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Ta historia wpisuje się w burzli-
we losy Górnego Śląska.  
5 września 1939, tuż po wkro-
czeniu wojsk niemieckich do 
Lędzin, okupanci dokonali 
pierwszych aresztowań. Górni-
cy Paweł Janota, Alojzy Myszor 
i Wilhelm Szumilas, kolejarz 
Wojciech Musioł, robotnik 

Augustyn Sekuła oraz Paweł 
Spyra, były naczelnik gminy 
– powstańcy śląscy, zostali 
zatrzymani, wywiezieni nad 
Przemszę w pobliżu Mysłowic 
Brzezinki i rozstrzelani. Wrzuco-
ne do rzeki ciała, wyłowione po 
kilku dniach, rodziny pochowa-
ły w Lędzinach i Brzezince.

Dekadę po zakończeniu II wojny 
światowej mieszkańcy Lędzin ufun-
dowali obelisk, aby upamiętnić ich 
ofiarę. Tradycyjnie, 5 września, 
przedstawiciele rodzin rozstrze-
lanych, władz samorządowych 
i młodzież szkolna, spotykają się 
w tym miejscu, by upamiętnić ofia-
ry pierwszych dni wojny z terenu 
naszego powiatu. 

Tego roku w złożeniu kwiatów 
i zapaleniu zniczy uczestniczy-
li: zastępca prezydenta Mysłowic 
Mateusz Targoś, kierownik Kan-
celarii Prezydenta Aleksandra 
Kamińska oraz Marta Tobor. Wła-
dze powiatu bieruńsko-lędzińskie-
go reprezentowali: starosta Ber-
nard Bednorz, wicestarosta Kon-
rad Mateja, członek zarządu Jerzy 
Mantaj oraz wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Marek Spyra. Z dele-
gacjami młodzieży w uroczystości 
wzięli udział: wicedyrektor Ewelina 
Pokrywka z Liceum Ogólnokształcą-
cego nr II im. Powstańców Śląskich 
w Mysłowicach, Romuald Kubiciel 
z Liceum Ogólnokształcącego im. 
Powstańców Śląskich w Bieruniu 
i nauczycielka historii Barbara 

Żmija oraz wnuki, prawnuki, i pra-
prawnuki pomordowanych. 

– Jestem tu co roku od blisko 
dwudziestu lat, nie tylko ze wzglę-
du na pokrewieństwo z niektóry-
mi z pomordowanych, ale przede 
wszystkim dlatego, że to miejsce 
jest ostrzeżeniem przed wojną 

i barbarzyństwem jakie niesie. 
W obecnej sytuacji, kiedy trwa 
wojna w Ukrainie, niemal w środku 
Europy, jest to szczególnie ważne. 
Jestem tu, bo należy o nich pamię-
tać, ku przestrodze, aby podobne 
tragedie nie miały więcej miejsca 
– mówi Marek Spyra.  (red.) 

Bo należy o nich pamiętać!
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21. września, przed 
budynkiem Centrum Usług 
Społecznych Powiatu 
Bieruńsko-Lędzińskiego 
(CUS) w Lędzinach, odbyło 
się przekazanie samochodu, 
który będzie woził seniorów 
z terenu naszego powiatu do 
Dziennego Domu Pomocy 
Społecznej (DDPS). 

CUS jest miejscem, w którym 
zapewnia się starszym, często nie-
dołężnym osobom opiekę i posiłki. 
Prowadzi różnorodne terapie zaję-
ciowe, a także grupowe poprawiają-
ce sprawność fizyczną. Tu również 
działa Klub Seniora, odbywają się 

warsztaty promujące zdrowy styl 
życia, edukacyjne, malarskie, czy 
fotograficzne.

Powiat jest dość rozległy, stąd 
zamysł, aby ułatwić naszym 
seniorom dotarcie do placów-
ki. Dzięki pozyskanym środkom 
z Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawych 
(PFRON) oraz wkładowi własne-
mu Powiatu możliwy był zakup 
samochodu, który co warto pod-
kreślić dostosowany jest do prze-
wozu osób niepełnosprawnych. 
Ten specjalistyczny pojazd będzie 
niezastąpionym narzędziem dla 
naszego Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie (PCPR).

Przekazania samochodu w ręce 
dyrektor PCPR Magdaleny Sosny, 
dokonał Jan Wroński – dyrektor 
Oddziału Śląskiego PFRON w obecno-
ści starosty bieruńsko-lędzińskiego 
Bernarda Bednorza, przewodniczą-
cej Rady Powiatu Anny Kubicy, człon-
ka Zarządu Powiatu Jerzego Mantaja 
oraz radnych powiatowych Krystyny 
Cuber, Andrzeja Barona i Marka Pie-
korza. Pojazd poświęcił ks. Krzysztof 
Sontag – proboszcz lędzińskiej para-
fii Matki Bożej Różańcowej. W wyda-
rzeniu uczestniczyli także pensjona-
riusze naszego DDPS i ich opiekuno-
wie. Zakończyła je pierwsza wspólna 
przejażdżka uczestników zajęć orga-
nizowanych w CUS.  (red.)

Powiat kupił auto dla seniorów  
– będzie szybciej i bardziej dostępnie

2 września w Starostwie Powiato-
wym w Bieruniu odbyło się posie-
dzenie Powiatowej Społecznej 
Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, 
powołanej 30 sierpnia 2019 r. przez 
starostę bieruńsko-lędzińskie-
go w składzie: Magdalena Sosna 
– dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Lędzinach, Anna 
Kołodziejczyk – zastępca dyrektora 
Caritas Archidiecezji Katowickiej 
Ośrodek Błogosławiona Karolina, 
Teresa Misterek – prezes zarzą-
du Stowarzyszenia Na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych i Ich Rodzin 
w Chemie Śląskim, Sławomir Piltz 
– prezes zarządu Lędzińskiego Sto-
warzyszenia Na Recz Osób Niepeł-
nosprawnych i Ich Rodzin, Dorota 
Moryc – prezes zarządu Polskiego 
Związku Niewidomych Okręg Ślą-
ski Koło w Tychach. W pierwszej 
części posiedzenia Rada podsumo-
wała ostatni rok swojej działalno-
ści oraz wybrała nowe Prezydium 
w składzie: Anna Kołodziejczyk 
– przewodnicząca, Teresa Misterek 
– wiceprzewodnicząca, Magdalena 
Sosna – sekretarz. W drugiej części 
uczestniczyli także: Bernard Bed-
norz – starosta bieruńsko-lędziński, 

Zenon Kubica – sekretarz powiatu, 
Krystyna Cuber – przewodnicząca 
Komisji Społecznej, Promocji Zdro-
wia i Kultury Fizycznej Rady Powia-
tu, Czesław Kłyk – przewodniczący 
Komisji Edukacji Kultury i Bezpie-
czeństwa Publicznego Rady Powia-
tu, Dorota Uzarek – Pełnomocnik 
do Spraw Osób z Niepełnospraw-
nościami oraz Bartłomiej Szym-
czyk – przedstawiciel Fundacji 
Internationaler Bund Polska. Na jej 
wstępie Anna Kołodziejczyk przed-
stawiła nowy skład Prezydium, 
a następnie coroczne sprawozda-
nie z działalności. Po jego przyjęciu 
przez starostę, Bartłomiej Szym-
czyk omówił kwestię możliwości 
pozyskania środków finansowych 
przez Fundację, którą reprezentu-
je i zorganizowania w 2023 r. tzw. 
opieki wytchnieniowej w powiecie 
bieruńsko-lędziński. 

Dorota Uzarek – Pełnomocnik 
ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady  
ds. Osób Niepełnosprawnych 
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22. września dokonano odbio-
ru ciągu pieszo-rowerowego 
przy ulicach Jagiellońskiej 
i Lipowej w Lędzinach, który 
wydatnie poprawi bezpieczeń-
stwo rowerzystów i pieszych 
poruszających się wzdłuż drogi 
powiatowej łączącej Bieruń 
z Lędzinami. 

Malowniczo położona, czerwona jezd-
nia biegnie skrajem góreckiego lasu. 
Z całą pewnością stanie się jednym 
z ulubionych traktów rowerowych 
i pieszych mieszkańców powiatu. 
W odbiorze uczestniczyli: starosta 
bieruńsko-lędziński Bernard Bednorz, 
członek Zarządu Powiatu Jerzy Man-
taj, przewodnicząca Rady Powiatu 
Anna Kubica wraz z radnymi powia-
towymi: Krystyną Cuber, Zofią Dudek, 
Marcinem Majerem, Markiem Pieko-
rzem, Markiem Spyrą, reprezentują-
cą poseł Bożenę Borys-Szopa Bogu-
miła Freitag, reprezentantka Lasów 
Państwowych Barbara Mach-Myrcik, 
dyrektor PZD Arkadiusz Grygierek 
i przedstawiciele wykonawcy. 

Roboty w ramach zrealizowanego 
zadania: Rozbudowa drogi powia-
towej 5904S, ul. Jagiellońskiej i ul. 
Lipowej w Lędzinach w zakresie 
budowy ciągu pieszo-rowerowego 
polegały na budowie ciągu pieszo-
rowerowego, a w szczególności na 
wykonaniu: robót ziemnych, roz-
biórkowych i przygotowawczych, 
regulacji i zabezpieczeń, odwod-
nienia, montażu krawężników, 
obrzeży i ścieku, ścieżki pieszo-
rowerowej, nawierzchni jezdni, 
kanału technologicznego, chodnika 
i zjazdów z kostki brukowej oraz 
oznakowania pionowego i pozio-
mego.

