości,
miłości i zrozumienia próbuje
sprostać pojawiającym się trud-
nościom. 

JJaakkiiee  wwssppaarrcciiee  zzaappeewwnniiaa  rrooddzzii--
nnoomm  zzaassttęęppcczzyymm  PPoowwiiaattoowwee  CCeenn--
ttrruumm  PPoommooccyy  RRooddzziinniiee??

BBBB:: – Na wniosek rodziny za-
stępczej jest jej przydzielany koor-
dynator rodzinnej pieczy zastęp-
czej, którego głównym zadaniem
jest wspieranie rodziny w wypeł-
nianiu jej funkcji. Rodzina zawsze

ma możliwość zwrócenia się
o pomoc do koordynatora
w sprawach dotyczących trudno-
ści pojawiających się w rodzinie. 

Ponadto rodziny mają zape-
wniony dostęp do specjalistycznej
pomocy psychologicznej oraz
prawnej. Regularnie organizowa-
nie są spotkania grup wsparcia,
gdzie rodziny mają możliwość
podzielenia się we wspólnym gro-
nie swoimi doświadczeniami
i trudnościami oraz skorzystania
z poradnictwa psychologa.

Rodziny zastępcze mają ró-
wnież zapewnione wsparcie fi-
nansowe, zgodnie z zapisami
ustawy o wspieraniu rodziny i sy-
stemie pieczy zastępczej: 

660 zł miesięcznie – w przy-
padku dziecka umieszczonego
w rodzinie zastępczej spokre-
wnionej;

1000 zł miesięcznie – w przy-
padku dziecka umieszczonego
w rodzinie zastępczej zawodowej,
rodzinie zastępczej niezawodowej
lub rodzinnym domu dziecka.

JJaakk  mmoożżnnaa  zzaacchhęęcciićć  mmiieesszzkkaańń--
ccóóww  nnaasszzeeggoo  ppoowwiiaattuu  ddoo  ppeełłnniiee--
nniiaa  ffuunnkkccjjii  rrooddzziinnyy  zzaassttęęppcczzeejj??

LLŻŻ::  – Pełnienie funkcji rodziny
zastępczej nie jest zadaniem łat-
wym. Wymaga poświęcenia

swojego czasu oraz włożenia
wysiłku w pracę z dziećmi. Je-
dnakże sprawowanie opieki nad
dziećmi w formie pieczy zastęp-
czej może przynieść całej rodzi-
nie wiele radości i satysfakcji.
Rodzina zastępcza zapewnia
dzieciom odpowiednie środo-
wisko wychowawcze, zaspokaja
ich potrzeby i uczy jak sprawnie
funkcjonować w społeczeństwie.
Jest to nieoceniona funkcja, nie-
zbędna we współczesnym świe-
cie, gdzie prawa dziecka są tak
często nieprzestrzegane i pomi-
jane.

BBBB:: – Wierzę, że w naszym po-
wiecie jest mnóstwo osób zainte-
resowanych pełnieniem funkcji
rodziny zastępczej, brakuje im tyl-
ko odrobiny odwagi i wiary we
własne możliwości. Rodziny za-
stępcze to wspaniali ludzie, którzy
poświęcają swój czas by pomóc
innym, to ludzie pełni szczerych
chęci, zaangażowani w swoją
działalność. Jestem przekonany,
ze takich ludzi jest o wiele więcej
niż wskazują na to statystyki ro-
dzin zastępczych. Dlatego serde-
cznie zachęcam wszystkie rodziny
do znalezienia w sobie motywacji
i otwartości do niesienia pomocy
tym najmłodszym. Oni naprawdę
Was potrzebują… 

Zmagania rozpoczęły się pun-
ktualnie o 8.00. Zawodniczki i za-
wodnicy w trzyosobowych zespo-
łach, musieli zmierzyć się w peł-
nym uzbrojeniu strażaka-ratowni-
ka (strój i buty bojowe, hełm, rę-
kawice, aparat ochrony dróg od-
dechowych oraz latarka) z szybem
Daniłowicza wielickiej kopalni.
Strażacy mieli do pokonania 110
metrowy szyb, liczący 650 scho-
dów i 90 podestów. Część trasy
strażacy pokonywali w komplet-
nych ciemnościach, oświetlając
sobie drogę latarkami…

Strażacy z partnerskiego Uni-
czowa 13 grudnia uczestniczyli
w VI Barbórkowym Turnieju Stra-
żaków i Ratowników „Kopalnia
Soli Wieliczka 2014”. W cieszą-
cym się dużą popularnością tur-
nieju wzięło udział 78 drużyn
z Polski, Czech, Niemiec i Ho-
landii. 

