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Drogowa ofensywa!
Zmiany w Zarządzie Powiatu
Bieruńsko-Lędzińskiego

Konrad Mateja

Jerzy Mantaj

31 sierpnia br. na wniosek starosty bieruńskolędzińskiego rada Powiatu dokonała zmian
w zarządzie Powiatu. nowym wicestarostą
został konrad Mateja, dotychczasowy przewodniczący komisji rewizyjnej. Funkcję eta-

Łukasz Odelga

towego członka zarządu Powiatu objął jerzy
Mantaj, dotychczasowy nieetatowy członek
zarządu, a nieetatowym członkiem zarządu Powiatu został radny powiatowy łukasz
odelga.
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Kontynuowane są dwie ważne powiatowe inwestycje drogowe. Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu do 30 października br. planuje zakończyć roboty budowlane przy rondzie na ulicy Lędzińskiej w Bieruniu oraz przebudowę ulicy
Dzikowej w Lędzinach.

Budowa ronda na ul. Lędzińskiej w Bieruniu
Pomimo szerokiego zakresu robót budowlanych, który obejmował realizację samego ronda, budowę i rozbudowę jezdni, budowę
i przebudowę chodnika i zjazdów zlokalizowanych w pasie drogowym, wyko-

nanie kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz budowę, przebudowę i likwidację części rowów, prace dobiegają końca. Koszt jego realizacji zamknie się kwotą
2 296 813,38 zł. Zadanie realizowane jest przez JKM Sp. z o.o. z Mikołowa.

Wykonawca inwestycji rozpoczął od prac przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych.
Do wykonania było odwodnienie, nawierzchnia jezdni, pobocza, ścieżka pieszo-rowerowa, chodnik i zjazdy. Całości dopełnią oznakowanie poziome i pionowe drogi. Wartość
umowy realizowanej przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Transportowe WIKOS
FRESH Michał Strzelec z Babic to: 897 550,38 zł.

ZDJĘCIA: PZD BIERUŃ

Przebudowa ulicy Dzikowej
w Lędzinach
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Dąbrowa odebrana!
23 czerwca, Zarządu Powiatu z radnymi i przedstawicielami Powiatowego
Zarządu Dróg w Bieruniu, w obecności wykonawcy oraz wójta Bojszów, dokonali odbioru ul. Dąbrowa w Bojszowach. Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej 5902S, ul. Dąbrowa w Bojszowach z zastosowaniem „cichych asfaltów”
polegało na wykonaniu przebudowy jezdni wraz z jej poszerzeniem na dłu-

Bezpieczniej na Bijasowickiej...
Również z końcem czerwca PZD w Bieruniu sfinalizował zadanie Przebudowa
drogi powiatowej 4137S, ul. Bijasowickiej i ul. Jagiełły w Bieruniu w zakresie
wykonania odcinkowych ciągów pieszych dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, które polegało na budowie odcinkowych ciągów pieszych oraz przejść dla
pieszych w pasie drogowym ulicy Bijasowickiej (przy mini-arboretum) oraz ulicy

gości 773 m, przebudowie pobocza po lewej stronie na chodnik o szerokości
2,0 m i długości 773 m, przebudowie i przebrukowaniu po obu stronach jezdni
zjazdów indywidualnych, zlokalizowanych w pasie drogowym oraz wykonaniu
odwodnienia – kanalizacji deszczowej. Wartość prac, wykonanych przez bojszowską spółkę INFRAX to 2 223 220,62 zł.

...i Jagiełły w Bieruniu
Jagiełły (przy Bieruńskim Przedsiębiorstwie Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.). Do
30 czerwca wykonano niezbędne prace rozbiórkowe, roboty ziemne, regulację i
zabezpieczenie sieci, kanalizacji, krawężników, obrzeży, chodnik i oznakowanie
poziome i pionowe wraz z barierkami ochronnymi (U-12a). Koszt robót, które
zrealizowała bojszowska spółka INFRAX zamknął się kwotą 59 967,06 zł.
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Wybitny polski artysta muzyk, urodzony 20 czerwca 1950 roku w Siemianowicach Śląskich, kompozytor, wirtuoz
organów, nauczyciel akademicki - profesor zwyczajny Akademii Muzycznej
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. W latach 1996–2002 był rektorem tej uczelni, gdzie prowadzi klasę
organów i kieruje Katedrą Organów
i Muzyki Kościelnej. Założył pierwsze
muzeum organów w Europie ŚrodkowoWschodniej. Jest laureatem pierwszych

nagród konkursów improwizacji organowej w Weimarze i improwizacji fortepianowej w Gdańsku i Nowej Rudzie,
Nagrody im. Karola Miarki, Nagrody im.
Stanisława Ligonia i Nagrody im. Juliusza Ligonia, nagrody Śląski Szmaragd
Biskupa Ewangelicko-Augsburskiego, nagrody Arcybiskupa Katowickiego Lux ex Silesia. Został odznaczony
przez papieża Jana Pawła II medalem
Pro Ecclesia et Pontifice oraz Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Pol-

ski. Ślązak Roku i Honorowy Obywatel
Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.
Kapituła doceniła całokształt pracy
twórczej laureata, który koncertował
w niemal całej Europie oraz w Stanach
Zjednoczonych. Dokonywał nagrań dla
radiofonii duńskiej, niemieckiej, Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Za
szczególnie cenne uznała jego śląskie
dokonania, m.in. nagranie ok. 30. płyt
CD z serii Sound of Silesian Organs,
cykl audycji Antologia organów na Gór-

nym Śląsku, realizowanych z Radiem
Katowice oraz Festiwal Jesień Organowa w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim,
który współtworzy od 20. lat i wielokrotnie uświetniał swoimi mistrzowskimi koncertami. Ponadto, Kapituła
podkreśliła doniosłe znaczenie jego
opracowań z zakresu historii organów
na Śląsku, w tym płyt i publikacji książkowych, popularyzujących instrumenty
organowe powiatu bieruńsko-lędzińskiego i ich brzmienie.

Jestem muzykiem integralnym
Rozmowa z profesorem JULIANEM GEMBALSKIM

– Jak Pan trafił do Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego?

regułami stylistycznymi, konwencją
wykonawczą czy nawet wymogami
konkretnego koncertu. Ich interpretacja nie może być całkowicie
swobodna, wyzwolona z konwencji,
gwarantującej zbliżenie się do ideału oczekiwanego przez kompozytora. W improwizacji natomiast mogę
rzeczywiście dać nie tylko upust
swojej wyobraźni, ale stworzyć jednorazowe dzieło muzyczne, które
jest niepowtarzalne i przemija wraz
z wybrzmieniem ostatniego dźwięku.
Staje się ono moją osobistą wypowiedzią twórczą, która niejako objawia
wszystkie obszary mojej wrażliwości, jest wypowiedzią bezpośrednią,
bez takich ogniw jak zapis nutowy
czy z góry opracowany przebieg
w czasie. Improwizowanie podczas
koncertów daje mi dużą satysfakcję
i wyzwala we mnie coraz to nowe
pokłady wyobraźni. Niektóre improwizatorskie pomysły przelewam
czasem na papier, tworząc z nich
zamknięte utwory muzyczne.

ZDJECIE: T. GRIESGRABER

– Pamięta Pan, panie Profesorze, kiedy mały Julek
pierwszy raz zasiadł przy
klawiaturze organów? Ile Pan
miał wtedy lat? W jakich okolicznościach się to odbyło? Co
Pan wówczas zagrał? A może
udało się wydobyć z instrumentu tylko kilka dźwięków?
Co sprawiło, że wybrał Pan
organy, a nie na przykład fortepian czy skrzypce?
– Moją pier wszą przygodą
muzyczną była nauka na fortepianie.
Zaczęło się to, kiedy miałem 5 lat.
Nauka przebiegała od pierwszych
lekcji u nauczyciela w Siemianowicach, poprzez szkoły muzyczne, aż
do ukończenia studiów. Fortepian
towarzyszył mi więc cały czas.
Pierwsze kroki na organach zacząłem robić jako ministrant Katedry
Chrystusa Króla w Katowicach,
najpierw akompaniując scholi na
fisharmonii, następnie próbując gry
na organach katedralnych. Uczyłem się (od ok. 1963 roku) u katedralnego organisty, Pana Stanisława
Kopernoka, który wprowadzał mnie
w tajniki gry, a także muzyki liturgicznej. Na początku grałem utwory
fortepianowe (np. preludia Bacha),
potem już próbowałem utworów
organowych, które wymagały gry
na pedale i oczywiście od początku improwizowałem. Wówczas też
powstały moje pierwsze kompozycje organowe.
Organy wybrałem, bo pociągała
mnie muzyka kościelna, szybko
więc zostałem organistą. Od 1968
roku grałem stale w Kościele Akademickim (Krypta Katedry), który
wówczas powstał razem z Duszpasterstwem Akademickim. Na
studiach wybrałem organy i teorię
muzyki, nie zrezygnowałem jednak
z fortepianu. Przez trzy lata studiowałem grę na fortepianie u profesora Józefa Stompla. A jeżeli chodzi
o skrzypce to także co nieco na nich
gram, gdyż na skrzypcach grał mój
Ojciec, więc mieliśmy ten instrument w domu. Musiałem oczywiście popróbować gry na skrzypcach
i dziś od czasu do czasu także po
nie sięgam...

W jakich okolicznościach się
to odbyło? Który z instrumentów w tym powiecie urzekł
Pana najbardziej?
– Najpierw zetknąłem się z Bieruniem i jego kościołami. Zafascynował mnie najstarszy instrument,
jaki znajduje się w kościele św.
Walentego. Stało się to za przyczyną niezwykłego człowieka,
późniejszego starosty bieruńskolędzińskiego, Pana Piotra Czarnynogi. Urzekła mnie nie tylko pasja
muzyczna, wręcz miłość do muzyki
organowej i troska o ten wspaniały
zabytek, ale także zaangażowanie
Pana Czarnynogi w promocję Bierunia, fascynacja historią miasta
i całej ziemi bieruńskiej. To było
coś, z czym się w pełni utożsamiałem i w co zacząłem się angażować.
Miłość do „małej Ojczyzny” zawsze
mnie pociągała. Poznawanie historii, odkrywanie piękna swojego miasta, troska o tradycję – to wszystko
elementy, które odnalazłem w Bieruniu, a potem także w innych mia-

stach regionu. Do tego ta tradycja
muzyczna, żywy Kościół i wspaniali
ludzie, którzy o swoje dziedzictwo
zawsze dbali i starali się ukazywać je innym. W Bieruniu czułem
się zawsze jak u siebie. Dlatego
często występowałem tu z koncertami, potem napisałem monografię
bieruńskich organów, zaprojektowałem parę instrumentów, nagrałem kilka płyt. Był nawet plan przeniesienia się do Bierunia na stałe.
Potem zaangażowałem się w życie
kulturalne całego powiatu bieruńsko-lędzińskiego, gdzie funkcjonuje
dziś jeden z najbardziej znanych
festiwali organowych i rozbrzmiewa 10 wysokiej klasy instrumentów.
Wśród nich są organy zabytkowe,
otoczone opieką gospodarzy parafii i władz powiatu. Dzięki zrozumieniu i zaangażowaniu kolejnych
włodarzy miast i powiatu, kultura
otaczana tu jest specjalną troską.
Czuję się dumny z faktu współuczestniczenia w życiu muzycznym
Bierunia, Lędzin, Hołdunowa czy

Imielina, gdzie także zaprojektowałem organy. A organy w Walenciku?
Najcenniejszy zabytek muzyczny
miasta, jeden z najcenniejszych
na Śląsku, perełka, o którą zawsze
dbał Pan Piotr Czarnynoga, a wcześniej jego ojciec, a także kolejni proboszczowie...
– Pu b liczność Powiatu
pamięta ubiegłoroczny koncert w bieruńskim kościele
pw. św. Barbary. Zwłaszcza
brawurową i zaskakującą
improwizację łączącą elementy „Bogurodzicy” i pieśni
„Boże coś Polskę”. Czy lepiej
się Panu gra utwory zamknięte tak od pierwszej do ostatniej nuty, czy woli Pan dać
upust artystycznej wyobraźni
podczas improwizacji?
– Utwory „zamknięte od pierwszej
do ostatniej nuty”, jak Pan nazwał
kompozycje napisane, dają oczywiście duże możliwości artystycznej kreacji, są jednak obwarowane