Wykonawcą robót budowlanych 
było Konsorcjum Firm: Lider – Przed-
siębiorstwo Robót Drogowych Opitek 
Grzegorz z Chełmu Śląskiego i Part-
ner – Usługi Transportowe Opitek 
Henryk z Chełmu Śląskiego. Zada-
nie zrealizowane zostało w ramach 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
oraz Rządowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych. Całkowita wartość 
zadania to: 2 923 920,08 zł.

  

Malowniczo i bezpiecznie 

U progu jesieni powiat bieruń-
sko-lędziński domknął kolejną 
inwestycję drogową – zadanie 
pn. Przebudowa skrzyżowania 
drogi powiatowej 5918S, ul. 
Nowozachęty z drogą gminną 
ul. Wandy w Imielinie. 

Zakres zrealizowanych robót 
w ramach zadania był bardzo sze-
roki, ale prace przy budowie ronda 
przebiegały sprawnie. Wykonano 
szereg robót rozbiórkowych, przy-
gotowawczych i ziemnych, powstał 
kanał technologiczny, odwodnie-
nia, dokonano montażu krawęż-

ników, obrzeży, ścieku, wykonano 
nawierzchnie jezdni, wysp, ścież-
ki rowerowej, chodnika i zjazdów, 
oświetlenie uliczne oraz oznakowa-
nie pionowe i poziome.

Wykonawcą robót budowlanych 
była mikołowska firma JKM Sp. 
z o.o. Całkowita wartość zrealizo-
wanej inwestycji to 2 395 158,86 zł. 
Zadanie było realizowane w ramach 
Rządowego Funduszu Rozwo-
ju Dróg. Gmina Imielin udzieliła 
powiatowi na jego realizację pomo-
cy finansowej w wysokości 590 
000,00 zł. Odbiór końcowy nastąpił 
9 września br. (PZD)

Nowe 
imielińskie rondo
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20 lipca w bieruńskim Domu 
Kultury Gama odbyły się trady-
cyjne obchody Święta Policji. 
Po pandemicznej przewie 
policjanci wreszcie mogli się 
spotkać na uroczystej zbiórce, 
w której uczestniczył zastępca 
Komendanta Głównego Policji 
w Katowicach insp. Dominik 
Łączyk. 

Okazja do świętowania była 
podwójna. Po pierwsze: 100 lat 
temu została powołana Policja 
Województwa Śląskiego, którą 
utworzono na mocy rozporządze-
nia Wojewody Śląskiego 17 czerw-
ca 1922 r. Istniała do wybuchu II 
wojny światowej. Podlegała Woje-
wodzie i Sejmowi Śląskiemu i była 
utrzymywana z zasobów Skarbu 
Śląskiego. Jej funkcjonariusze 
stanowili około 10. procent stanu 
osobowego policyjnych sił okresu 
międzywojennego.

Uroczystość związana z obchoda-
mi Święta Policji została poprzedzo-
na złożeniem wieńca pod „Dębami 
Pamięci” przy Starostwie Powia-
towym w Bieruniu, które upamięt-

niają aspirantów Policji 
Województwa Śląskiego 
– Walentego Piekorza 
i Wilhelma Spyrę, 
zamordowanych 
p r z e z  N KW D 
w 1940 roku.

Drugim istot-
nym przyczyn-
kiem do świę-
towania było 
15-lecie Powiato-
wej Komendy Poli-
cji w Bieruniu. To 
rocznicowe wydarze-
nie przypadało na paź-
dziernik ubiegłego roku. 
Jednak z powodu ograniczeń 
pandemicznych jego upamiętnienie 
odbyło się dopiero teraz. 

Obchody były okazją do wręcze-
nia funkcjonariuszom nominacji na 
wyższe stopnie służbowe. Awanse 
otrzymało 42. policjantów. Ponadto, 
5. wyróżniających się funkcjonariu-
szy zostało nagrodzonych nagrodą 
pieniężną przez starostę bieruńsko-
lędzińskiego. Pamiątkowym meda-
lem uhonorowano byłych komen-
dantów placówki, liczne grono 

p r z e d -
stawicieli 

s a m o r z ą -
dów, przed-

siębiorstw oraz 
instytucji i  służb 

mundurowych, które na co dzień 
współpracują i wspierają bieruńską 
Komendę.

W imieniu władz powiatu, gratu-
lacje i życzenia zawsze bezpiecz-
nej służby wszystkim bieruńskim 
policjantom, przekazali na ręce 
ich komendanta podinsp. Dariusza 
Waligóry, przewodnicząca Rady 
Powiatu Anna Kubica i starosta bie-
ruńsko-lędziński Bernard Bednorz. 
 (red.)

Powiatowe 
obchody 
Święta Policji

niają aspirantów Policji 
Województwa Śląskiego 
– Walentego Piekorza 
i Wilhelma Spyrę, 
zamordowanych 

wej Komendy Poli-
cji w Bieruniu. To 
rocznicowe wydarze-
nie przypadało na paź-
dziernik ubiegłego roku. 
Jednak z powodu ograniczeń 

p r z e d -
stawicieli 

s a m o r z ą -
dów, przed-

siębiorstw oraz 
instytucji i  służb 

W 1842 roku natrafiono na 
polach pomiędzy kolonią 
Anhalt a wsią Lędziny na 
węgiel kamienny. Powiado-
miono o tym księcia pszczyń-
skiego, który 12 listopada tego 
roku polecił zbudować szyb 
badawczy, celem sprawdze-
nia grubości pokładu węgla 
i ustalenia, czy jego wydobycie 
będzie opłacalne. 

Wiosną 1843 roku potwierdzono, 
że pokład węgla zalega 14 lachter 
od powierzchni ziemi (ok. 23 m), 
a jego grubość to 1 i 7/8 tej miary 
(ok. 3,2 m). Z przerwami, powodo-
wanymi dużymi dopływami wody 
do szybu i chodników, starano się 
wydobywać w tym miejscu, zwa-
nym szybem Matylda węgiel gruby, 
kostkę i miał, aż do 1845 roku, kiedy 
kopalnię od niedawna nazywaną 
„Heinrichsfreude” (Radość Henry-
ka) unieruchomiono jako nieopła-
calną.  

Pół wieku później powstała na 
tzw. Kępie, nowa kopalnia „Hein-
richsfreude II”, którą w latach dwu-
dziestych XX wieku przemianowa-
no na kopalnię „Piast” w Lędzinach. 
Funkcjonowała ona do 1972 roku, 
kiedy włączono ją w struktury nowej 

lędzińskiej kopalni „Ziemowit”. 
Natomiast nazwę „Piast” nadano 
nowej kopalni w Bieruniu.

– Czuję wielki sentyment do daw-
nej lędzińskiej kopalni „Piast”, zwa-
nej dzisiaj „starym Piastem”, gdzie 
pracowałem w latach 1966-1972, 

zanim zatrudniłem się w bieruń-
skiej kopalni „Piast”, zwanej odtąd 
„nowym Piastem” – zwierza się 
lędzinianin Jerzy Mantaj – emery-
towany inżynier górniczy, członek 
Zarządu Powiatu. – Z upoważnie-
nia naszego starosty podjąłem się 

pokierowania przygotowaniami do 
uczczenia 180. rocznicy początków 
górnictwa węglowego w Lędzinach. 
W ramach tych przygotowań planu-
jemy zorganizować konkurs wiedzy 
o lędzińskim górnictwie dla uczniów 
klas VII-VIII szkół podstawowych 

oraz uczniów szkół ponadpodsta-
wowych naszego powiatu. Nagrody 
dla laureatów konkursu ufunduje 
powiat. Chcemy go przeprowadzić 
jeszcze przed tegoroczną Barbórką.  

W ramach obchodów wspomnianej 
rocznicy zostanie też utworzona Izba 
Pamięci w siedzibie Biblioteki Powia-
towej, gdzie będą gromadzone zbio-
ry poświęcone dziejom górnictwa 
w Lędzinach i okolicznych miejsco-
wościach. Na Barbórkę planowane 
jest uroczyste otwarcie symboliczne-
go szybu Matylda z okolicznościową 
tablicą – mówi Jerzy Mantaj. 

– Korzystając z okazji, chciałbym 
podziękować naszemu niezastąpio-
nemu regionaliście Alojzemu Lysko 
za wszelką pomoc i wsparcie przy 
organizacji rocznicy. Wdzięczność 
winien jestem również zmarłemu 
niedawno Bogusławowi Żogała, 
emerytowanemu ratownikowi gór-
niczemu z naszego „Ziemowita” 
– mojemu kuzynowi, który użyczył 
mi całą masę materiałów z dzie-
jów lędzińskiego górnictwa i okolic. 
Dzięki nim udało się zlokalizować 
miejsce, w którym w 1842 roku 
wydrążono szyb Matylda głęboki na 
25,5 m – dopowiada.  

z Jerzym mantajem 
rozmawiał mirosław leszczyk

Rzecz o obchodach 180. lat górnictwa węglowego w Lędzinach

szyb zlokalizowany przy ul. Lędzińskiej 24.
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Inauguracja Jesieni Organowej 
wypadła okazale!
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Inauguracja festiwalu odbyła się 
11 września w imielińskim koście-
le pw. Matki Boskiej Szkaplerznej. 
Słuchaczy powitał gospodarz świą-
tyni ks. dziekan Eugeniusz Mura, 
głos zabrał także starosta bieruń-
sko-lędziński Bernard Bednorz, 
wyrażając satysfakcję z powodu 
reaktywacji imprezy. Wystąpi-
li: młody, utalentowany organista 
Mateusz Goniowski oraz Kwintet 
Instrumentów Dętych Blaszanych 
Filharmonii Śląskiej. 