Do klasyfikacji liczy się czas łą-
czny wszystkich członków druży-
ny. Najlepsi pokonują morderczą
trasę w nieco ponad cztery godzi-
ny, ale wiele zespołów potrzebu-
je na jej pokonanie łącznie po-
nad 13 godzin. Wielu uczestni-

ków kończy zawody padając ze
zmęczenia i po wielogodzinnym
wysiłku. 

Na czele ekipy uniczowskich
strażaków stał Zdenek Hubáèek,
mistrz Republiki Czeskiej w tym
oryginalnym strażackim wielobo-
ju w kategorii wiekowej powyżej
40 lat. Czescy strażacy potrzebo-
wali na pokonanie trasy zawo-
dów łącznie 7 godzin i 15 minut.
Był to czas jedynie o trochę po-
nad dwie godziny gorszy od naj-
lepszych.

Turniej zorganizowały Komen-
dy: Główna Państwowej Straży
Pożarnej w Warszawie, Wojewó-
dzka PSP w Krakowie, Powiatowa
PSP w Wieliczce wraz z Kopalnią
Soli w Wieliczce. ZZKK

Strażak – zuch
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W latach 2006-2007 we wszy-
stkich gminach powiatu bieruń-
sko-lędzińskiego przeprowadzona
została inwentaryzacja ilości wyro-
bów zawierających azbest (przede
wszystkim płyty azbestowo-ce-
mentowe płaskie i faliste stosowa-
ne w budownictwie jako pokrycia
dachowe i okładziny elewacyjne).
Ustalono wtedy, iż w powiecie wy-
stępuje ok. 180.000 m2 powie-
rzchni pokrytej płytami azbesto-
wo-cementowymi. Są to pokrycia
dachowe oraz elewacje budynków
mieszkalnych i gospodarczych, co
stanowi ok. 2.000 Mg (ton).

W poszczególnych gminach
zainwentaryzowano następujące
ilości wyrobów zawierających az-
best: 
BBiieerruuńń – 110 000 m2 – 1.220 Mg
LLęęddzziinnyy – 26 000 m2 – 290 Mg
CChheełłmm  ŚŚlląąsskkii – 19 000 m2 – 210 Mg
IImmiieelliinn – 15 000 m2 – 170 Mg
BBoojjsszzoowwyy – 10 000 m2 – 110 Mg

W latach 2006-2014 w ra-
mach dofinansowania z budżetu
powiatu zadań związanych z de-
montażem, transportem i unie-
szkodliwieniem wyrobów zawie-
rających azbest, z terenu powiatu

bieruńsko lędzińskiego usunięto
ok. 50.000 m2 (ok. 700 Mg) płyt
azbestowo-cementowych (ok 28%
zinwentaryzowanych wyrobów
zawierających azbest). 

Na zadania te wydatkowano
z budżetu powiatu 571.914 zł,
udzielając wsparcia finansowego
osobom fizycznym oraz wspólno-
tom mieszkaniowym. 

Zarząd Powiatu zamierza kon-
sekwentnie realizować zapisy Po-
wiatowego programu usuwania
azbestu udzielając właścicielom/
zarządcom obiektów budowlanych
zlokalizowanych na terenie powia-
tu bieruńsko-lędzińskiego wspar-
cia finansowego przy usuwaniu
wyrobów zawierających azbest.

Czas użytkowania płyt azbesto-
wo-cementowych (prawidłowo
założonych i zamontowanych,
pomalowanych farbą akrylową
i konserwowanych co 5-7 lat)
określony został na 30 lat. W Pol-
sce wiele wyrobów jest użytkowa-
nych średnio od 10 do 50 lat.

Właściciele/zarządcy obiek-
tów budowlanych w których wy-
stępują wyroby zawierające az-
best zobowiązani są do bezpie-

cznego ich użytkowania. Miano-
wicie do zabezpieczenia płyt
przed ich pyleniem łamaniem,
kruszeniem się. Można to wyko-
nać poprzez:
– obudowanie,
– pokrycie powłoką (kapsulacja).