– Panie Profesorze, proszę
powiedzieć, kim Pan się czuje
tak w głębi serca: Kompozytorem? Muzykiem koncertującym? Pedagogiem? Pracownikiem naukowym? Która
z tych licznych ról jest Panu
najbliższa?
– Najprościej wyraziłbym to
sformułowaniem: muzyk integralny. Dziedziny, którymi zajmuję się
zawodowo, wzajemnie się uzupełniają i czerpią wzajemnie ze swoich
obszarów. Jako muzyk koncertujący muszę posiadać rozległą wiedzę
na temat muzyki i instrumentu,
z kolei, jako pedagog czerpię z tej
wiedzy i nabytego doświadczenia.
Twórczość kompozytorska jest
także rezultatem umiejętności twórczych, które wykorzystuję w postaci
improwizacji, a więc w działalności
koncertowej. W prawie wszystkich
swoich koncertach gram, oprócz
literatury organowej, także własne
improwizacje. W przypadku organów takie połączenie kilku dziedzin
jest bardzo częste. Większość organistów zajmuje się – oprócz pracy
koncertowej, także nauczaniem,
a wielu pracuje naukowo, zwłaszcza w dziedzinie historii, konstrukcji i konserwacji organów.
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– Która z licznych nagród
jest Panu najbliższa? Czy
będzie to pierwsza nagroda Konkursów Improwizacji
Fortepianowej i Organowej
w Gdańsku oraz Weimarze?
Może nagroda „Orfeusza” na
Warszawskiej Jesieni? Nagroda im. Wojciecha Korfantego, Nagroda im. Stanisława
Ligonia, Nagroda im. Juliusza
Ligonia, Nagroda Arcybiskupa
Katowickiego „Lux ex Silesia”,
Medal „Pro Ecclesia et Pontifice”, przyznany przez Papieża
Jana Pawła II, tytuł „Ślązaka
Roku” czy Nagroda „Śląski
Szmaragd” Biskupa Ewangelicko-Augsburskiego?
– Faktycznie... dużo tego...
nagrody w różnych dziedzinach,
ale w jakiś sposób połączone
wspólnym wątkiem. Są formą
potwierdzenia słusznej drogi, jaką
wybrałem, by zrealizować swoje
życiowe powołanie. A realizuje
się ono poprzez muzykę, którą
mogę ofiarować innym i dawać im
wzruszenia, pomagać odkrywać
piękno, szerzyć dobro... Realizuję
się także poprzez służbę nauce
i troskę o muzyczne dziedzictwo naszego regionu, wreszcie
poprzez przekazywanie wiedzy
młodym i ukazywanie im świata
prawdziwych wartości... Cenię
je sobie wszystkie, bo wszystkie
zostały mi przyznane z wdzięczności i dobrego serca.
– Jakiej muzyki lubi Pan
Profesor słuchać w domu?
– W domu słucham głównie
klasyki, przede wszystkim dzieł
fortepianowych, muzyki orkiestrowej, muzyki dawnej. Lubię
muzykę współczesną, jednak dla
wysłuchania wielu dzieł muszę
mieć spokój i skupić się tylko na
słuchaniu. Jestem wtedy bardzo
analitycznym słuchaczem, jak
to u zawodowców bywa... oprócz
doznania estetycznego wyłapuje
się całą sferę technologii, warsztatu kompozytorskiego, harmonii,
idei kompozytorskiej... Ale zawsze
wtedy doświadczam obcowania
z pięknem, ubogacającym moje
codzienne życie.
rozmawiał: Zbigniew piksa

Pochodzący z Rudy Śląskiej (ur. 17.12.1937 r), mieszkający od 1982 roku w Imielinie pisarz, historyk, krajoznawca
i miłośnik gór – zwłaszcza Sudetów. Prywatnie szczęśliwy
ojciec i dziadek – ma troje dzieci (Ewa, Łukasz i Monika),
czworo wnucząt (Karolina, Maksymilian, Kalina i Paulina)
i jedną prawnuczkę (o imieniu Mia). Żona Anna zmarła w 2015 roku. Pierwszą jego opublikowaną książką był
Szkic monograficzny miasta Imielin (1998). Kolejne pozycje o mieście to: Vademecum historyczne miasta Imielin
(2000), Imielin. Zarys dziejów, Historia Żydów Imielińskich (2001), Ludzie z Ratusza (2010), Martyrologia mieszkańców Imielina (2016). Jest autorem cyklu o sudeckich
schroniskach turystycznych oraz opracowań o rodzinnej

Rudzie Śląskiej. Publikował w pismach: Rezonans, Trybuna Śląska, Dziennik Zachodni, Pidło, Kurier Imieliński i Co
Tydzień, obecnie współpracuje z kwartalnikiem Strony
Ziemi Pszczyńskiej.
Kapituła doceniła jego wieloletni dorobek pisarski, dedykowany Śląskowi, Ziemi Pszczyńskiej i Imielinowi. Jego
unikatowe walory poznawcze i dokumentacyjne. Pasję krajoznawczą, która przełożyła się na poszukiwania historyczne
i zaowocowała licznymi książkami oraz artykułami prasowymi z zakresu historii regionalnej. Opracowaniami zgłębiającymi dotąd niezbadane, bądź mało znane wątki lokalnej
przeszłości. Publikacjami, popularyzującymi miasto Imielin
i powiat bieruńsko-lędziński.

Krajoznawca
z historyczną pasją
Rozmowa z BERNARDEM KOPCEM
– A kim jest krajoznawca?
– To przewodnik, który oprowadza
turystów, opowiada im o zabytkach
danego regionu, zachwala jego piękno, przybliża przeszłość... Z tymże
jestem krajoznawcą nie tylko z urodzenia, ale i z wykształcenia. Ukończyłem przecież Wydział Turystyki
i Rekreacji na katowickim AWF-ie.
I właśnie po takich studiach jest
się krajoznawcą, o czym w moim
wypadku zadecydowały jeszcze
zainteresowania młodości. Zawsze
pasjonowałem się turystyką.
– Co więc jest twoją największą miłością: historia, ta
lokalna, regionalna, śląska,
czy też turystyka? Bo to się
chyba wyklucza…
– Nie, to się nie wyklucza. To się
ściśle ze sobą wiąże. Jeżeli oprowadzam turystę, to opowiadam
mu o zabytkach danego miejsca
i jego przeszłości. I jest to najlepszy przykład takiego powiązania
turystyki z historią i historią sztuki.
Odpowiem więc tak: moją największą pasją jest zarówno historia, jak
i turystyka, i historia sztuki.
– Więc jesteś krajoznawcą,
który tworzy książki o przeszłości...
– Dlatego nazywają mnie też
historykiem regionalnym.

ZDJĘCIE: B. MARZEC

Każda z tych dziedzin jest mi bliska, choć intensywność zajmowania
się poszczególnymi ich elementami
zależy od potrzeb. Najwięcej czasu
pochłania granie, a więc i ćwiczenie,
ale także praca badawcza, zwłaszcza kiedy przygotowuje materiały
do różnych konferencji czy wystąpień z wykładami.
– Co Panu sprawia najwięcej
satysfakcji: granie własnych
kompozycji czy dzieł dawnych mistrzów, których jest
Pan wirtuozerskim interpretatorem?
– Własne kompozycje, te napisane, gram rzadko. Najczęściej
recital składa się z dzieł dawnych
czy współczesnych mistrzów, a do
tego dochodzą moje utwory improwizowane, które zawsze wykonuję
z dużą satysfakcją i radością.

– Kiedy poczułeś turystyczną pasję, tą miłość do gór?
– W 1951 roku skończyłem szkołę podstawową w Rudzie Śląskiej,
w mojej rodzinnej miejscowości
– moi rodzice wtedy już nie żyli
– poszedłem do pracy w Spółdzielni Malarskiej w Katowicach przy ul.
Mickiewicza 31. I stamtąd w ramach
funkcjonującego za PRL-u funduszu
wczasów pracowniczych wysłano
mnie na Dolny Śląsk. Był to niepewny, powojenny czas, ludzie bali się
jeździć na tzw. Ziemie Odzyskane.

A do mojej spółdzielni przyszły dwa
skierowania. Ponieważ nikt nie chciał
jechać, spółdzielnia postanowiła
wysłać na bezpłatne wczasy uczniów – w tym mnie. Dostałem skierowanie do Przesieki, miejscowości
wczasowej koło Jeleniej Góry. I tam
się zainteresowałem Sudetami. Tam
też poznałem legendarnego przewodnika Tadeusza Stecia. Przez dwa
tygodnie codziennie wędrowaliśmy
po górach. I tak się właśnie zaczęła
ta moja pasja chodzenia po górach,
ta miłość do turystyki. Zaowocowało
to później wyrobieniem uprawnień
przewodnika miejskiego i terenowego, a także pilota wycieczek zagranicznych. W międzyczasie ukończyłem Liceum Ogólnokształcące im.
Adama Mickiewicza w Katowicach.
Pracowałem potem w Zakładzie
Remontowym Energetyki (ZRE)
w Katowicach-Brynowie. Byłem tam
zatrudniony jako… fotograf. Posiadałem papiery mistrzowskie. Zapragnąłem jednak skończyć studia, więc
poszedłem na prawo, na Uniwersytet Śląski i zaliczyłem pierwsze dwa
semestry. Do zaliczenia trzeciego
zabrakło mi jednego egzaminu. Więc
jak większość studentów, wziąłem
urlop dziekański. Miałem problem
z pewnym wykładowcą, u którego
nie mogłem zdać egzaminu. Po pół
roku na dziekańskim dowiedziałem
się, że na katowickim AWF-ie otwierają Wydział Turystyki i Rekreacji.
Wszyscy moi znajomi przewodnicy,
piloci z katowickiego PTTK-u się
tam wybierali. I namówili mnie na
start. Poszliśmy całą paczką, że
niby będzie się nam łatwiej studiowało. Nie przewidzieliśmy jednego
– na jedno miejsce na tym wydziale
przypadło 17 chętnych. I tylko ja się
dostałem z naszej paczki przewodników i pilotów (ok. czternastu nas
startowało).
Studia, prowadzone w trybie
zaocznym, nie były szczególnie
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trudne. Skończyłem je w 1980 roku.
Równolegle ze studiami pracowałem
w ZRE, gdzie w 1984 roku awansowałem na kierownika działu socjalno-gospodarczego, na tym stanowisku pracowałem aż do przejścia na
emeryturę.
– A Twoja działalność przewodnicka, jak wyglądała?
– Za „komuny” w naszym regionie
był tylko jeden organizator tej działalności: katowicki PTTK. Tam też
należałem i to od początku lat 60tych. Działałem też w moim macierzystym zakładzie pracy. Organizowałem na przykład siedmiodniowe
wycieczki szlakiem wybrzeża bałtyckiego, na Mazury, do Puszczy
Białowieskiej. Zwiedziliśmy w zasadzie cały kraj. Było to łatwe, bo ZRE
dysponował własnymi autokarami.
Istotny przełom nastąpił w roku
1973, kiedy wreszcie Polacy mogli
wyjechać na dowód do NRD, więc
ruszyła prawdziwa wyjazdowa fala.
Pamiętam, że w samym 1973 roku
obsługiwałem aż 28 wycieczek.
Czego ja się nie naoglądałem, co
ludzie przewozili, kupowali…
Wyrobiłem sobie uprawnienia pilota wycieczek zagranicznych – taki
kurs roczny prowadziło w całym
kraju jedynie Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne w Krakowie. Otrzymałem uprawnienia pilota czwartej
kategorii. Moim głównym biurem
z którym współpracowałem był
„Turysta” (tam miałem zdeponowany paszport). Ale obsługiwałem też
wycieczki z „Gromady” i PTTK-u.
I w ten sposób w latach 70-tych i 80tych zjeździłem niemal całą Europę.
W Bułgarii byłem 34 razy. Czechosłowacji, Węgier, Rumunii i NRD
nie zliczę. Jeździłem też często do
Turcji, Hiszpanii, Włoch, Jugosławii, Austrii. Byłem też oczywiście
w Moskwie i we Lwowie, na obecnej
Ukrainie. Po 2000 roku współpracowałem z biurem „Polonez”, które
założyło dwóch byłych kierowców
„Turysty”. Oni kupili dom wczasowy
w Dusznikach, na Koziej Hali, w którym zaraz po wojnie działało schronisko. Organizowali kilkudniowe
wycieczki do czeskiej Pragi. Jednak
tam spędzaliśmy tylko dzień, a resztę czasu trzeba było jakoś zagospodarować. Więc pokazywałem tym
wycieczkom sudeckie zakamarki,
wędrowaliśmy też po Kotlinie Kłodzkiej... W tych wyjazdach brali udział
zarówno emeryci, jak i młodzież
szkolna. Uznano mnie wówczas za
najlepszego pilota tego biura – bo
byłem jedynym (śmiech)... Ostatnią
wycieczkę pilotowałem w 2010 roku.
Potem nikt już starego pilota, niestety, nie chciał…
– Sporo się naoglądałeś… No
a co z twoją miłością do gór?
– Góry były zawsze jakoś obecne
w moim życiu… W zakładzie remontowym na przykład, gdzie pracowałem, wsparto mój pomysł organizacji górskich rajdów w Beskidzie
Śląskim i Żywieckim. Byłem jego
głównym organizatorem. Był to rajd
energetyków remontowców. Każdorazowo uczestniczyło w nim koło
600-800 osób. Tak co roku, przez
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całe lata 70. Później, w latach 80tych, udało się urządzić tylko jeden
rajd z metą w Koniakowie. Pierwsze
góry, po których zacząłem chodzić,
to były właśnie Sudety. Chodziłem
po Sudetach, ale bez uprawnień
przewodnika sudeckiego. Ciężko
było je wtedy zrobić w Katowicach,
w grę wchodził jedynie Wrocław
albo Jelenia Góra, a to z dojazdami
było wtedy dla mnie zbyt trudne do
zrealizowania. Ale i tak po Sudetach
oprowadzałem dużo wycieczek. Po
prostu kochałem te góry i znałem
je.
– To widać. Napisałeś kilka
książek o sudeckich schroniskach, jeździsz w Sudety
kiedy tylko możesz. To twoje
ulubione polskie góry. Skąd
wzięła ta miłość do Sudetów?
– Z tego 1952 roku. Tak jak mówiłem, zauroczył mnie, zaraził Sudetami pan Steć, który pomagał mi
zdobywać pocztówki z tych miejsc,
do których docieraliśmy. Z sudeckimi klimatami zresztą wiąże się
inna historia, rodzinna. Brat mojego dziadka, uznawany przez krewnych za „czarną owcę”, choć do tej
pory nie wiem dlaczego, z każdego
miejsca pobytu przysyłał dziadkowi
pocztówki. Każdego roku przychodziło ich z kilkanaście, z czego – co
ciekawe – większość ukazywała…
schroniska sudeckie. Zakochałem
się w tych pocztówkach, jeszcze
jako dzieciak. Miały w sobie jakąś
tajemnicę, którą musiałem zdobyć,
posiąść. Przyciągały mnie do siebie, czułem „wołanie tych stron”.
Koniecznie chciałem mieć całą
kolekcję na własność. Zresztą obiecał mi to dziadek. Ale babka – już
po śmierci dziadka w 1948 roku
– kategorycznie się temu sprzeciwiła. Cenny zbiór kilkuset pocztówek
sprawiedliwie został podzielony.
Mnie dostało się około 50 pocztówek. Reszta przypadła pozostałym
wnukom – ale te, niestety, przepadły.
Usiłowałem je odkupić, ale pozostali obdarowani dawno ich nie mieli .
Więc przez całe następne lata cierpliwie uzupełniałem posiadaną kolekcję. I tak po latach mój zbiór urósł
na tyle, że mogłem stworzyć z niego
książkę o sudeckich schroniskach.
A właściwie trzy tomy poświęcone
schroniskom górskim w Sudetach,
wydane w latach 2013-2015 i jeszcze jeden o schroniskach w Karpatach (Beskid Śląski i Żywiecki, Mały,
Sądecki, Pieniny, Tatry i Bieszczady), który ujrzał światło dzienne
w 2016 r. Sam te książki napisałem
i wydałem je też własnym sumptem.
Z miłości do gór!
– Jak się rozszedł ten górski
cykl?
– Każdy z tomów miał po 250
egzemplarzy nakładu. Pierwszy
tom przez pierwsze trzy miesiące
rozszedł się… tylko w dziesięciu
egzemplarzach. A potem się zaczęło… Jak się rozniosło, to książek
nagle zabrakło. Sam nie wiem, jak
to się stało. Jakoś tak bez specjalnego rozgłosu… Obecnie pierwsza
część książkowej serii o sudeckich
schroniskach osiąga na interne-