Usłyszeliśmy m.in. bardzo inte-
resującą fantazję Feliksa Rączkow-
skiego na temat najstarszej znanej 

polskiej pieśni „Bogurodzica, fan-
tazję i fugę g-moll J. S. Bacha oraz 
błyskotliwą, wirtuozowską Tocca-
tę z V Symfonii Organowej Ch. M. 
Widora. Ciekawostką repertuarową 
były dwa preludia chorałowe profe-
sora Juliana Gembalskiego, który 
od samego początku służy nasze-
mu festiwalowi wsparciem meryto-
rycznym i programowym. Mateusz 
Goniowski wykonał wszystkie te 
utwory nienagannie pod względem 
technicznym i wyrazowym, dosko-
nale wykorzystując możliwości 
brzmieniowe imielińskiego instru-
mentu. Szczególnie efektownie 

wypadła fantazja oraz brawurowo 
zagrana fuga Bacha, ale i pozostałe 
utwory sprawiły słuchaczom wiele 
satysfakcji.

Świetnie zagrał także Kwintet 
Instrumentów Dętych w składzie: 
Szymon Gaudyn – trąbka, Grzegorz 
Bizukojć – trąbka, Waldemar Matera 
– róg, Grzegorz Kurowski – puzon 
i Piotr Misiak – puzon basowy. Śląsk, 
a przede wszystkim katowicki ośro-
dek muzyczny zawsze słynął w Pol-
sce i poza jego granicami z najwyż-
szej klasy „dęciaków”. Muzycy Kwin-
tetu po raz kolejny tą dobrą renomę 
potwierdzili, doskonale wykonując 

m.in. fragmenty „Muzyki na wodzie” 
J. F. Haendla, oraz utwory G. Gabrie-
lego, J. Pachelbela, M.-A. Charpentie-
ra i J.-J. Moureta. Tu nie było miejsca 
na tzw. „kiksy”, czy jakieś fałszywe, 
bądź niedograne nuty. To się czasem 
w przypadku instrumentów dętych 
może zdarzyć, ale nie muzykom tej 
klasy co członkowie katowickiego 
kwintetu. Zaimponowali perfekcją, 
pięknym dźwiękiem, nieskazitelną 
intonacją i muzykalnością. W sumie 
dało to piękny i co trzeba podkreślić 
z całą mocą, bardzo efektowny kon-
cert. Inauguracja festiwalu wypadła 
okazale! 

kOleJNeJ NIeDzIelI 
wyBrzmIaŁy FIlmOwe 
NUty kIlara

18 września w Sanktuarium 
św. Walentego w Bieruniu Starym 
wystąpiło „Trio Długosz”. W zabyt-
kowym, drewnianym kościele znaj-
duje się pochodzący z XVIII wieku 
8-głosowy pozytyw, będący naj-
cenniejszym tego typu instrumen-
tem w naszym regionie. To na nim 
właśnie zagrał Marek Toporowski, 
znakomity organista i klawesyni-
sta, a także znany koneser i kolek-
cjoner zabytkowych instrumentów 

I doczekaliśmy się – wreszcie – kolejnego Festiwalu „Jesień Organowa w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim”. Ostat-
ni, 20. jubileuszowy festiwal odbył się w 2019 roku, po czym nastąpiła dwuletnia, spowodowana pandemią prze-
rwa. Koncerty organowe w latach 2020 i 2021 ze zrozumiałych względów nie mogły się odbyć, podobnie jak setki 
innych imprez kulturalnych i sportowych w Polsce i na świecie. Miejmy nadzieję, że to już za nami, a przed nami 
niedzielne koncerty 21. Jesieni Organowej w siedmiu kościołach na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego.niedzielne koncerty 21. Jesieni Organowej w siedmiu kościołach na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego.niedzielne koncerty 21. Jesieni Organowej w siedmiu kościołach na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego.
innych imprez kulturalnych i sportowych w Polsce i na świecie. Miejmy nadzieję, że to już za nami, a przed nami 
niedzielne koncerty 21. Jesieni Organowej w siedmiu kościołach na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego.niedzielne koncerty 21. Jesieni Organowej w siedmiu kościołach na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

cjoner zabytkowych instrumentów cjoner zabytkowych instrumentów 
sta, a także znany koneser i kolek-
cjoner zabytkowych instrumentów cjoner zabytkowych instrumentów 
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klawiszowych. Koncert został zaty-
tułowany „Trio Długosz”, gdyż obok 
niego wystąpił jeden z najlepszych 
flecistów w Europie Łukasz Dłu-
gosz z żoną, również utalentowaną 
flecistką Agatą Kielar-Długosz.

Program koncertu był bardzo róż-
norodny, zawierał utwory od baro-
ku po współczesność. Najstarsze 
wykonane dzieła powstały w XVIII 
wieku, a „najmłodszy” utwór pocho-
dził sprzed dosłownie dwóch lat. 
Była nim Kołysanka Adama Weso-
łowskiego, nota bene obecnego 
dyrektora Filharmonii Śląskiej. Ta 
krótka, liryczna kompozycja zosta-
ła dedykowana Agacie Kielar-Dłu-
gosz. Z muzyki współczesnej usły-
szeliśmy także Passacaglię Janusza 
Bieleckiego i Wokalizę Wojciecha 
Kilara z filmu „Dziewiąte wrota”. 
Ponadto, program koncertu obej-
mował utwory J. Iberta, G. Ph. Tele-
manna, J. Stanleya, J. K. Kucha�a, 
Ph. Gauberta i A. Vivaldiego.

Wykonanie całego tego pokaźnego 
repertuaru stało na bardzo wyso-
kim poziomie, bo też grali artyści 
najwyższej klasy.

Łukasz Długosz uznawany jest 
za jednego z najlepszych flecistów 

w Europie, nie mniejszą renomą 
może poszczycić się jego żona 
Agata. Marek Toporowski natomiast 
to wybitny klawesynista, organista, 
kameralista i dyrygent uchodzący 
za jednego z największych specja-
listów od tzw. wykonawstwa histo-
rycznego, znawca dawnych tech-
nik kompozytorskich i kolekcjoner 
zabytkowych instrumentów klawi-
szowych. Z niepozornego, wyda-
wało by się pozytywu kościoła św. 
Walentego wydobywał całą paletę 
barw, imponował nieprawdopodob-
ną biegłością techniczną, a przy 
tym wyczuciem stylu, umiejętnoś-
cią akompaniamentu, muzykalnoś-
cią. Państwo Długoszowie, także 
dali popis niebywałej wirtuozerii, 
która we właściwych momentach 
przeplatała się z liryzmem uwy-
puklonym, pięknym brzmieniem 
fletów. Cały zespół był poza tym 
doskonale zgrany – „pracował” jak 
jeden muzyczny organizm.

Mieliśmy przyjemność słuchać 
kreacji artystycznych na najwyż-
szym światowym poziomie, które 
licznie zebrana publiczność nagro-
dziła długotrwałą owacją na stoją-
co.   roman Jochymczyk

może poszczycić się jego żona 
Agata. Marek Toporowski natomiast 
to wybitny klawesynista, organista, 
kameralista i dyrygent uchodzący 
za jednego z największych specja-
listów od tzw. wykonawstwa histo-
rycznego, znawca dawnych tech-

w Europie, nie mniejszą renomą w Europie, nie mniejszą renomą 
może poszczycić się jego żona 
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Do ostatniej chwili drżeliśmy 
o pogodę. Choć prognozy 
straszyły rzęsistym deszczem, 
trafiliśmy na słoneczne okno 
pogodowe. Nie było może 
przesadnie ciepło, ale podczas 
dwóch godzin spędzonych 
nad zalewem dziećkowickim 
z całą pewnością nikt nie 
zmarzł. Tym bardziej, że 
na terenie gościnnego YC 
„Opty” czekały zabawy dla 
najmłodszych, rowery wodne 
i nagrody.

Nasza cykliczna impreza „Powiat 
na 5” odbywała się tradycyjnie 
podczas wakacji. Rodzinne rowe-
rowe  wycieczki po powiecie to 
doskonała okazja, aby poznać 
jego najciekawsze zakątki, a przy 
okazji zdobyć nagrody w postaci 
powiatowych upominków. Każdy 
kto odwiedził, wiaty rowerowe 
w pięciu gminach powiatu i nade-
słał potwierdzające to fotografie, 
mógł liczyć na kolarski niezbędnik, 
a w nim bidon, pompkę, klucz wie-
lofunkcyjny i zestaw naprawczy do 
dętek. Dla najmłodszych przygo-
towaliśmy m.in. maskotki, kredki 
i dyski frisbee. Były także nagrody 
specjalne dla tych, którzy nadesła-
li rozwiązania naszych facebooko-
wych zagadek.

Po dwóch pandemicznych latach, 
kiedy uczestnicy naszej letniej 
zabawy, odbierali nagrody w Sta-
rostwie Powiatowym w Bieruniu, 
postanowiliśmy przygotować choć 
skromny jej finisz i wręczyć rowe-
rowe upominki w plenerze, przy 
jednej z najchętniej odwiedza-
nych wiat – wybór padł na tę sto-
jącą u zaprzyjaźnionych żeglarzy 
z „Opty”, którzy bardzo chętnie nas 
wsparli. 