Pierwsza metoda polega na
odizolowaniu wyrobów zawiera-
jących azbest od otoczenia po-
przez obudowanie ich pyłoszczel-
ną przegrodą np. ze sklejki lub
płyt gipsowych. Natomiast kapsu-
lacja to pokrycie powierzchni tych
wyrobów specjalnymi substancja-
mi impregnującymi uniemożli-
wiającymi kruszenie się azbestu
lub błonotwórczymi, które tworzą
na powierzchni materiału war-
stwę uniemożliwiającą odłamy-
wanie się zewnętrznych cząstek
wyrobu.

Największe zagrożenie emisji
szkodliwych dla zdrowia człowie-
ka włókien azbestowych stwarza
proces usuwania wyrobów zawie-
rających azbest. Prace związane
z usuwaniem azbestu muszą być
prowadzone w taki sposób, aby
wyeliminować lub zminimalizo-
wać uwalnianie się azbestu do

środowiska, tak aby nie zostały
przekroczone dopuszczalne war-
tości stężeń włókien azbestowych
w powietrzu. Wymagania w za-
kresie usuwania tych wyrobów
zostały określone szczegółowo
w odpowiednich rozporządze-
niach. Prace przy usuwaniu azbe-
stu mogą prowadzić jedynie wy-
konawcy posiadający odpowie-
dnie wyposażenie techniczne
i zatrudniający przeszkolonych
pracowników. Podczas prac ma-
jących na celu naprawę lub usu-
niecie wyrobów zawierających
azbest wykonawca zobowiązany
jest do umieszczenia tablic
ostrzegawczych o rodzaju prowa-
dzonych prac, odgrodzenia tere-
nu prac oraz zastosowania od-
powiednich środków techni-
cznych w celu zmniejszenia emisji
włókien azbestu. Istotne jest tak-
że takie prowadzenie prac, aby
wyroby azbestowe usuwane były
w całości, unikając ich złamania.
Przy wykonywaniu takich robót
konieczne jest stosowanie sprzętu
zabezpieczającego układ odde-
chowy i odpowiedniej odzieży
ochronnej. ZZPP

Już 700 ton zagrożenia mniej

Azbest nie ma 
u nas przyszłości

W listopadzie 2008 roku Zarząd Powiatu uchwalił Powiatowy program usuwania azbestu, którego
nadrzędnym celem jest usunięcie do końca 2032 roku wszystkich wyrobów zawierających azbest i ich
bezpieczne unieszkodliwienie na składowiskach odpadów niebezpiecznych poza terenem naszego
powiatu.



DDRRUUHH  BBOOLLEESSŁŁAAWW  KKAAPPUUSSTTKKAA..
8 grudnia odbył się pogrzeb 78-
letniego Bolesława Kapustki, ce-
nionego i zasłużonego dla Lę-
dzin strażaka i gospodarza miej-
scowej OSP. Msza św. żałobna
została odprawiona w kościele
św. Anny. W ostatniej drodze
zmarłemu towarzyszyli m.in.
przedstawiciele władz powiatu
i miasta (z burmistrz Krystyną
Wróbel), Państwowej Straży Po-
żarnej w Tychach, ochotniczych
straży pożarnych oraz strażacy
z lędzińskiej OSP.

Bolesław Kapustka – człowiek
życzliwy, koleżeński i oddany
swej pracy był doskonałym stra-
żakiem i wzorem do naśladowa-
nia dla młodych lędzińskich
ochotników. Za swoją ofiarną
służbę został odznaczony między
innymi Brązowym, Srebrnym
i Złotym Medalem za Zasługi dla
Pożarnictwa Bolesława Chomi-
cza i Medalem Zasłużony dla
Ochotniczego Pożarnictwa Po-
wiatu Bieruńsko-Lędzińskiego. 