towych aukcjach cenę 50-60 zł.
Początkowo ten cykl sudecki miał
się ukazać w pięciu tomach, ale
ostatecznie, ponieważ książki
ciężko się rozchodziły, zamknąłem
całość w trzech tomach. Wszystkie
się sprzedały, z trzeciego zostało mi jedynie ok. 15 egzemplarzy. Przychylne recenzje moich
górskich książek zamieszczane
były m.in. w internetowym piśmie
„Przystanek Dolny Śląsk”.
– Góry były i są twoją pierwszą miłością, ale pierwszą
książkę wydałeś o Imielinie
w 1998 roku.
– To się wzięło z zachęty mojej
nieżyjącej już żony Anny, która
wprost stwierdziła: „Piszesz ino dlo
tych studyntów, a może byś tak co
dlo Imielina zrobił?”. Fakt, tworzyłem w latach 80. skrypty w formie
maszynopisu dla słuchaczy kursów
przewodnickich, pilotów wycieczek,
które prowadziłem. Nie było do nich
żadnej literatury, więc poproszono
mnie o opracowanie materiału dla
kursantów. Napisałem 50 skryptów
o najważniejszych miejscowościach
Górnego Śląska. Tychy są najgrubsze,
mają z dwieście stron. Jako pasjonat
fotografii zaopatrzyłem je też w bogate ilustracje, dziś już o dokumentalnej
wartości. Wszystkie – poza jednym
przekazanym do Brzeszcz na konkurs (wygrany zresztą) – zawędrowały do Biblioteki Śląskiej w Katowicach, do tamtejszego działu zbiorów
specjalnych. W nich zawarłem informacje – głównie historyczne – o tym
co przewodnik powinien wiedzieć
o danej miejscowości.
Ciężko mi się pisało o tym
Imielinie. Przecież nie są to moje
rodzinne strony, sprowadziłem się
tu w 1982 roku. Poza tym chyba
większość rodowitych imieloków
była (i nadal jest) przekonana, że
lepiej zna historię własnego miasta. Ale ta trudność dopingowała
mnie do wytężonej pracy. Efekt
przerósł moje najśmielsze oczekiwania. Książka o dziejach Imielina
(pt. „Szkic monograficzny miasta
Imielin), jaką wydałem w 1998 roku
w nakładzie tysiąca egzemplarzy za
swoje własne pieniądze, rozeszła
się błyskawicznie, w ciągu dwóch
tygodni i to w sklepie, który prowadziła moja żona. Połowę nakładu wykupiło miasto. To był spory
sukces. Nie spodziewałem się tego.
Kolejne dwa wznowienia, z rozszerzonym i poprawionym tekstem
również powtórzyły to osiągnięcie
(mowa o „Vademecum historycznym
miasta Imielin” z 2000 r., a także
o „Imielin. Zarys dziejów” z 2004
r.). Druga edycja mojej imielińskiej
historii miała sześćset egzemplarzy nakładu i rozeszła się w dwa
miesiące. Trzeci tom sprzedał się
w całości dopiero po pięciu latach.
Można więc powiedzieć, że moja
historia Imielina trafiła pod strzechy. Zagościła przynajmniej w co
drugim imielińskim domu (samo
miasto ma ok. 8 tys. mieszkańców). To spory sukces, który wpisał się w autentyczny głód wiedzy
o własnym regionie, korzeniach,
jaki nastąpił w latach 90.

– Potem dalej zgłębiałeś
historię swojego już Imielina…
– Tak, po latach stałem się ekspertem od jego dziejów. Ostatnio pojawiła się sprawa żydowskich wątków,
więc tu znowu służyłem pomocą –
napisałem książkę „Historia Żydów
Imielińskich” (2001 r.), której ukazały się dwa wydania. Zająłem się
też trudnym, powojennym okresem
dziejów – i tak powstała publikacja
„Na tropie Groma” (2009 r.) o ruchu
oporu na Ziemi Pszczyńskiej w 1946
roku. A „Martyrologium mieszkańców Imielina” (2016 r.) – które dosyć
długo czekało na druk – opracowałem z śp. księdzem dr Józefem Pielorzem z Imielina. „Ludzie z Ratusza”
(2010 r.) – to z kolei przypomnienie
włodarzy Imielina.
– Dodajmy, że imielińską
historię popularyzujesz nie
tylko w książkach, ale przede
wszystkim, i to chyba skuteczniej, w lokalnej prasie. Ile już
ukazało się odcinków przez te
wszystkie lata?
– A może i z pół tysiąca. Niektóre serie np. o imielińskiej poczcie
liczą po kilkanaście części. Różnie. Czasem wątki zamieszczane
w książkach rozwijałem w cyklach
artykułów. Zdarza się jednak, że
o części spraw piszę wyłącznie
w prasie. Pisywałem z resztą regularnie do każdej gazety, jaka na
stałe zagościła w Imielinie. Kolejno
była to „Rezonas”, potem „Pidło”,
następnie „Kurier Imieliński”, a później „Co tydzień”. Teraz zaś nawiązałem współpracę z kwartalnikiem
„Strony Ziemi Pszczyńskiej”. Warto
dodać, że popularyzowałem również
imielińskie dzieje w unikatowej już
„Encyklopedii Powiatu BieruńskoLędzińskiego” z 2010 r., w której
jestem autorem haseł związanych
z Imielinem.
– Ale łatwiej ci chyba przychodzi pisać o rodzinnej
Rudzie Śląskiej…
– To prawda. Niedawno opracowałem artykuł o Starej Kuźni, miejscowości należącej do obecnego
miasta Ruda Śląska, która wchodziła przecież w skład dawnego,
wielkiego powiatu pszczyńskiego,
a w 1954 roku została wchłonięta
przez miasto Nowy Bytom. I jest
dalej częścią tej historycznej krainy, Ziemi Pszczyńskiej, tak samo
jak Imielin.
Moja rodzinna okolica to ta stara
Ruda. Ruda Śląska. Jestem „właściwym” rudzianinem, można tak to
ująć. Pozostałe dzielnice, to jakby
inne, nieco różniące się od siebie
śląskie światy: Kochłowice, Wirek,
Halemba, Kłodnica, Chebzie, Godula, Bykowina, Orzegów, Czarny Las,
Nowy Bytom, Bielszowice… To
niemal 140-tysięczne miasto nigdy
zresztą nie stworzyło spójnej całości, to raczej zlepek 11 osobnych
dzielnic.
– Popularyzowałeś także
postać śląskiego pisarza Albina Siekierskiego, pochodzącego z Imielina (jego autorstwa
jest serial „Blisko, coraz bli-

