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MAMY MISTRZA OLIMPIJSKIEGO!
Dla nas fantastycznie ułożył się chód
na 50 kilometrów, który nieoczekiwanie wygrał nasz Dawid Tomala.
Na mecie wyprzedził o ponad pół
minuty Niemca Jonathana Hilberta
oraz o niespełna minutę Kanadyjczyka Evana Dunfee. Tym sposobem, mamy w powiecie pierwszego
mistrza olimpijskiego!
„Nasz” bo pochodzi z Bojszów,
z powiatu bieruńsko-lędzińskiego.
Urodził się 27 sierpnia 1989 roku.
Pierwsze sportowe kroki stawiał
w UKS Maraton Korzeniowski w Bieruniu, gdzie uczęszczał do gimnazjum. Jest absolwentem bieruńskiego Liceum Ogólnokształcącego
im. Powstańców Śląskich. Kiedy
poszedł na studia, zmienił barwy
na AZS AWF Katowice, a następnie
AZS Politechnika Opolska.
Chód trenuje od 2003 roku.
Pierwszy sukces na krajowej arenie odniósł w 2007 roku – został
Mistrzem Polski na 10 kilometrów.
W 2011 wywalczył złoto młodzieżowych mistrzostw Europy. Na
igrzyskach w Londynie był 19. Przełomem w karierze chodziarza okazała się zmiana dystansu z 20 na
50 kilometrów. To na tym „królewskim” dystansie w Sapporo zdobył
olimpijskie złoto.
Na gorąco, po zwycięstwie powiedział do dziennikarzy: – To jest coś
niesamowitego. Nie spodziewałem
się, że mogę to zrobić. Szliśmy sobie
powoli (…). W pewnym momencie
zaczęło mi się nudzić, więc... przyspieszyłem. Patrzę... a za mną nikogo nie ma, więc poszedłem swoje

i wygrałem. Potrzebuję czasu, żeby
to do mnie doszło!
31 sierpnia, za wybitne osiągnięcia
sportowe i promowanie Polski na arenie międzynarodowej, Dawid Tomala
został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez
Prezydenta RP. Jego ojciec Grzegorz
otrzymał takie samo odznaczenie za
wybitne osiągnięcia w pracy szkoleniowej i trenerskiej oraz zasługi dla
rozwoju i upowszechniania sportu.
Dzień wcześniej nasz chodziarz
uczestniczył w sesji powiatu bieruńsko-lędzińskiego, o czym więcej
piszemy tuż obok.
Niestety, Dawid Tomala nie
będzie mógł obronić tytułu na kolejnych igrzyskach. Medal zdobył
przysłowiowym „rzutem na taśmę”.
Zawody w chodzie na dystansie 50 kilometrów na igrzyskach
olimpijskich zostały rozegrane po
raz ostatni. W Paryżu chodziarze
będą rywalizować tylko na „sprinterskim” dystansie 20 kilometrów
i prawdopodobnie mieszanym. – To
znaczy, że pewnie szykuje się jakaś
sztafeta, może z rundami karnymi jak w biathlonie, co na pewno
będzie dużo bardziej widowiskowe
– przewiduje czterokrotny mistrz
olimpijski w chodzie Robert Korzeniowski.
Trochę szkoda, ale sukcesu na
50 kilometrów w chodzie naszemu
Dawidowi Tomali już nikt nie odbierze. Mamy to! Napawa nas on wielką dumą, dziękujemy i raz jeszcze
serdecznie gratulujemy naszemu
mistrzowi olimpijskiemu – brawo! (ZK)

ZDJĘCIE: TVP SPORT

Igrzyska Olimpijskie w Tokio za nami. Opóźnione o rok za sprawą pandemii, były wielką zagadką
organizacyjną. Trudno było przewidzieć, czy w tych okolicznościach nasi sportowcy będą w stanie
przygotować ponownie wysoką sportową formę. Początkowo, wynikami tego nie potwierdzali, a na
medale czekaliśmy bardzo długo! Zawodzili faworyci, ale zdarzały się „złote” niespodzianki.

Powołania wręczone
Do zadań nowo powołanej komisji należeć będą m. in: ocena
zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na
terenie powiatu, opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych
służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych
wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli, przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, opiniowanie
projektów innych programów współdziałania Policji i innych
powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, opiniowanie
projektu budżetu powiatu – w zakresie porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu, opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem ww. zadań. (red.)

ZDJĘCIE: M. GOŁĄB

28. września br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na lata 20212023. Starosta jako przewodniczący komisji wręczył
akty powołania 15. osobom. W jej skład wchodzą
m.in. przedstawiciele prokuratur, policji, straży pożarnej, inspekcji sanitarnej i weterynaryjnej oraz delegowani radni.
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„Olimpijska” sesja
Na sierpniowej sesji Rady
Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego gościł Dawid Tomala – nasz
złoty olimpijczyk z Tokio, który
odebrał promesę na stypendium sportowe.

zdjęcia Barbara Marzec

30 sierpnia br. Rada Powiatu przyjęła uchwałę określającą szczegółowe
zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość stypendiów
i nagród sportowych. Dotąd powiat
nie posiadał regulacji w tym zakresie. Radni, poruszeni tym w jak niesprzyjających okolicznościach przyszło trenować naszemu mistrzowi
olimpijskiemu, z jakim trudem zdobywał niezbędne na to środki, pra-

cując m.in. na budowie, podjęli decyzję o przyjęciu stosownej uchwały
w tym zakresie. Stypendia i nagrody
sportowe mają być wyrazem uznania dla prezentowanego poziomu
sportowego i osiągnieć w danej
dyscyplinie sportu oraz formą pomocy służącą podniesieniu sportowego
mistrzostwa. Uchwała przewiduje
możliwość wspierania i nagradzania
seniorów jak i juniorów, którzy mają
na swym koncie wybitne osiągnięcia
sportowe i są mieszkańcami powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Wnioskować o nie mogą kluby i stowarzyszenia sportowe oraz sami zainteresowani sportowcy, bądź przedstawiciele ustawowi w przypadku osób

