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Umowy podpisane, ruszają powiatowe
inwestycje drogowe w Imielinie i Lędzinach
25 lutego br. podpisana
została umowa na przebudowę
skrzyżowania drogi powiatowej 5918S – ulicy Nowozachęty
z drogą gminną – ulicą Wandy
w Imielinie. To długo oczekiwana inwestycja, bo zapowiadana
jeszcze w poprzedniej kadencji rad obydwu samorządów,
powiatowego i gminnego. To
pierwsze skrzyżowanie dróg
typu „rondo” w Imielinie i zarazem nowa wizja przebudowy
skrzyżowań i rozbudowy dróg
przechodzących przez Imielin.

w Lędzinach w zakresie budowy
ciągu pieszo-rowerowego. To również długo oczekiwana inwestycja,
łącząca ścieżką rowerową Lędziny
z Górkami, biegnąca poza pasem
drogowym. Znacząco poprawi
ona bezpieczeństwo szczególnie
rowerzystów, korzystających z tej
drogi.
W podpisaniu umowy z wykonawcą uczestniczyli: starosta Bernard Bednorz, wicestarosta Konrad Mateja oraz wszyscy lędzińscy
radni powiatowi: Jerzy Mantaj,
Marek Spyra, Krystyna Cuber,
Zofia Dudek i Marcin Majer.
Wykonawcą inwestycji będzie
Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Grzegorz
Opitek wraz z partnerem Konsorcjum: Usługi Transportowe Henryk
Opitek, obydwie firmy z siedzibą w Chełmie Śląskim. Wartość
umowy to: 2.864.356,99 zł, z tego
1.432.178.50 zł pokryje powiat,
drugie tyle zostanie sfinansowane
w ramach Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg. Przewidywany termin zakończenia zadania to wrzesień br.

PZD ZABIEGA
O BEZPIECZEŃSTWO
I ESTETYKĘ NA
POWIATOWYCH DROGACH
Kolejne drogowe plany inwestycyjne jeszcze na ten rok dotyczą
zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych. Działania te wpisują się
w program z zakresu podniesienia
bezpieczeństwa na drogach, realizowany pod patronatem marszałka województwa śląskiego Jakuba
Chełstowskiego, przez Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach.
Program przewiduje współfinansowanie montażu nowoczesnego oświetlenia przejść dla
pieszych, budowę, przebudo wę takich przejść, jak również
budowę zabezpieczeń istniejących ciągów komunikacyjnych,
poprawiających bezpieczeństwo
uczestników ruchu drogowego, na
drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych w województwie
śląskim.
Powiat przystąpił do programu składając aż 3 wnioski, czyli
dokładnie tyle ile przewidywał jego
regulamin. Pierwszy z wniosków obejmuje dofinansowanie wykonania doświetlenia przejść dla pieszych
na drodze powiatowej ulicy
Zawiszy Czarnego w Lędzinach wraz z budową tzw.
„szykan”, ograniczających
ruch na tej drodze w rejonie
skrzyżowania z ulicą Zakole.
Kolejne to przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy
Brata Alberta w Imielinie
w rejonie posesji nr 52 oraz
na drodze powiatowej ulicy
Jagiełły w Bieruniu przy siedzibie Straży Miejskiej.
Tu również pojawiły się
dodatkowe korzyści dla powiatu, gdyż radni gminni Imielina,
Bierunia, Bojszów i Lędzin,
także postanowili dołożyć się
do tych inwestycji. Niektóre
gminy weszły w rolę inwestorów
zastępczych powiatu i złożyły

zdjęcia: z. KanTor

Zakres prac będzie obejmować
poza typowym rondem, także budowę wokół ronda ścieżki rowerowej,
która połączy wykonaną w 2021
roku, wiodącą przez Imielin ścieżkę na ul. Wandy oraz wepnie się do
istniejącej już ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Nowozachęty,
a wykonanej wspólnymi siłami obu
samorządów w 2014 roku.
W podpisaniu umowy z wykonawcą uczestniczyli: przewodnicząca
rady Anna Kubica, starosta Bernard Bednorz, wicestarosta Konrad Mateja, radny powiatu Henryk
Komendera, burmistrz Imielina Jan
Chwiędacz oraz Arkadiusz Grygierek dyrektor PZD w Bieruniu.
Wykonawcą robót budowlanych
będzie JKM Sp. z o.o. Wartość
umowy to dokładnie: 2.310.005,09
zł. Z tego 590.000 zł to wkład
powiatu, 590.000 zł to wkład miasta Imielin, reszta to środki pozyskane przez powiat w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Przewidywany termin zakończenia
zadania to koniec sierpnia 2022 r.
3 marca br. podpisano kolejną
umowę tym razem dotyczącą rozbudowy drogi powiatowej 5904S,
ul. Jagiellońskiej i ul. Lipowej

własne wnioski na zadania realizowane na drogach powiatowych,
które powiat tylko dofinansuje.
W ten sposób w 2022 roku może
być przebudowanych w powiecie,
aż 12 przejść dla pieszych na drogach powiatowych. Wartość jednego przebudowywanego przejścia to
od 60.000 do 100.000 złotych, z tego
50% dofinansuje WORD w Katowicach.
W kwestii podniesienia estetyki
dróg powiatowych warto podkreślić, że powiat wspólnie z Imielinem
zakończył w tym roku nasadzenia
182 drzew gatunku śliwa wiśniowa, która należy do gatunku drzew
miododajnych. Posadzono je wzdłuż

ulicy Nowozachęty w Imielinie. Były
to obowiązkowe nasadzenia zastępcze za dokonane wycinki drzew podczas prowadzonych inwestycji. Ta
inwestycja, jak i połączone ścieżki
rowerowe ul. Wandy i Nowozachety przez rondo, utworzą atrakcyjny
trakt rowerowy z centrum Imielina
w kierunku na Jaworzno, a złożone
w lutym tego roku w ramach Polskiego Ładu wnioski na ścieżki wzdłuż ul.
Satelickiej i docelowo Maratońskiej
i Wodnej, pozwolą w najbliższych
latach na okrążenie rowerem Imielina oraz dotarcie rowerem z Jaworzna, zarówno do Imielina, Chełmu Śląskiego, jak i dalej ul. Kolejową i Brata
Alberta do Lędzin. (BB, PZD)
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Ten egzamin zdaliśmy
bardzo dobrze!
rozmowa ze starostą bieruńsko-lędzińskim
Bernardem Bednorzem
– Za sprawą agresji na Ukrainę,
wywrócony został światowy
porządek, na co dzień oglądamy
wydarzenia, które dotąd znaliśmy
z mediów relacjonujących jakieś
odległe konflikty zbrojne, książek
wojennych, czy opowiadań dziadków. Do Polski napłynęło ponad
2 mln uchodźców. Jak to wygląda
w powiecie?

– Kiedy 24 lutego rozpoczęła się
agresja na Ukrainę, spodziewaliśmy
się, że prędzej czy później dotrą do
nas osoby uciekające przed wojną.
Nie spodziewaliśmy się, że stanie się
to tak szybko i będzie ich tak dużo.
Obecnie na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego przebywa blisko
1,5 tysiąca osób, z czego ponad 1,2
tysiąca uchodźców przyjęli mieszkańcy powiatu do swoich domów,
a 105 przebywa w przygotowanych
przez nas obiektach hotelowych.
Udostępniliśmy też nasze Centrum
Usług Społecznych (CUS), w którym
znajduje się kolejnych 20 uchodźców, w tym osoby niepełnosprawne.
Większość przybyłych to kobiety
z dziećmi, pośród nich dziesiątka
niemowląt.

– Zanim przybyli pierwsi uchodźcy, najpierw ruszyły spontaniczne zbiórki na rzecz walczącej
Ukrainy?

– Tak, mieszkańcy nie zawiedli,
w akcję pomocową zaangażowali
się wolontariusze ze stowarzyszeń
i organizacji społecznych, strażacy

z OSP, cały ogrom zwykłych ludzi
dobrego serca. Przy Powiatowym
Zarządzie Dróg w Bieruniu, gdzie
znajdują się magazyny przeciwpowodziowe, uruchomiliśmy punkt
zbiórki darów, z którego zebrane
rzeczy trafiają do punktu zbiorczego, koordynowanego przez służby
wojewody śląskiego i dalej na Ukrainę. Przygotowaliśmy dwa obiekty
hotelowe, które przyjęły pierwszych
uchodźców, potem otwarliśmy dla
nich CUS. Zorganizowaliśmy pomoc
psychologiczną, co wcale nie było
łatwe biorąc pod uwagę barierę językową. Do pomocy medycznej udało
nam się włączyć niektórych z pośród
przybyłych, to lekarki i pielęgniarki z Ukrainy. Uruchomiliśmy adres
e-mail: pomoc_ukraina@powiatbl.
pl, gdzie mieszkańcy mogli i nadal
mogą zadeklarować chęć przyjęcia
uchodźców w swoich domach. Mamy
bardzo dużo deklaracji, ale liczba
uchodźców stale rośnie. Uruchomiliśmy rachunek bankowy na który
można wpłacać pieniądze, które
przeznaczamy na bieżące wsparcie
przebywających u nas uciekinierów.
Za każdą wpłaconą złotówkę z serca
dziękuję!

– Zbiórki trwają, co obecnie jest
najpotrzebniejsze?