GGOODDZZIINNAA  KKOODDOOWWAANNIIAA..
Certyfikat dla Powiatowego Ze-
społu Szkół w Bieruniu i indywi-
dualny dla każdego z ponad 70
uczniów bieruńskiego technikum,
którzy wzięli udział w ogólnoś-
wiatowej inicjatywie „Godzina
Kodowania”. „Godzina Kodowa-
nia” to akcja informatyczna, któ-
ra trwała od 8 do 14 grudnia.
W tym czasie uczniowie rozwią-
zywali zadania mające związek
z programowaniem na różnych

poziomach zaawansowania.
Umiejętność kodowania, progra-
mowania i tworzenia algoryt-
mów rozwija logiczne myślenie.
Każdy z nas codziennie postępu-
je według algorytmów, które
sam tworzy nawet nie zdając so-
bie z tego sprawy. 

– Zadania rozwiązywane
w ramach „Godziny Kodowania”
mają na celu uświadomienie, że
każdy może spróbować swoich
sił w programowaniu. Atrakcyjna
forma i postacie znane z gier
komputerowych to elementy,
dzięki którym można zacząć
swoją przygodę z programowa-

przegląd
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Po przedwyborczym wysypie
gazet, przyszły teraz „kalendarzo-
we żniwa”. Na początek prezen-
tujemy reprodukcję karty tytuło-
wej naszego „Kalendarza Powiatu
Bieruńsko-Lędzińskiego na 2015
rok”, przygotowanego staraniem
Wydziału Promocji Starostwa Po-
wiatowego.

Tym razem głównym motywem
jest przyroda. Kalendarz zawiera
12 zdjęć wykonanych na terenie
Bierunia i powiatu. Ich autorem
jest zamieszkały w Bieruniu Ma-
rek Bednarz (39 l.), który fotogra-
fią, szczególnie krajobrazową,
zajmuje się od ponad pięciu lat.
Jest wielokrotnym laureatem kon-
kursów fotograficznych (między
innymi zajął pierwsze miejsca
w konkursach „Odkryj Małopol-
skę”, „Czerń i Biel ? krajobraz”,
drugie miejsce w konkursie „Bes-
kidzka 5 w obiektywie”). Publiko-
wał w czasopiśmie Digital Came-
ra Polska. Oglądanie tych pięk-
nych kadrów niewątpliwie dostar-
cza wrażeń estetycznych i rodzi
pytanie: gdzie one zostały wyko-
nane?

– Dokładnie nie wiem, nie
znam aż tak dobrze tych miejsc,
do których docierałem podczas
moich spacerów i wędrówek po
okolicy. Ale wszystkie zdjęcia są
geotagowane. Mogę podać
współrzędne – odpowiada autor. 

Ten sam fotografik jest auto-
rem bardzo nastrojowego („kli-
matycznego”) zdjęcia na kalen-
darzu Stowarzyszenia Miłośni-
ków 600-letniego Bierunia
przedstawiającego kościółek św.
Walentego zimą. Motyw ten zo-
stał wykorzystany nieprzypadko-
wo. 13 lutego 2015 roku ko-
ściółek św. Walentego w Bieru-
niu zostanie podniesiony do go-
dności sanktuarium diecezjalne-
go.

Z satysfakcją odnotowujemy,
że w niemal niezmiennej od pa-
ru lat, albumowej formie ukazał
się XXXI rocznik „Kalendarza
Górniczego KWK Ziemowit
2015”. Jak zwykle w niezwykle
starannej szacie graficznej,
w twardej, lakierowanej okład-
ce. Kalendarium zdobią repro-

dukcje obrazów twórców zwią-
zanych z Lędzinami i KWK Zie-
mowit. Na pozostałych stronach
bogato ilustrowanych zdjęciami
współczesnymi i historycznymi
możemy przeczytać o perspekty-
wach i rozwoju kopalni, o mo-
dernizacji kopalni i szkoleniu
młodej kadry, przejrzeć kalen-
darium wydarzeń. Szczególnie
interesujące są opisy (i zdjęcia)
Górniczej Izby Tradycji w której
(przy użyciu dotykowych monito-
rów).

Istnieje możliwość odbycia
wirtualnego spaceru po Ziemo-
wicie. „Przeglądanie prezentacji
umożliwia wirtualne odwiedze-
nie poszczególnych miejsc za-
kładu, zarówno na powierzchni,
jak i pod ziemią. Podczas wir-
tualnej wycieczki można zajrzeć
do gabinetu dyrektora, łaźni
górniczej, markowni, lampo-

wni”. Z podszybia można prze-
mieścić się do ściany wydobyw-
czej, poznać pracę górników.
„Zobaczyć, jak fedruje kombajn,
jak odrywające się kęsy węgla
spadają na taśmę, a wszystko
tak autentyczne, że czuje się nie-
mal pył w gardle i spływający po
czole pot”. 