Zamoście odebrane
30. września br. po zakończeniu modernizacji ul. Zamoście
w Lędzinach dokonano jej
odbioru. Remont współfinansowany był przez PGL
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Katowice, które wsparły
przedsięwzięcie kwotą 300 tys.
złotych.
Zrealizowano roboty budowlane polegające na modernizacji ul.
Zamoście na odcinku od skrzyżowania z ulicą Zakole do skrzyżowania
z ulicą Irysową oraz wyremontowano odcinek od skrzyżowania z ulicą
Irysową do wiaduktu nad drogą
krajową S1. Zakres prac obejmował
w szczególności: sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej,
roboty ziemne, wykonanie podbudowy drogi, poboczy, zjazdów oraz
nowej nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych. Całość

prac zamknęła się kwotą ponad 676
tys. złotych.
W odbiorze uczestniczyli dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych Damian Sieber, nadleśniczy Nadleśnictwa Katowice
Stanisław Jeziorański oraz leśniczy
Paweł Hulbój. Powiat reprezen-

towali starosta Bernard Bednorz,
wicestarosta Konrad Mateja, etatowy członek zarządu Jerzy Mantaj,
przewodnicząca rady powiatu Anna
Kubica, wiceprzewodniczący Marek
Spyra oraz radni powiatowi Andrzej
Baron, Zofia Dudek, Marcin Kosma,
Marcin Majer i Marek Piekorz. (red.)

niepełnoletnich. Poprzez stypendia
i nagrody powiat pragnie przyczynić się do ich sukcesów, co powinno pozytywnie wpłynąć na wzrost
zainteresowania sportowym trybem
życia u pozostałych mieszkańców
powiatu, zwiększyć ich zainteresowanie sportem, a także dbałością
o stan własnej kondycji fizycznej
i zdrowia.
Tego dnia wyjątkowym gościem
Rady Powiatu był Dawid Tomala,
który otrzymał promesę na pierwsze w historii powiatu stypendium
sportowe. Nasz olimpijczyk odebrał liczne gratulacje, podzielił
się z radnymi swoimi wrażeniami
z Tokio, z przebiegu rywalizacji
na trasie chodu na 50 kilometrów
i z dumą zaprezentował obecnym
swój złoty medal olimpijski. Ponadto, wziął udział w krótkiej sesji fotograficznej. (red.)
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Lokalne Partnerstwo ds. Wody

W hołdzie generałowi
Szeptyckiemu

zdjęcia Chór „Akord”

W 2020 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRIRW)
podjęło kroki zmierzające
do utworzenia lokalnych
partnerstw na rzecz wody.
Zdecydowano, że partnerstwa powstaną na poziomie
powiatów, jako struktur
obejmujących wystarczająco
duże obszary geograficzne do
podejmowania działań strategicznych.

26. czerwca na grobie generała Stanisława Szeptyckiego
wieniec w śląskich barwach
z szarfą „Generałowi – Ślązacy” złożył etatowy członek
zarządu powiatu bieruńskolędzińskiego Jerzy Mantaj,
który przebywał w Korczynie,
także jako członek chóru
„Akord”. Ziemię z Góry św.
Anny, złożyła towarzysząca
mu Dorota Król z zespołu
„Lędzinianie”.
Wszystko za sprawą katowickiej
dziennikarki Stanisławy Warmbrand i projektu „Historia Śląska
widziana inaczej”. Korczyńska
uroczystość wpisała się w szereg
wydarzeń upamiętniających obchody III Powstania Śląskiego. Generała
Szeptyckiego, głównodowodzącego
wojsk polskich, które w 1922 roku
wkroczyły na Górny Śląsk, wraz
z towarzyszącym mu Wojciechem
Korfantym powitano w Pszczynie 29
czerwca. Te wydarzenia były przyczynkiem do odwiedzenia Korczyny,
rodowej miejscowości Szeptyckich
i miejsca pochówku generała.
W setną rocznicę śląskiej insurekcji delegaci odwiedzili dwór Szeptyckich, gdzie przywitał ich miejscowy
wójt Jan Zych wraz z towarzyszącymi
mu osobami. W ramach zaaranżowanej sesji historycznej zaprezentowano film poświęcony generałowi. Śląska delegacja udała się następnie na
korczyński rynek, skąd w pochodzie

wyruszyła na jego grób. Po modlitwie,
kiedy wybrzmiały dźwięki trąbki
na której grał Eryk Król z Imielińskiej Orkiestry Dętej, lędziński chór
„Akord” pod kierownictwem Jacka
Piłatyka wykonał pieśni powstańcze.
Na generalskim grobie zapalono znicze i złożono wiązanki kwiatów.
Kulminacyjnym momentem uroczystości była wieczorna msza
święta w intencji Stanisława Szeptyckiego i Wojciecha Korfantego
w korczyńskim sanktuarium św.
bpa Józefa Sebastiana Pelczara,
którą również uświetnił występem
chór „Akord”. Lędzińska delegacja
ofiarowała tutejszej parafii kopię
obrazu Matki Boskiej Piekarskiej.
Zachwyciła górniczymi mundurami i śląskimi strojami. Okolicznościową wizytę w Korczynie wsparł
powiat bieruńsko-lędziński. (BŻ)

8. września br. w Starostwie Powiatowym w Bieruniu odbyło się spotkanie zainicjowane przez przedstawicieli reprezentujących właścicieli
gospodarstw rolnych zlokalizowanych w powiecie bieruńsko-lędzińskim. W obradach uczestniczyli starosta bieruńsko-lędziński, naczelnicy wydziałów Starostwa oraz reprezentanci gospodarstw rolnych.
Spotkanie miało na celu sporządzenie „Rankingu inwestycji i działań remontowych najważniejszych
dla powiatu, dotyczących racjonalnego gospodarowania wodami”

w ramach działań inicjujących
prace nad utworzeniem lokalnego partnerstwa ds. wody
(LPW).
Głównym celem
tej inicjatywy jest
zwiększenie roli
lokalnych społeczności w rozwiązywaniu problemów
dotyczących planowania inwestycji i zarządzania
wodami. Istota LPW
polega na zainicjowaniu, a następnie
zacieśnieniu współpracy
pomiędzy instytucjami i urzędami, a lokalnymi społecznościami
w zakresie gospodarki wodnej na
obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rolnictwa.
LPW mają diagnozować sytuację
w zakresie zarządzania zasobami
wody pod kątem potrzeb rolnictwa
i mieszkańców obszarów wiejskich,
wypracowywać wspólne rozwią-

zania na rzecz poprawy
szeroko pojętej gospodarki
wodnej, gromadzić i pośredniczyć w przekazywaniu
MRIRW informacji o konkretnych potrzebach
inwestycyjnych w tym
zakresie oraz wspierać lokalnych inwestorów w planowaniu, przygotowaniu
i realizacji inwestycji wodnych.
W efekcie spotkania Wydział Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Bieruniu
sporządził na potrzeby rankingu zestawienie 27. zagadnień do
rozwiązania, powiązanych z gospodarką wodną. Poczynając od zabezpieczenia przeciwpowodziowego
powiatu, przez funkcjonowanie
kilkudziesięciu pompowni odwadniających niecki bezodpływowe na
jego terenie, po odbudowę i komunalizację rowów będących własnością Skarbu Państwa. (red.)