– Gromadzimy odzież i okrycia,
śpiwory, karimaty, środki higieny,
szczoteczki i pasty do zębów, mydła
i płyny do mycia, papier toaletowy,
ręczniki papierowe, pieluchy jed-

norazowe, wodę, trwałą żywność,
latarki, świece, a nawet zapałki.
Zależy nam szczególnie na rzeczach
nowych lub niezniszczonych, a jeśli
idzie o żywność to taką o przedłużonej trwałości do spożycia. Produkty
i środki z listy można dostarczać
w godzinach pracy, od poniedziałku
do piątku, do punktu odbioru w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bieruniu
przy ulicy Warszawskiej 168. Można
się również indywidualnie umówić
na ich dostarczenie telefonicznie.
Szczegółowa lista potrzeb oraz telefony do punktu znajdują się na naszej
stronie internetowej www.powiatbl.
pl. Tam również staramy się umieszczać w miarę możliwości informacje
w języku ukraińskim, te niezbędne
uchodźcom, np. o możliwości podjęcia pracy, studiów, zasadach korzystania z pomocy zdrowotnej.

– Mówiliśmy o tym, że do powiatu głównie trafiły kobiety z dziećmi. Wiele dzieci jest w wieku
szkolnym. Pierwsi uczniowie
z Ukrainy trafili już do szkół,
wiadomo ilu ich jest?

– Ta liczba stale się zmienia. W szkołach powiatowych, czyli ponadpodstawowych jest 15. uczennic i uczniów,
głównie w LO w Bieruniu. W szkołach
podstawowych jest obecnie blisko
220 ukraińskich dzieci, a w przedszkolach blisko 50. Ale, tak jak
wspomniałem te liczby się zmieniają
i będą się zmieniać w miarę upływu czasu. Wiele dzieci adaptuje się

z wolna do nowych warunków,
tęsknią za domem i niejednokrotnie dopiero po jakimś czasie gotowe są pójść do szkoły. Jedne
potrzebują tego czasu więcej, drugie
nieco mniej. To wszystko jest dla nich
bardzo trudne, podobnie jak dla ich
matek. Trudno mi o tym mówić, ale
mamy również w powiecie pierwsze
ukraińskie dzieci, osierocone na skutek wojny. Te dzieci trzeba otoczyć
specjalną opieką, one właściwie nie
mają do kogo wrócić. Zawsze, utrata
rodziców to tragedia, ale w tak gwałtownych okolicznościach jest nie do
pojęcia – wręcz paraliżuje ich zachowania. Musimy im pomóc otrząsnąć
się z traumy, a potem skutecznie
wesprzeć w budowaniu lepszej przyszłości.

– Zawsze podczas takich kryzysów jak ten są Ci, którzy reagują
jako pierwsi, a potem angażują
się bez reszty w pomaganie,
niestrudzenie niosąc dobro. Czy
chciałby Pan starosta w związku
z tym komuś szczególnie podziękować za udzielone wsparcie, za
bezinteresowną pomoc?

– Tak, przede wszystkim muszę
mocno podkreślić, że ten egzamin ze
szczodrości i solidarności z ofiarami
wojny zdaliśmy bardzo dobrze! Trzeba jednak zdać sobie sprawę z tego,
że to tylko wstęp do pomagania.
Wszystko wskazuje na to, że ten kryzys nie skończy się szybko i będzie
wielowymiarowy. Tych egzaminów

będzie jeszcze zapewne wiele. Ufam,
że wytrwamy i nie braknie nam
empatii dla naszych gości z Ukrainy.
W pierwszej kolejności chciałbym
podziękować wszystkim naszym
mieszkańcom, którzy bezinteresownie goszczą uchodźców w swoich
domach. To wyjątkowy gest, tym
bardziej, że nie mamy w powiecie
wielu obiektów hotelowych. Dziękuję samorządowcom, którzy od
samego początku zaangażowali się
w organizację pomocy. Druhom z OSP,
wszystkim wolontariuszom zaangażowanym w różne formy pomocy,
przedsiębiorcom, nauczycielom. Na
imienne podziękowania przyjdzie
jeszcze czas, kiedy będziemy mogli
nieco odetchnąć i powiedzieć, że najgorsze za nami!

– Nadchodzi Wielkanoc, czy ma
Pan starosta jakieś specjalne
życzenia dla naszych Czytelników?

– Zwyczajowo na święta życzymy
sobie zdrowia, radości, pomyślności,
miłych chwil z rodziną. I takie właśnie życzenia kieruję do wszystkich
mieszkańców oraz naszych ukraińskich gości, skazanych na rozłąkę
z bliskimi. Życzę im rychłego powrotu do domów, do wolnej Ukrainy.
Nadziei na przyszłość i pokoju!
Rozmawiał Zdzisław Kantor
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Powiat ma
Pełnomocnika ds. Osób
z Niepełnosprawnościami

Będzie nowa jednostka PSP

O roli strażaków i ważności
ochrony przeciwpożarowej
nikogo nie trzeba przekonywać. Dotąd o bezpieczeństwo
powiatu i jego gmin w tym
zakresie dbają jednostki
Ochotniczych Straży Pożarnych
i funkcjonariusze Komendy
Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Tychach.
Strażacy już nie tylko walczą
z ogniem, ale również m.in. z zagrożeniami chemicznymi, ekologicznymi, powodziowymi, czy ratują
poszkodowanych w wypadkach
i usuwają skutki zdarzeń drogowych
oraz udzielają pomocy medycznej.
Rozwój powiatu i rosnący zakres
zadań stawianych przed PSP wpły-

wa na konieczność rozbudowy jej
infrastruktury. W Bieruniu powstanie nowa Jednostka RatowniczoGaśnicza Państwowej Straży Pożarnej. 22 marca br. w sali sesyjnej
Starostwa Powiatowego w Bieruniu
starosta bieruńsko-lędziński Bernard Bednorz, wicestarosta Konrad
Mateja oraz st. bryg. Piotr Szojda
– Komendant Miejski Państwowej
Straży Pożarnej w Tychach podpisali umowę użyczenia działki,
na której powstanie wkrótce remiza PSP. Nieruchomość gruntowa
o powierzchni 0,8304 ha znajduje
się w rejonie ulic Turystycznej, św.
Kingi i Zarzyny. Przyszła jednostka
strażacka będzie zatem zlokalizowana w pobliżu budynku Starostwa
Powiatowego. (red.)

Policja korzysta
z nowych alkomatów

Nietrzeźwi kierowcy niestety stanowią nadal duże zagrożenie na
naszych drogach. W ubiegłym roku
policjanci ruchu drogowego odnotowali w powiecie duży wzrost
zdarzeń z udziałem tej nieodpowiedzialnej grupy uczestników ruchu.
W porównaniu do 2020 roku, kiedy
na drogach powiatu bieruńskolędzińskiego doszło do 12. kolizji
i wypadku, których sprawcami byli
pijani kierowcy, w roku 2021 zdarzeń takich było aż 27, w tym 26
kolizji i 1 wypadek. Stąd, policjanci
intensyfikują działania, które mają
minimalizować to ryzyko. Wiele
energii i pracy poświęcają na dzia-

Do jego zadań należą w szczególności: pomoc w rozwiązywaniu szeroko rozumianych problemów związanych z niepełnosprawnością, wspieranie osób
z niepełnosprawnościami na rynku pracy, informowanie osób fizycznych, stowarzyszeń i organizacji
działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami
o dostępnych programach pomocowych, finansowanych z budżetu państwa, programów PFRON, funduszy strukturalnych oraz innych możliwościach ubiegania się o dotacje. Pełnomocnik będzie koordynować
i wspierać inicjatywy lokalnych podmiotów działających na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, a także przeciwdziałać ich wykluczeniu
społecznemu.
Na funkcję Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnościami powołana została Pani Dorota Uzarek,
doświadczony urzędnik samorządowy, która od wielu

lat związana była zawodowo z Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Lędzinach. Siedzibą Pełnomocnika
będzie Starostwo Powiatowe w Bieruniu. Kontakt do
nowego Pełnomocnika znajduje się poniżej.

DOROTA UZAREK

Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnościami
ul. św. Kingi 1, I piętro, pok. 231, 43-155 Bieruń, tel. 32 226 91 96
e-mail: d.uzarek@powiatbl.pl

łania prewencyjne i eliminowanie
nietrzeźwych za kółkiem.
Na wzrost zagrożenia, zareagowali
też samorządowcy. Poprzez Fundusz
Wsparcia Policji doposażyli bieruńskich policjantów w 4 nowe alkomaty do przesiewowych badań stanu
trzeźwości. Urządzenia te sprawdzą
się szczególnie w dobie pandemii,
ich ogromną zaletą jest bowiem
brak ustnika i możliwość dokonania
pomiaru przy zachowaniu dystansu.
Dzięki zastosowaniu czułego sensora elektrochemicznego pomiar trwa
zaledwie chwilę, a już po 4. sekundach pojawia się wynik.
17. stycznia w Starostwie Powiatowym, na ręce komendanta powiatowego nadkom. Dariusza Waligóry
oraz naczelnika Wydziału Ruchu
Drogowego asp. szt. Marka Ścierskiego, Bernard Bednorz przekazał
nowy sprzęt policjantom. Staroście
towarzyszyli: wicestarosta Konrad Mateja oraz członek Zarządu
Powiatu Jerzy Mantaj. (red.)

zdjęcie: z. KanTor

Bieruńscy policjanci zostali
wyposażeni w nowe bezustnikowe urządzenia do przesiewowych badań stanu trzeźwości. Zakup 4. alkomatów był
możliwy dzięki samorządowemu Funduszowi Wsparcia
Policji.