Ten wirtualny spacer można
odbyć korzystając ze strony inter-
netowej Kompanii Węglowej
(www.kwsa.pl). 

Autorem większości fotografii
w kalendarzu jest Jacek Filipiak.
Materiały redakcyjne przygotowa-
li: Zbigniew Maroszek, Grzegorz
Książek, Leon Stefanides, Miro-
sław Pajor, Dariusz Orzeł, Piotr
Ścierski, Ewa Strzelewska.

Spoza powiatowej półki, ale
blisko na naszym regale posta-
wimy najnowszą książkę autor-
stwa mieszkańca naszego po-
wiatu (konkretnie Międzyrzecza)
dra Grzegorza Sztolera. Ma ona
tytuł „Pszczyna. Studia nad
przestrzenią miejską do połowy
XVI wieku”. Jest to skrócona
wersja pierwszej części pracy
doktorskiej autora. Jest to publi-
kacja adresowana raczej do
grona historyków i pasjonatów
zainteresowanych przeszłością
miasta. MMRR

SSIIĘĘ  WWYYDDAAŁŁOO……

ZD
JĘ

C
IE

: P
ZS

B



10 ppoowwiiaattbbll..ppll

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego 

– realna odpowiedź na realne potrzeby

Przebudowa drogi powiatowej 4137S, ul. Jagiełły
w Bieruniu w zakresie przebudowy chodnika

Beneficjent: Powiat Bieruńsko−Lędziński

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego 

na lata 2007−2013

Priorytet VII. Transport

Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej

Poddziałanie: 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa

infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007−2013 

znajdują się na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Śląskiego 

– realna odpowiedź na realne potrzeby

Przebudowa drogi powiatowej 4137S, ul. Bijasowickiej
w Bieruniu z zastosowaniem „cichych asfaltów” 

wraz z budową chodnika 

Beneficjent: Powiat Bieruńsko−Lędziński

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego 

na lata 2007−2013

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

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

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

znajdują się na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl
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PPOOWWIIAATTOOWWYY  RRZZEECCZZNNIIKK  KKOONNSSUUMMEENNTTÓÓWW  iinnffoorrmmuujjee  ii  ddoorraaddzzaa

2255  ggrruuddnniiaa  22001144  rr..  wwcchhooddzzii  ww żżyycciiee  UUssttaawwaa
zz ddnniiaa  3300  mmaajjaa  22001144rr..  oo pprraawwaacchh  kkoonnssuummeennttaa..

Ustawa wdraża do polskiego porządku przepisy
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie praw konsumentów, które będą obowią-
zywać we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

NNaajjwwaażżnniieejjsszzee  zzmmiiaannyy,,  oo kkttóórryycchh  ppoowwiinnnniiśśmmyy
wwiieeddzziieećć::

1. Wydłużenie czasu na odstąpienie kupującego
od umowy zawartej przez Internet (czyli na odleg-
łość) oraz na pokazie (czyli poza lokalem przedsię-
biorstwa) zz 1100  ddoo  1144  ddnnii..

2. Uregulowanie kwestii kosztów odesłania to-
waru. W sytuacji rezygnacji z zakupów – to kkoonnssuu--
mmeenntt  ppoonniieessiiee  kkoosszzttyy  ooddeessłłaanniiaa  ttoowwaarruu, a sprze-
dawca zwróci oprócz ceny produktu także koszt je-
go wysłania, ale tylko najtańszy przez siebie ofero-
wany.

3. ZZaappłłaattaa  zzaa  zzmmnniieejjsszzeenniiee  wwaarrttoośśccii  ttoowwaarruu.
Konsument ma prawo obejrzeć dostarczony towar
w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie
stacjonarnym. Jeżeli rzecz nie spełnia jego wyma-
gań, nie może używać jej dowolnie. Gdy tak się
stanie i klient będzie chciał odstąpić od umowy,
przedsiębiorca ma prawo obciążyć go dodatkowy-
mi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości
towaru.