Lędziński PZS z norweskim
grantem ruszy do Islandii
W kwietniu br. roku zakończył się
nabór wniosków w Programie Edukacja realizowanym w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego 2014-2021.
Wśród 303 złożonych aplikacji
był projekt przygotowany przez
nauczycieli Powiatowego Zespołu
Szkół w Lędzinach. Po merytorycznej ocenie znalazł się na 19. pozycji
wśród zakwalifikowanych wniosków. Oznacza to, że jeszcze w tym
roku szkolnym nauczyciele szkoły
wezmą udział w wizycie studyjnej
w Islandii, na co szkoła otrzyma
grant z tzw. Funduszy Norweskich.
W podsumowaniu oceny doceniono trafną diagnozę potrzeb szkoły oraz przemyślaną koncepcję
podnoszenia kompetencji kadry
w oparciu o doświadczenia islandzkiego partnera. Za mocną stronę
projektu uznano spójny pomysł
na wizytę studyjną przedstawicieli lędzińskiego PZS w islandzkiej
szkole, wynikający z chęci poprawy
jakości edukacji.

Pomysł na projekt zrodził się po
wnikliwej analizie potrzeb uczniów
i nauczycieli po długim okresie
zdalnej nauki, będącej następstwem pandemii. W fazie przygotowań do napisania projektu i złożenia wniosku o jego dofinansowanie
PZS nawiązał współpracę ze szkołą
o podobnym profilu kształcenia
w Islandii. Zaowocowało to stworzeniem projektu pt. „Stosowanie
polityki włączającej w celu zwiększenia aktywności fizycznej i zaangażowania uczniów w działalność
społeczną”.
Jego realizacja przyczyni się do
podniesienia kompetencji pracow-

ników szkoły poprzez zdobycie
wiedzy i umiejętności w zakresie
pobudzania zaangażowania uczniów w życie szkoły i aktywność
fizyczną. W oparciu o doświadczenia zdobyte podczas współpracy
z islandzką placówką, w tym wizyty studyjnej, zostanie opracowany
i wdrożony plan działań zmierzających do podniesienia motywacji
uczniów, zwiększenia ich zaangażowania w życie szkoły i aktywność
fizyczną.
Złożą się na niego elementy
o różnym charakterze i metodykach, warsztaty, obserwacje, job
shadowing [staże towarzyszące],
lekcje otwarte, konferencje. Wizyta
studyjna przyczyni się do poznania stosowanych w Islandii technik
i metod aktywizowania uczniów,
profilaktyki prozdrowotnej oraz
dobrze rozwiniętego modelu organizacji i zarządzania systemem
kształcenia na odległość, w tym
narzędzi TIK.
(PZS-L)
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Linoryt i nie tylko
– Otwarty Horyzont’ 2021

Grafika warsztatowa, której poświęcili niemal całą sobotę, wyróżnia się
skupieniem w rękach artysty całego procesu twórczego od projektu
przez wykonanie matrycy do wykonania odbitek rycin, które mają
wartość oryginalnych dzieł sztuki.
Stosowali techniki druku wypukłego polegające na żłobieniu w matrycy linii i płaszczyzn, które mają
pozostać niewydrukowane, a na
odbitce ślad pozostawiają wypukłe części formy drukowej. Linoryt
obok drzeworytu, piankorytu, czy
gipsorytu należy chyba do najpopularniejszych technik, głównie ze
względu na stosunkową łatwość
obróbki tych materiałów.
Uczestnicy naszych warsztatów
najpierw przygotowywali szkice
koncepcyjne, następnie dłutami,
rylcami i nożykami tworzyli matryce, które za pomocą wałków pokrywali farbami drukarskimi i odbijali
na papierze. Choć do dyspozycji
mieli farby w kilku kolorach, najczęściej sięgali po klasyczną czerń.
Tylko niektórzy starali się eksperymentować i łączyć więcej barw
w ramach jednej odbitki.
Warsztaty prowadziły Urszula
Figiel i Iwona Simka-Surma, które na
wstępie wprowadziły uczestników
w tematykę spotkania, zaprezentowały inspirujące przykłady grafik
powstałych w różnych technikach
graficznych oraz opowiedziały o procesie ich tworzenia. W trakcie warsztatów służyły radą, organizowały
i koordynowały to twórcze spotkanie.
Wspierały uczestników w zakresie
doboru tematyki prac, zastosowania
najtrafniejszych środków wyrazu
i technik rytowniczych, po przeniesienie rycin na specjalnie przeznaczony do tego typu odbitek papier.
W tegorocznej edycji warsztatów
uczestniczyło dwadzieścia osób
w różnym wieku, głównie plastyków
nieprofesjonalnych, ale byli również
pośród nich studenci szkół artystycznych i profesjonaliści. Chętni zajęli
wszystkie przygotowane w ramach
spotkania miejsca. Jak zgodnie
podkreślali uczestnicy, warsztaty
były nie tylko pierwszą po wybuchu
pandemii okazją do wspólnej pracy,
ale i wydarzeniem towarzyskim. Na
warsztatach pojawiły się dawno nie
widziane osoby z lokalnego środowiska artystycznego, jak i pojawiło

ZDJĘCIA: M. GOŁĄB, Z. KANTOR

18. września odbyły się kolejne warsztaty dla plastyków
powiatu z cyklu „Otwarty
Horyzont”. Tegoroczne spotkanie warsztatowe poświęcone było grafice. Uczestnicy
kształcili swoje umiejętności
głównie w technice linorytu.
Do tworzenia matryc używali
również lekkich i łatwiejszych
w obróbce pianek.