Starosta Bieruńsko-Lędziński z dniem 1 marca
br. powołał Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego ogłasza nabór
wniosków na usunięcie i unieszkodliwienie w 2022 r.
odpadów zawierających azbest, zeskładowanych
na posesjach zlokalizowanych na terenie powiatu
bieruńsko-lędzińskiego

UWAGA

AZBEST
Jeżeli jesteś Właścicielem/Zarządcą nieruchomości na której są zeskładowane odpady zawierające azbest możesz ubiegać się o bezpłatny odbiór
tych odpadów.
Zasady odbioru i unieszkodliwiania zeskładowanych
odpadów zawierających azbest z nieruchomości będących
własnością osób fizycznych zwane dalej „Zasady odbioru
…” zostały uchwalone przez Zarząd Powiatu BieruńskoLędzińskiego uchwałą Nr 51/15 z dnia 26 stycznia 2015 r.
zmienioną uchwałą Nr375/20 z dnia 13 marca 2020 r.
Bezpłatny odbiór zeskładowanych odpadów zawierających azbest przysługuje osobom fizycznym mającym
tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanych na
terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Warunkiem
bezpłatnego odbioru azbestu jest złożenie wniosku
oraz spełnienie wymogów formalnych określonych
w „Zasady odbioru …”.

Celem złożenia wniosku należy:
1. Pobrać i wypełnić wniosek oraz oświadczenia
które odpowiadają Państwa sytuacji:
– wniosek dla osób fizycznych,
– oświadczenie osoby fizycznej
nie będącej przedsiębiorcą,
– oświadczenie osoby fizycznej
będącej przedsiębiorcą,
– oświadczenie wynikające z §3 pkt.1
„Zasady odbioru …”
– oświadczenie wynikające z §3 pkt. 2
„Zasady odbioru …”
2. Zapoznać się z dokumentami dołączonymi do
wniosku:
– „Zasady odbioru …”
– klauzula informacyjna – RODO
Dokumenty, o których mowa powyżej, można pobrać
ze strony https://powiatbl.pl/dla-mieszkanca/azbest
oraz w Starostwie Powiatowym w Bieruniu, ul. św.
Kingi 1. Szczegółowe informacje dotyczące zasad
odbioru zeskładowanych odpadów zawierających
azbest, jak też składania wniosków można uzyskać
w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Bieruniu, ul. św. Kingi 1 oraz pod nr telefonów (32) 226 91 64 lub (32) 226 91 61 w godzinach
pracy urzędu.
Wnioski przyjmowane będą w Starostwie Powiatowym
w Bieruniu, w terminie od 24 stycznia do 30 kwietnia
2022 r.
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Malarka, pedagog,
prowadzi
szkołę malarstwa, rysunku
i autorską galerię sztuki
w Imielinie

CLEMENS 2021

z ANNĄ MARIĄ RUSINEK
rozmawia Zdzisław Kantor
– Za sprawą twojej sztuki
znamy się od lat, pomińmy
zatem zwroty grzecznościowe
i zacznijmy najprościej, urodziłaś się w Busku Zdroju, ale
niemal całe swoje życie związałaś ze Śląskiem. Jak to się
zaczęło?

– Na Śląsk przybyłam po naukę.
Tu ukończyłam Państwowe Liceum
Plastyczne w Katowicach. Potem
była krótka przerwa na studiowanie w Krakowie, gdzie w Akademii Pedagogicznej na Wydziale
Malarstwa Instytutu Sztuki zrobiłam dyplom pod kierunkiem prof.
Stanisława Sobolewskiego. Rok
później zaprezentowałam swoje
obrazy na indywidualnej wystawie w krakowskiej Galerii Szalom. Ekspozycja „Zaklęte rewiry”
w świadomie abstrakcyjny sposób
przedstawiała śląskie pejzaże,
kopalnie, opuszczone szyby, familoki, poprzemysłową architekturę
Mysłowic, Katowic, Nikiszowca
i innych zakątków Górnego Śląska.
Postindustrialne tematy zaczynały
być modne, a mnie urzekł Śląsk.
Odniosłam pierwszy sukces, a mój
debiut odbił się szerokim echem
w krakowskiej prasie. Ostatecznie
jednak osiadłam w Imielinie, gdzie
tworzę, prowadzę autorską galerię
oraz uczę malarstwa i rysunku.

– Nieco później te nostalgiczne
pejzaże połączyłaś z kobiecym
aktem, ale nie po to by skandalizować, ale z uwagi na to, że to
temat dla ciebie ważny. Kobieta
to pretekst?

– Kocham powroty do przeszłości, nie tylko w sferze intelektualnej, czy formalnej, ale przede
wszystkim do rzetelnej pracy
technologicznej. Postać kobieca to pretekst, który pozwala
rozstrzygać twórcze dylematy w oparciu o dwuwymiarową
płaszczyznę oraz uczynić kompozycje figuralne nośnikiem idei.
Zachowanie proporcji, kwestie
warsztatowo-formalne równoważy pomysł. Nie są to po prostu
akty, choć zawierają oczywiście
nieco nienachalnego erotyzmu.
Zresztą nieco późnie j m o i m
kobietom zaczęły towarzyszyć

instrumenty muzyczne, a jeszcze
potem zaczęłam zgłębiać relacje
międzyludzkie, damsko-męskie.
Tworzę zarówno drobne formy
malarskie, jak i duże płaszczyzny figuralne. Staram się, aby
moje obrazy były nieoczywiste,
niełatwe w przekładzie na słowa,
ale także uniwersalne, wielowątkowe i poetyckie. Ich interpretację, odkrywanie idei, poszukiwanie motywów i snucie twórczych
intryg w oparciu o nie pozostawiam widzowi.

– W 2010 roku namalowałaś
Paderewskiego, to dzieło szczególne w twojej karierze?

– Tak, to jedna z tych prac i zaskakujących historii, które zdarzają się gdy malujesz na zamówienie. Klient, muzyk z zawodu,
zachwycił się moimi obrazami
w krakowskiej Galerii „Attyka”
i wpadł na pomysł, żebym namalowała Paderewskiego, który miał
stać się wizytówką koncertów
fortepianowych m.in. w Chicago
i w Paryżu. Wszystko pięknie i radość moja była wielka, choć jak to
bywa przy zleceniach nie obeszło
się bez poprawek i szczegółowych
dociekań, czy aby na pewno wiatr
we włosach Paderewskiego wieje
w odpowiednim kierunku? Ostatecznie obraz miał „pod pachą”
pana o dźwięcznym nazwisku
Wibrowski pojechać do Paryża i…
tutaj przedobrzyła właścicielka
Galerii. Nie na darmo mówi się, że
dobrymi chęciami piekło wybrukowano, zaoferowała się, że dla
jego wygody zapakuje bezpiecznie
obraz w skrzynię i wyśle. Okazało się, że obraz nie dotarł na czas
gdyż został przetrzymany przez
celników – finalnie zawisł w Instytucie Ignacego Paderewskiego
w Paryżu. Wszystko to wiem z opowieści przyjaciela Wibrowskiego,
dyrektora Muzeum w Głogówku,
gdzie w 2014 roku miałam wystawę. Taki to świat jest mały.

– Malujesz portrety na zamówienie, wiele z nich widziałem
– są fascynujące, psychologizujące i nieco metafizyczne. Czasami żałuję, że dotąd mnie nie

sportretowałaś. Ale poważnie,
jakie miejsce zajmuje w twojej
sztuce portret jako forma wyrazu artystycznego?

– Poważnie, to nie wiedziałam, że
chciałbyś. Niektórzy unikają wszelakich form utrwalania swojego
wizerunku – łącznie z fotografią.
Bardzo dziękuję, że tak myślisz
bo portret jest szczególnie bliski
mojemu sercu. Kocham ludzi i chcę
pokazać, „wydobywać” z nich co
najlepsze i wiesz … jak do tej pory
chyba mi się udaje. Mogłabym
długo opowiadać o radości, wzruszeniach osób sportretowanych,
a nawet zawstydzeniu i słowach:
– taką chciałabym być! i bynajmniej
nie względów estetycznych rzecz
dotyczyła.

– Ilustrujesz książki, a właściwie je współtworzysz. Masz
ich klika w dorobku. Co to za
pozycje?

– Były dokładnie trzy. W 2013 roku,
wspólnie z poetką Ewą Parmą, wydałyśmy najpierw “Kobiety i ważki”.
W pierwszej książce to moje obrazy
były inspiracją do napisania przez
Ewę cyklu znakomitych wierszy.
Rok później powstała druga, tym
razem to ja przygotowałam rysunki – ufam, że równie dobre – do jej
utworów poetyckich i tak zrodził
się nasz ilustrowany tomik poezji “Przysiółek zwany czułością”.
Natomiast w 2016 roku stworzyłam
cykl rysunków do tomiku poezji „Lot
nad miastem” Anny Marii Musz. Te
twórcze eksperymenty okazały się
być bardzo udane, pewnie dlatego,
że mamy podobną wrażliwość – jak
to kobiety!

– Masz ogromny dorobek twórczy, uczestniczyłaś – jak dobrze
zliczyłem – w 44. wystawach
indywidualnych i zbiorowych,
wystawiałaś w kraju i zagranicą. Które z wystaw uważasz za
najważniejsze, a które najchętniej wspominasz?