Tego roku, listy uczestników 
„Powiatu na 5” wypełniły się nie-
mal „od strzału” – wystarczył Wam 
jeden dzień. Zauważyliśmy, że 
po dwóch ostatnich nietypowych 
i trudnych latach, wszyscy byli bar-
dzo spragnieni wszelkich wydarzeń 
towarzyskich, kulturalnych i spor-
towych. Stąd, ten rok traktujemy 
jako rozgrzewkę przed kolejnymi, 
planowanymi już na przyszły rok 
przedsięwzięciami. 
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18 czerwca 2020 r. rada ministrów przyjęła program wspierania rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego pod nazwą „Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych 
na lata 2020-2030”. W ramach dotychczasowej współpracy z instytutem inicjatyw Lo-
kalnych im. prof. Waleriana pańki powiat realizował w roku 2021 projekt „Maszkiety 
i konkrety – Przegląd śląskiej kultury regionalnej (w ramach rozwoju Kół Gospodyń 
Wiejskich)”. projekt był wtedy realizowany w urokliwym plenerze przy Zajeździe rancho 
w bojszowach-jedlinie.
Tym razem w edycji 2022 w ramach 5. tematycznych zajęć warsztatowych, w ramach pro-
jektu  Górnośląsko-Zagłębiowskiego Uniwersytetu Ludowego, skupimy się na roz-
woju kapitału ludzkiego i społecznego, poprzez podnoszenie kompetencji kluczowych 
i zawodowych oraz kształtowanie postaw obywatelskich w oparciu o gruntvigiańską me-
todę dydaktyczną. projekt skierowany jest do wszystkich tych, którzy… chcą wiedzieć 
więcej, chcą zadbać o swój własny rozwój osobisty, w końcu chcą coś zmienić w swoim 
życiu. 

powiat bieruńsko-lędziński wspólnie z partnerami projektu zaprasza na zajęcia, które roz-
poczną się z początkiem października w centrum Usług społecznych w Lędzinach. jest to 
nowy budynek starostwa, w którym codziennie od poniedziałku do piątku, już od ponad 
dwóch lat, spotykają się seniorzy w ramach swoich klubów. Uczestnictwo w tym nowym 
projekcie to jedyna okazja na poznanie również tego czym powiat się szczyci od daw-
na – profesjonalną opieką senioralną, realizowaną w pierwszym w polsce utworzonym 
w 2019 roku centrum Usług społecznych.
Zajęcia w ramach projektu dotychczas odbywały się i zostały zakończone w Wodzisławiu 
Śląskim, raciborzu oraz dąbrowie górniczej. Warsztaty cieszą się dużym zainteresowa-
niem wśród mieszkańców danego regionu. Kompetentni wykładowcy w ciekawy i inte-
resujący sposób przekazują wiedzę z danego zakresu. Teraz czas na Lędziny. Zapraszamy. 
Więcej szczegółów na stronie www.powiatbl.pl 

Link do rekrutacji: https://instytutpanki.pl/ul-rejestracja/

projekt jest realizowany i współfinasowany przez:

patroni honorowi i medialni projektu:

Tym razem 
Uniwersytet Ludowy 

– a czemu nie?

WarsZtatoWe Założenia to:
<  budowa poczucia własnej wartości i poprawa kompetencji interpersonalnych – 

„cztery filary budowy poczucia pewności siebie”,
<  Kształtowanie kompetencji cyfrowych – „bezpieczny w sieci, czyli jak nie dać się 

oszukać”,
<  Kształtowanie podstaw patriotycznych i wrażliwości kulturalnej – „patriotyzmy 

lokalne w perspektywie postawy patriotycznej. analiza kulturoznawcza”,
<  podstawy przedsiębiorczości – „podstawy przedsiębiorczości”,
<  Kształtowanie podstaw ekologicznych – “Ekospostawa na co dzień”
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108 filmów z 6 krajów wpły-
nęło na tegoroczną edycję 
Festiwalu Filmów Amatorskich 
im. L. Wojtali. Festiwal powró-
cił po kilkuletniej przerwie 
i odbywa się w tym roku po 
raz czternasty, a czwarty jako 
impreza o zasięgu międzyna-
rodowym. 12 sierpnia komisja 
konkursowa dokonała wybo-
ru 20 filmów, które zostały 
zakwalifikowane do konkursu 
głównego. 

Festiwal Filmów Amatorskich im. 
Leona Wojtali w Bieruniu powró-
cił po pięcioletniej przerwie spo-
wodowanej głównie pandemią 
koronawirusa. Producentem tego-
rocznej edycji po raz pierwszy 
było Stowarzyszenie Solidarność 
Pamięci Strajkujących Górników 
Kopalni Węgla Kamiennego Piast 
14-28 Grudnia 81. Dyrektorem 
artystycznym Festiwalu, organizo-
wanego co dwa lata od 1993 roku, 
był tradycyjnie Wojciech Wika-
rek. Organizatorami były: Miasto 
Bieruń, Powiat Bieruńsko-Lędziń-
ski, Województwo Śląskie – Ars 
Cameralis Silesiae Superioris 
(samorządowa instytucja kultury), 
Polska Grupa Górnicza – Kopalnia 
Węgla Kamiennego Piast-Ziemo-
wit, Federacja Niezależnych Twór-
ców Filmowych w Polsce oraz Sto-
warzyszenie Solidarność Pamięci 
Strajkujących Górników Kopalni 
Węgla Kamiennego Piast 14-28 
Grudnia 81.

Do finału zakwalifikowało się 19 
filmów polskich twórców i jeden 
z Izraela, reprezentujących różne 
gatunki filmowe, od dokumentu, 
przez krótki metraż, animację, po 
produkcje fabularne. 

Obradujące w dniach 23 i 24 
września jury festiwalowe w skła-
dzie: Krzysztof Majchrzak – prze-
wodniczący, Jerzy Łuczak, Bogdan 
Wasztyl i Laszlo Polgar, spośród tej 
dwudziestki, wybrało następują-
cych laureatów XIV Ogólnopolskie-
go i IV Międzynarodowego Festiwa-
lu Filmów Amatorskich „BIERUŃ 
2022” im. Leona Wojtali: 

<  Grand Prix i Nagroda Marszałka 
Województwa Śląskiego: Maja 
Markowska za film „Papierosy” 

<  Nagroda Burmistrza Miasta Bie-
runia „Bieruń 2022”: Stanisław 
Buczkowski za film „3 minuty” 

<  Nagroda Starosty Bieruńsko-
Lędzińskiego „Bieruń 2022”: 
Jakub Ciosiński za film „Ten 
obrazek jest bardzo ładny”

<  Nagrodę Stowarzyszenia Solidar-
ność Pamięci Strajkujących Gór-
ników Kopalni Węgla Kamiennego 
Piast 14-28 grudnia 1981 „Bieruń 
2022”: Jarosław Piskozub i Miko-
łaj Bielawski za film „Pomiędzy 
Brzegami”

Tradycyjna gala wręczenia 
nagród odbyła się w sobotę wieczo-
rem w bieruńskiej „Gamie”. Jak na 
każdym szanującym się festiwalu 
filmowym nie zabrakło czerwonego 
dywanu, po którym stąpali filmow-
cy i zaproszeni goście. Wyróżnieni 
– przy pełnej widowni – odebrali 
nagrody z rąk przewodniczącego 
jury, wybitnego aktora filmowego 
i teatralnego Krzysztofa Majchrza-
ka, radnego Sejmiku Śląskiego Pio-
tra Czarnynogi, starosty Bernarda 
Bednorza i burmistrza Krystiana 
Grzesicy. Galę poprowadził reży-
ser i aktor Mirosław Neinert z Tea-
tru Korez. Część filmową wieczoru 
zakończyła emisja nagrodzonych 
„Papierosów”, które na widzach 
wywarły mocne wrażenie. Dość 
powiedzieć, że oklaski  poprzedzi-
ła znacząca chwila ciszy. Festiwa-
lowi towarzyszyło okolicznościowe 
wydawnictwo, prezentujące dwu-

dziestkę najlepszych filmów zgło-
szonych do konkursu. W ramach 
gali wystąpili skrzypaczka Rozalia 
Bryła i na jej zakończenie znako-
mity Sebastian Riedel. (ZK)

Nowa odsłona zasłużonego 
dla filmu amatorskiego festiwalu

wydawnictwo, prezentujące dwu- mity Sebastian Riedel. (ZK)
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Plener malarski imielińskiej grupy 
Kastalia odbył się ponad rok temu. Od 
17 do 20 maja 2021 r. artyści przebywa-
li w Brennej. 

W plenerze i poplenerowej wystawie uczestni-
czyło 15. plastyczek i plastyków: Sylwia Baru-
cha, Gabriela Bierońska, Katarzyna Cyroń, 
Urszula Figiel, Katarzyna Gawlik, Sandra 
Gawlik, Jan Jagoda, Agnieszka Kłyk, Magda-

lena Kryczek, Monika Madejczyk, Anna Rad-
wańska, Iwona Simka-Surma, Ewa Szymań-
ska-Sułkowska, Krystian Teperski i Barbara 
Zientara-Chmiel. Oba wydarzenia zorganizo-
wało Miejskie Centrum Kultury w Imielinie.

Przez dwa wakacyjne miesiące, zahaczyw-
szy o wrzesień tego roku, obrazy powstałe pod-
czas pleneru gościły w powiatowej galerii. Na 
jej ściany powróciły pejzaże Brennej i jej okolic 
oraz Imielina, które wcześniej były prezento-

wane w Domu Kultury „Sokolnia”. Zachwyci-
ły różnorodnością spojrzenia na góry i różne 
zakątki obydwu miejscowości. Barwne klisze 
niedalekiej przeszłości odżyły ponownie nie 
tylko na bieli ścian galerii, ale także w wyob-
raźni jej twórców i gości codziennie odwiedza-
jących Starostwo Powiatowe w Bieruniu.