4. Jasne terminy zwrotu kosztów zakupu. Jeśli
konsument zrezygnował z e-zakupów i wysłał

oświadczenie, to sprzedawca będzie miał prawo
wwssttrrzzyymmaaćć  ssiięę  zzee  zzwwrrootteemm  ppiieenniięęddzzyy  zzaa  rrzzeecczz  oorraazz
kkoosszzttóóww  jjeejj  wwyyssyyłłkkii  ddoo  cczzaassuu  oottrrzzyymmaanniiaa  oodd  kkoonnssuu--
mmeennttaa  ttoowwaarruu  lluubb  ppoottwwiieerrddzzeenniiaa  jjeeggoo  nnaaddaanniiaa..

5. Co ważne UUssttaawwaa  zz ddnniiaa  3300  mmaajjaa  22001144  rrookkuu
oo pprraawwaacchh  kkoonnssuummeennttaa  uucchhyyllaa::  
– Ustawę z dnia 27 lipca 2002 roku. o szczegól-

nych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz
o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141,
poz. 1176, ze zm.), oraz

– Ustawę z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie
niektórych praw konsumentów oraz odpowie-
dzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22. poz. 271
z późniejszymi zmianami)
6. Reklamację towaru z tytułu niezgodności to-

waru z umową – zzaassttąąppii  rreekkllaammaaccjjaa  zz ttyyttuułłuu  rręękkoo--
jjmmii  uurreegguulloowwaannaa  ww kkooddeekkssiiee  ccyywwiillnnyymm..  W związ-
ku z wadą towaru, konsumentowi będzie przysłu-
giwać: naprawa, wymiana, obniżenie ceny lub
zwrot pieniędzy (w przypadku wady istotnej
przedmiotu). Nie zmieni się jednak czas na złoże-
nie reklamacji z tytułu rękojmi – konsumenci bę-
dą to mogli zrobić nadal w ciągu dwóch lat od
daty zakupu towaru. 

Chcesz wiedzieć więcej? odwiedź portal http://
www.federacja-konsumentow.org.pl bądź skontak-
tuj się biurem rzecznika konsumentów w Bieruniu
(telefon 32 226-91-75). KK

DDWWUUMMIIEESSIIĘĘCCZZNNIIKK BBEEZZPPŁŁAATTNNYY

WWyyddaawwccaa::
Powiat Bieruńsko-Lędziński,

ul. św. Kingi 1, 43-155 Bieruń,
tel. 32  22-69-100;

e-mail: starosta@powiatbl.pl
RReeddaakkccjjaa::

ul. św. Kingi 1, 43-155 Bieruń. pok.114.
Tel. 32 22-69-138,

e-mail: promocja@powiatbl.pl
Redaguje: Marian Ryglewicz
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Bieruń Lędziny Imielin
Bojszowy Chełm Śląski

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA KONSUMENCKIEGO 
dot. umów zawartych po 25 grudnia 2014 r. 

niem świetnie się przy tym ba-
wiąc – powiedział. Edmund Żół-
towski, nauczyciel przedmiotów
informatycznych PZS Bieruń, ko-
ordynator akcji w szkole.

PPAAŁŁAACC  PPAAMMIIĘĘCCII.. W roku
szkolnym 2014/2015 Powiato-
wy Zespół w Lędzinach rozpo-
czął współpracę z Arcelor Mittal
Poland w ramach Programu
Edukacyjnego „ZainSTALuj się”.

Dzięki temu 8 grudnia w szkole
odbyły się mini warsztaty pt.
„Mnemotechniki” dla uczniów
trzecich klas technikum kształ-
cących się w zawodzie technik
mechanik i technik elektryk,
prowadzone przez Sylwię Steire-
rowską.

Uczniowie mieli okazję zapo-
znać się z kilkoma technikami
pamięciowymi, takimi, jak:
akronimy, łańcuchowa metoda
skojarzeń i pałac pamięci,
mogli przećwiczyć tworzenie
i korzystanie z mapy myśli. Ce-
lem warsztatów było wsparcie
naturalnych sposobów przyswa-
jania informacji oraz doskona-
lenie zdolności pamięciowych
i umiejętności szybkiego zapa-
miętywania i uczenia się.