– Podobno zawsze pamięta się ten
pierwszy raz. Dla mnie jednak
punktem zwrotnym i przyczynkiem
do rozwinięcia skrzydeł była moja
duża retrospektywna wystawa
w „Szybie Wilson” w 2012 roku.

Pamiętam słowa właściciela galerii
Johana Brosa, że wystawa u nich
zawsze przynosi artyście szczęście i ... chyba w to uwierzyłam.
Tak naprawdę, wspominam ciepło
wszystkie wystawy i te mniejsze
w prywatnych galeriach: w „Attyce”
w Krakowie, w Galerii Sztuki
Beskidziej w Szczyrku, czy te większe, np.: w Muzeum w Krnowie
w Czechach, w Muzeum w Prudniku, Głogówku, Nakle Śląskim
i ostatnią w Muzeum w Tarnowskich Górach. Dla artysty każda
wystawa to wyjątkowy czas, ponieważ dochodzi do tej bezpośredniej
relacji twórca – odbiorca, a tylko
wtedy sztuka ma sens.

– Prowadzisz w Imielinie wziętą
szkołę malarstwa i rysunku
dla dorosłych i dzieci. Praca
z młodzieżą to misja, czy po
prostu to lubisz?

– Jedno i drugie. Nie potrafiłabym,
przynajmniej na dłuższą metę,
robić coś czego nie lubię. Trochę
malarstwo mnie „rozpuściło”, że
mogę sobie pozwolić na taki luksus.
To, że mogę przekazać, podzielić

się z innymi swoim doświadczeniem cieszy i przynosi ogromną
satysfakcję. Daje też nadzieję na
przyszłość, ponieważ to czego się
młodzi nauczą, co „wyniosą” nawet
z krótkiej przygody ze sztuką,
zostanie w nich na zawsze – tego
się nie zapomina. Ziarnko wrażliwości, nieco innego spojrzenia, ciekawość, zostały zasiane!

– Wiem, że oprócz malarstwa
i uprawiania grafiki, zajmujesz
się rzeźbą, ceramiką, biżuterią,
a co obecnie zajmuje cię najbardziej?

– Od zawsze malarstwo. Owszem
zdarzają mi się „skoki w bok”,
o których wspominasz, ale przede wszystkim czuję się malarką.
Teraz pracuję nad nowym cyklem
obrazów pt. Rust&Gold-12 Bogiń.
Chciałabym je wystawić jeszcze
w tym roku w „Galerii Szyb Wilson”,
byłoby to dokładnie 10 lat od tamtej
pamiętnej wystawy.

– Dziękuję za poświęcony czas,
gratuluję nagrody i życzę wielu
jeszcze sukcesów twórczych!
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CLEMENS 2021
Rozmowa z Joanną Lorenc
Inicjatorką i reżyser „Teatru dla Dorosłych”
– „Teatr dla Dorosłych” to
Twoja inicjatywa i pomysł.
Dyrektorujesz Bieruńskiemu
Ośrodkowi Kultury, organizujesz, reżyserujesz, a od jakiegoś
czasu również grasz. Jak to
wszystko godzisz?

– Zacznijmy od przewrotnego
pytania, dlaczego akurat „Teatr
dla Dorosłych”?

– W 2001 roku rozpoczęła się moja
współpraca z Bieruńskim Ośrodkiem Kultury, gdzie prowadziłam
przez 18 lat zajęcia teatralne dla
młodych ludzi, z którymi jako
grupa Fantom realizowałam spektakle dla młodzieży i mieszkańców.
W 2012 roku uczestniczyłam jako
widz w finale konkursu „Jednoaktówki po śląsku”, który odbywał się
w Teatrze Korez, podczas którego
aktorzy tego Teatru czytali nagrodzone prace. I nagle mnie olśniło!
Zobaczyłam te jednoaktówki na
scenie, ale grane nie przez młodzież, a przez dorosłych właśnie.
Po rozmowie z ówczesną dyrektor
BOK-u panią Zofią Łabuś, rozpoczęłam nabór do nowego zespołu,
który dla odróżnienia od teatru
młodzieżowego był dla dorosłych.
Nazwa „Teatr dla Dorosłych” miała

być więc robocza, ale wszyscy się
tak z nią oswoili, że została do dzisiaj.

– Wkrótce będziecie obchodzić
dziesięciolecie powstania?

– Jak powiedziałam, zaczęło się
od Teatru Korez i „Jednoaktówek
po śląsku”, a tak naprawdę od
przekonania kilku osób, żeby się
zaangażowały i nie bały pokazać
na scenie. Rozpoczęliśmy od grupy
6. zapaleńców, którzy chcieli się
„zabawić” w teatr i uatrakcyjnić czas mieszkańcom Bierunia.
W tej chwili na stałe w „Teatrze dla
Dorosłych” pracuje 15 osób, a kilka
innych gra gościnnie. I śmiem
powiedzieć, że choć nadal bawimy
się teatrem, to już nie „w teatr”,
gdyż staramy się być profesjonalni, w czym pomagają nam szkolenia i warsztaty, w których bierzemy udział, nie zważając na wolne
weekendy.

– Podobno Andrzej Wajda kręcąc „Pana Tadeusza” i wpatrując się w plener z maszerującym wojskiem, powiedział
do operatora Pawła Edelmanana: „Popatrz Pawełku, jak
te koniki ślicznie wyglądają.
Jak te czaka na ułanach ślicznie lśnią, te szabelki, te piki.
Pięknie jest. I wiesz co? Zaraz
przyjdą aktorzy i wszystko
nam zepsują!” Jesteś reżyserem tyranem, czy „kochasz”
swoich aktorów i dajesz im
swobodę w kreowaniu roli?
– Moich aktorów kocham bez wyjątku i mam nadzieję, że z wzajemnością. Jestem jednak reżyserem
wymagającym, stawiającym spore
wyzwania swoim aktorom. Nie
ukrywam, że kierowanie zespołem indywidualistów nie jest łatwe.
Uczę się tego cały czas i moje
podejście zarówno do aktorów jaki
i samej realizacji spektakli ewoluuje – wierzę, że na korzyść. Wspólnie jednak mamy jeden cel: dążymy do tego, by to, czego się podjęliśmy, stało na wysokim poziomie.
To wymaga dużej dyscypliny, organizacji i czasami rezygnacji np.
z wyjazdów rodzinnych. Spotykamy się raz lub dwa razy w tygodniu
na 2-3 godziny, do tego dochodzą
czasami weekendy, kiedy gramy na
Śląsku. Jednak nikt nie narzeka, bo
jak się powiedziało „A”, to trzeba
powiedzieć „B”

– Gracie „po śląsku”, czy przygotowanie spektakli i potem
wystawianie sztuk w „godce”
nastręcza dużo problemów?

– Wystawienie sztuki po śląsku
nie jest znowu czymś nadzwyczajnym, gdyż coraz więcej pojawia się
literatury w tym języku. Jednak
za każdym razem wczytujemy się
bardzo dokładnie w scenariusz
i dyskutujemy, czy „u nos w Bieruniu się tak godo?”. Bo „śląski”
w różnych miejscach jest odmienny, ale staramy się dbać o jego
poprawność, w czym pomaga nam
nasz scenarzysta.

– No właśnie, teatr nie może
obyć się bez autorów sztuk
i scenariuszy, kto dla Was
pisze?

– Autorem sztuk dedykowanych
naszemu bieruńskiemu teatrowi najczęściej jest Marcin Melon,
pisarz, działacz, nauczyciel i wielki
miłośnik Śląska. Niezwykle utalentowany człowiek, który jest przyjacielem „Teatru dla Dorosłych”
i słucha bardzo uważnie naszych
pomysłów na spektakle, a potem
je przekuwa na scenariusze pełne
dowcipnych dialogów, które z kolei
przekładają się na wybuchy śmiechu naszej widowni. Mamy też
w swoim repertuarze sztuki innych
autorów, jak np. Mateusza Czyby,
Krzysztofa Kokota czy Krystiana
Gałuszki – śląskiego poety.

– Dla aktorów – jak się domyślam – występy sceniczne to
hobby, ale scenografie, kostiu-

my, scena, oświetlenie, nagłośnienie, wyjazdy ze spektaklami
i co tam jeszcze, kosztują. Kto
patronuje Teatrowi, wspiera go
i finansuje?

– Od początku istnienia Teatr był
związany z Bieruńskim Ośrodkiem
Kultury, a tym samym z Miastem
Bieruniem. Dzięki miejskiej dotacji nasz teatr może rozwijać się
i funkcjonować. Pozyskaliśmy też
kilka razy prywatnych sponsorów,
przedsiębiorstwa. Scenografię do
„Afery Makbecioka” sfinansował
powiat bieruńsko-lędziński, a do
„Wiliji na poziomie 650” KWK „PiastZiemowi”. Dużo dajemy również
od siebie, korzystamy z własnych
zasobów, własnej pracy, przeszukujemy szafy i strychy znajomych
w poszukiwaniu dekoracji i kostiumów.

– To już na koniec, stajecie
się popularni, pisze o Was
prasa, gościliście w telewizji,
co w planach na najbliższy
czas i gdzie będzie Was można
zobaczyć?

– Ostatnio graliśmy podczas Bieruńskich Dni Teatru, to już tradycja, że pokazujemy wtedy naszym
mieszkańcom spektakl, związany
ze Śląskiem, a często i z Bieruniem. Zawsze jesteśmy wdzięczni, że tyle osób chce nas obejrzeć
i mamy nadzieję, że nie wychodzą
zawiedzeni. Na początku kwietnia
graliśmy też w Rybniku, „Beboka
w kapucy” na pewno pokażemy
także w Bieruniu. Potem czekają
nas Katowice, Ruda Śląska, Imielin, Pszczyna i kilka innych miejscowości. Na wszystkie spektakle
zawsze zapraszamy w imieniu
swoim i Bierunia.