żej” z lat 80. toczący się częściowo i realizowany na Ziemi
Pszczyńskiej). Ocaliłeś część
jego dorobku pisarskiego,
dokumentacji z nim związanej, którą przekazałeś do imielińskiej biblioteki. Starałeś
się przywrócić do zbiorowej
pamięci Siekierskiego zakładając stowarzyszenie jego
imienia, sprowadzając teatr
z Ornontowic, który wystawił
w Imielinie dwie sztuki autorstwa Siekierskiego: „Szarawark” i „Domek z ogródkiem”.
– Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne im. Albina Siekierskiego,
o którym mówisz – i zresztą też kiedyś pisałeś obszernie w miesięczniku „Śląsk” – jest obecnie w likwidacji. Jestem jego ostatnim prezesem.
Niestety, ze względu na wiek i zdrowie, brak mi już sił do efektywnego
angażowania się w działalność społeczną. To co mówisz jest prawdą.
Tak, starałem się pobudzić pamięć
zbiorową mieszkańców Imielina
i nie pozwolić, by postać Albina Siekierskiego odeszła tu w zapomnienie. Nie wiem, czy się udało…
– Nad czym obecnie pracujesz?
– Właściwie to już napisałem książę o dziełach, głównie tych sakralnych, Ludwiga Schneidera, uznanego śląskiego architekta. Wydawca,
pan redaktor Grzegorz Grzegorek
z Katowic, finiszuje prace nad edycją, będzie to publikacja albumowa
– jej głównym walorem są zdjęcia
i pionierska próba zebrania całości
dorobku tego architekta – ma się
ona ukazać jeszcze w tym półroczu. W naszym powiecie Schneider
zaprojektował kościół w Bojszowach.
Innym przykładem jego twórczości
jest kościół Brzeźcach koło Pszczyny, potężna bazylika w Rybniku,
kościół w katowickim Załężu, czy
świątynie w mojej rodzinnej Rudzie
Śląskiej – w Wirku i w Kochłowicach.
W sumie omawiam ok. 60 realizacji
Schneidera, tych znanych i mniej
znanych. Materiały do książki o nim
gromadziłem w zasadzie przez całe
życie, podobnie jak to było w przypadku publikacji o górskich schroniskach, gdzie zaczęło się od niewinnego zbioru pocztówek.
– A czego sobie życzy laureat Clemensa?
– Dożyć książki o Ludwiku Schneiderze. Bardzo bym chciał doczekać
jej wydania i promocji. To dzieło
mojego życia.
– Jakie były reakcje na przyznanie Ci nagrody?
– Gratulacje – a nie było im końca
– spływały do mnie przez cały dzień,
jak tylko rozeszła się informacja
o tym, że dostałem pismo ze Starostwa. Dzwonili pracownicy biblioteki
w Imielinie, urzędu miasta… Wszyscy z dobrym słowem.
– Chyba Ci się to należało,
Przyjacielu. Wreszcie…
– To samo powiedzieli mi pracownicy biblioteki…
Rozmawiał: Grzegorz Sztoler
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Duchowny katolicki, urodzony 21
października 1952 roku w Chorzowie.
Święcenia kapłańskie przyjął 23 marca
1978 w Katowicach. Wikary w parafii
Opatrzności Bożej w Zawodziu (19851987). Budowniczy kościoła na osiedlu
Odrodzenia, administrator i od 1990
roku proboszcz parafii Najświętszego
Ciała i Krwi Chrystusa w KatowicachPiotrowicach. W latach 1997-2013

proboszcz parafii Najświętszej Maryi
Panny Królowej Aniołów w Chudowie.
W 2013 roku objął urząd proboszcza parafii św. Bartłomieja Apostoła
w Bieruniu Starym i dziekana Dekanatu Bieruń. Od 2015 roku kustosz bieruńskiego Sanktuarium św. Walentego.
W 2018 roku dekretem arcybiskupa
Wiktora Skworca mianowany kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej

w Katowicach. W 2019 roku przeszedł
na emeryturę.
Kapituła doceniła jego wieloletnie
zaangażowanie w ratowanie najcenniejszego zabytku Bierunia i powiatu bieruńsko-lędzińskiego – drewnianego kościoła
św. Walentego, należącego do parafii św.
Bartłomieja Apostoła w Bieruniu Starym,
który 13 lutego 2015 roku został podniesiony do godności sanktuarium. Dzięki

konsekwentnemu działaniu jego pierwszego kustosza, jego skutecznym zabiegom o zewnętrzne środki finansowe,
niezbędne do renowacji świątyni, współpracy z instytucjami chroniącymi zabytki
i współdziałaniu z lokalnymi samorządami oraz wyzwoleniu ofiarności parafian
zostało ono gruntownie wyremontowane
i zabezpieczone przed niszczącym działaniem żywiołów i czasu.

Dzielcie się radością
płynącą z wiary…
Rozmowa z ks. kanonikiem
JANUSZEM KWAPISZEWSKIM

– Nurtuje mnie jeszcze jedno
pytanie, jak zostaje się kanonikiem … i do tego gremialnym? No i może proszę o krótkie wyjaśnienie, co kryje się
za tym tytułem?
– Na pierwszą część pytania
odpowiedź jest bardzo krótka:
kanonika – zarówno gremialnego jak i honorowego – mianuje
biskup diecezji. Zgodnie z przepisami Prawa Kanonicznego kapitułę
katedralną powołuje do istnienia
Stolica Apostolska, a poszczególnych kanoników mianuje biskup
diecezji. Nasza katowicka kapituła katedralna została ustanowiona
przez papieża Piusa XI bullą Divi-

na disponente clementia z dnia 22
stycznia 1926 roku. Według Statutu
Kapituły Katedralnej Katowickiej
z 17 listopada 2006 r. kapituła kanoników stanowi kolegium kapłanów,
którego zadaniem jest sprawowanie bardziej uroczystych czynności
liturgicznych w kościele katedralnym oraz wypełnia zadania zlecone
jej przez prawo lub przez biskupa
diecezjalnego (Kodeks Prawa Kanonicznego kanony 503-510). W skład
naszej Kapituły wchodzi 12 kanoników gremialnych oraz kanonicy
honorowi w liczbie nieokreślonej.
– W 2013 roku objął ksiądz
urząd proboszcza parafii św.
Bartłomieja Apostoła i dziekana dekanatu Bieruń, co
było wcześniej?
– Wcześniej były inne placówki
duszpasterskie. Pierwsza z nich, tuż
po święceniach kapłańskich, które
przyjąłem w 1978 roku, to parafia
św. Antoniego Padewskiego w Katowicach-Dąbrówce Małej. Stamtąd
zostałem przeniesiony do parafii
Wszystkich Świętych w Jastrzębiu Zdroju-Szerokiej, a następnie do Katowic-Zawodzia (parafia
Opatrzności Bożej). Na tej parafii
zakończył się etap posługi wikariuszowskiej. Od 1987 roku kolejnych
10 lat spędziłem w Katowicach-Piotrowicach, gdzie moim zadaniem
było stworzenie nowej parafii oraz
podjęcie budowy nowego zespołu
sakralnego z kościołem na Osiedlu
Odrodzenia. W 1997 roku podjąłem
posługę proboszcza w parafii NMP
Królowej Aniołów w Chudowie, skąd
po 16 latach dane mi było pojawić
się w Bieruniu Starym u św. Bartłomieja i św. Walentego.
– A, jak przyjęli księdza bierunianie?
– Mogę, bez jakichkolwiek „umizgów” w stronę starobieruńskich
parafian, stwierdzić, że od pierw-

szych dni pobytu w Bieruniu byłem
„u siebie”. A to z pewnością dzięki
ogromnemu sercu mieszkańców
tej parafii oraz ludzi, których tutaj
dane mi było spotkać.
– Z których swoich dokonań
jest ksiądz najbardziej zadowolony, co uważa za szczególnie cenne w odniesieniu
do czasu spędzonego w Bieruniu?
– Dla każdego duszpasterza
sprawą pierwszą i najważniejszą
jest dobro duchowe wiernych.
Wszystko inne jest uzupełnieniem realizacji tego pierwszego
zadania. Cieszyło mnie zatroskanie parafian o ich duchowy rozwój. Cieszyła troska o kapłanów,
czego znakiem była stała modlitwa w ich intencji. Cieszyły dobre
i ubogacające życie parafii inicjatywy. Cieszyłem się także tym,
że w sprawach gospodarczych
nie byłem pozostawiony samemu
sobie. No i oczywiście nie sposób
nie wspomnieć ukoronowania starań o ustanowienie w Walencinku
sanktuarium oraz wysiłków związanych z jego renowacją.
– Z sentymentem wspominam wszystkie nasze rozmowy, nawet te najkrótsze. Jest
ksiądz niebywałym erudytą, człowiekiem wrażliwym
i empatycznym – to pomaga?
– Dziękuję za miłe słowa – podobną opinię mógłbym wydać o prowadzącym dzisiejszą rozmowę. Myślę,
że byłem i pozostałem najzwyczajniejszym kapłanem, który – wykorzystując Bożą łaskę – na miarę
swoich możliwości, stara się być
blisko tych, do których Bóg go posyła. Ile okazji zmarnowałem – to
prawdopodobnie wyliczy mi Pan
Bóg podczas rozliczania mojego
życia; mimo wszystko liczę na Jego
miłosierdzie.

ZDJĘCIE: M. ORZEŁ

– Wielu duchownych na etapie młodzieńczego życia spotkało kapłana, który ich zainspirował do „bycia księdzem”.
Czy w przypadku Janusza
Kwapiszewskiego było podobnie? A może już od dziecka
wiedział ksiądz, że zostanie
kapłanem, może ostatecznie
była to jakaś nagła decyzja
– efekt olśnienia?
– Myślę, że wielu chłopców we
wczesnym wieku szkolnym marzy
o tym, aby zostać księdzem. Z biegiem lat marzenie to ustępuje miejsca innym życiowym planom. Czy
dla niektórych jest to pierwszy
znak Bożego wezwania? Nie wiem!
Kiedy po ukończeniu szkoły podstawowej zdecydowałem się na
kontynuację nauki w „ogólniaku”, to
gdzieś w planach była chęć realizacji kapłańskiego powołania. Nie byłbym w stanie powiedzieć, czy związane to było z posługą konkretnego
kapłana, który stanął na drodze
mojego życia. Ostateczna decyzja,
związana z wyborem kapłaństwa,
nastąpiła dopiero po zdanej maturze. Potem czas seminarium, gdzie
świadomość powołania i chęć jego
realizacji dojrzewała.

– Mieszkańcy Bierunia
zaakceptowali księdza bez
reszty. Sanktuarium rozkwitło. Co chciałby ks. kanonik na
zakończenie przekazać swoim
byłym parafianom?
– Moi Drodzy Parafianie i pozostali Mieszkańcy Bierunia! Pozostaniecie w moim sercu i pamięci.
Byłem z Wami krótko, ale ten krótki
czas był dla mnie ogromnie ważny,

podobnie jak ważny był czas kapłańskiej posługi w innych wspólnotach
parafialnych. Bądźcie wierni ewangelicznym ideałom. Dzielcie się
radością płynącą z wiary i przynależności do chrystusowego Kościoła. A Waszych Patronów nieustannie
„atakujcie” swoją modlitwą z głęboką wiarą, że nie pozostawią Was
bez orędownictwa.
rozmawiał: Zdzisław Kantor
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Powiat
na 5
Był kolejną odsłoną wakacyjnej imprezy rowerowej „Korona powiatu do zdobycia”. Tego
roku, za sprawą koronawirusowej epidemii, odbyła się ona
w oparciu o dostosowany do
warunków i obostrzeń sanitarnych nowy regulamin.
Zaproponowaliśmy połączenie
pasji kolarskiej z możliwością jaką
daje każdy smartfon – fotografowaniem. Było też zdecydowanie
więcej czasu na realizację wypraw,
bo do dyspozycji uczestników był
cały sierpień. Dzięki temu biorący
udział w naszym rowerowym wydarzeniu byli bezpieczniejsi i mieli
więcej swobody w planowaniu swoich przejazdów. Na naszych wiatach pojawiły się tabliczki identyfi-

kacyjne, które pomagały uczestnikom „Powiatu na 5” dokumentować
odwiedzone miejsca. Tradycyjnie
zaprosiliśmy Was do wszystkich
gmin naszego powiatu. W przedsięwzięciu uczestniczyło 300 osób,
w znakomitej większości z terenu
powiatu, pojedynczo i w grupach
– najczęściej rodzinnie. Wielu
odwiedziło wszystkie powiatowe
wiaty rowerowe, niektórzy nawet
wielokrotnie. Nadesłaliście mnóstwo zdjęć, z których staraliśmy
się wybrać najciekawsze, te prezentujemy w naszej fotorelacji.
Jesteście wielcy! Dziękujemy za
liczny udział, za Wasze fotografie,
uznanie i wszystkie dobre słowa,
które padają, kiedy odbieracie
nagrody. Do zobaczenia już za niespełna rok! (WPKiS)

wrzesień 2020 r. |
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Uczniowie wrócili do szkół
Po zawieszeniu w ubiegłym roku
szkolnym przez Ministra Edukacji Narodowej zajęć dydaktycznowychowawczych w placówkach
oświatowych, wprowadzonym na
skutek zaistniałej sytuacji epi-