się – co szczególnie cieszy – sporo
nowych młodych twarzy.
Warsztaty tradycyjnie zorganizował
Wydział Promocji, Kultury i Sportu.
Odbyły się w gościnnych wnętrzach
Centrum Usług Społecznych Powiatu
Bieruńsko-Lędzińskiego w Lędzinach,
za co bardzo dziękujemy w imieniu
artystów i organizatorów.
Tegoroczne warsztaty z cyklu
„Otwarty Horyzont” zwieńczy wystawa, prezentująca plon spotkania. Ich
dorobek przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Powstało wiele
oryginalnych prac, które jesienią
zaprezentujemy w Galerii Starostwa
Powiatowego w Bieruniu. (AK)
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24. września w obecności członków Rady i Zarządu Powiatu oraz licznie zgromadzonych gości odbyło się otwarcie
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lędzinach. Instytucja powołana uchwałą Rady Powiatu 23 listopada minionego roku,
po remoncie i wyposażeniu jej pomieszczeń, z początkiem września otwarła swoje podwoje dla czytelników.
Pośród zgromadzonych gości przeważali ludzie kultury, dyrektorzy
i kierownicy jednostek kultury,
bibliotekarze, pisarze i publicyści.
Bibliotekę Śląską reprezentowali
dr Magdalena Madejska – kierownik
działu instrukcyjno-metodycznego
oraz Stanisław Korfanty. Sejmik
Województwa Śląskiego reprezentował Piotr Czarnynoga. Uczestniczyli przedstawiciele władz gmin
powiatu bieruńsko-lędzińskiego
i duchowieństwa. Środowisko literackie reprezentowali dr Anna
Maria Początek, Bernard Kopiec,
Alojzy Lysko, Karol Tabaka i Zbigniew Zając.
W imieniu władz powiatu obecnych przywitała przewodnicząca
Rady Powiatu Anna Kubica, która na
wstępie wyraziła nadzieję, że powołanie do życia powiatowej biblioteki
publicznej wydatnie przyczyni się,
w obliczu powszechnego kryzysu czytelnictwa, do jego rozwoju
w powiecie.
W swoim słowie, starosta Bernard Bednorz podkreślił, że
pomieszczenia biblioteki znajdują się w rewitalizowanym gmachu
dawnej kopalni „Piast” w Lędzinach
i nie tylko zyskały nową funkcję, ale
dzięki remontowi odzyskały dawny
blask. Wyraził również nadzieję,
że powiatowa biblioteka będzie
przyczółkiem do budowy „Mediateki” w Bieruniu, na realizację której powiat zawnioskował o środki
w ramach Rządowego Funduszu
Polski Ład: Programu Inwestycji
Strategicznych. Podziękował także
wszystkim, którzy przyczynili się
do powstania Powiatowej Biblioteki
w Lędzinach.
Dyrektor biblioteki Małgorzata Janota podziękowała za kredyt
zaufania, jakim cieszy się nowa
placówka, zarówno u władz powiatu, jak i u czytelników, krótko opowiedziała o najbliższych zamierzeniach oraz podkreśliła chęć dobrej
współpracy ze wszystkimi lokalnymi bibliotekami.
Po przecięciu wstęgi, w którym
razem z przewodniczącą i starostą
uczestniczył Czesław Kłyk – przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego, dziekan dekanatu Lędziny ks.
Eugeniusz Mura dokonał poświęcenia biblioteki.
Roli i misji jaką powinna wypełniać biblioteka swoje wystąpienie
poświęcił nestor naszego środowiska literackiego Alojzy Lysko. Wielokrotnie podkreślał, że biblioteka
to nie tylko książnica, miejsce gdzie
zgromadzony i przechowywany jest
księgozbiór, ale także przestrzeń
budowania, umacniania i kultywowania naszej tożsamości. Mówił,
że biblioteka powinna gromadzić

nie tylko książki i czasopisma, ale
również inne artefakty, mapy, płyty,
filmy, czy zapisy audio– wideo, np.
rozmów, wywiadów, wypowiedzi
i wystąpień. Powinna również pełnić
rolę pinakoteki – gromadzić obrazy,
skarbnicy i ośrodka życia kulturalnego powiatu.
Ciekawym uzupełnieniem uroczystości było spotkanie autorskie
z Rafałem Ryszką, twórcą nietuzinkowej powieści sensacyjnej
„Tajemnica Cecylii Broll”, której
akcja dzieje się w Bieruniu i jego
okolicach. Autor z zawodu pedagog
i nauczyciel rodzinnie wywodzi się
z Chełmu Śląskiego. Studiował,
mieszkał i pracował we Wrocławiu, a od czternastu lat przebywa w Niemczech, gdzie pracuje

w szkole specjalnej w saksońskim
Lipsku. Sercem pozostał jednak
na Śląsku, co potwierdza fakt, że
wydarzenia swojego literackiego debiutu osadził właśnie tutaj.
Całości dopełnił znakomity koncert
przygotowany przez Bojszowską
Orkiestrę „Ponticello” pod dyrekcją
Roberta Koźbiała.
Zebrani zgodnie życzyli zespołowi nowej instytucji kultury powodzenia oraz realizacji wszelkich
zamierzeń i planów. Przedstawiciele Biblioteki Śląskiej deklarując
wszechstronne wsparcie, podkreślali, że obecnie jest to jedyna
na Śląsku samodzielna biblioteka
powiatowa. Dołączamy się do tych
życzeń i zamieszczamy obszerny
fotoreportaż z tego wydarzenia. (ZK)
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Ukazało się!

ZDJĘCIa: M. GOŁĄB

Na rynku wydawniczym
pojawiła się nowa pozycja
autorstwa Urszuli ChrobokSztoler i Grzegorza Sztolera.
Wydawcą pozycji „Gruβ aus
Mezerzitz. Szkoła (i wieś)
z pocztówki 1825-2020” jest
Stowarzyszenie Rozwoju
Zawodowego Śląska i Małopolski.
Publikacja ukazała się z okazji 30lecia Gminy Bojszowy. Bogato ilustrowana praca została wyróżniona w ramach XII edycji konkursu
„Polska Wieś – dziedzictwo i przyszłość” w 2020 roku, który organizowany jest przez Fundację na
rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
we współpracy z Wydawnictwem
Naukowym Schola pod patronatem
honorowym Polskiego Komitetu ds.
UNESCO.
– Bohaterami tej książki jest
szkoła i ludzie ją tworzący. Nie
tylko nauczyciele, ale i uczniowie. Przede wszystkim jednak
nauczyciele – a zwłaszcza ci kierujący szkołą. Bo to przecież z ich
perspektywy widzimy dzieje tej
szkoły, rodzinnej szkółki z Międzyrzecza – napisali w posłowiu
historycy, prywatnie małżeństwo,
doktorzy Urszula Chrobok-Sztoler i Grzegorz Sztoler. Swoją
pracę poświęcili pamięci Józefa
Drutschmanna, Józefa Krassolika,
Feliksa Margotta, Gertrudy Stalmach, Krystyny i Alfreda Pierchałów, a także innych nauczycieli,
którzy pracowali w Międzyrzeczu.
Zamierzeniem autorów było
– jak sami podkreślili – aby była to