– Dziękuję za rozmowę, życzę
wielu udanych premier i niesłabnącego aplauzu publiczności!
Rozmawiał Zdzisław Kantor

– Poproszę nieco więcej
o aktorach Teatru. Wszyscy są
amatorami, skąd rekrutują się
członkowie zespołu?

– Aktorzy „Teatru dla Dorosłych”
to mieszkańcy właściwie całego
powiatu. Pochodzimy z różnych
środowisk, wszyscy są czynni
zawodowo, jesteśmy w różnym

zdjęcie: ARCH TDD

zdjęcie: b. marzec

– Cóż, odkąd pamiętam, nie przesiadywałam popołudniami w domu,
tylko zawsze w czymś uczestniczyłam. Moje dzieci też podrosły
i nie wymagają już takiej uwagi jak
dawniej. Ale rzeczywiście, pracy
w „Teatrze dla Dorosłych” jest
sporo, bo dochodzi jeszcze promocja w mediach społecznościowych,
organizacja warsztatów i spektakli, kontakt z aktorami oraz sama
praca nad scenariuszami. Jednak
od czego są weekendy?

wieku, a jego rozpiętość to uwaga
– około 55 lat! A jednak potrafimy się dogadać, spędzamy z sobą
mnóstwo czasu, nie tylko podczas
prób, potrafimy się wspierać, ale
i pokłócić – trochę jak w rodzinie.
Scala nas jednak pasja teatralna,
miłość do Śląska, naszej godki
i naszych tradycji.

szkoła
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Powiatowy Zespół Szkół
w Bieruniu

Liceum Ogólnokształcące
im. Powstańców Śląskich
w Bieruniu
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Powiatowy Zespół Szkół
w Lędzinach

W trosce o jakość kształcenia
zawodowego w powiecie
Rozmowa
z Henrykiem Komenderą
Prezesem Stowarzyszenia
Przedsiębiorców Imielina,
radnym powiatowym

zdjęcie: b. marzec

samochodowych, ślusarzy, elektryków, cukierników i piekarzy.

– 10 lutego przedsiębiorcy ze
Stowarzyszenia Przedsiębiorców Imielina spotkali się z
dyrektorami powiatowych szkół
kształcących zawodowo, jaki był
cel tego spotkania?

– Spotkaliśmy się w sali konferencyjnej Biblioteki Miejskiej w Imielinie.
Członkowie naszego stowarzyszenia
współpracują z dyrektorami Powiatowych Zespołów Szkół w Bieruniu
i Lędzinach i chcą tę współpracę
pogłębiać. To współdziałanie ma niebagatelne znaczenie dla lokalnego
rynku pracy. Jako pracodawcy możemy tym sposobem określić potrzeby
w zakresie kształcenia przyszłych
naszych pracowników. Ta wiedza
pozwala dyrektorom na kształtowanie oferty oświatowej swoich szkół
w zakresie kształcenia zawodowego.
Staramy się być otwarci na wszelką
współpracę. Ta otwartość cechuje
zresztą obie strony, co potwierdziła
podczas spotkania dyrektor Teresa
Horst z PZS w Bieruniu. Podkreśliła,
że w bieżącym roku, aż 17%, tj. 28.
uczniów bieruńskiej Szkoły Branżowej I stopnia uczy się zawodu w 12.
imielińskich firmach. Kształcimy:
stolarzy, mechaników i blacharzy

– Jak to wygląda w praktyce?

– Uczniowie klas wielozawodowych
(rzemieślniczych) pobierają naukę
w dwóch miejscach, 3 dni uczą się
w szkole matematyki, geografii czy
historii, natomiast 2 dni uczą się zawodu u pracodawcy, z którym wcześniej
podpisali umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Taki uczeńmłodociany pracownik otrzymuje co
miesiąc wynagrodzenie od swojego
pracodawcy w wysokości 300-400 zł.
Wynagrodzenie to jest refundowane ze
środków Funduszu Pracy. Na koniec
trzyletniej nauki uczeń zdaje końcowe
egzaminy zawodowe, a pracodawca
wtedy może się ubiegać o zwrot kosztów kształcenia w wys. 8 lub 10 tys.
zł, warunkiem zwrotu kosztów jest
przystąpienie i zdanie przez ucznia
egzaminów końcowych.

– Powiatowe szkoły kształcą
również techników różnych
specjalności, w tym zakresie też
współpracujecie?

– Zdobywanie doświadczenia
zawodowego w ramach praktyk
u przedsiębiorców, realizowanych w ramach techników to równie ważny temat. Tylko w okresie
ostatnich trzech lat np. uczniowie
bieruńskiego Technikum realizowali praktyki u 20. imielińskich pracodawców, m.in. w zawodzie techni-

ka elektryka, technika mechanika
czy technika informatyka. Podczas
naszego spotkania dyrektor Piotr
Oćwieja z lędzińskiego PZS przedstawił nam całe spektrum zawodów,
w których kształci szkoła, od fotografów, złotników-jubilerów, ogrodników, fryzjerów, po logistyków,
informatyków, techników urządzeń
i systemów energetyki odnawialnej,
czy techników usług kosmetycznych. To również pole do współpracy. Dyrektorzy szkół zwrócili się do
nas przedsiębiorców zrzeszonych
w imielińskim SPI o poszukiwanie
możliwości nawiązania współpracy w zakresie praktycznej nauki
zawodu, w szczególności dla przyszłych operatorów obrabiarek
skrawających, elektromechaników,
elektryków, murarzy-tynkarzy czy
dekarzy, ponieważ są to zawody
deficytowe na rynku pracy.

– Podejmiecie to wyzwanie?

– Żeby firmy mogły się rozwijać potrzebują wykwalifikowanych kadr. Będziemy poszukiwać
nowych możliwości współpracy ze
szkołami, zachęcać tych spośród
naszych członków, którzy dotąd
tego nie robią do kształcenia zawodowego. Tym bardziej, że przed
przedsiębiorcą chcącym rozpocząć
szkolenie uczniów-pracowników
młodocianych nie stawia się wygórowanych wymagań. Wystarczy, że
przyszły pracodawca posiada kwa-

lifikacje zawodowe, ukończony kurs
dla instruktorów praktycznej nauki
zawodu i zgłosi chęć nawiązania
współpracy szkole. Dzięki temu, że
poprzez szkolenie pracodawca ma
okazję poznać umiejętności i kwalifikacje praktykanta, wręcz same-

mu go ukształtować, często miejsce realizacji praktyki zawodowej
staje się po ukończeniu szkoły jego
pierwszym miejscem pracy. Korzyści są więc obopólne.

Dziękuję za rozmowę. (ZK)

Powiat otrzyma
wsparcie dla szkolnych
bibliotek
W ubiegłym roku Powiat Bieruńsko-Lędziński wnioskował
o udzielenie wsparcia finansowego dla trzech szkół ponadpodstawowych, dla których
Powiat jest organem prowadzącym w ramach programu
wieloletniego „Narodowy
Program Rozwoju Czytelnictwa
2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3.
7 marca br. Wojewoda Śląski
zatwierdził wykaz placówek zakwalifikowanych do objęcia wsparciem.
Wśród 277 placówek z województwa śląskiego znalazły się również
szkoły powiatowe, w tym: Liceum
Ogólnokształcące im. Powstańców
Śląskich w Bieruniu, Technikum
w Bieruniu i Technikum im. Anielina
Fabery w Lędzinach.
Powiat otrzyma łącznie 36 tys.
zł ze środków budżetu państwa tj.
po 12 tys. zł na każdą szkołę. Jednocześnie organ prowadzący jest

zobowiązany wnieść wkład własny
w kwocie 9 tys. zł stanowiący 20%
kosztów realizacji zadania. Całkowity koszt realizacji zadania dla
naszego Powiatu wynosi 45 tys. zł.
W ramach przyznanych środków
biblioteki szkolne zostaną zaopatrzone w książki będące nowościami
wydawniczymi i niebędącymi podręcznikami, w szczególności w książki historyczne oraz lektury szkolne,
w tym książki opublikowane drukiem lub na innym nośniku, a także
w nowe elementy wyposażenia do
bibliotek szkolnych (np. sprzęt komputerowy, oprogramowanie, czytniki
e-booków, regałów, półek, szaf, foteli
i elementów oświetlenia). W ramach
programu będą również realizowane
działania promujące czytelnictwo
poprzez zakup książek będących
nagrodami książkowymi dla uczniów
biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo czy też organizację spotkań autorskich, wystaw
i konkursów.
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DOBRO BEZ GRANIC
Założycielki Stowarzyszenia
Elżbieta Kokoszka, Daria Nowalska,
Karolina Piekorz, Wioleta Tomala-Kołoczek,
Katarzyna Żołna-Ryguła
odpowiadają na pytania Agnieszki Krawczyk i Magdaleny Gołąb

CLEMENS 2021
pozyskaliśmy darowizny pieniężne
na zakup środków do dezynfekcji,
maseczek i rękawiczek ochronnych, przyłbic, środków czystości
dla Szpitali w Tychach i Mikołowie,
bojszowskiego ośrodka zdrowia,
czy izolatorium w Goczałkowicach
Zdroju. W końcu tegoż roku współorganizowaliśmy jeszcze kiermasz
ciast i rękodzieła – ponownie dla
chorego Maćka oraz przygotowywaliśmy razem z GOPS w Bojszowach
paczki świąteczne na Boże Narodzenie dla jego podopiecznych.