Ponieważ wakacje nie są najlepszym cza-
sem na organizowanie wernisaży, 5 wrześ-
nia odbył się finisaż wystawy, w którym 

oprócz licznej grupy twórców, uczestniczyli 
przedstawiciele władz powiatu i Imielina, 
radni powiatowi, reprezentanci instytucji kul-
tury oraz miłośnicy sztuki. Jadwiga Mikunda 
– dyrektor imielińskiego MCK podkreśliła, że 
ta poplenerowa wystawa jest pierwszą imie-
lińską ekspozycją, która miała również swoją 
premierę w powiatowej galerii. Poinformowa-
ła także, że kolejny imieliński plener będzie 
miał już format międzynarodowy.  (ZK)   

Kastalia w powiatowej galerii 

wane w Domu Kultury „Sokolnia”. Zachwyci- oprócz licznej grupy twórców, uczestniczyli 

O Pasiece edukacyjnej „Pod 
Strzyżówką” w Lędzinach już 
pisaliśmy. Odkąd została otwar-
ta w 2020 roku, działa i ma się 
dobrze. Dzieci i młodzież tłum-
nie odwiedza miejsce, korzysta-
jąc z prelekcji i pokazów. Można 
by nawet rzec, że aktywnie 
uczestniczy w życiu pszczół.

Tego lata w pasiece realizowany był 
projekt, wdrożony w ramach: Zada-
nia publicznego w obszarze ekolo-
gii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego pn. Ślą-
skie dla pszczół w 2022, pod nazwą: 
Bioróżnorodność  Środowiska 
Naturalnego  a  życie  pszczół 
w  Pasiece  Edukacyjnej  „Pod 
Strzyżówką”. Choć sam jego 
tytuł wydaje się skomplikowany, to 
w istocie rzeczy polegał na organi-
zacji działań propagujących wiedzę 
o roli pszczół i owadów zapylających 
w środowisku naturalnym. Dzieci pod 
opieką pszczelarza, w specjalnych 
ubraniach ochronnych, podglądały 
życie i zwyczaje pszczół wewnątrz 
ula. Zobaczyły pszczelą matkę, 
robotnice, trutnie, komórki z czer-
wiami i plastry z miodem. Dowia-
dywały się o tym jak powstaje miód 
i inne pszczele produkty. Oprócz 
obserwacji owadziej społeczności, 
szczególnie wiosną i jesienią uczest-
niczyły w zajęciach praktycznych 

z nasadzania roślin miododajnych, 
topienia wosku i produkcji świec.

Projekt, wdrożony w oparciu 
o środki pozyskane w ramach 
dotacji Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego, znacząco 
rozwinął w naszym powiecie sze-
roko pojętą edukację pszczelarską 
i ekologiczną, a jego istotnym walo-
rem jest jego długoterminowość 
i cykliczność. Został zrealizowa-
ny przez Stowarzyszenie Rozwoju 
Zawodowego Śląska i Małopolski, 
które jest znane z działalności 

wydawniczej, realizuje się również 
w ramach edukacji wędkarskiej na 
własnym akwenie wodnym w Jedli-
nie, a ostatnio również edukacji eko-
logicznej w ramach własnej pasieki 
edukacyjnej w Lędzinach przy ul. 
Górniczej. To kolejny projekt na 
który Stowarzyszenie uzyskało 
dofinansowanie. W ramach projektu 
ze środków pochodzących z dota-
cji posadzono 17 lip miododajnych, 
wyposażono pasiekę w przestrzenny 
model pszczoły, pasieka wzbogaciła 
się również o hotel dla owadów typu 

GUCIO i ul edukacyjny, topiarkę do 
wosku, silikonowe formy do produk-
cji świec oraz szereg innych narzę-
dzi edukacyjnych. Powstanie także 
publikacja książkowa: „Rośliny 
miododajne” – podręcznik młodego 
pszczelarza, prezentująca założenia 
projektu i syntetycznie opisująca 
ciekawostki o pszczołach oraz atlas 
najważniejszych roślin o właściwoś-
ciach miododajnych.

W projekcie uczestniczyły dzie-
ci z przedszkoli i szkół podstawo-
wych. Jego celem było wzbudzenie 

szacunku do przyrody, szczególnie 
pszczół, ich pracy i poznanie jej efek-
tów – nie tylko miodu, ale i wosku 
pszczelego, pyłku, pierzgi i propoli-
su. Sporo czasu poświęcono także 
historii pszczelarstwa i bartnictwa, 
wpisanego na listę niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego ludzkości 
UNESCO. Zajęcia z uczniami prowa-
dzone były przez doświadczonych 
pszczelarzy, legitymujących się nie-
jednokrotnie 50. letnim doświadcze-
nie w hodowli pszczół, którzy uczest-
niczyli w projekcie społecznie.  (srzśim)

Oj, działo się od wiosny 
do jesieni „Pod Strzyżówką”

Zadanie publiczne w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. „Śląskie dla 
pszczół” w 2022 pt. BIORÓŻNORODNOŚĆ ŚRODOWISKA NATURALNEGO A ŻYCIE PSZCZÓŁ W PASIECE EDUKACYJNEJ 
„POD STRZYŻÓWKĄ” jest współfinansowane z budżetu Województwa Śląskiego.  
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Ponad 20 zawodników uczest-
niczyło w Zawodach Spławiko-
wych o Puchar Starosty Bieruń-
sko-Lędzińskiego, zorganizo-
wanych przez Koło Polskiego 
Związku Wędkarskiego nr 8 
Bieruń Nowy. 

Wędkarze rywalizowali w sobo-
tę 17 września nad zbiornikiem 
Goldman w Chełmie Śląskim. Skla-
syfikowanych zostało czternastu 
zawodników, pozostałym tego dnia 
nie dopisało szczęście. Największą 
rybę złowił Włodzimierz Olszowy 
i z wynikiem 3080 punktów (gram) 
zajął pierwsze miejsce. Tuż za nim 
na podium uplasował się Henryk 
Durok, natomiast trzecie miejsce 
przypadło w udziale Wiktorowi 
Jochemczykowi. Sędzią głównym 
zawodów był Konrad Mateja, repre-
zentujący jednocześnie Zarząd 
Powiatu, który wsparł organizację 
zawodów. Zwycięzcy otrzymali 
puchary oraz nagrody rzeczowe 
ufundowane przez powiat bieruń-
sko-lędziński. Dekoracji dokonali: 
reprezentujący władze powiatu 
wicestarosta Konrad Mateja oraz 
prezes Koła PZW nr 8 Bieruń Nowy 
Ryszard Szeliga i wiceprezes Adam 

Dandyk. Zwycięzcom serdecznie 
gratulujemy, pozostałym wędka-
rzom życzymy szczęścia w kolejnej 
edycji zawodów.

ImIelIńscy węDkarze 
śwIętOwalI 50-lecIe

3. września na łowisku „Micha-
lik” w Imielinie odbyły się zawody 
z okazji Jubileuszu 50-lecia Koła 
PZW nr 17 Imielin oraz wędkarskie 
spotkanie jubileuszowe, w którym 
uczestniczyli reprezentanci Okręgu 
PZW w Katowicach, przedstawiciele 
lokalnych samorządów i sponsorzy. 
W ramach zawodów sklasyfikowa-
no 24. wędkarzy, a najlepsze wyniki 
osiągnęli: Adam Dandyk z Koła PZW 
nr 8 Bieruń Nowy (5910 p.), Marian 
Kowalski z Koła PZW nr 87 Sazan 
w Woli (4830 p.), Jacek Grzelak 
z Koła PZW nr 113 Kobiór (4210 p.), 
Paweł Gruszka z Koła PZW nr 102 
Bojszowy (3200 p.) i Dawid Bielecki 
z Koło PZW nr 99 przy KWK Ziemo-
wit (3010 p.). Powiat, który wsparł 
wydarzenie, reprezentowali prze-
wodnicząca Rady Powiatu Anna 
Kubica i starosta bieruńsko-lędziń-
ski Bernard Bednorz.  (red.) 

Gdzie „patyki”  
tam wyniki!

– Nie mamy więcej miejsc w rodzinach zastęp-
czych, a żadna placówka nie zastąpi dzieciom 
kontaktu z wujkiem czy ciocią, jak nazywa się 
opiekunów w rodzinach – mówi MAGDALeNA 
SOSNA, dyrektor Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Lędzinach. – Na pewno wśród 
nas znajdują się ludzie, którzy zechcą otworzyć 
dzieciom swój dom i serce.

Z tego tekstu dowiesz się, czym są rodziny 
zastępcze, jak założyć własną i jak wygląda pro-
cedura weryfikacyjna dla kandydatów. 

Rozmawiał Dominik Łaciak

Rodzina zastępcza większości z nas kojarzy nam 
się z sympatycznym serialem emitowanym dawno 
temu na Polsacie. Czym tak naprawdę jest?
Najczęściej rodziny zastępcze myli się z rodzina-
mi adopcyjnymi – zasadnicza różnica polega na tym, 
że dzieci do tych pierwszych trafiają na jakiś czas. 
W odróżnieniu od adopcji, w ramach której adoptujący 
uzyskują prawa rodzicielskie.

Jaki to jest czas?
To zależy, bo to tak naprawdę czas dla rodziców biolo-
gicznych na ogarnięcie się, mówiąc potocznie. W tym 
czasie powinni stworzyć swoim dzieciom odpowiedni 
dom, warunki, zadbać o siebie – przejść terapię, gdy 
problemem jest alkohol, narkotyki czy przemoc. Zdarza 
się, że dzieci wracają do swoich domów biologicznych. 
Jednak w momencie, gdy rodzice zupełnie przestają się 
nimi interesować, to we współpracy z sądem reguluje-
my ich prawa. Dzięki temu dzieci uzyskują możliwość 
znalezienia rodziny adopcyjnej. Domu.