pozycja do czytania przede wszystkim, a później do oglądania. Bo
bogactwem tej książki jest treść.
I klimat w niej zawarty, obok fotografii, która jest równie cenną.
– Publikowana praca jest cenna
i ważna z punktu widzenia historycznego, społecznego, wychowawczego, pedagogicznego i może
być wykorzystana jako materiał
pomocniczy do zajęć historii, języka
polskiego, lekcji wychowawczych
i edukacji regionalnej. Książkę (…)
rekomenduję mieszkańcom Międzyrzecza i gminy Bojszowy, powiatu
pszczyńskiego i bieruńsko-lędzińskiego, pasjonatom, pedagogom,
pracownikom instytucji kulturalnooświatowych, studentom … – napisała w swojej recenzji dr Danuta
Kocurek z Uniwersytetu Śląskiego.
Redakcja dołącza się do tej rekomendacji i gratuluje autorom i wydawcy
udanej publikacji. (ZK)
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Rowerowo,
sierpniowo,
radośnie!

Kolejna edycja wakacyjnej imprezy „Powiat
na 5” jest już za nami. Nasze rowerowe przedsięwzięcie cieszy się Waszym niesłabnącym
zainteresowaniem. Tradycyjnie wzięło w niej
udział ok. 300 osób i z żalem musieliśmy tego
roku narzucić ten limit, bo chętnych było zdecydowanie więcej.
Podobnie jak minionego roku zdecydowaliśmy się na połączenie
Waszych rowerowych umiejętności z fotografowaniem. Niestety,
epidemia koronawirusa nadal się
tli i wakacje tego nie zmieniły.
Aby było bezpiecznie pod względem sanitarnym przedsięwzięcie
odbyło się w oparciu o regulamin,
który pozwolił uniknąć kumulacji
dużych grup osób w jednym miejscu, a fotografie pozwoliły udokumentować Wasze kolarskie dokonania. Było zdecydowanie bardziej
swobodnie, bo każdy mógł zaplanować swoje rowerowe wyprawy
samodzielnie, dostosowując je do
swoich możliwości kondycyjnych,
czy czasowych i co również istotne do warunków pogodowych. Do
Waszej dyspozycji jak poprzednio
był cały sierpień, który pod względem aury nie zawiódł. Jest to również miesiąc urlopów, które łatwiej
było pogodzić uczestnikom naszej
zabawy z rowerowymi wycieczkami po powiecie.
Zaprosiliśmy Was do odwiedzenia wszystkich pięciu gmin powiatu. Tuż przed imprezą uzupełniliśmy na wiatach brakujące tabliczki
identyfikacyjne, które pomagały
Wam w fotograficznym dokumentowaniu odwiedzanych miejsc, a zdjęć
przysłaliście nam bez liku!
Chcemy, aby nasz „Powiat na
5” stale się rozwijał. Staramy się
– ufając, że ku Waszej uciesze
– wymyślać coraz to nowe atrakcje.
Mieliśmy tym razem dla wszystkich uczestników startowe „pakiety
mocy”, w Bojszowach i Lędzinach

zaprosiliśmy Was na lody, u gościnnych żeglarzy z klubu Opty w Chełmie Śląskim mogliście się przesiąść
na rowery wodne, a w Bieruniu
zagrać w bule z klubem PetanqueGranitowa. Chętni mogli odwiedzić
także naszą Powiatową Bibliotekę
Publiczną, która zainaugurowała
swoją działalność – w tym miejscu
wszystkim, którzy nas wsparli, serdecznie dziękujemy!
Na koniec tradycyjnie rozdaliśmy
zestawy powiatowych upominków.
Mamy nadzieję, że nagrody się Wam
podobają i będą przydatne w przyszłości, kiedy ruszycie nie tylko na
rowerowe wypady.
Podróżowaliście pojedynczo
i w grupach – najczęściej rodzinnie, z dziećmi, bądź z przyjaciółmi. Jedni o poranku, drudzy wieczorami. Każda pora była dobra.
Odwiedzaliście najciekawsze
zakątki gmin powiatu, zatrzymując się i fotografując przy naszych
powiatowych wiatach rowerowych.
Nadesłaliście mnóstwo zdjęć, które
pokazują, że było rowerowo, sierpniowo i radośnie!
Dziękujemy za wszystkie nadesłane fotografie, z których część
publikujemy na naszych łamach.
Jesteśmy wdzięczni za podziękowania i pochwały za bardzo udaną
imprezę. Już teraz obiecujemy, że
w przyszłym roku spotkamy się
z Wami ponownie na rowerowych
trasach. Do rychłego zobaczenia!
Wydział Promocji, Kultury i Sportu

zdjęcia nadesłane
przez uczestników „Powiat na 5”
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Wszystko zaczęło się o godzinie
15.00 w gościnnym Ranczo Zacisze.
Specjalnie przygotowane stanowiska zajęły koła gospodyń wiejskich,
które przygotowały potrawy do
degustacji. Na odświętnie ubranych
stołach znalazły się różnorodne
śląskie rarytasy. Zgodnie z regulaminem, każdy z rywalizujących
zespołów przygotował danie główne, zimną płytę i deser. Były rolady, faszerowana kaczka, gumiklejzy, modro kapusta, śledzie, galert,
szałot, szpajza i kopa. I tak można
by wymieniać jeszcze długo czym
mogli się raczyć goście imprezy.
I zapewniamy było bardzo smacznie!
W kulinarne szranki stanęły
panie z Frydka, Gilowic, Grzawy,

ZDJĘCIA: B. MARZEC

Pod takim właśnie tytułem 26.
września w Bojszowach odbył
się „Przegląd śląskiej kultury
regionalnej”, który zorganizowany został przez Instytut
Inicjatyw Lokalnych im. prof.
Waleriana Pańki i Powiat Bieruńsko-Lędziński. Na przedsięwzięcie złożyły się konkurs
z nagrodami dla kół gospodyń
wiejskich oraz występy zespołów ludowych i folkowych,
a wszystko przy regionalnych
maszkietach i konkretach.