– Pomimo pandemii i obostrzeń
nie zwolniliście specjalnie
tępa. Co zatem przyniósł nieco
łaskawszy pod tym względem
kolejny rok?

– Stowarzyszenie powstało
w 2019 roku. Wcześniej działaliście nieformalnie, skąd taka
potrzeba?

– Już przy organizacji pierwszych
wydarzeń okazało się, że jest „popyt”
na nasze działania, że ludzie chętnie
wychodzą z domów, chcą się integrować, spotykać, pomagać… Mieliśmy
i dalej mamy głowy pełne pomysłów
i chcemy „rozwinąć skrzydła”. Nie
ukrywamy, że chcemy być rozpoznawalni w lokalnym środowisku.
Ponadto do rejestracji stowarzyszenia zmusiły nas niejako realia, które
towarzyszyły organizacji pierwszych naszych wydarzeń i problemy
z pozyskiwaniem na nie funduszy.
Rejestracja, chociażby stowarzyszenia zwykłego, otwiera dużo szerszy
wachlarz możliwości pozyskiwania
środków publicznych na działalność,
jak i darowizn od firm i osób prywatnych, które darczyńcy mogą odliczać
w zeznaniach podatkowych. Chcąc
podejmować różne inicjatywy, organizować wydarzenia, czy realizować
akcje charytatywne musimy pozyskiwać środki na pokrywanie ich
kosztów. Chcemy być wiarygodnym
partnerem dla firm, instytucji pomocowych, samorządów, czy organów
państwowych.

– Deklarację „dobro bez granic” zawartą w Waszej nazwie
można rozumieć różnorodnie,

ności, gdyż różnorodność pozwala
nam dostosowywać działania do
zmieniających się potrzeb, pokazała to między innymi pandemia.

– Spore pole do działania, ale
„po owocach ich poznacie”, co
zatem udało się Wam zdziałać?

nie da się jednak robić wszystkiego, czym zatem szczególnie
chcecie się zajmować?

– Uważamy, że czynić dobro można
w każdej społeczności i bez ograniczeń, wachlarz działań bywa
bardzo szeroki, stąd nasza nazwa.
A dokładanie kolejnych cegiełek
do ogólnej puli dobra jest czymś
niezwykle satysfakcjonującym. Stowarzyszenie DOBRO BEZ GRANIC
zostało powołane, by różnorodnymi działaniami zmieniać naszą
rzeczywistość na lepsze. Celami
naszego Stowarzyszenia są m.in.
działania na rzecz kultury i sztuki,
sportu, rekreacji i turystyki oraz
ekologii i ochrony środowiska naturalnego. Ważne dla nas są promocja
dorobku kulturalnego i sportowego,
działania proekologiczne, pomoc
niepełnosprawnym, ubogim, czy
inicjatywy pobudzające integrację
międzypokoleniową. Nie chcemy
ukierunkowywać naszej działal-

Na naszym koncie mamy już organizację przeszło 20 wydarzeń na
przestrzeni niespełna dwóch i pół
roku. Rozpoczęliśmy działalność
od organizacji Balu Andrzejkowego w 2019 roku i zgłoszenia Sztabu WOŚP. W styczniu 2020 roku
włączyliśmy się w organizację
parafialnego Orszaku Trzech Króli
w Bojszowach Nowych i zorganizowaliśmy dwudniową imprezę
w ramach 28 Finału WOŚP w Świerczyńcu. W lutym wraz z Gminą
Bojszowy udało nam się zorganizować Bal Walentynkowy dla mieszkańców okolicznych miejscowości.
W okresie wielkanocnym podjęliśmy współpracę z ówczesnym
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bojszowach i zorganizowaliśmy wspólnie paczki świąteczne dla kilkudziesięciu rodzin, będących pod jego opieką. Wsparliśmy
również festyn charytatywny dla
chorego na SMA Maciusia Cieślika
z Jankowic. Epidemia pokrzyżowała nam plany, ale też otworzyła inne
pola do działań. Zorganizowaliśmy
kilka zbiórek rzeczowych, a także

– Początek roku 2021, pandemia i rygorystyczne obostrzenia
sprawiły, że niemożliwym stało
się zrealizowanie kilku planowanych na początek roku wydarzeń.
Obawialiśmy się, że nie będzie to
rok przychylny, a zależało nam
aby ludzie o nas nie zapomnieli.
Dlatego przed Świętami Wielkanocnymi na terenie wszystkich
miejscowości w Gminie Bojszowy rozwieszone zostały banery
z życzeniami świątecznymi dla
mieszkańców – chcieliśmy tym
drobnym gestem wywołać nieco
uśmiechów na twarzach. Poza
tym wiosną z okazji Dnia Ziemi
dwukrotnie, spontanicznie sprzątaliśmy okoliczne lasy. W czerwcu
zorganizowaliśmy w Świerczyńcu
kiermasz dobroczynny dla Filipka Cholewy z Piasku i Piotrusia
Reszke ze Świerczyńca. Kiermasz miał charakter rodzinnych
spotkań na świeżym powietrzu
i był jednocześnie propozycją dla
mieszkańców, by wyjść z domów
po kilku miesiącach ograniczeń
związanych z pandemią. Natomiast w sierpniu na terenie boiska w Międzyrzeczu zorganizowaliśmy „Piknik Rodzinny ” dla
mieszkańców powiatu bieruńskolędzińskiego, połączony z kiermaszem charytatywnym na rzecz
chorych dzieci, Małgorzaty Sitko
z Międzyrzecza i Filipka Cholewy
z Piasku. Podczas tej imprezy na
jej uczestników czekała cała gama
atrakcji kulturalnych, sportowych
i kulinarnych, było to międzypokoleniowe święto naszej lokalnej
społeczności.

– A co po wakacjach?

Już 4 września było kino letnie,
oczywiście plenerowe. W Parku
w Bojszowach odbyła się projekcja
familijnego filmu, a dla wszystkich
chętnych widzów był popcorn – jak
w prawdziwym kinie. Zaś podczas
obchodów 30-lecia samorządności
Gminy Bojszowy częstowaliśmy
kołoczem, chcieliśmy w ten sposób podziękować mieszkańcom za
wsparcie, na jakie zawsze możemy
liczyć. Jeszcze wcześniej „zakręciliśmy się w pomaganie”, zbieramy nakrętki do dwóch koszy-serc,

które dzięki darczyńcom stanęły
na terenie gminy. Środki zdobyte
tą drogą trafiają do potrzebujących.

– Jak na jeden rok sporo tego,
ale biorąc pod uwagę Wasz
zapał, to pewnie nie wszystko.
Czy tak?

Tak, choć należy podkreślić, że
większości naszych pomysłów
nie udałoby się zorganizować bez
pomocy innych. Przy ich realizacji zwykle zaangażowany jest
cały sztab wolontariuszy. Współpracujemy regularnie z Gminą
Bojszowy, Starostwem Powiatowym, Centrum Usług Społecznych
w Bojszowach (kiedyś GOPS),
jednostkami OSP, klubami sportowymi i wszystkimi placówkami
oświatowymi z Gminy Bojszowy,
ponadto z Gminną Biblioteką Publiczną w Bojszowach i wieloma
firmami z terenu naszego województwa. Dzięki temu staliśmy
się rozpoznawalni. Wracając do
pytania, zdarza się niejednokrotnie, że to mieszkańcy sugerują
nam, jako rejestrowej organizacji
non profit, podjęcie jakichś działań. Tak też stało się jesienią.
Z inicjatywy lokalnych działaczy
przygotowaliśmy wniosek i podjęliśmy rozmowy z Nadleśnictwem
Kobiór w sprawie remontu międzyrzeckiego „ Piekaroka”. To
unikalna pamiątka. Wolnostojące
piece chlebowe były niegdyś nieodłącznym elementem śląskiego pejzażu – szczególnie w XIX
i początkach XX wieku. Ten obsługiwał dom pracowników leśnych
przy tzw. siągarni. Służył m.in.
do wypieku chleba, niejako przy
okazji ich integrując. Za sprawą
starań naszego Stowarzyszenia
i mieszkańców ruszyła renowacja
tego obiektu. Nadleśnictwo Kobiór
jeszcze pod koniec minionego
roku znalazło wykonawcę i przeznaczyło środki na remont. Uporządkowano również jego okolice.
Mamy nadzieję, że wkrótce wróci
do dawnej świetności oraz funkcji i spróbujemy z niego chleba
i kołocza. Ponadto, z końcem roku
tradycyjnie zaangażowaliśmy się
w WOŚP i jej styczniowy finał.
Wiosną 2022 roku mamy nadzieję, że ukaże się książka kucharska „Bojszowy od kuchni”, na
którą pozyskaliśmy unijne środki
w ramach Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Pszczyńska”.

– Jesteśmy pod wrażeniem,
życzymy Wam niestygnącego
zapału oraz wielu owocnych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz
naszej powiatowej społeczności.
Dziękujemy za rozmowę!