„Zdalna Szkoła”
– wsparcie dla uczniów i dla nauczycieli
w procesie kształcenia zdalnego
Powiat Bieruńsko-Lędziński pozyskał środki w wysokości 78 938,30 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” na realizację
projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. W ramach przyznanego
dofinansowania zakupiono łącznie 23 laptopy wraz z oprogramowaniem dla
Liceum Ogólnokształcącego w Bieruniu im. Powstańców Śląskich, Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu i Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach.
Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020. Projekt był odpowiedzią Ministerstwa Cyfryzacji na sytuację
szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Polski stanu epidemii,
spowodowanym zakażeniami koronawirusem.
W ramach ww. projektu samorządy mogły aplikować o różne kwoty dofinansowania, gdyż jego wysokość zależała od liczby uczniów w danym samorządzie. Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, łącznie przeznaczono na ww. cel
186 milionów złotych. Wnioski o dofinansowanie złożyło 2786 spośród 2790
samorządów. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

demiologicznej, nowy rok szkolny rozpoczął się w powiatowych
szkołach ponadpodstawowych
w tradycyjnym wariancie funkcjonowania szkół. Epidemia wymusiła
na dyrektorach placówek oświa-

towych opracowanie i wdrożenie
specjalnych wewnętrznych procedur bezpieczeństwa, związanych
z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa
COVID-19 w szkołach. (WE)

Funkcjonowanie ponadpodstawowych szkół powiatowych
w warunkach trwającej sytuacji epidemiologicznej
Od 1 września br. powiatowe placówki oświatowe działają zgodnie z aktualnymi wytycznymi
opracowanymi wspólnie przez Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej i Głównego
Inspektora Sanitarnego. Wytyczne te zawierają
ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in.
z organizacją zajęć w szkole, wydawaniem
posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją
pomieszczeń i powierzchni, czy z postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia
u uczniów i pracowników szkoły.
W każdej z naszych szkół funkcjonują procedury bezpieczeństwa w oparciu o ww. wytyczne. Przykładowo
w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu powołano szkolnego koordynatora bezpieczeństwa epidemicznego, którym
został jeden z nauczycieli. W Powiatowym Zespole Szkół
w Lędzinach szkolna szatnia jest zamknięta w okresie
letnio-jesiennym, zaś w bibliotece wyznaczono oddzielne
strefy komunikacyjne, dla osoby oczekującej na wypożyczenie, oddającej książkę, czy też do składowania książek
poddanych dezynfekcji i okresowej kwarantannie. W Liceum Ogólnokształcącym w Bieruniu szatnia udostępniana
jest uczniom szkoły na zasadzie dobrowolności.
Oprócz zapewnienia szkołom niezbędnych środków
ochrony, powiat bieruńsko-lędziński jako organ prowadzący, w trosce o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli
i innych pracowników szkół, umożliwił dyrektorom placówek zakup specjalnych kamer termowizyjnych, mierzących temperaturę ciała osób wchodzących do szkoły.
Zakup i montaż kamer był konsekwencją decyzji wydanej

Wyniki egzaminu
maturalnego 2020
W roku szkolnym 2019/2020 w czerwcu do egzaminu maturalnego przystąpiło
łącznie 206 absolwentów. Tego roku ze
względu na sytuację zagrożenia epidemicznego uczniowie nie zdawali egzaminów ustnych. W czerwcowym terminie
głównym maturę zdało 151 absolwentów.
Uczniowie, którzy nie zdali egzaminu
maturalnego w tym terminie, mieli możliwość podejścia do egzaminów w terminie
poprawkowym 8 września. Ostateczne
wyniki tegorocznych matur, po uwzględnieniu wyników egzaminu poprawkowego,
poznamy 30 września.
Zdawalność tegorocznej matury, przeprowadzonej w warunkach reżimu sanitarnego, bez uwzględnienia wyników egzaminów
poprawkowych, kształtuje się w szkołach
powiatowych na poziomie 73%, podobnie
jak w całym kraju, na co mogło mieć przełożenie kształcenie w systemie zdalnym,
które trwało od marca do końca roku szkolnego 2019/2020.
Zdawalność egzaminu dojrzałości
w woj. śląskim w liceach ogólnokształcącym wyniosła 80%, a w technikum 64%.
Z kolei zdawalność egzaminu maturalnego
w Polsce w przypadku liceów ogólnokształcących wyniosła 81%, natomiast w technikach 62%.

przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego dotyczącej nakazu objęcia m. in. szkół powiatowych codziennym pomiarem temperatury ciała wszystkich osób wchodzących na ich teren. Wydana decyzja
umożliwia powiatowi podejmowanie działań zmierzających do maksymalnego obniżenia ryzyka zachorowania
poprzez podjęcie stosownych środków ostrożności.
Ze względu na sytuację epidemiologiczną, w zależności od wzrostu liczby zachorowań w regionie czy też
ewentualnego odkrycia ogniska zakażenia w szkole
są możliwe 3. różne warianty kształcenia: tradycyjny,
mieszany (hybrydowy) lub zdalny. Zgodnie z przyjętymi wytycznymi, dyrektor szkoły decyduje o ewentualnej zmianie wariantu kształceniu, po uprzedniej
pozytywnej opinii lokalnej Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej, a także w porozumieniu z organem
prowadzącym. Tym samym w celu szybkiego reagowania w sytuacji zagrożenia zakażeniem konieczna jest
sprawna współpraca ze służbami sanitarnymi, organem prowadzącym, kuratorium oświaty i rodzicami.
W przypadku przejścia na zdalny wariant kształcenia, szkoły mają do swojej dyspozycji laptopy, zakupione przez powiat na potrzeby kształcenia na odległość
w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła
– wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Założeniem projektu jest aby sprzęt służył, zależnie od
potrzeb, uczniom i nauczycielom na czas zdalnej nauki.
Powiat pozyskał na ten cel środki w wysokości
78 938,30 zł.

Nabór na rok szkolny
2020/2021
W powiatowych szkołach ponadpodstawowych w bieżącym
roku szkolnym w klasach pierwszych w liceum, technikach
i branżowych szkołach I stopnia uczyć się będzie łącznie 388
uczniów (stan na 1 września br.). W wyniku tegorocznej rekrutacji powstało łącznie 14 oddziałów w klasach pierwszych.
W Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich Bieruniu
– 4 oddziały; w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu
– 6 oddziałów (4 w technikum i 2 w branżowej szkole I stopnia);
Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach – 4 oddziały (3 w technikum i 1 w branżowej szkole I stopnia).

Awans zawodowy
nauczycieli
26 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym w Bieruniu odbyły się
postępowania egzaminacyjne dla nauczycieli placówek oświatowych, dla których powiat bieruńsko-lędziński jest organem
prowadzącym, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego. Wyższy stopień awansu zawodowego uzyskały
trzy panie: Dagmara Parzych (nauczyciel matematyki, informatyki i zawodowych przedmiotów informatycznych), Sylwia
Kurtycz (nauczyciel matematyki) i Barbara Odelga (nauczyciel
bibliotekarz), uczące w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu,
a także pedagog, logopeda Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bieruniu Aleksandra Ziajka. Serdecznie gratulujemy!
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Koronawirusowa epidemia i obowiązujące przepisy sanitarno-epidemiczne wymusiły kilkumiesięczną przerwę w realizacji przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych. Nie mogły odbywać się imprezy modelarskie, masowe biegi, czy wszelkie inne zawody sportowe i zajęcia rekreacyjne. Pomimo
wstępnych obaw i problemów z nastaniem lata imprezy ruszyły!

„Opty Race” na dobry początek

Modelarze też startują

Pierwszą imprezą zrealizowaną
po złagodzeniu restrykcji epidemicznych były zorganizowane
dopiero 4 i 5 lipca br. ogólnopolskie regaty żeglarskie „Opty
Race” 2020, które powiat dofinansował w ramach rozstrzygniętego już 13 marca konkursu
na wspieranie zadań w zakresie
wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej. Ich organizatorem tradycyjnie był YC „Opty”
z Chełmu Śląskiego.

29 sierpnia na terenie lotniska
modelarskiego przy ulicy Oficerskiej w Lędzinach odbyły się
XI Powiatowe Zawody Modeli
Akrobacyjnych.

ZDJĘCIA: YC OPTY

Pomimo obaw wiążących się z epidemicznymi obostrzeniami i początkowo bezwietrznej pogody – działo
się! Sobotnie popołudnie i niedziela obfitowały w żeglarskie emocje.
Dopisało słońce i wiatr. Rywalizowano w 3. klasach: Omega, katamarany i open. Rozegrano Puchar
Śląska w klasie Omega. Szczególnie dopisały załogi ze Śląska, opol-

W zawodach, które rozegrano w 3.
konkurencjach, brali udział modelarze całego powiatu bieruńskolędzińskiego oraz z Bielska Białej,
Mikołowa i Tychów. W konkurencji
szybowców Rc zwyciężył Maciej
Jura, kolejne miejsca zajęli Piotr
Ryguła i Wojciech Chrząszcz. Pierwsze miejsce w Konkurencji modeli
akrobacyjnych zajął również Maciej
Jura, drugie Marian Kalina, a trzecie Zdzisław Gabryś. W konkurencji
skiego i mazowieckiego. Sobotniego
wieczora zagrał żeglarzom Drake
Sea Folk Group. Najlepsi na mecie,
odbywających się na zalewie dziećkowickim regat, okazali się: Jakub

modeli Aircombat ponownie triumfował Maciej Jura, a za nim uplasowali
się Lev Khukhrianskyi (2) i Kacper
Mrozek. Zwycięzcy otrzymali puchary, medale, dyplomy oraz upominki
rzeczowe ufundowane przez powiat
bieruńsko-lędziński. Nagrody wręczyli starosta Bernard Bednorz,
prezes ZP LOK Franciszek Musioł,
sędzia główny zawodów Artur Pieczka oraz prezes LOK Bieruń Wojciech
Mrozek. Zawody przebiegały w sportowej atmosferze, ale przy zachowaniu wszystkich warunków ostrożności oraz sprzyjającej lotom pogodzie.
Największe emocje wśród obserwatorów wzbudziły walki powietrzne
modeli Aircombat.

Midor, Katarzyna Minoł i Błażej
Kaczorowski (Omega), Tomasz Pardel i Katarzyna Kędzierska-Pardel
(katamarany) i Grzegorz Bieniek
(Open). Zwycięzcom gratulujemy!

Od 11 do 13 września br. dziećkowicki zbiornik
zaroił się łódkami. Młodzi żeglarze rywalizowali
w Otwartych Mistrzostwach Śląska (o Puchar
Wójta Gminy Chełm Śląski) w klasach: Optymist
„A” i „B”, Laser 4, 7 i Laser Radial oraz Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w klasie
Optymist gr. „B” do lat 13, województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego.
Organizatorem regat był Uczniowski Klub Sportowy
SILESIA-OPTY z Chełmu Śląskiego, wsparty organizacyjnie przez „dorosły” YC OPTY. Dopisali zawodnicy,
dopisała wrześniowa aura. Rywalizująca w regatach
młodzież, nie tylko uczestniczyła w zawodach, ale również w programie integracyjnym przygotowanym przez
organizatorów. W Międzywojewódzkich Mistrzostwach
Młodzików wyniki końcowe w klasie „Optimist” dziewcząt były następujące: 1. Turniak Julia (2008) – UKS

Żeglarz Wrocław, 2. Julia Kaczmarska (2008) – KS YC
Bergline Wrocław, 3. Zofia Matyszkiewicz (2008) – UKS
SILESIA-OPTY Chełm Śląski; wyniki końcowe klasy
„Optimist” chłopców: 1. Piotr Harnasz (2009), 2. Karol
Gaj (2007), 3. Wojciech Wójcik (2008) – wszyscy TS Kuźnia Rybnik.
Puchar Wójta Gminy Chełm Śląski – Otwarte Mistrzostwa Śląska wyniki w klasie Laser 4,7: 1. Piotr Grabski
(2005) – SYC Zefir Drakkar Poraj, 2. Wiktoria Grima
(2005) – TS Kuźnia Rybnik, 3. Malwina Kowalczyk (2003)
– JK Pogoria III Dąbrowa Górnicza; wyniki klasy Laser
Radial: 1. Leon Gniadek (2004) – KŻ Horn Kraków, 2.
Iga Marcisz (2004) – TS Kuźnia Rybnik, Natalia Krysta
(2004) – UKS Wiking Zarzecze; wyniki klasy Optimist:
1. Danuta Grudzień (2006) – UKS SILESIA-OPTY Chełm
Śląski, 2. Karol Rusin (2006) – KW LOK Garland Gliwice, 3. Wiktoria Sajdak (2006) – Stowarzyszenie Marina
Poraj. (Silesia-Op.)