Naprawdę rodzice porzucają swoje dzieci?
Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej często 
motywuje rodzica do zmiany sytuacji życiowej. Rozpo-
czynają terapię, zabiegają o częstsze kontakty z dzie-
ckiem, podejmują pracę zarobkową lub starają się zmie-
nić swoją sytuację mieszkaniową. Niestety, w większości 
przypadków rodzicom biologicznym nie udaje się spro-
stać wymaganiom, jakie są przed nimi stawiane i tym 
samym tracą możliwość odzyskania dziecka.

I tu jest rola rodziny zastępczej…
Tak, przede wszystkim trzeba pokazać tym dzieciom 
dobry wzór domu, gdzie można porozumiewać się bez 
przemocy, konfliktów, gdzie swobodnie można mówić 
o swoich potrzebach. Opiekunowie zastępczy wykonu-
ją niezwykle istotną pracę. Trafiają do nich mali ludzie 
z niezwykle trudną historią życiową, często z traumą, 
a ich rolą jest opieka i wsparcie w rozwiązywaniu ich 
problemów emocjonalnych oraz pomaganie im w radze-
niu sobie z trudnościami.

No właśnie – jakie warunki trzeba spełniać, aby 
założyć rodzinę zastępczą?
Procedura kwalifikacyjna jest dosyć prosta i przejrzy-
sta. Zacznijmy od tego, że rodziną zastępczą może być 
nie tylko małżeństwo, ale również osoba samotna. Pod 
warunkiem, że spełniania określone warunki: posia-
da stałe miejsce zamieszkania, stałe źródło dochodu, 
odpowiednie warunki lokalowe, zaświadczenie lekar-
skie o stanie zdrowia oraz posiada pełne prawa rodzi-
cielskie w przypadku posiadania własnych dzieci.

Rekrutacja jest poprzedzona rozmową z psycholo-
giem, bo musimy poznać motywację kandydata. Spraw-
dzamy też warunki mieszkaniowe. Następnie kierujemy 
na szkolenie dla kandydatów, które odbywa się pod 
okiem wykwalifikowanego trenera. Tam przyszli rodzice 
zastępczy dowiadują się, jak rozmawiać z dziećmi, jak 
im pomagać, jak się nimi opiekować i jak lepiej je zrozu-
mieć, by stworzyć im jak najlepsze warunki do prawid-
łowego rozwoju. Siłą rzeczy mają one większe potrzeby.

Warunki lokalowe są wyśrubowane? Czy osoba 
z małym mieszkaniem w bloku może stworzyć 
rodzinę zastępczą?

Oczywiście, że tak. Mieszkanie w bloku nie jest prze-
szkodą, ale dziecko musi mieć swoją przestrzeń prywat-
ną, zapewnione miejsce do zabawy, nauki i wypoczynku. 
Oczywiście zdarzają się sytuacje, że w jednym pokoju 
mamy dwójkę dzieci – przecież tak samo jest w typowej 
rodzinie, często rodzeństwo dzieli ze sobą pokój.

Rodziny zastępcze często mają też swoje biologicz-
ne dzieci. Czy między nimi i „zastępczymi” nie ma 
zazdrości?
To bardzo delikatna materia, więc ważna jest tu 
mądrość rodzica. Z naszego doświadczenia wynika 
jednak co innego – między tymi dziećmi tworzy się 
więź jak między rodzeństwem. Razem się wychowują, 
pomagają sobie, mają swoje wspólne sprawy. Mamy od 
niedawna rodzinę, w której dziewczyny bardzo się ze 
sobą zżyły. Oczywiście każdy przypadek jest inny.

Mamy jeszcze instytucję zawodowej rodziny 
zastępczej. Co to takiego?
Rodzina zastępcza zawodowa nie jest spokrewnio-
na z dzieckiem i otrzymuje wynagrodzenie za swoją 
„pracę”, tj. opiekę nad dziećmi. Jedna osoba w takiej 
rodzinie zazwyczaj nie pracuje, tylko zajmuje się 
dziećmi. W sytuacji interwencji policji i konieczności 
natychmiastowego zabezpieczenia dzieci w rodzinie 
zastępczej, są one kierowane właśnie do rodziny zawo-
dowej bądź do rodzinnego domu dziecka.

No dobrze, a ile jest rodzin zastępczych w powie-
cie bieruńsko-lędzińskim i czy dość?
W tej chwili na terenie powiatu wszystkich rodzin jest 
41 i jest w nich umieszczone 68 dzieci. Niestety, nie 
ukrywam, że nie mamy więcej miejsc w rodzinach 
zastępczych. Ja bardzo bym chciała, żeby tych rodzin 
było jak najwięcej, bo żadna placówka, nawet ta najlep-
sza, nie zastąpi nam rodziny. Dzieci, które trafiają do 
rodziców zastępczych, zyskują większe poczucie sta-
bilności życiowej, bezpieczeństwa oraz mają większe 
szanse w nadrobieniu zaległości wychowawczych.

No więc pora na apel…
Tak. Bardzo zachęcam mieszkańców powiatu, którzy roz-
ważają możliwość zostania rodziną zastępczą, do kon-
taktu z nami. Zapraszam do rozmowy w siedzibie PCPR 
w Lędzinach, udzielimy szczegółowych informacji, opo-
wiemy i postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości. Na 
pewno wśród nas znajdują się ludzie, którzy zechcą otwo-
rzyć dzieciom w wyjątkowej sytuacji swój dom i serce.

Dziękuję za rozmowę.

Otwórz swój dom dla dzieci

Myślisz o stworzeniu  
rodziny zastępczej? 

Masz pytania? 
Skontaktuj się z PCPR w Lędzinach. 

Zadzwoń pod nr: 32 324 08 20 
i umów się na spotkanie. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
mieści się przy ul. Lędzińskiej 24
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W bieruńskim Liceum Ogól-
nokształcącym im. Powstań-
ców Śląskich finiszuje projekt 
“Przyjaźni technologii”, który 
był realizowany w latach 2019-
2022 w ramach programu 
erasmus+. 

W projekcie uczestniczyli nauczy-
ciele różnych specjalności, którzy 
pomimo trwającej pandemii i ograni-
czeń w przemieszczaniu się, wzięli 
udział w szkoleniu „Using Techno-
logy in the Classroom” w Splicie. 
To doświadczenie przyczyniło się 
do wzrostu ich kompetencji języko-
wych oraz stanowiło inspirację do 
wprowadzania ciekawych i innowa-
cyjnych metod pracy. Nauczyciele 
stworzyli bazę materiałów dydak-
tycznych zawierającą aplikacje 
z różnych przedmiotów, scenariusze 
lekcji, webquesty, blogi, prezentacje, 
filmiki, portfolia, CV, projekty CLIL 
i ICT i słowniczki terminologiczne, 
z których skorzystają także inne 
szkoły. Zagraniczne szkolenie dało 
też możliwość poznania specyfiki 
i obyczajów Chorwacji, było też oka-
zją do nawiązania nowych kontak-
tów do wykorzystania w kolejnych 
projektach.

Efekty związane z uczestnictwem 
w programie „Erasmus+”, mło-
dzież liceum poznawała podczas 
obowiązkowych zajęć, kółek zain-
teresowań oraz projektów, motywu-
jąc się tym samym do podnoszenia 
kompetencji językowych i informa-
tycznych.

Cykliczne wydarzenia, które 
odbywają się w szkole, takie jak: 
Dzień Języków Obcych, Święto Licz-
by Pi, Dzień św. Patryka czy Święto 
Szkoły nabrały bardziej cyfrowego 
charakteru. Podczas zajęć z ucz-
niami z Macedonii oraz szkołami 
z którymi liceum współpracowało 
w ramach projektów eTwinning, 
uczestnicy programu wymieniali 
się informacjami na temat: histo-
rii, kultury i tradycji naszych kra-
jów, promując tym samym postawę 
otwartości, tolerancji i poszanowa-
nia różnorodności, a ponadto wie-
dzę z zakresu ochrony środowiska. 
Mieli też okazję wykorzystać swoje 
umiejętności językowe w praktyce. 
W ramach działań realizowanych 
w programie młodzież przygotowa-
ła lipduby i filmy, scenki – przesta-
wienia teatralne w językach obcych 
oraz nagrała filmiki prezentujące 
szkołę. Dla wszystkich nauczycieli 
zostały zorganizowane warsztaty 
metodyczne poświęcone metodzie 
WebQuest i szkolenia w trakcie któ-
rych mieli oni możliwość poznania 
nowych metod i form pracy, a także 
lekcje otwarte, dające możliwość 
zobaczenia ich w praktyce. 

Dzięki programowi „Erasmus 
+” szkoła wdrożyła innowacyjne 
podejście do nauczania, co urozma-
ica ofertę edukacyjną oraz wzmac-
nia pozycję wśród szkół regionu. 
Projekt był rozwijającym doświad-
czeniem dla całej społeczności 
szkolnej, a jego idee i rezultaty 
przyniosą wiele korzyści zarówno 

liceum jak i lokalnej społeczności. 
Przyjęcie nowych rozwiązań pro-
gramowo-organizacyjnych i wypra-
cowanie nowych standardów skut-
kuje lepszym wykorzystaniem 
bazy szkoły, która wiele aspektów 
swojej działalności przeniosła do 
przestrzeni wirtualnej (stworzenie 
classroomów, zdalne konsultacje, 
baza materiałów na zajęcia edu-
kacyjne, wsparcie i filmy uczniów 
i nauczycieli) oraz wzrostem pozio-
mu nauczania. Zarówno uczniowie 
jak i nauczyciele stali się bardziej 
otwarci na kolejne projekty.