Uczniowie będą mogli wyko-
rzystać zdobyte umiejętności
w trakcie bieżącej nauki i przy-
gotowując się do najbliższych
egzaminów zawodowych czy
matury.

przegląd
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Klaudia Manecka i Justyna Lip,
uczennice klasy II i III wielozawo-
dowej Powiatowego Zespołu
Szkół w Bieruniu reprezentowały
szkołę podczas IV edycji Konkursu
Fryzjerskiego „W świątecznym na-
stroju”. W rolę modelki wcieliła
się uczennica klasy I wielozawo-
dowej Vanessa Fleischhacker, ró-
wnież kształcąca się w zawodzie
fryzjer.

W pierwszej konkurencji dziew-
częta wykonały trwałą ondulację
metodą plisowania na główce
treningowej, w drugiej, ich zada-
niem było stworzenie fryzury in-
spirowanej nadchodzącymi świę-
tami i sylwestrem. Na głowach
modelek pojawiły się małe dzieła
sztuki. Reprezentantki bieruńskie-
go PZS-u postawiły na elegancką
i zawsze aktualną klasykę – fryzu-
ry odpowiednie na zarówno na
sylwestrowy bal jak i świąteczne
przyjęcie. Uczestniczki oceniane
były przez profesjonalne jury, któ-
remu przewodniczył Mariusz Bła-
siak reprezentujący sekcję fryzjer-

ską Cechu Rzemiosł Różnych
w Tychach. Klaudia i Justyna
otrzymały w nagrodę zestawy
kosmetyków fryzjerskich oraz
voucher na wybrane przez siebie
profesjonalne szkolenie. Udział
w konkursie był dla nas doskona-
łym doświadczeniem zawodo-

wym, okazją do sprawdzenia
swoich umiejętności i porównania
ich z innymi – powiedziały.

Organizatorami konkursu byli:
Zespół Szkół nr 5 w Tychach, sek-
cja fryzjerska Cechu Rzemiosł
Różnych w Tychach i Orbico sp.
z o.o. z Warszawy. 

Sylwester się zbliża. Ubiór, dodatki, makijaż i …

Fryzjerska fantazja
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Piękne stroiki, anioły, dziesiątki
innych ozdób na świąteczny stół,
służących udekorowaniu naszych
domostw na radosny czas Bożego
Narodzenia i Nowego Roku moż-
na było kupić na dorocznym kier-
maszu w Starostwie Powiatowym. 

Wiele tych najpiękniejszych
prac, wykonanych przez podopie-
cznych Środowiskowego Domu
Samopomocy i Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej w Lędzinach, zosta-
ło wykupionych niemal natych-
miast przez pracowników staro-
stwa i petentów urzędu, inne tro-
chę dłużej czekały na nabywców,
ale wszystkie były przedmiotem
szczerego podziwu dla pomysło-
wości, cierpliwości, umiejętności
i talentu ich wykonawców.

Sprzedaż świątecznych ozdób
poprowadziły Anna Rupa z ŚDS
i Anna Żymła z WTZ. Obie nie
kryły satysfakcji z efektów kierma-
szu.

– Kiedyś prosiliśmy się o umoż-
liwienie nam wystawienia i sprze-
daży prac. Obecnie to my odbie-
ramy mnóstwo zaproszeń i zapy-
tań o możliwość naszego udziału
na różnych przedświątecznych

kiermaszach, jarmarkach itp. Ta-
kie imprezy stały się bardzo po-
pularne, modne. Prace naszych
podopiecznych prezentowane są
dzisiaj (3 grudnia) w Urzędzie
Marszałkowskim w Katowicach.
Były lub będą sprzedawane na
kiermaszach i wystawach w przy-
chodni lekarskiej przy ul Pokoju

i na Placu Farskim w Lędzinach,
w Imielinie, w LO w Bieruniu, na
sławnych przedświątecznych jar-
markach w Katowicach – Niki-
szowcu, na Rynku Głównym
w Krakowie.

Taka aktywność wymaga oczy-
wiście przygotowania wystarcza-
jąco dużej ilości wyrobów, które –

co potwierdzają obserwatorzy
i kupcy – są coraz ciekawsze, sta-
ranniej wykonane przy użyciu no-
wych materiałów, półsurowców,
czerpią z nowych źródeł inspira-
cji. W ŚDS i WTZ „produkcja”
ozdób świątecznych zaczyna się
praktycznie od września, trwa do
świąt i stale jest ubogacana. Naj-
pierw powstają wyroby cerami-
czne, aniołki, stroiki ze sztucznych
gałązek i kwiatów, a im bliżej
świąt paleta propozycji się zmie-
nia, ponieważ wykorzystuje się
więcej naturalnych gałązek jedli-
ny, kwiatów, jemioły itp. 