ZDJĘCIA: ZP LOK

Optymisty i Lasery na Dziećkowicach

Spośród oferentów, których imprezy zostały zakwalifikowane do
dofinansowania w ramach konkursu zadań w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej ogłoszonego przez powiat, dwóch
podjęło decyzję o rezygnacji z organizacji planowanego przedsięwzięcia. Niemniej do końca roku ma zostać zrealizowanych 8. pozostałych
wydarzeń sportowo-rekreacyjnych. (red.)
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W dniach 05-06.09.2020 r. na
hali widowiskowo-sportowej
w Imielinie odbyły się Otwarte
Mistrzostwa Śląska i Ogólnopolskie Zawody Grup Rekreacyjnych OZG.
W zawodach wzięło udział ponad
160 zawodniczek z 11 klubów.
Uczniowski Klub Sportowy „ENERGIA” Imielin po raz pierwszy był
gospodarzem turnieju tak wysokiej
rangi. Zawody odbyły się niestety
bez udziału publiczności, ale dzięki transmisji on-line każdy mógł
obejrzeć zmagania zawodniczek,
które prezentowały się w ukła-

dach tanecznych i z przyborami.
Ciężka praca zawodniczek UKS
„ENERGIA” przyniosła rezultaty
w postaci tytułów Mistrzyń i Wicemistrzyń Śląska! Pierwsze miejsca
w poszczególnych grupach wiekowych zajęły: Żaneta Hudzikowska
(2012 A), Zuzanna Ochabowicz
(2013 A), Karina Stolarz (2014 A),
Livia Demarczyk (2015 A), Hanna
Rabczak (2010 B), Marta Bednarska (2009-2008 B); miejsca drugie:
Małgorzata Pielorz (2014 A), Hanna
Wisiorek (2011 A) w układzie
tanecznym, 2009 -2008 B – Marta
Kurek (2009-2008 B) i trzecie Antonina Skiba (2009-2008 B). (red)

ZDJĘCIA: UKS ENERGIA IMIELIN

Rywalizują gimnastyczki

Mistrzostwa Polski Młodzików w Badmintonie za nami!

Są one najważniejszym rangą turniejem
w kategorii młodzika do lat 15 rozgrywanym
w naszym kraju. W turnieju wzięło udział
blisko 150 najlepszych zawodników z całej
Polski. Był rozgrywany w trudnym okresie
pandemii z zachowaniem pełnego reżimu
sanitarnego. Pierwszy raz impreza rangi
Mistrzostw Polski gościła w Bieruniu. Choć
młodzieżowy, miał bieruński turniej rekordową oglądalność na kanale YouTobe.
Złoto, srebro i dwa brązy to turniejowy
dorobek zawodniczek i zawodników UKS
Unia Bieruń. Złoty medal w grze podwójnej
zdobyła para Anna Czuchra-Julia Piwowar.
W grze pojedynczej, po bardzo zaciętym
finałowym meczu zwyciężyła Julia Piwowar,
której minimalnie uległa jej deblowa partnerka Anna Czuchra. Do zawodniczek UKS Unia
Bieruń trafiły tytuły Mistrzyni i Wicemistrzyni Polski. Dwa brązowe medale, w grze pojedynczej i grze mieszanej w parze z Michałem
Melaniukiem, zdobyła Kinga Stokfisz.
Mistrzostwa Polski Młodzików w Badmintonie odbyły się ze wsparciem powiatu
bieruńsko-lędzińskiego. Wystąpiła w nich
duża grupa zawodników bieruńskiego UKSu. Anna Czuchra, Emilia Jochacy, Karolina
Kostyra, Kinga Król, Laura Płoszczyca, Kinga
Stokfisz, Wiktor Cierpisz, Wojciech Nych,
Jakub Słupczewski, Filip Zioła przez ostatnie miesiące bardzo mocno przygotowywali
się do tego turnieju, a na boisku wykazali się
wielką wolą walki i zostawili kawał serca.
Gratulacje! (red)

ZDJĘCIA: UKS BIERUŃ

Od 3 do 6 września br. w hali sportowej
BOSiR przy ul. Warszawskiej 294 rozegrane zostały Mistrzostwa Polski Młodzików w Badmintonie Bieruń 2020,
których organizatorem był Uczniowski
Klub Sportowy Unia Bieruń.
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Nowy parking przy PZS w Bieruniu
wany, ogrodzony parking powstaje
w technologii uniwersalnej ekokraty, która pozwala zachować walory
retencyjne terenu. Plac parkingowy
będzie ogrodzony i monitorowany.
Uporządkowana zostanie otaczająca
go zieleń. Prace mają zostać ukończone do połowy października.
C a ł ko w i t y ko s z t i n w e stycji zamknie się kwotą
1 151 000,00 zł.

ZDJĘCIA: Z. KANTOR

Wakacje to najlepszy czas na
szkolne inwestycje. 7 lipca Zarząd
Powiatu podpisał umowę na budowę parkingu zlokalizowanego przy
Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu, a tydzień później przekazany
został wykonawcy plac budowy.
Przed budynkiem bieruńskiego
PZS będzie 55 miejsc postojowych,
w tym dwa miejsca postojowe dla
osób niepełnosprawnych. Monitoro-

XXII Powiatowe
zawody
szybowców klasy
rzutki, F1-A1/2,
F1-A1, Rc

Zgodnie z regulaminem rozegrano po dwie konkurencje w każdej
kategorii, w których brało udział
16 zawodników, startujących 27.
modelami. W kategorii rzutki zwyciężył Witold Miliński – SP nr 35
Tychy, kolejne miejsca zajęli Milena Richter – Przedszkole Bieruń
i Wojciech Miliński – Przedszkole
nr 26 Tychy. W kategorii szybowce F1-A1/2 na podium znaleźli się
Nazari Khukhrianskyj – SP nr 3
Bieruń (1 miejsce), Filip Chrząszcz
– SP nr 3 Bieruń (2), Mikołaj Milczanowski – SP nr 3 Lędziny (3);
w kategorii szybowce F1-A1 najlepszy okazał się Jakub Komandera
– SP nr 1 Imielin oraz Wiktor Lisz-

ka – SP nr 1 Kopciowice (2), Lev
Khukhrianskyj – SP nr 3 Bieruń (3);
w kategorii „OPEN” kolejne miejsca
zajęli Wojciech Chrząszcz – Bieruń
(1), Maciej Jura Jaworze – Bielsko
Biała (2), Lev Khukhrianskyj – SP
nr 3 Bieruń (3).
Warto podkreślić, że przy słonecznej pogodzie można było
podziwiać długie, wspaniałe loty.
W czasie przerwy między startami
odbyły się pokazy modeli makiet
samolotów i helikopterów zbudowanych w klubach LOK w Lędzinach,
Bieruniu oraz Imielinie. Zawodnikom towarzyszyła liczna grupa
rodziców i opiekunów, która dopingowała swoje pociechy.
Zwycięzcy otrzymali puchary,
medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe, ufundowane przez powiat
bieruńsko-lędziński, które wręczyli członek zarządu powiatu Jerzy
Mantaj, prezes ZP LOK Franciszek
Musioł, prezes modelarni LOK
w Bieruniu Wojciech Mrozek oraz
sędzia główny zawodów Marek
Lizak. (red.)

W trosce o zapewnienie należytej ochrony wszystkich osób wchodzących
i przemieszczających się po budynku Starostwa Powiatowego w Bieruniu i jego
jednostkach organizacyjnych, przed zakażeniem się wirusem SARS-Co V-2, tak
by poprzez obecność w zakładzie nie doszło do narażenia ich życia i zdrowia,
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny nakazał objęcie codziennym pomiarem temperatury ciała wszystkie osoby wchodzące na teren Starostwa w Bieruniu (ul. Św. Kingi 1) i jego jednostek organizacyjnych tj: Liceum
Ogólnokształcącego w Bieruniu (ul. Licealna 17), Powiatowego Zespołu Szkół
w Bieruniu (ul. Granitowa 130), Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach (ul.
Pokoju 4), Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bieruniu (ul. Granitowa
130), Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bieruniu Filia w Lędzinach (ul.
Lędzińska 24), Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Lędzinach (ul.
Lędzińska 24), Centrum Usług Społecznych w Lędzinach (ul. Lędzińska 24a),
Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu (ul. Warszawska 168).

ZDJĘCIE: ZP LOK

19 września na lotnisku modelarskim w Lędzinach odbyły się
XXII Powiatowe zawody modeli
szybowców klasy– rzutki, F1A1/2, F1-A1 oraz Rc. Uczestniczyła młodzież szkół podstawowych powiatu bieruńskolędzińskiego, Bielska-Jaworze,
Tychów.

Prewencyjne
mierzenie temperatury

Mierzenie temperatury
odbywa się za pomocą
kamery termowizyjnej
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LISTA JEDNOSTE
Lista jednostek nieodpłatnego
poradnictwa utworzona zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie
obywatelskim oraz edukacji
prawnej.
Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych,
jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek
prowadzących działalność pożytku
publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania
z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych
przepisów. Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, zakresie
poradnictwa, adresach i danych
kontaktowych, w tym o stronach
internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do
usługi.
Na poniższym wykazie ujęto
także krajowe infolinie tematyczne
i innych formach porad świadczonych za pośrednictwem komunikacji
elektronicznej (patrz § 5 ust. 4 pkt 2
rozporządzenia), jako formy poradnictwa również łatwo dostępnego
dla mieszkańców powiatu. Aktualne
i rzeczywiste dane zostały podane
jako ostatnie w danej kategorii tematycznej.

RODZINNE
1. P owiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie – Poradnictwo rodzinne/
ul. Lędzińska 24, 43-143 Lędziny/(32) 324 08 16/Pn: 7:30 – 17:00
Wt – Czw: 7:30 – 15:30 Pt: 7:30
–14:00/ sekretariat@pcprledziny.
pl, www.pcpr.powiatbl.pl – Zasięg
Powiat Bieruńsko-Lędziński.

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach – Poradnictwo
psychologiczne/ ul. Sierpowa 38,
43-220 Świerczyniec/ (32) 328 93
05/ Pn: 7:30 – 17:00 Wt – Czw: 7:30
– 15:30 Pt: 7:30 – 14:00/ kontakt@
gops.bojszowy.pl / Zasięg Gmina
Bojszowy

13. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach– Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej/ ul. Lędzińska 47, 43-143
Lędziny/ (32) 216 67 91/ Pn: 7:30
– 17:00 Wt – Czw: 7:30 – 15:30 Pt:
7:30 – 14:00/ mops@mopsledziny.pl / Zasięg Gmina Lędziny

6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach– Poradnictwo
psychologiczne/ ul. Lędzińska 47,
43-143 Lędziny/ (32) 216 67 91/
Pn: 7:30 – 17:00. Wt – Czw: 7:30
– 15:30 Pt: 7:30 – 14:00/ mops@
mopsledziny.pl/ Zasięg Gmina
Lędziny

14. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim–
Poradnictwo z zakresu pomocy
społecznej/ ul. Techników 18, 41403 Chełm Śląski/ (32) 225 76 95/
Pn: 7:30 – 15:30 Wt: 7:30 – 17:00
Śr – Czw: 7:30 – 15:30 Pt: 7:30
– 14:00/ biuro@gops.chelmsl.pl /
Zasięg Gmina Chełm Śląski

7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim – Poradnictwo psychologiczne/ ul. Techników 18, 41-403 Chełm Śląski/(32)
225 76 95/ Pn: 7:30 – 15:30 Wt: 7:30
– 17:00 Śr – Czw: 7:30 – 15:30 Pt:
7:30 – 14:00/biuro@gops.chelmsl.
pl / Zasięg Gmina Chełm Śląski
8. M iejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielinie – Poradnictwo
psychologiczne/ ul. Imielińska
87, 41-407 Imielin/ (32) 225 57 46/
Pn: 7:30 – 17:00, Wt – Czw: 7:30
– 15:30 Pt: 7:30 – 14:00/ biuro@
mopsimielin.pl / Zasięg Gmina
Imielin
9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu – Poradnictwo psychologiczne/ ul. Jagiełły 1, 43-155
Bieruń/ (32) 216 21 76/ Pn: 7:30
– 17:00, Wt – Czw: 7:30 – 15:30 Pt:
7:30 – 14:00/ sekretariat@mops.
bierun.pl / Zasięg Gmina Bieruń

PEDAGOGICZNE

2. Fundacja „Fastryga” / ul. Hołdunowska 70a, 43-143 Lędziny/(32)
216 79 17, 508 552 211/ Pn – Pt:
9:00 – 16:00/ osrodek.fastryga@
gmail.com, www.fas.org.pl