Woli i bieruńskich Ścierń. Konkursowa komisja oceniała smak
potraw i sposób ich podania.
Pracowała pod przewodnictwem
przewodniczącej Wojewódzkiej
Rady Kół Gospodyń Wiejskich
w Katowicach Łucji Krutak, którą
wsparli m.in. specjaliści z zakresu
żywienia. Jury konkursowe zasilili
również pochodzący z Raciborza
wiceminister spraw zagranicznych

Paweł Jabłoński, przewodnicząca
naszej rady powiatu Anna Kubica, wicestarosta Konrad Mateja
i radny Marek Piekorz. Obecni byli
posłanka Bożena Borys-Szopa oraz
poseł Jerzy Polaczek.
Po burzliwych obradach pierwsze
miejsce przypadło KGW w Woli, drugie KGW we Frydku, a trzecie naszym
„Ściernianeczkom”, które również
wystąpiły na scenie. Oprócz nagród

do rąk wszystkich uczestniczek trafiły okolicznościowe upominki.
Działo się również na scenie
muzycznej. Wydarzenie otwarła
żywiołowa Młodzieżowa Orkiestra
Dęta „Silenzio” z Woli. Następnie
brawurowo zaprezentowała się
folkowa kapela „Janicek”, która
oczarowała publiczność nie tylko
muzyką, ale i strojem. Z aplauzem
zostały przyjęte nasze „Ściernianeczki”, a na zakończenie wystąpił Zespół Śpiewaczy „Górzanie”,
który przybył wprost ze „Śląskiego Śpiewania” w Koszęcinie. Było
barwnie, skocznie, od serca i do
ucha!
U pszczelarzy z naszego powiatu
można było popróbować tegorocznych miodów. Kupić ich zapas na
jesień i zimę oraz zaopatrzyć się
w wiele innych pszczelich produktów. Można było zobaczyć urządzenie ula i narzędzia, którymi posługują się hodowcy pszczół. Ponadto,
zaprezentowała się powiatowa
biblioteka, a swoje wydawnictwa
przedstawiło Stowarzyszenie Roz-

woju Zawodowego Śląska i Małopolski.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wojewoda Śląski,
a dofinansowane zostało ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „EtnoPolska 2021”.
Przegląd podsumował starosta
bieruńsko-lędziński Bernard Bednorz, który raz jeszcze pogratulował nagrodzonym. Podziękował
wszystkim, którzy przyczynili się
do organizacji imprezy. Szczególne
podziękowania złożył wójtowi Janowi Słonince, za wsparcie przedsięwzięcia ze strony sąsiedniej gminy
Miedźna, nie kryjąc nutki zazdrości, że tak wiele kół gospodyń wiejskich przybyło z jej terenu oraz tak
prężnie działają.
„Maszkiety i Konkrety” okazały się bardzo udane pod każdym
względem. Pogoda i publiczność
dopisały. Kulinarnie było „palce
lizać”, a muzycznie było równie
„smacznie”. (red.)
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Wakacje to dobry czas na bule!

zdjęcia Stowarzyszenie Petanque Bieruń-Granitowa

Odbywający się w wakacyjną sobotę turniej miał charakter otwarty,
a zawodnicy rywalizowali w trzyosobowych drużynach tzw. tripletach. Otwarcia zawodów, wręczenia
pucharów i nagród dopełnili starosta
Bernard Bednorz oraz wicestarosta
Konrad Mateja. Tym razem pogoda dopisała. Było ciepło i słonecznie. Czas kanikuły nie rozleniwił
zbytnio konkurujących, rywalizowano z pełnym zaangażowaniem
i poświęceniem. – Wszyscy, organizatorzy i zawodnicy, bawili się dziś
doskonale – podkreślił na zakończenie turnieju jego inicjator Stanisław
Jurecki.

Triumfatorem rozgrywek został
triplet: Roman Walczak, Roman Matysek, Grzegorz Mikłaszewicz, drugie
miejsce zajęła drużyna w składzie:
Adam Gajda, Małgorzata Noras,
Zuzanna Szulc, a trzecie triplet:
Tadeusz Wińskiewski, Ewa Sajdok,
Jolanta Smolińska. Puchary trafiły
również do najstarszej oraz najmłodszej zawodniczki, którymi okazały
się odpowiednio Barbara Szeja oraz
Zuzanna Pokorska. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! (MG)

ZDJĘCIA: ORGANIZATORZY

10. lipca na bieruńskim bulodromie przy ul. Granitowej
spotkali się zawodnicy z Bierunia i Żor, aby rozegrać kolejny
Turniej Petanque o Puchar
Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego, który zorganizowało
Stowarzyszenie Petanque
Bieruń-Granitowa we współpracy z Wydziałem Promocji,
Kultury i Sportu Starostwa
Powiatowego w Bieruniu oraz
Bieruńskim Ośrodkiem Sportu
i Rekreacji.

W kategorii rzutki zwyciężyła Maja
Kalinowska (SP. 1 Bieruń), drugie
miejsce zajął Mikołaj Milczanowski (SP. 1 Lędziny), a trzecie Liliana
Kalinowska (SP. 3 Bieruń). W kategorii szybowce F1-A1/2 kolejne
miejsca zajęli: 1. Szymon Musioł
(SP. 1 Lędziny), 2. Magdalena Stuczyńska (SP. 13 Mysłowice), 3. Filip
Chrząszcz (SP. 3 Bieruń). W kategorii szybowce F1-A1 zwyciężył Nazari Khukhrianskyj (SP. 3 Bieruń),
kolejne miejsca zajęli Julia Lubek
(SP. 3 Bieruń) i Kacper Stuczyński
(SP. 13 Mysłowice).
Zwycięzcy otrzymali puchary,
medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez powiat
bieruńsko-lędziński. Dekoracji
dokonali starosta Bernard Bednorz
i członek Zarządu Powiatu Jerzy

Mantaj. Sędziowali: Artur Pieczka,
Marek Lizak, Marek Kalinowski
i Wojciech Chrząszcz. Kierownikiem zawodów był Janusz Musik,
a nad całością zawodów czuwał
prezes ZP LOK Franciszek Musioł.
Było ciepło, choć już nieco
jesiennie, pogoda sprzyjała długim
lotom, a przerwy między startami
wypełniły pokazy modeli samolotów zbudowanych w klubach LOK
w Lędzinach i Bieruniu. Zawodnikom tradycyjnie towarzyszyła
liczna grupa rodziców i opiekunów,
którzy dopingowali swoje pociechy.
Zwycięzcom gratulujemy, wszystkim uczestnikom życzymy sukcesów w kolejnych zawodach! (FM)

zdjęcia ZP LOK

4. września na terenie lotniska
modelarskiego w Lędzinach
odbyły się XXIII Powiatowe
Zawody Modeli Szybowców
klasy – rzutki, F1-A1/2, F1-A1
oraz Rc. W rywalizacji brały
udział przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych
powiatu bieruńsko-lędzińskiego, Mysłowic i Tychów. Zgodnie z regulaminem rozegrano
w każdej kategorii po dwie
konkurencje, w których
uczestniczyło 13. zawodników,
startujących z 21. modelami.