– Dziękujemy bardzo za słowa
uznania i życzenia. Mamy nadzieję,
jeszcze niejednokrotnie zaskoczyć
naszymi pomysłami, kreatywnością i dobrą organizacją, ku radości
coraz szerszego grona odbiorców
naszych działań.
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Choć śnieg w górach trzyma
jeszcze mocno, korzystając
z pięknej słonecznej pogody
nasi turyści ruszyli w Beskid
Makowski. 12 marca nawiedzili Pasmo Jałowieckie, którego nazwa pochodzi od jego
najwyższego szczytu Jałowiec
(1111 m n.p.m). Pasmo to
oddziela dolinę Skawicy od
doliny Stryszawki i Koszarawy.
Wznosi się nad miejscowościami: Koszarawa, Sucha Beskidzka,
Zawoja, Stryszawa i Skawica.
Przewodniki turystyczne zaliczają je do Beskidu Żywieckiego.
Większość uczestników wyjazdu stanowili członkowie jedynego
aktywnego w powiecie koła PTTK
nr 5 Ziemowit z Lędzin, które go
zorganizowało. Swoją wędrówkę 33. osobowa grupa rozpoczęła
w Stryszawie-Matusy i udała się do
przysiółka Siwce, gdzie nawiedzili
kościółek przy Klasztorze Sióstr
Zmartwychwstanek i izbę pamięci
Prymasa Tysiąclecia St. Wyszyń-

Zdjęcie: Koło PTTK nr 5

Turystyczna rodzina Ziemowita

skiego, który chętnie tu wypoczywał.
Następnie, przez Przełęcz Opaczne, dotarli na Jałowiec. Ze szczytu
podziwiali wspaniałą panoramę
Beskidu Śląskiego i Żywieckiego,
z królową Beskidów Babią Górą.
W oddali można było dostrzec rów-

nież wyniosłe tatrzańskie szczyty.
Kolejnym punktem wędrówki było
klimatyczne schronisko studenckie
Adamy, z którego werandy rozpościera się widok na Pasmo Pewelsko-Krzeszowskie. Popołudniem,
zamykając górską pętlę, wędrowcy

ponownie zameldowali się w Stryszawie-Matusy.
Inicjatorem wycieczki był prezes
Koła PTTK nr 5 Andrzej Gierlata.
W wyjeździe uczestniczył radny
Andrzej Baron, od lat wspierający
lędzińskiego Ziemowita, który tra-

dycyjnie na szlak ruszył z powiatową flagą. Koło istnieje już 65 lat,
nieprzerwanie upowszechniając
aktywny wypoczynek i popularyzując turystykę górską. Obecnie zrzesza 160 osób, z czego jedna trzecia
to młodzież szkolna. (A.Gierlata)

zdjęcia: m. gołąb

Silesia TAK ART w naszej galerii

W Galerii Starostwa Powiatowego w Bieruniu zagościła
nowa ekspozycja. „Kalejdoskop
twórczy Silesia TAK ART” to
zbiorowa wystawa malarstwa
twórców i sympatyków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Twórców i Animatorów Kultury
Silesia TAK ART, które wywodzi
się z Tychów.
Składa się z ponad 38 obrazów
i 3 fotografii, które są pokłosiem
wcześniejszych plenerów plastycznych, zorganizowanych przez
stowarzyszenie m.in. w Mielnie
i Polańczyku. Tematyka prac jest
różnorodna, z przewagą pejzaży,
a obrazy odzwierciedlają miejsca
w których odbywały się plenery.
Dominują obrazy olejne oraz akryle
na płótnie. Dopełniają je akwarele,

rysunki i prace wykonane w technikach własnych autorów oraz fotografie.
Stowarzyszenie funkcjonuje
od 2013 roku i zostało zawiązane przez 23 przyjaciół, będących
twórcami amatorami i animatorami
kultury. Znali się i utrzymywali ze
sobą kontakt od dawna – niektórzy
z nich ponad ćwierć wieku. Potrzeba wspólnego tworzenia, oraz przebywania w przyjaznym środowisku
twórczym miała decydujący wpływ
na powstanie organizacji. Jeszcze
jako nieformalna grupa spotykali
się w wolnym czasie na plenerach
organizowanych przy współpracy
z Polskim Radiem Katowice oraz
z katowicką Archidiecezją. Stworzone przez nich dzieła trafiały
wtedy w całości do rąk tych instytucji, które przekazywały je w więk-

szości na cele charytatywne. Prace
były licytowane przez Polskie Radio
w Katowicach podczas aukcji organizowanych na rzecz śląskich fundacji, takich jak „Iskierka” i „Ulica”,
czy w ramach wsparcia poszkodowanych przez powódź w 2010 roku
w Bieruniu. Wartość wylicytowanych prac przekroczyła blisko 30
tysięcy złotych.
Większość, z blisko 40 członków
stowarzyszenia, stanowią malarze.
Pozostali uprawiają grafikę oraz
fotografię. Jego twórcy uczestniczą
w przeglądach sztuki i konkursach
plastycznych, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Warto
nadmienić, że z początkiem tego
roku zaprezentowali w imielińskiej
Sokolni barwną ekspozycję „Rafa
Koralowa”. Dotąd stowarzyszenie
zorganizowało 20 plenerów pla-

stycznych, ponad 80 zbiorowych
wystaw, niemalże na terenie całego kraju. Większość powstałych
podczas plenerów prac została
podarowana przez członków na
rzecz hospicjów, fundacji i stowarzyszeń, w tym dla: Hospicjum
„CORDIS” w Katowicach, Hospicjum im. św. Kaliksta I w Tychach,
Podkarpackiego Hospicjum w Rzeszowie, Fundacji „Uśmiech Dzieciom” w Katowicach, Stowarzyszenia „Dar Serca” w Dąbrowie Górniczej, Stowarzyszeń Amazonek
w Częstochowie i w Sosnowcu oraz
na rzecz WOŚP. Stowarzyszenie
ma charakter non profit, nie prowadzi działalności gospodarczej,
a utrzymuje się przede wszystkim
ze składek członkowskich. W przyszłym roku będzie obchodzić swoje
dziesięciolecie.

Do odwiedzenia wystawy zapraszamy w marcu i kwietniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Bieruniu. (red.)

strona internetowa:
www.tak-art.pl
Facebook:
www.facebook.com/silesia.tak.art
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Festiwal piłkarskich umiejętności, tymi słowami można
oddać to co działo się podczas
5. edycji halowych rozgrywek
piłkarskich o puchar starosty
bieruńsko-lędzińskiego, które
zorganizował MKS Lędziny.
Przez kolejne dwa weekendy
lutego w hali sportowej Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach można było obserwować
rywalizację zespołów piłkarskich z naszego powiatu
oraz Mikołowa, Wojkowic, czy
Siewierza.
W turnieju wzięło udział blisko pięciuset zawodników w 6. kategoriach
wiekowych. – To kolejna edycja
corocznego turnieju, który wsparł
powiat. Zima nie sprzyja piłkarzom,
tęsknią do wiosny, kiedy mogą wyjść
na boiska. Chcemy skrócić ten czas
oczekiwania i organizujemy turnieje halowe. Najmłodsi świetnie bawią
się piłką, starsi zawodnicy rywalizują na poważnie, tym sposobem
trenują przed sezonem, a my organizatorzy mamy frajdę, że wszystko się udało na medal. Halowa piłka
nożna ma się dobrze! – mówi radny
powiatowy Marcin Majer, który od
lat wspiera to sportowe przedsięwzięcie dla dzieci i młodzieży.
Już z rana 12 lutego, turniej
zainaugurowali juniorzy (rocznik
2005), a po południu na parkiet
wybiegły „skrzaty”, czyli najmłodsi piłkarze. Wśród juniorów najlepsza okazała się Pogoń Imielin,
na drugim miejscu uplasował się
MKS Lędziny, a na trzecim zespół
Pogoń II Imielin. Zacięcie rywalizowały też „skrzaty”. Na parkiecie
można było zobaczyć sześć drużyn: MKS Lędziny, BAP Gol Bieruń,
Pogoń Imielin, AKS Mikołów, GTS
Bojszowy oraz Akademię Sportu
Wojkowice. Tu przede wszystkim
liczyła się dobra zabawa i uśmiech
na twarzach dzieci. W tej rywalizacji tradycyjnie nie wyłaniano zwycięzców – wyróżniono wszystkich
uczestników.
13 lutego na parkiecie pojawili
się piłkarze z roczników 2008 oraz
2011. W rozgrywkach tego dnia
doskonale poradziła sobie drużyna
z Siewierza, która zaliczając komplet zwycięstw pozostawiła daleko
w tyle pozostałe drużyny z rocznika
2008. Drugie miejsce przypadło Fortunie Wyry, a trzecie gospodarzowi
turnieju. Do rąk najlepszego strzelca, zawodnika i bramkarza trafiły
nagrody indywidualne. Rywalizacja piłkarzy z rocznika 2011 była
naprawdę zacięta, a o zwycięstwie
Spójni Zebrzydowice nad Cedron
Brody zdecydowały zdobyte bramki. Do tych drużyn trafiły również

nagrody indywidualne dla najlepszych strzelców.
Sobotni turniej, rozegrany 19 lutego, przeznaczony był dla zawodników
rocznika 2010. W 5. godzinnych zmaganiach uczestniczyło 12 piłkarskich
zespołów. Najlepszymi drużynami
w rozgrywkach odbywających się
w godzinach porannych okazały się:
UKS Górnik Libiąż, drugie miejsce
wywalczyła Ciężkowianka Jaworzno, a trzecie BAP Piast Gol Bieruń.
Po południu najlepszy był BAP Piast
Gol Bieruń, tuż za nim MKS Lędziny,
a na trzecim miejscu tabeli wyników
uplasowała się Kalwarianka z Kalwarii Zebrzydowskiej.
W niedzielę grali piłkarze rocznika 2014. Rywalizowały: LKS Gradawice, Solavia Grojec, KSB Lędziny, Unia Kosztowy, MKS Lędziny,
UKS Górnik Libiąż, BAP Piast oraz
Pogoń Imielin. Tego dnia organizatorzy postawili na dobrą zabawę, nie było klasyfikacji, nagród
i wyróżnień indywidualnych, ale

podsumowując cały cykl zmagań,
w odbywającym się przez 2 weekendy turnieju, udział wzięło blisko
500. Zawodników, 55 zespołów, rozdano ponad 500 pucharów, medali
i nagród. (MKS)

zdjęcia: MKS lędziny

Halowa piłka nożna
ma się dobrze!
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Badmintonowy początek wiosny
– Yonex Polish U17 International 2022
Skąd się wziął badminton
trudno powiedzieć. Pierwsze
wzmianki pochodzą z Chin,
gdzie pierwotnie lotka podbijana była za pomocą rąk lub
nóg. Potem z Japonii i Korei.
Inkowie i Aztekowie też go
podobno znali. W Europie
pierwszy raz gra została
zaprezentowana w angielskiej
posiadłości Badminton House,
stąd jej obecna nazwa.