10. Poradnia Psychologiczno– Pedagogiczna– Poradnictwo pedagogiczne/ ul. Granitowa 130, 43-155
Bieruń/ (32) 216 39 90/ Pn: 7:30
– 17:00, Wt – Czw: 7:30 – 15:30
Pt: 7:30 – 14:00/ sekretariat@
pppbierun.pl, www.poradnia@
powiatbl.pl / Zasięg Powiatu Bieruńsko-Lędziński

PSYCHOLOGICZNE

POMOC SPOŁECZNA

3. Poradnia Psychologiczno– Pedagogiczna– Poradnictwo psychologiczne/ ul. Granitowa 130, 43-155
Bieruń/ (32) 216 39 90/ Pn: 7:30
– 17:00. Wt – Czw: 7:30 – 15:30 Pt:
7:30 – 14:00/ sekretariat@pppbierun.pl, www.poradnia@powiatbl.
pl / Zasięg Powiat BieruńskoLędziński

11. Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie – Poradnictwo z zakresu
pomocy społecznej/ ul. Lędzińska 24, 43-143 Lędziny/ (32) 324
08 16/ Pn: 7:30 – 17:00 Wt – Czw:
7:30 – 15:30 Pt: 7:30 – 14:00/
sekretariat@pcprledziny.pl ,
www.pcpr.powiatbl.pl / Zasięg
Powiatu Bieruńsko-Lędziński

4. P owiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie– Poradnictwo psychologiczne/ ul. Lędzińska 24, 43-143
Lędziny/(32) 324 08 16/ Pn: 7:30
– 17:00. Wt – Czw: 7:30 – 15:30 Pt:
7:30 – 14:00/ sekretariat@pcprledziny.pl , www.pcpr.powiatbl.pl /
Zasięg Powiat Bieruńsko-Lędziński

12. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach – Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej/ ul. Sierpowa 38, 43-220
Świerczyniec/ (32) 328 93 05/
Pn: 7:30 – 17:00 Wt – Czw: 7:30 –
15:30 Pt: 7:30 – 14:00/ kontakt@
gops.bojszowy.pl / Zasięg Gmina
Bojszowy

15. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielinie – Poradnictwo
z zakresu pomocy społecznej/
ul. Imielińska 87, 41-407 Imielin/
(32) 225 57 46 Pn: 7:30 – 17:00
Wt – Czw: 7:30 – 15:30 Pt: 7:30
– 14:00/ biuro@mopsimielin.pl /
Zasięg Gmina Imielin
16. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu – Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej/ ul. Jagiełły 1, 43-155 Bieruń/
(32) 216 21 76/ Pn: 7:30 – 17:00
Wt – Czw: 7:30 – 15:30 Pt: 7:30
– 14:00/ sekretariat@mops.bierun.pl / Zasięg Gmina Bieruń
17. Dzienny Dom „Senior +” – Praca
z osobami starszymi/ ul. Żubrów
23, 43-220 Międzyrzecze/ (32)
328 93 05/ Pn-Pt: 7:30-15:30/ kontakt@gops.bojszowy.pl / Zasięg
Gmina Bojszowy
18. Dom Dziennego Pobytu Seniora
– Praca z osobami starszymi/ ul.
Hołdunowska 39, 43-143 Lędziny/ (32) 216 75 08/ Pn – Pt: 7:00
– 15:00/ Zasięg Gmina Lędziny
19. K lasztor Sióstr Służebniczek
NMP – Dom Opieki dla osób
starszych – Praca z osobami
starszymi/ ul. Śląska 10, 41-403
Chełm Śląski/ (32) 225 80 09/
Zasięg Gmina Chełm Śląski
20. Dzienny Dom „Senior+” – Praca
z osobami starszymi/ ul. Chemików 139, 43-150 Bieruń/ (32)
216 21 76 wew. 140/ Pn – Pt: 7:30
– 15:30/ Zasięg Gmina Bieruń

ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
I INNYCH
UZALEŻNIEŃ
21. Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Bojszowach – Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych
substancji psychoaktywnych/

ul. Sierpowa 38, 43-220 Świerczyniec/ (32) 328 93 05/ Pn 7:30
– 17:00 Wt-Czw 7:30 – 15:30 Pt
7:30 – 14:00/ kontakt@gops.
bojszowy.pl / Zasięg Gmina Bojszowy
22. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Lędzinach– Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu
i innych substancji psychoaktywnych/ Ul. Lędzińska 47, 43-140
Lędziny/ (32) 216 71 35, (32) 216
67 91 wewn. 33/ gkrpa_ledziny@
interia.pl / Zasięg Gmina Lędziny
23. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Chełmie Śląskim – Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu
i innych substancji psychoaktywnych/ ul. Konarskiego 2, 41403 Chełm Śląski/ (32) 225 75 03/
Pn: 7:30 – 15:30 Wt: 7:30 – 17:00
Śr – Czw: 7:30 – 15:30 Pt: 7:30
– 14:00/ sekretariat@chelmsl.pl
/ Zasięg Gmina Chełm Śląski

29. Zespół Interdyscyplinarny ds.
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w Lędzinach– Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie/ ul. Lędzińska 47, 43-143
Lędziny/ (32) 216 67 91/ Pn: 7:30
– 17:00 Wt – Czw: 7:30 – 15:30 Pt:
7:30 – 14:00/ mops@mopsledziny.pl / Zasięg Gmina Lędziny
30. Zespół Interdyscyplinarny ds.
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w Chełmie Śląskim
– Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie/ ul. Techników 18, 41403 Chełm Śląski/ (32) 225 76 95/
Pn: 7:30 – 15:30 Wt: 7:30 – 17:00
Śr – Czw: 7:30 – 15:30 Pt: 7:30
– 14:00/ biuro@gops.chelmsl.pl /
Zasięg Gmina Chełm Śląski
31. Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w Imielinie – Przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie/ ul. Imielińska 87, 41-407 Imielin/ Pn: 7:30
– 17:00 Wt – Czw: 7:30 – 15:30 Pt:
7:30 – 14:00/ Zasięg Gmina Imielin

24. Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Imielinie– Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych
substancji psychoaktywnych/
ul. Imielińska 81, 41-407 Imielin/
(32) 225 55 05/ mkrpa@imielin.
pl / Zasięg Gmina Imielin

32. Zespół Interdyscyplinarny ds.
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w Bieruń– Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie/
ul. Jagiełły 1, 43-155 Bieruń/
(32) 216 27 88/ Pn: 7:30 – 17:00
Wt – Czw: 7:30 – 15:30 Pt: 7:30
– 14:00/ Zasięg Gmina Bieruń

25. Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Bieruniu– Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych
substancji psychoaktywnych/ ul.
Wł. Jagiełły 1, 43 – 155 Bieruń/
(32) 216 27 88/ Zasięg Gmina
Bieruń
26. RETO Ośrodek terapii uzależnień – Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych
substancji psychoaktywnych/ ul.
Szyszkowa 21, 43-220 Bojszowy/
(32) 218 97 33/ www.reto.com.pl /
Zasięg Polska

33. Punkt Konsultacyjny – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie/
ul. Sierpowa 38, 43-220 Świerczyniec/ Pn : 15:30 – 17:00/
Zasięg Gmina Bojszowy

27. B ieruńskie Stowarzyszenie
Trzeźwości Klub „Dromader” –
Praca z osobami uzależnionymi
od alkoholu i innych substancji
psychoaktywnych/ ul. Wawelska
35, 43-155 Bieruń

34. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie „Niebieska
Linia” – Kierowane do osób doznających przemocy domowej lub jej
świadków/ Al. Jerozolimskie 155,
02-326 Warszawa/ 800 120 020
„Niebieska Linia”/ www.niebieskalinia.info / Zasięg Polska
35. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bojszowach – Zespół
ds. Interwencji Kryzysowej
i Poradnictwa Specjalistycznego/
ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy/
(32) 218 93 66 wew. 110

PRZECIWDZIAŁANE
PRZEMOCY
DOMOWEJ

36. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Lędzinach– Zespół ds.
Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego/ ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny/ (32) 216 65
11 wew. 174/ oc@ledziny.pl

28. Zespół Interdyscyplinarny ds.
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w Bojszowach – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie/ ul. Sierpowa 38, 43-220
Świerczyniec/ (32) 328 93 05/
Pn: 7:30 – 17:00 Wt – Czw: 7:30 –
15:30 Pt: 7:30 – 14:00/ kontakt@
gops.bojszowy.pl / Zasięg Gmina
Bojszowy

37. G minny Zespół Zarządzania
Kryzysowego w Chełmie Śląskim – Zespół ds. Interwencji
Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego/ ul. Konarskiego
2, 41-403 Chełm Śląski/ (32) 225
75 03 wew. 46/ Pn: 7:30 – 15:30
Wt: 7:30 – 17:00 Śr – Czw: 7:30
– 15:30 Pt: 7:30 – 14:00/ sekretariat@chelmsl.pl
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EK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
38. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Imielinie– Zespół
ds. Interwencji Kryzysowej
i Poradnictwa Specjalistycznego/
ul. Imielińska 81, 41-407 Imielin/
(32) 225 41 37
39. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bieruniu– Zespół ds.
Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego/ ul.
Rynek 14, 43-150 Bieruń/ (32) 708
09 28/ Pn: 7:30 – 17:00 Wt – Czw:
7:30 – 15:30 Pt: 7:30 – 14:00/ zk@
um.bierun.pl / Zasięg Gmina Bieruń
40. Centralne Zarządzanie Kryzysowe– Monitorowanie bezpieczeństwa– Rządowe Centrum
Bezpieczeństwa/ ul. Rakowiecka
2A, 00-993 Warszawa/ (22) 361 69
00, (22) 785 700 177/ 24 godziny
na dobę przez 7 dni w tygodniu/
http://rcb.gov.pl/zarzadzaniekryzysowe, poczta@rcb.gov.pl,
dyzurny@rcb.gov.pl / Świadek
zagrożenia kryzysowego, Osoba
poszukująca informacji na temat
zarządzania kryzysowego

DLA OSÓB
BEZROBOTNYCH
41. Powiatowy Urząd Pracy w Tychach
Oddział w Lędzinach– Poradnictwo
dla osób bezrobotnych/ ul. Lędzińska 24, 43-140 Lędziny/ 698609164/
Pn: 7:30 – 17:00 Wt – Czw: 7:30
– 15:30 Pt: 7:30 – 14:30/ poczta@
pup.tychy.pl
42. Wojewódzki Urząd Pracy– Poradnictwo dla osób bezrobotnych/
ul. Kościuszki 30 , 40-048 Katowice/ (32) 757 33 60/ Pn – Pt: 7:30
– 15:30/ Zasięg Województwo
Śląskie
43. Infolinia Urzędów Pracy – Zielona Infolinia– Informacje o usługach urzędów pracy/ ul. Ciepła
20, 15-472 Białystok/ 19 524
(z Polski) +48 22 19524 (z zagranicy)/ pn.– pt. 08.00-18.00/ www.
zielonalinia.gov.pl , biuro@zielonalinia.gov.pl / Mogą korzystać:
zarejestrowani, poszukujący
pracy, pracodawcy

DLA OSÓB
POKRZYWDZONYCH
PRZESTĘPSTWEM
44. Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym
Przestępstwem– Wsparcie informacyjne, psychologiczne, prawne
i finansowe/ ADRES NAJBLIŻSZEGO OŚRODKA WYŁONIONEGO NA LATA 2019 -2021 prosimy
sprawdzić na witrynie internetowej lub w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości/ pn.– pt.