ZDJĘCIA: ZP LOK

XXIII Powiatowe Zawody Modeli
Szybowców klasy – rzutki
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Dmuchawce, latawce i … dobry wiatr
25. września w Bieruniu-Ścierniach odbyło się XXIII Powiatowe Święto Latawca, w którym
uczestniczyła młodzież szkół
podstawowych z naszego
powiatu i Mysłowic. W zawodach uczestniczyło 19. zawodników, którzy startowali 22. modelami w kategorii
latawców
płaskich
i przestrzennych.

ZDJĘCIa ZP LOk

Historia latawców
sięga kilkuset lat
przed naszą erą. Pierwsze powstały w Chinach.
Sporządzane z bambusowych listewek, ryżowego

papieru lub jedwabiu były prawdopodobnie pierwszymi cięższymi
od powietrza aparatami latającymi.
Na ziemie polskie latawce dotarły
z Tatarami w trzynastym wieku,
ale w Europie stały się popularne
dopiero w siedemnastym stuleciu, a ich romboidalny kształt nie
zmienił się do dziś. Wykorzystywano je w celach wojennych, służyły nauce, stosowano je m.in.
w meteorologii, czy ujarzmiano pioruny. Dziś służą przede
wszystkim dobrej zabawie,
a w naszym powiecie sztukę budowy latawców
kultywują modelarze.
Ostatniej wrześniowej soboty, punktualnie o dziesiątej
rozpoczęło się na

Udany pojedynek
na wędki

W zawodach uczestniczyło 32.
wędkarzy. Dziewiętnastu zostało sklasyfikowanych, pozostałym
nie dopisało tego dnia wędkarskie
szczęście. Zwycięzcą okazał się
Marek Dandyk, który wynikiem
5590 punktów (gram) zdeklasował
konkurentów. Na drugim miejscu uplasował się Andrzej Juda,
a trzecie miejsce zajął Władysław
Bukała. Sędzią głównym zawodów
był Konrad Mateja, reprezentujący także zarząd powiatu. Wszyscy
sklasyfikowani zawodnicy zostali
nagrodzeni. Zwycięzcy zawodów
otrzymali puchary, dyplomy oraz
nagrody rzeczowe ufundowane

przez powiat bieruńsko-lędziński.
Dekoracji dokonali reprezentujący
władze powiatu wicestarosta Konrad Mateja oraz prezes Koła PZW
nr 8 Bieruń Nowy Andrzej Pomietlorz i wiceprezes Adam Dandyk.
Organizatorom winszujemy udanych zawodów, a zwycięzcom gratulujemy! (red.)

ZDJĘCIE: kOŁO PZw NR 8 BIERuń NOwy

18. września br. na zbiorniku
wodnym Goldman w Chełmie
Śląskim odbyły się spławikowe
zawody wędkarskie o Puchar
Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego. Organizatorem zawodów,
wspieranych przez powiat,
było Koło Polskiego Związku
Wędkarskiego nr 8 Bieruń
Nowy.

terenie bieruńskiego lotniska modelarskiego XXIII Powiatowe Święto
Latawca. Organizatorem przedsięwzięcia, wspieranego przez powiat
bieruńsko-lędziński, był Zarząd
Powiatowy i Wojewódzki LOK oraz
gmina Bieruń. Po ocenie modeli, odbyły się dwie tury startów. Najlepsze
wyniki w kategorii latawców płaskich
klasy 2-4 osiągnęli: 1. Magda Stuczyńska, 2. Kacper Wysogląd (oboje SP. 13
Mysłowice) i 3. Maja Kalinowska (SP.
3 Bieruń). W kategorii latawców pła-

skich klasy 5-6: 1. Mikołaj Jędrusiewicz (SP. 13 Mysłowice), Jakub Szymanowski (SP. 1 Lędziny) i 3. Szymon
Ziemczyk (SP. 3 Lędziny). W kategorii
latawców płaskich klasy 6-8: 1. Nazarii Khukhrianskyi (SP. 3 Bieruń), 2.
Jakub Kuliński i 3. Dominik Wysogląd
(obaj SP. 13 Mysłowice). W kategorii
latawców przestrzennych klasy 2-8
najlepsze miejsca zajęli: 1. Dominik
Wysogląd, 2. Matylda Jędrusiewicz
i 3. Kacper Stuczyński (wszyscy SP.
13 Mysłowice).

Puchary, medale i dyplomy, ufundowane przez powiat, wręczyli starosta Bernard Bednorz, prezes ZP
LOK Franciszek Musioł oraz sędzia
główny zawodów Artur Pieczka.
W czasie przerwy między startami
odbywały się pokazy modeli latających. Zawodników dopingowali
rodzice i opiekunowie, liczna grupa
okolicznych mieszkańców oraz
osób przejeżdżających trasą obok
lotniska.
(MG)
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„ASYSTENT OSOBISTY
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”
– EDYCJA 2021

Powiat Bieruńsko-Lędziński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje
o przystąpieniu w 2021 roku do kolejnej edycji Programu „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej” - edycja 2021, zwanego dalej „Programem”, finansowanego ze
środków Funduszu Solidarnościowego.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego
leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2) o sób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.
Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły
osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, tj. osoby ze znacznym stopniem
niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji.
Usługi asystenta, w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
1) wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce
(np.: dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby
zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub
sportowe);
2) z akupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
3) załatwianiu spraw urzędowych;
4) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
5) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
6) wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem
o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub
z placówki oświatowej lecz wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej
usługi.
Powiat Bieruńsko-Lędziński otrzymał, na podstawie złożonego wniosku, środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 233 070,00 zł, jako dofinansowanie stanowiące całkowitą wartość realizacji zadania w ramach resortowego
Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.
W ramach realizacji Programu planuje się przyznać usługi asystenta 20 osobom niepełnosprawnym- mieszkańcom Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, w tym:
1) 4 osobom posiadającym orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie
równoważne do wyżej wymienionego,
2) 4 dzieciom w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie
ze wskazaniami pkt. 7 i pkt 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności
stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
3) 1 2 osobom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, w tym
osobom z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.
Szczegółowych informacji o Programie udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - nr tel.: 32 324 08 21 lub 32 324 08 12.
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Drodzy Mieszkańcy
Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego!
Seniorzy w wieku 60+!
W lipcu br. dla uczestników Klubu Seniora
rozpoczęliśmy kurs
z podstaw komputera, komunikatorów
i aplikacji oraz programów użytkowych.
W następnej kolejności
zapraszamy na kurs
rysunku/malarstwa,
treningi pamięci, kursy
języków obcych, warsztaty kuchni śródziemnomorskiej, warsztaty
kuchni wegetariańskiej,
a także warsztaty
uprawy róż, kurs tańca,
kurs fotografii, muzykoterapię, warsztaty
aktorskie.
Serdecznie, z całego
serca, zapraszamy Was do
uczestnictwa w zajęciach
Klubu Seniora! Ze swojej
strony zapewniamy bardzo
ciekawe zajęcia we wspanialej atmosferze!
Szczegółowe informacje
dot. uczestnictwa pod nr
tel.: 32 324 08 21 oraz 503
505 658.