Międzynarodowy projekt wpłynął na 
edukację obywatelską i świadomość 
kulturową uczniów szkoły, a przede 
wszystkim poszerzył do wymiaru 
europejskiego funkcjonowanie placów-
ki. Zmotywowani tym sposobem pod-
noszenia własnych kompetencji i jako-
ści pracy szkoły nauczyciele liceum 
zadeklarowali, że chcą kontynuować 
tego typu doświadczenia i dalej uczest-
niczyć w europejskich programach 
edukacyjnych jakie oferuje program 
Erasmus+. Mają już nawet pomysł na 
kolejny projekt.  (lO Bieruń)

Licealiści przyjaźni technologii

Od 17 do 21 sierpnia w Macedonii odbywał się Między-
narodowy Festiwal Kostoski. Do udziału w nim zapro-
szony został zespół folklorystyczny „Ściernianeczki”.

Festiwal otwarła parada zespołów w nim uczestniczących. 
Ulicami miasta Ochryda, przemaszerował barwny korowód, 
w trakcie którego jego uczestnicy promowali swój kraj, region, 

powiat i miejscowość. Ochryda słynie z malowniczego jeziora, 
nad którym wieczorami odbywały się prezentacje ludowych 
zespołów z różnych zakątków świata.

Ochryda jest chętnie odwiedzanym ośrodkiem turystycz-
nym. „Ściernianeczki” zaprezentowały stroje regionalne 
i przedstawiły międzynarodowej publiczności program, na 
który złożyły się pieśni ziemi pszczyńskiej. Występ został 

gorąco przyjęty przez publiczność, która nagrodziła go grom-
kimi brawami. Prezentując kulturę Śląska zespół promował 
w Macedonii m. in. nasz powiat i Bieruń, które wsparły orga-
nizacyjnie wyjazd.

W drodze powrotnej nasi uczestnicy festiwalu zwiedzili 
Skopje – stolicę Macedonii. Wrócili, zauroczeni gościnnością 
mieszkańców Ochrydy i przyrodą Bałkanów. (red.)    

„Ściernianeczki” promowały powiat w Macedonii
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Lista jednostek nieodpłatne-
go poradnictwa utworzona 
zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy 
o nieodpłatnej pomocy praw-
nej, nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej.

Lista zawiera dane jednostek nie-
odpłatnego poradnictwa uporząd-
kowane według tematyki poradni-
ctwa, w tym jednostek publicznych, 
jednostek niepublicznych działa-
jących na zlecenie oraz jednostek 
prowadzących działalność pożytku 
publicznego działających na zle-
cenie, którym powierzono zadania 
z zakresu poradnictwa specjali-
stycznego na podstawie odrębnych 
przepisów. Dane obejmują informa-
cje o nazwie jednostek, zakresie 
poradnictwa, adresach i danych 
kontaktowych, w tym o stronach 
internetowych i numerach telefo-
nicznych, dniach i godzinach dzia-
łalności oraz kryteriach dostępu do 
usługi.

Na poniższym wykazie ujęto także 
krajowe infolinie tematyczne i innych 
formach porad świadczonych za 
pośrednictwem komunikacji elektro-
nicznej (patrz § 5 ust. 4 pkt 2 rozpo-
rządzenia), jako formy poradnictwa 
również łatwo dostępnego dla miesz-
kańców powiatu. Aktualne i rzeczy-
wiste dane zostały podane jako ostat-
nie w danej kategorii tematycznej.

RODZINNe
1.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-

nie – 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/ sekre-
tariat@pcprledziny.pl, www.pcpr.
powiatbl.pl – Zasięg Powiat Bie-
ruńsko-Lędziński.

PSYCHOLOGICZNe
3.  Poradnia Psychologiczno– Peda-

gogiczna–Poradnictwo psycholo-
giczne/ ul. Granitowa 130, 43-155 
Bieruń/ (32) 216 36 90/ Pn: 7:30 
– 17:00. Wt – Czw: 7:30 – 15:30 Pt: 
7:30 – 14:00/ sekretariat@pppbie-
run.pl, www.poradnia@powiatbl.pl 
/ Zasięg Powiat Bieruńsko-Lędziń-
ski

4.  Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie– Poradnictwo psycholo-
giczne/ ul. Lędzińska 24, 43-143 
Lędziny/(32) 324 08 16/ Pn – Pt 8:00 
– 15:00/ sekretariat@pcprledziny.
pl , www.pcpr.powiatbl.pl / Zasięg 
Powiat Bieruńsko-Lędziński

5.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej 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

6.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej 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

7.  Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej 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.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Imielinie – Poradnictwo psy-
chologiczne/ 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 Spo-
łecznej 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/ sekre-
tariat@mops.bierun.pl / Zasięg 
Gmina Bieruń

PeDAGOGICZNe
10.  Poradnia Psychologiczno– Peda-

gogiczna– Poradnictwo pedago-
giczne/ ul. Granitowa 130, 43-155 
Bieruń/ (32) 216 36 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 Bie-
ruńsko-Lędziński

POMOC SPOŁeCZNA
11.  Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie – Poradnictwo z zakresu 
pomocy społecznej/ ul. Lędzińska 
24, 43-143 Lędziny/ (32) 324 08 
16/ Pn – Pt 8:00 – 15:00/ sekreta-
riat@pcprledziny.pl, www.pcpr.
powiatbl.pl / Zasięg Powiatu Bie-
ruńsko-Lędziński

12.  Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Bojszowach – Porad-
nictwo z zakresu pomocy spo-
łecznej/ 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 Społecz-
nej 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 

14.  Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Chełmie Śląskim– 
Poradnictwo z zakresu pomocy 
społecznej/ 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

15.  Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej 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 Spo-
łecznej 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/ kon-
takt@gops.bojszowy.pl / Zasięg 
Gmina Bojszowy

18.  Klub Aktywności Seniora przy 
Miejskim Ośrodku Kultury – Praca 
z osobami starszymi/ ul. Hołdu-
nowska 39, 43-143 Lędziny/(32) 
326 78 33/ Pn – Pt: 7:00 – 15:00/ 
Zasięg Gmina Lędziny

19.  Klasztor 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. Chemi-
ków 139, 43-150 Bieruń/ (32) 441 
89 06/ (32) 708 04 94/ Pn – Pt: 
7:30 – 15:30/ sekretariat@mops.
bierun.pl, www.mops.bierun.pl 
Zasięg Gmina Bieruń

ROZWIĄZYWANIe 
PROBLeMÓW 
ALKOHOLOWYCH 
I INNYCH 
UZALeŻNIeŃ 
21.  Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Boj-
szowach – Praca z osobami uza-
leżnionymi od alkoholu i innych 
substancji psychoaktywnych/ 
ul. Sierpowa 38, 43-220 Świer-
czyniec/ (32) 216 21 76 / Pn 7:30 
– 17:00 Wt-Czw 7:30 – 15:30 Pt 
7:30 – 14:00/ sekretariat@mops.
bierun.pl, www.mops.bierun.pl / 
Zasięg Gmina Bojszowy

22.  Gminna Komisja Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych 
w Lędzinach – Praca z osoba-
mi uzależnionymi od alkoholu 
i innych substancji psychoaktyw-
nych/ 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 Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych 
w Chełmie Śląskim – Praca z oso-
bami uzależnionymi od alkoholu 
i innych substancji psychoaktyw-
nych/ ul. Konarskiego 2, 41-403 
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

24.  Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Imie-
linie – Praca z osobami uzależ-
nionymi od alkoholu i innych 
substancji psychoaktywnych/ ul. 
Imielińska 81, 41-407 Imielin/ (32) 
225 55 05/ Pn: 7:30 – 17:00, Wt – 
Czw: 7:30 – 15:30, Pt: 7:30 – 14:00 
/ mkrpa@imielin.pl / Zasięg 
Gmina Imielin

25.  Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Bie-
runiu – Praca z osobami uzależ-
nionymi od alkoholu i innych sub-
stancji psychoaktywnych/ ul. Wł. 
Jagiełły 1, 43 – 155 Bieruń/ (32) 
216 27 88/ Zasięg Gmina Bieruń 
/ sekretariat@mops.bierun.pl, 
www.mops.bierun.pl

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

PRZeCIWDZIAŁANIe  
PRZeMOCY DOMOWeJ

28.  Zespół Interdyscyplinarny ds. 
przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie w Bojszowach – Prze-
ciwdziałanie przemocy w rodzi-
nie/ 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/ sekre-
tariat@mops.bierun.pl, www.
mops.bierun.pl / Zasięg Gmina 
Bojszowy

29.  Zespół Interdyscyplinarny 
ds. przeciwdziałania przemo-
cy 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, 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

31.  Zespół Interdyscyplinarny ds. 
przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie w Imielinie – Przeciw-
działanie przemocy w rodzinie/ 
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

32.  Zespół Interdyscyplinarny ds. prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie 
w Bieruń– Przeciwdziałanie prze-
mocy 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/ / sekretariat@mops.
bierun.pl, www.mops.bierun.pl / 
Zasięg Gmina Bieruń

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

34.  Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie „Niebieska 
Linia” – Kierowane do osób dozna-
jących przemocy domowej lub jej 
świadków/ Al. Jerozolimskie 155, 
02-326 Warszawa/ 800 120 020 
„Niebieska Linia”/ www.niebie-
skalinia.info / Zasięg Polska

35.  Gminny Zespół Zarządzania Kry-
zysowego w Bojszowach – Zespół 
ds. Interwencji Kryzysowej 
i Poradnictwa Specjalistycznego/ 
ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy/ 
(32) 218 93 66 wew. 110 / Pn-Pt 
7:30 – 11:30 / zk@bojszowy.pl