08.15-16.15/ www.pokrzywdzeni.
gov.pl, funduszsprawiedliwosci@
ms.gov.pl / Osoby pokrzywdzone
przestępstwem i ich osoby bliskie

PRAWO
KONSUMENCKIE
45. Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów– Prawa konsumenckie/
ul. św. Kingi 1, 43-155 Bieruń/ (32)
226 91 76/ Pn: 7:30 – 17:00 Wt –
Czw: 7:30 – 15:30 Pt: 7:30 – 14:00/
rzecznik@powiatbl.pl / Zasięg
Powiat Bieruńsko-Lędziński
46. U rząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów – Ochrona praw
konsumenckich/ pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa/ Infolinia konsumencka
(prowadzona przez Federację
Konsumentów) 801 440 220, 22
290 89 16/ pn.– pt. 08.00-18.00/
https://www.uokik.gov.pl , porady@dlakonsumentow.pl / Zasięg
ogólnopolski

PRAWA PACJENTA
47. N arodowy Fundusz Zdrowia
– Oddział w Katowice– Informacje dla pacjenta/ ul. Kossutha 13,
40-844 Katowice/ 800 190 590/
Pn: 8:00 – 16:00, Wt: 8:00 – 18:00
Śr-Pt: 8:00 – 16:00/ http://www.
nfz-katowice.pl / Zasięg Województwo Śląskie
48. Rzecznik Praw Pacjenta– Ochrona praw pacjenta/ ul. Młynarska
46, 01-171 Warszawa/ 800 190
590, Bezpłatna infolinia. Zapisy
na poradę osobistą: rezerwacja@
rpp. gov.pl lub (22) 532 82 43/ pn.
– pt. 08.00-20.00/ https://www.
bpp.gov.pl , kancelaria@rpp.
gov.pl / Z porad może korzystać
każdy kto ma poczucie łamania
praw pacjenta/
49. Narodowy Fundusz Zdrowia – Centrala – Uprawnienia ubezpieczenia
zdrowotnego: – prawa pacjenta, leczenie w kraju i poza granicami,
- kolejki do świadczeń/ ul. Grójecka
186, 02-390 Warszawa/ Infolinia
Centralna 800 392 976 (*) 22 572 60
42 (**) (*) połączenia bezpłatne, (**)
koszt zgodnie z taryfą operatora/
pn.– pt. 08.00-16.00/ http://www.
nfz.gov.pl , infolinia@nfz.gov.pl /
Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym
50. Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych– Ochrona praw osób
niepełnosprawnych/ SIEDZIBA
ul. Żurawia 4 A, 00– 503 Warszawa Telefon (22) 461 60 00 KORESPONDENCJA Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa/ 801 801 015
Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora/ pn.-pt. 08.00-17.00/

http://www.niepelnosprawni.gov.
pl , sekretariat.bon@mrpips.gov.
pl / Z porad mogą korzystać osoby
niepełnosprawne, ich rodziny oraz
organizacje działające na rzecz
osób niepełnosprawnych
51. Rzecznik Praw Dziecka – dziecięcy telefon zaufania– Ochrona
praw dziecka/ Biuro RPD, Przemysłowa 30/32, 00-450 Warszawa, tel.: (22) 583 66 00, fax.: (22)
583 66 96, pn.-pt. 08.15-16.15/
800 121 212 Bezpłatna infolinia/
pn.– pt. 08.15-20.00 (dzwoniąc
po godzinach i w dni wolne
można opisać problem i zostawić kontakt do siebie, a doradcy
oddzwonią)/ https://brpd.gov.
pl , rpd@brpd.gov.pl / Sprawy
przemocy, relacji rówieśniczych,
szkolnych i rodzinnych. Może
dzwonić każdy, kto doświadcza
problemu lub jest świadkiem.

PRAWO UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH
52. P unkt Informacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
Oddział w Rybniku, Inspektorat
Tychy– Informacje ws. ZUS dla
petentów/ ul. de Gaulle’a 16, 43100 Tychy/ 22 560 16 00/ Pn: 8:00
– 18:00 Wt-Pt: 8: – 15:00/ https://
www.zus.info.pl/zus-tychy/
Zasięg Powiat Tyski oraz Powiat
Bieruńsko-Lędziński
53. C entrum Obsługi Telefonicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych– Zakres informacji:
– pomoc techniczna, – składki,
– renty, – emerytury/ Klienci
mogą skorzystać z pomocy pracowników w Centrum Obsługi
Telefonicznej lub podczas wizyty
osobistej w placówce jak wyżej.
Nr centrali : (22) 667 10 00/ (22)
560 16 00 Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora/ pn. – pt.
07.00 – 18.00/ http://www.zus.
pl/o-zus/kontakt/centrum-obslugi telefonicznej-cot, cot@zus.pl /
Adresaci porad: – ubezpieczeni
– płatnicy – lekarze

PRAWO PRACY
54. O kręgowa Inspekcja Pracy
w Katowicach/ ul. Owocowa 66a, 40-158 Katowice/(32) 604 12
08/ Pn-Pt: 7:30 – 15:30/ https://
katowice.pip.gov.pl/pl
55. Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)– Porady
z zakresu prawa pracy/ Główny
Inspektorat Pracy ul. Barska
28/30, 02-315 Warszawa, tel. 22
391 82 15, fax. 22 391 82 14/ 801
002 006 (dla tel. stacj.) 459 599
000 (dla tel. kom.) 22 391 83 60
(dla obywateli Ukrainy zatrudnionych na terenie RP) Koszt
połączenia zgodnie z taryfą

operatora. Uwaga!!! naliczane
są koszty za czas oczekiwania
na połączenie/ www.bip.pip.gov.
pl, kancelaria@gip.pip.gov.pl /
Zasięg Polska

PRAWO PODATKOWE
56. Urząd Skarbowy w Tychach/ al.
Niepodległości 60 43-100 Tychy/
(32) 325 11 00/ Pn: 7:00 – 18:00
Wt-Pt: 7:00 – 15:00/ http://www.
slaskie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-tychach / Zasięg Powiat
Tyski oraz Powiat BieruńskoLędziński
57. Krajowa Informacja Skarbowa–
Informacje podatkowe dot. PIT,
CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza
etc./ ul. Teodora Sixta 17, 43-300
Bielsko-Biała/ 801 055 055 z tel.
Stacjonarnych (22) 330 03 30
z tel. komórkowych. + 48 (22)33
00 330 z tel. zagranicznych.
Koszt zgodnie z taryfą operatora/ pn.– pt. 07.00-18.00/ www.
kis.gov.pl więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kip-czylikrajowa-informacja-podatkowa /
Z porad może skorzystać każdy
podatnik

DLA OSÓB
BĘDĄCYCH W SPORZE
Z PODMIOTAMI RYNKU
FINANSOWEGO
58. Rzecznik Finansowy (Ubezpieczonych) – Prawa ubezpieczonych/ Biuro Rzecznika Finansowego – al. Jerozolimskie 87,
02-001 Warszawa/ Ubezpieczenia gospodarcze (22) 333 73 28
pn.-pt. godz. 08.00-18.00/ Ubezpieczenia Społeczne, OFE ZUS
(22) 333 73 26 lub (22) 333 73 27
pn.-pt. godz.11.00-15.00/ Ubezpieczenia bankowe i rynku kapitałowego (22) 333 73 25 – pn.-pt.
godz. 08.00-16.00/ Porady e-mail:
porady@rf.gov.pl (czas oczekiwania na odpowiedz e-mailową

ok.2 tygodni) https://rf.gov.pl/
kontakt , biuro@rf.gov.pl / Osoby
ubezpieczone i w sporze dotyczącym ubezpieczeń
59. Rzecznik Praw Obywatelskich–
Ochrona praw obywatelskich/
Biuro RPO al. Solidarności 77,
00-090 Warszawa/ 800 676 676
Połączenia bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych/ pon.
10.00-18.00 wt.– pt. 08.00-16.00/
https://www.rpo.gov.pl biurorzecznika@brpo.gov.pl / Może
zgłosić się każdy, kto uważa, że
jego prawa są naruszone.

NIEODPŁATNA
POMOC PRAWNA
60. Punkt Radców Prawnych i Adwokatów/ ul. Lędzińska 24, 43-143
Lędziny/ Pn: 13:00 – 17:00 WtŚr: 7:50 – 11:50 Czw-Pt: 10:00
– 14:00. INFORMACJE I ZAPISY:
Pn: 7:30 – 17:00 Wt-Czw: 7:30 –
15:30 Pt: 7:30 – 14:00 pod nr (32)
226 91 18/ http://bip.powiatbl.pl/
pomoc-prawna/index
61. S towarzyszenie „SURSUM
CORDA”/ ul. Warszawska 168,
43-155 Bieruń/ Pn: 8:00 – 12:00
Wt-Czw: 11:30 – 15:30 Pt: 10:00 –
14:00/ INFORMACJE I ZAPISY: Pn:
7:30 – 17:00 Wt-Czw: 7:30 – 15:30
Pt: 7:30 – 14:00 pod nr (32) 226 91
18/ http://bip.powiatbl.pl/pomocprawna/index

NIEODPŁATNE
PORADNICTWO
OBYWATELSKIE
62. Stowarzyszenie „SURSUM
CORDA”/ ul. Warszawska 168,
43-155 Bieruń/ Pn: 8:00 – 12:00
Wt-Czw: 11:30 – 15:30 Pt: 10:00 –
14:00/ INFORMACJE I ZAPISY: Pn:
7:30 – 17:00 Wt-Czw: 7:30 – 15:30
Pt: 7:30 – 14:00 pod nr (32) 226 91
18/ http://bip.powiatbl.pl/pomocprawna/index
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Kolejna szansa dla lędzińskiego Zamościa!
Komentuje Marek Spyra wiceprzewodniczący Rady Powiatu

– Dotąd próby uregulowania
stanu prawnego ostatniego
odcinka ulicy Zamoście kończyły się niepowodzeniem. Czy tym
razem będzie inaczej?

MS – Zabezpieczyliśmy w naszym
budżecie powiatowym milion zł
na ten cel. Mamy zapewnienia, że
dodatkowe 200-300 tys. otrzymamy
z Lasów Państwowych. Razem to
kwota 300 tys. wyższa, niż wyniki
przetargu sprzed dwóch lat. Wówczas, mieliśmy na ten cel w naszym
budżecie kwotę o połowę niższą,
dlatego po przetargu okazało się, że
nie stać nas na tę inwestycję.

– Co ze wspomnianym stanem
prawnym tej drogi?

MS – Zamoście ma chyba najbardziej zagmatwaną sytuację prawną
ze wszystkich dróg należących do
powiatu. Z jednej strony do niego należy, ale z drugiej nie ma statusu drogi
powiatowej. Droga ta stanowi naszą
własność, ale pomimo usilnych prób
nie otrzymała statusu drogi powiatowej. Z tego powodu nie ma możliwości
uzyskania na nią zewnętrznego dofinansowania, np. w ramach Funduszu
Dróg Lokalnych. Nie można jednak
osobom mieszkającym w jej sąsiedztwie odmówić prawa do poruszania
się po drodze zgodnej ze standardem
XXI wieku. Dlatego Rada Powiatu podjęła decyzję o zabezpieczeniu środków na jej remont.

– W jakiej perspektywie czasowej?

MS – Chcielibyśmy, żeby droga
została wyremontowana w 2021
r. W ostatnich tygodniach uregulowaliśmy stan prawny i wykupiliśmy brakujące kawałki, tak aby
działki pod drogą w 100% stanowiły
własność powiatu. Dokumentację
mieliśmy gotową, więc teraz pozostanie kwestia jej ewentualnego
zaktualizowania. Ten rok z powodu trwającej pandemii jest niestety
nieprzewidywalny. Wszystkie jednostki samorządowe stoją w obliczu obniżonych wpływów podatkowych. Mamy nadzieję, że gorzej już
nie będzie, a kwota miliona trzystu

tysięcy wystarczy na cały zaplanowany zakres remontu ulicy Zamoście.

– Chciałby Pan coś jeszcze
dodać, podsumować temat?

MS – W obecnej kadencji zamierzamy jeszcze wykonać kompleksowy projekt przebudowy ulicy
i budowy chodnika dla całej ulicy
Zamoście, od Zamkowej i mostu
na Przyrwie. Droga nie posiada
chodnika, jest wąska, a w tym
rejonie Lędzin powstaje coraz więcej domów. Problemem jest tutaj
też brak kanalizacji. Nie chcemy
dopuścić do takiej sytuacji jak
lata temu na Lędzińskiej. Powiat
wykonał nową nakładkę asfaltową,

a dopiero potem budowano kanalizację. Chcemy być gotowi do tej
inwestycji jeszcze w tej kadencji.
Jednak, bez wątpienia jednym
z priorytetów w tej części miasta
jest dokończenie remontu ulicy
Wygody. Jesteśmy już po spotkaniach z prezydentem Tychów.
Zapewnił nas, że po stronie tyskiej
trwają prace nad dokumentacją
projektową ulicy Mysłowickiej
w Jaroszowicach, która łączy się
z ulicą Wygody na rzece Mlecznej.
Szczególnie w kontekście ścieżki
rowerowej to ważna inwestycja.
Jej zakończenie pozwoliłoby na
wyremontowanie całego odcinka
drogi oraz połączyłoby rowerowo
Lędziny z Tychami.

Dziękujemy! (red)