Kupując takie pamiątki nie tyl-
ko czynimy nasze domy bardziej
kolorowymi i weselszymi, ale tak-
że pomagamy osobom niepełno-
sprawnym. Pozyskane ze sprze-
daży złotówki służą ich dalszej re-
habilitacji. Są przeznaczane na
wykonanie kolejnych prac plasty-
cznych i rękodzielniczych, na im-
prezy środowiskowe, wycieczki,
wyjazdy do kina itp. Każdy zakup
to nasz choinkowy prezent, szla-
chetny gest z odruchu serca, któ-
ry innym niesie olbrzymią radość
i pożytek. 

W przedświątecznym nastroju

OOppiieekkęę  nnaadd  kkiieerrmmaasszzeemm  sspprraawwoowwaałłyy  ppaanniiee  zz oośśrrooddkkóóww  llęęddzziińńsskkiiee--
ggoo  CCaarriittaassuu::  AAnnnnaa  RRuuppaa  zzee  ŚŚrrooddoowwiisskkoowweeggoo  DDoommuu  SSaammooppoommooccyy
ii AAnnnnaa  ŻŻyymmłłaa  zz WWaarrsszzttaattóóww  TTeerraappiiii  ZZaajjęęcciioowweejj..  KKiieerrmmaasszz  ww GGaalleerriiii
PPoowwiiaattoowweejj  ddooddaattkkoowwoo  oozzddoobbiiłłyy  ppoopplleenneerroowwee  oobbrraazzyy  nnaasszzyycchh  ppllaa--
ssttyykkóóww..
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Pod takim tytułem bieruńscy licealiści wyda-
li pierwszą profesjonalną płytę z kolędami
i pastorałkami. 

Wykonawcami wszystkich utworów są utalen-
towani uczniowie i absolwenci: Aneta Czyrwik,
Klaudia Drobny, Magdalena Sikora, Agata Sto-
lorz i Łukasz Kostka (uczestnik „X Faktora”). Na
płycie znalazło się 14 piosenek: tradycyjne kolę-
dy, pastorałki oraz utwory autorskie powstałe na
potrzeby płyty. Wokaliści przenoszą w świąteczne
klimaty, śpiewając „Cichą noc”,”Gdy się Chry-
stus rodzi”, „Pastorałkę marzenie” czy „Kolędę
dla nieobecnych” w ciekawych aranżacjach.

O tych pięknych nagraniach trudno mówić –
po prostu tego koniecznie posłuchać. A będzie

to niełatwe, ponieważ płyta ukazała się w nie-
wielkiej liczbie egzemplarzy (raptem 350 szt.).
Ponieważ płyta jest chroniona prawami autor-
skimi, tylko fragmenty utworów można osłuchać
na http://lobierun.edu.pl/index.php/wydawni-
ctwa/1045-201412cd. Naprawdę warto! 

Osobne, ogromne brawa należą się tym,
którzy doprowadzili do szczęśliwego finału
przedsięwzięcia. 

Produkcją płyty zajęli się Dagmara Kupczyk
(także autorka niektórych tekstów) i Rafał Bor-
kowy, znany muzyk, aranżer, kompozytor.
Płyta została nagrana w studiu ART Music
i wydana przez liceum jako materiał promo-
cyjny.

Ta wspaniała inicjatywa możliwa była dzię-
ki wsparciu sponsorów oraz władz Powiatu
Bieruńsko-Lędzińskiego. RR

Pięknie zaśpiewali
KKllaauuddiiaa
DDrroobbnnyy
((wwookkaall))..

MMaaggddaalleennaa
SSiikkoorraa
((wwookkaall))

ŁŁuukkaasszz
KKoossttkkaa
((wwookkaall,,
ggiittaarraa))..

RRaaffaałł
BBoorrkkoowwyy
((mmuuzzyykkaa,,

aarraannżżaaccjjaa))..

AAggaattaa
SSttoolloorrzz
((wwookkaall))..

AAnneettaa
CCzzyyrrwwiikk
((wwookkaall))..
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