36.  Gminny Zespół Zarządzania Kry-
zysowego w Lędzinach– Zespół 
ds. Interwencji Kryzysowej 
i Poradnictwa Specjalistycznego/ 
ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędzi-
ny/ (32) 216 65 11 wew. 174/ 
g.goraczko@ledziny.pl 

37.  Gminny Zespół Zarządzania Kry-
zysowego 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

38.  Gminny Zespół Zarządzania Kry-
zysowego w Imielinie– Zespół 
ds. Interwencji Kryzysowej 
i Poradnictwa Specjalistycznego/ 
ul. Imielińska 81, 41-407 Imielin/ 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA



(32) 225 41 37 / Pn: 7:30 -17:00, 
Wt – Czw: 7:30 – 15:30, Pt: 7:30 
– 14:00 / oc@imielin.pl / Zasięg 
Gmina Imielin

39.  Gminny Zespół Zarządzania Kry-
zysowego w Bieruniu– Zespół ds. 
Interwencji Kryzysowej i Porad-
nictwa 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 Bie-
ruń

40.  Centralne Zarządzanie Kryzy-
sowe– Monitorowanie bezpie-
czeństwa– Rządowe Centrum 
Bezpieczeństwa/ ul. Rakowie-
cka 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/zarzadzanie-kryzysowe/ 
poczta@rcb.gov.pl / dyzurny@
rcb.gov.pl Świadek zagrożenia 
kryzysowego, Osoba poszuku-
jąca informacji na temat zarzą-
dzania kryzysowego

DLA OSÓB  
BeZROBOTNYCH
41.  Powiatowy Urząd Pracy w Ty-

chach – Poradnictwo dla osób 
bezrobotnych/ ul. Budowlanych 
59, 43-100 Tychy/ (32) 781 58 73/ 
Pn - Pt: 7:30 - 15:30

42.  Wojewódzki Urząd Pracy– Porad-
nictwo dla osób bezrobotnych/ ul. 
Kościuszki 30 , 40-048 Katowi-
ce/ (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 Pol-
ski) +48 22 19524 (z zagranicy)/ 
pn.– pt. 08.00 – 18.00/ www.zie-
lonalinia.gov.pl , biuro@zielonali-
nia.gov.pl / Mogą korzystać: zare-
jestrowani, poszukujący pracy, 
pracodawcy

DLA OSÓB 
POKRZYWDZONYCH 
PRZeSTĘPSTWeM

44.  Ośrodek Pomocy Pokrzywdzo-
nym 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 pokrzywdzo-
ne przestępstwem i ich osoby 
bliskie

PRAWO  
KONSUMeNCKIe
45.  Powiatowy Rzecznik Praw Konsu-

mentów– 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.  Urząd Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów – Ochrona praw konsu-
menckich/ pl. Powstańców War-
szawy 1, 00-950 Warszawa/ Info-
linia konsumencka (prowadzona 
przez Federację Konsumentów) 
801 440 220, 22 290 89 16/ pn.– pt. 
08.00 – 18.00/ https://www.uokik.
gov.pl , porady@dlakonsumen-
tow.pl / Zasięg ogólnopolski

PRAWA PACJeNTA
47.  Narodowy Fundusz Zdrowia 

– Oddział w Katowice– Informa-
cje 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 Wojewódz-
two Śląskie

48.  Rzecznik Praw Pacjenta– Ochro-
na 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 ubez-
pieczenia zdrowotnego: – prawa 
pacjenta, – leczenie w kraju 
i poza granicami, – kolejki do 
świadczeń/ ul. Grójecka 186, 02-
390 Warszawa/ Infolinia Central-
na 800 392 976 (*) 22 572 60 42 
(**) (*) połączenia bezpłatne, (**) 
koszt zgodnie z taryfą operato-
ra/ pn.– pt. 08.00 – 16.00/ http://
www.nfz.gov.pl , infolinia@nfz.
gov.pl / Każda osoba objęta ubez-
pieczeniem lub zainteresowana 
ubezpieczeniem zdrowotnym. 
Także każdy oddział NFZ posia-
da własną infolinię

50.  Rzecznik Praw Osób Niepełno-
sprawnych– Ochrona praw osób 
niepełnosprawnych/ SIEDZIBA 
ul. Żurawia 4 A, 00– 503 Warsza-
wa Telefon (22) 461 60 00 KORE-
SPONDENCJA Nowogrodzka 
1/3/5 00-513 Warszawa/ 801 801 
015 Koszt połączenia zgodnie 
z taryfą operatora/ pn. – pt. 08.00 

– 17.00/ http://www.niepelno-
sprawni.gov.pl , sekretariat.bon@
mrpips.gov.pl / Z porad mogą 
korzystać osoby niepełnospraw-
ne, ich rodziny oraz organizacje 
działające na rzecz osób niepeł-
nosprawnych

51.  Rzecznik Praw Dziecka – dzie-
cięcy telefon zaufania– Ochrona 
praw dziecka/ Biuro RPD, Prze-
mysłowa 30/32, 00-450 Warsza-
wa, 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 kon-
takt do siebie, a doradcy oddzwo-
nią)/ 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.  Punkt Informacyjny Zakła-

du Ubezpieczeń Społecznych, 
Oddział w Rybniku, Inspektorat 
Tychy– Informacje ws. ZUS dla 
petentów/ ul. de Gaulle’a 16, 43-
100 Tychy/ 22 560 16 00/ Pn: 8:00 
– 18:00 Wt – Pt: 8.00: – 15:00/ 
https://www.zus.info.pl/zus-
tychy/ Zasięg Powiat Tyski oraz 
Powiat Bieruńsko-Lędziński

53.  Centrum Obsługi Telefonicznej 
Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych– Zakres informacji: – pomoc 
techniczna, – składki, – renty, 
– emerytury/ Klienci mogą sko-
rzystać z pomocy pracowników 
w Centrum Obsługi Telefonicz-
nej lub podczas wizyty osobistej 
w placówce jak wyżej. Nr centra-
li : (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.  Okręgowa Inspekcja Pracy w Kato-

wicach/ ul. Owocowa 6-6a, 40-158 
Katowice/(32) 604 12 08/ Pn – Pt: 
7:30 – 15:30/ https://katowice.pip.
gov.pl/pl

55.  Centrum Poradnictwa Państwo-
wej Inspekcji Pracy (PIP)– Porady 
z zakresu prawa pracy/ Głów-
ny 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 zatrudnio-
nych na terenie RP) Koszt połą-
czenia 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: 8:00 - 18:00  
Wt - Pt: 8:00 - 14:30/ http://www.
slaskie.kas.gov.pl/urzad-skar-
bowy-w-tychach / Zasięg Powiat 
Tyski oraz Powiat Bieruńsko-
Lędziński

57.  Krajowa Informacja Skarbowa– 
Informacje podatkowe dot. PIT, 
CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza 
etc./ ul. Teodora Sixta 17, 43-300 
Bielsko-Biała/ (32) 485 34 91 Pn 
– Pt: 7:00 – 15:00/ www.kis.gov.
pl więcej: https://poradnikprzed-
siebiorcy.pl/-kip-czyli-krajowa-
informacja-podatkowa / Z porad 
może skorzystać każdy podatnik

DLA OSÓB 
BĘDĄCYCH W SPORZe 
Z PODMIOTAMI RYNKU 
FINANSOWeGO

58.  Rzecznik Finansowy (Ubezpie-
czonych) – Prawa ubezpieczo-
nych/ Biuro Rzecznika Finan-
sowego – al. Jerozolimskie 87, 
02-001 Warszawa/ Ubezpieczenia 
gospodarcze (22) 333 73 28 Pn 
– Pt: 9:00 – 16:00/ Ubezpieczenia 
Społeczne, OFE ZUS (22) 333 73 
26 lub (22) 333 73 27  Ubezpiecze-
nia bankowe i rynku kapitałowe-
go (22) 333 73 25 / Porady e-mail: 
porady@rf.gov.pl (czas oczekiwa-
nia na odpowiedz e-mailową ok.2 
tygodni) https://rf.gov.pl/kontakt, 
biuro@rf.gov.pl / Osoby ubez-
pieczone i w sporze dotyczącym 
ubezpieczeń

59.  Rzecznik Praw Obywatelskich– 
Ochrona praw obywatelskich/ 
Biuro RPO al. Solidarności 77, 00-

090 Warszawa/ 800 676 676 Połą-
czenia bezpłatne z tel. stacjonar-
nych i komórkowych/ pon. 10.00 
– 18.00 wt.– pt. 08.00 – 16.00/ 
https://www.rpo.gov.pl biuro-
rzecznika@brpo.gov.pl / Może 
zgłosić się każdy, kto uważa, że 
jego prawa są naruszone. 

NIeODPŁATNA  
POMOC PRAWNA 
1.  Punkt Radców Prawnych i Adwoka-

tów/ ul. Lędzińska 24, p. 102A, 43-
143 Lędziny/ Pn: 13:00 – 17:00 Wt: 
8:30 – 12:30 Śr: 7:50 – 11:50 Czw: 
8:00 – 12:00 Pt: 10:00 – 14:00 INFOR-
MACJE 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

2.  Stowarzyszenie „SURSUM CORDA”/ 
ul. Warszawska 168, p. 27, 43-155 
Bieruń/ Pn: 8:00 – 12:00 Wt – Czw: 
11:30 – 15:30 Pt: 8:00 – 12:00/ INFOR-
MACJE 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

NIeODPŁATNe  
PORADNICTWO  
OBYWATeLSKIe

1.   Stowarzyszenie „SURSUM CORDA”/ 
ul. Warszawska 168, 43-155 Bieruń/ 
Pn: 8:00 – 12:00 Wt – Czw: 11:30 – 
15:30 Pt: 8:00 – 12:00/ 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
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