dzący z Niemiec Mark Niemann
i Marie Sophie Stern.
Wszystko co dobre szybko się
kończy, Yonex Polish U17 International przeszedł do historii. Gratulujemy zdobytych medali i sukcesów wychowankom Uczniowskiego
Klubu Sportowego Unia Bieruń i ich
gościom. Mamy nadzieję, że za rok
powiat bieruńsko-lędziński stanie
się areną zmagań najlepszych badmintonistów z Bierunia, Polski oraz
Europy.
Warto nadmienić, że tydzień wcześniej w Bojszowach odbyło się badmintonowe Grand Prix Polski Elity oraz
towarzyszący mu Turniej Nadziei
Olimpijskich. Zorganizowane 12
i 13 marca przez UKS SBL Badminton
Academy turnieje wsparł organizacyjnie m.in. powiat bieruńsko-lędziński
oraz gmina Boszowy. (red.)

zdjęcia: UKS Unia bierUŃ, UKS Sbl ba

W 1992 roku podczas Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie grę włączono
do programu jako dyscyplinę medalową. W Polsce badminton zyskał na
popularności w latach 70. XX wieku,
w powiecie bieruńsko-lędzińskim
przeżywa obecnie swój renesans.
Tu u nas organizowane są liczne turnieje badmintonowe. Tym
razem w bieruńskiej hali sportowej
w dniach 18-20 marca odbył się rozgrywki Yonex Polish U17 International. Głównym organizatorem tego
międzynarodowego turnieju był
UKS Unia Bieruń, a oprócz powiatu bieruńsko-lędzińskiego imprezę
wsparło m.in. województwo śląskie, miasto i bieruński BOSiR, MKS
Imielin oraz Orlen. W tym międzynarodowym turnieju uczestniczyło
ponad 200 sportowców z całej Europy. Rywalizowali singliści, debliści
i pary mieszane.
W rywalizacji singlistów na najwyższym stopniu podium stanął
Mateusz Golas, na drugim miejscu
uplasował się Sebastian Pinkowicz,
a trzecie miejsce zajęli ex aequo
Wojciech Budny oraz Belg Raphael
Maho.
W rywalizacji singlistek tryumfowała pochodząca z Chorwacji Jelena Buchberger, drugie miejsce zajęła Kinga Stokfisz, natomiast trzecie
miejsce ex aequo wywalczyły Maja
Janko oraz Słowaczka Johanka Ivanovicova.
W męskim deblu najlepszy okazał się team w składzie Mikołaj
Morawski oraz Krzysztof Podkowiński, drugie miejsce zajęli Danial
Iman Marzuan i Bruno Steffen-Sanchez – debliści z Niemiec, a trzecie
ex aequo Chorwaci Hrvoje Mavriček
i Roko Pipunić oraz Niemcy Tristan
Inhoven i Alexander Zhang.
Złoto w deblu żeńskim wywalczył
duet Maja Janko, Julia Wójcik, srebro Emilia Jochacy, Kinga Stokficz,
a brąz ex aequo Mara Hafner (Luksemburg), Tammi Van Wonterghem
(Belgia) oraz duet z Czech Barbora
Kulhánková i Denisa Valentová.
W deblu mieszanym najlepszy
wynik osiągnął polski duet Mateusz Golas i Julia Wójcik, na drugim
miejscu uplasowali się zawodnicy
z Czech Adam Burget i Barbora
Kulhánková, a trzecie ex aequo
zajął kolejny polski duet Tymoteusz
Cybulski i Alicja Syrek oraz pocho-
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W ramach zbiórki darów dla potrzebujących pomocy Ukraińców
z terenów ogarniętych wojną i tych, którzy uciekając przed wojną
przybyli do Polski lub czekają na granicy na wjazd do naszego kraju
gromadzone będą wyłącznie towary z poniższej listy.

Lista produktów i środków, które podlegają zbiórce:
Odzież i okrycie:
< Koce zwykłe i termiczne
< Śpiwory
< Podkładki pod materac do spania
z wodoodpornej folii aluminiowej
< Materace
< Ubrania (nowe)
< Płaszcze przeciwdeszczowe
Środki higieny i czystości:
< Płyny do kąpieli/pod prysznic/mydło
< Dezodoranty
< Pasta do zębów
< Szczoteczki do zębów
< Grzebienie
< Bielizna damska, męska, dziecięca
< Podpaski
< Pampersy
< Pieluchy dla dorosłych
< Papier toaletowy i ręczniki papierowe
< Ręczniki (w tym z mikrofibry)
< Worki na śmieci
< Środki dezyfekujące/alkohol
do dezynfekcji
< Maski filtrujące lub jednorazowe
Żywność:
< woda
< żywność do szybkiego przygotowania
(instant)

< batony (w tym energetyczne),
< bakalie, orzechy,
< konserwy,
< makarony, płatki zbożowe do szybkiego
przygotowania
< narzędzia kuchenne jednorazowego lub
wielokrotnego użytku: talerz głęboki,
łyżka, widelec, nóż, szkło (silikon
spożywczy lub plastik)
Inne:
< Zapałki
< Baterie, powerbanki
< Oświetlenie, w tym latarki
< Świece
< Zestawy pierwszej pomocy
Punkt odbioru:
Powiatowy Zarząd Dróg,
Warszawska 168, 43-155 Bieruń
Produkty i środki wyłącznie ze wskazanej
listy można przekazywać
w godzinach 10.00-12.00
od poniedziałku do piątku.
W przypadku braku możliwości
przekazania ww. pomocy w wyznaczonych
godzinach prosimy ustalić inną porę
przekazania pomocy pod numerami
telefonów 690 846 576, 507 849 091,
691 818 575 w godzinach 8.00-13.00.

Ponadto, starosta bieruńsko-lędziński informuje,
że pod adresem e-mail:

pomoc_ukraina@powiatbl.pl
przyjmowane są deklaracje odnośnie chęci przyjęcia uchodźców
w domach prywatnych.
W deklaracji powinny być ujęte następujące informacje:
< imię i nazwisko osoby wyrażającej chęć przyjęcia uchodźców,
< telefon kontaktowy,
< adres pod którym uchodźcy będą przebywać,
< krótki opis oferowanych warunków, np. ilość miejsc noclegowych, dostęp do
sanitariatów, kuchni itp.
< oraz okres na jaki zgłaszający deklaruje chęć przyjęcia uchodźców.

Powiat Bieruńsko-Lędziński uruchomił rachunek bankowy
dla darowizn na rzecz uchodźców z Ukrainy.
Darowizny można wpłacać na następujący rachunek bankowy:
– Numer rachunku: 94 1020 2313 0000 3102 1072 0821
– Odbiorca: Powiat Bieruńsko-Lędziński, ul. św. Kingi 1, 43-155 Bieruń
– Tytułem: „Darowizna na rzecz uchodźców z Ukrainy”

Za każdą wpłaconą kwotę serdecznie dziękujemy!
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Życzymy wszystkim naszym
Czytelnikom pokoju i spokoju
na święta Wielkiej Nocy
i okres poświąteczny.
Tyle i aż tyle, biorąc pod uwagę,
że czas mamy niespokojny.
Zdrowia, pogody ducha
i dużo nadziei na przyszłość.
Wesołego Alleluja!
Nie sposób wyobrazić sobie Wielkanocy bez święconki,
pisanek i lanego poniedziałku. Naszą świąteczną gazetę
bez krzyżówki też trudno. Jest i czeka gotowa do rozwiązania. Tym razem, tych z Was, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązania (wyłącznie hasło) na nasz
e-mail: promocja@powiatbl.pl nagrodzimy książkami.
Do osoby, która jako pierwsza nadeśle prawidłowe rozwiązanie naszej krzyżówki trafi bogato ilustrowany album Bernarda Kopca – Ludwig Schneider Architektura sakralna. Dwie
następne otrzymają „Tajemnicę Cecylii Broll” Rafała Ryszki,
książkę której wydarzenia dzieją się w wojennym Bieruniu,
a dla kolejnych dwóch osób mamy „Z Pszczyny do Kołymy”
z cyklu „Duchy wojny” Alojzego Lyski. Na rozwiązania
czekamy do poświątecznego wtorku.
WASZA REDAKCJA