„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2021

Powiat Bieruńsko-Lędziński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o przystąpieniu
w 2021 roku do Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021, zwanego dalej „Programem”,
finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, tj. zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568,875).
z terenu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.
Powiat Bieruńsko-Lędziński otrzymał, na podstawie złożonego wniosku, środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 6 120,00
zł, jako dofinansowanie stanowiące całkowitą

wartość realizacji zadania w ramach Programu
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka
wytchnieniowa” – edycja 2021.
W ramach realizacji Programu planuje się przyznać usługi opieki wytchnieniowej w formie
specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki:
1) 2 członkom rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, którym będą
świadczone usługi opieki wytchnieniowej
w formie specjalistycznego poradnictwa,
2) 1 członkowi rodziny lub opiekunowi sprawującemu bezpośrednią opiekę nad osobą
z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, któremu będą świadczone usługi
opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa.
Szczegółowych informacji o Programie udzielają
pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - nr tel.: 32 324 08 21 lub 32 324 08 12.
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AKTYWNY SAMORZĄD
– PROGRAM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (ul. Lędzińska 24, 43-140 Lędziny) zachęca osoby z niepełnosprawnością zamieszkujące na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego do składania wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd. Program zakłada wsparcie finansowe dla obszarów
związanych z codziennym życiem osób niepełnosprawnych, umożliwiając im sprawne funkcjonowanie w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Głównym celem programu jest
wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy
w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
Program obejmuje następujące obszary wsparcia:
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu
elektronicznego i oprogramowania.
Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania
techniczne,
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której
zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby
zależnej.
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Szczegółowych informacji w zakresie działania obszarów wsparcia programu
można uzyskać na stronie internetowej: www.pcprledziny.pl lub pod nr telefonu 32 324 08 12.
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Informacja Starosty
Bieruńsko-Lędzińskiego
Informacja w sprawie kar administracyjnych nakładanych na
właścicieli pojazdów w przypadku niedopełnienia obowiązku
zawiadomienia Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z terenu Unii Europejskiej.
Starosta Bieruńsko-Lędziński informuje, że:
1. stosownie do art. 71 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
– Prawo o ruchu drogowym, właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa
członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.
2. stosownie do art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997
r.– Prawo o ruchu drogowym, właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu.
Od dnia 1 stycznia 2020 r. zgodnie z art. 140 mb pkt 1 i 2 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym kto będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa
członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust.
7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
oraz kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust.
2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu
podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.
W związku z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
stanem epidemii i stanem zagrożenia epidemicznego terminy te
ulegały zmianie i wynoszą:
1. Dla umów przeniesienia własności pojazdu lub sprowadzenia
pojazdu w okresie od 01.01.2020 do 29.02.2020 r. – 30 dni
2. Dla umów przeniesienia własności pojazdu lub sprowadzenia
pojazdu w okresie od 01.03.2020 do 31.12.2020 r. – 180 dni
3. Dla umów przeniesienia własności pojazdu lub sprowadzenia
pojazdu w okresie od 01.01.2021 do 30.05.2021 r. – 30 dni
4. Dla umów przeniesienia własności pojazdu lub sprowadzenia
pojazdu w okresie od 01.06.2021 do czasu zniesienia stanu
epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego – 60 dni
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„Zawirowani”

Mieszkańcy powiatu bieruńskolędzińskiego przyzwyczaili się już do
festiwali tanecznych, które od kilku
lat organizują Barbara i Aleksander
Lozinszek. Po zeszłorocznej pandemicznej przerwie publiczność chętnie
zasiadła na widowni kolejnego „zawirowanego” festiwalu. „Galę Wieczorną” oglądało ponad 300 osób, z czego
znaczną część stanowili mieszkańcy
naszego powiatu. Ponadto, transmisję
online na oficjalnym kanale Polskiego
Towarzystwa Tanecznego oglądało ok.
6 tys. osób każdego dnia oraz ok. 2.000
osób w ramach transmisji lokalnej.
„Gala Wieczorna” była starannie
wyreżyserowanym widowiskiem,
w którym uczestniczyły najlepsze
pary taneczne ze Śląska oraz Bieruńscy Werbliści i zespół muzyczny Bieruń Blues Band.
Wydarzenie odbyło się pod wspólną
nazwą NitroErg Dance Festival’ 2021.
Sponsorem tytularnym festiwalu był
bowiem ten bieruński zakład. We
współorganizację imprezy włączył się
powiat bieruńsko-lędziński i miasto
Bieruń, a nagrody najlepszym wręczyli starosta bieruńsko-lędziński
Bernard Bednorz, burmistrz miasta
Bierunia Krystian Grzesica oraz prezes Nitroerg S.A. Grzegorz Sosna.
Najważniejszy blok turniejowy
poprowadziła gwiazda programu
„Taniec z gwiazdami” Iwona Pavlović
wraz z Arkadiuszem Deierlingiem.
Rywalizujące pary oceniała profesjonalna, dziesięcioosobowa komisja
sędziowska.
W dwunastu najważniejszych
kategoriach rywalizacji zwyciężały
pary z Częstochowy, Jaworzna, Tarnowskich Gór, Wodzisławia Śląskiego i Żor. Bardzo dobrze zaprezentowali się również powiatowi tancerze.
Pierwsze miejsce w kategoriach
Senior 2 OPEN standard i Senior 2
OPEN latin zajęli Ewa i Karol Długoń, a drugie miejsce w kategorii
Senior 2 OPEN standard Magdalena
i Mirosław Berkop. Drugie miejsce
w kategorii 8-9 lat OPEN wytańczyli Ewa Gawełczyk i Borys Przybysz.
W kategorii 12-13 H kolejne miejsca

zajęli: 1. Milena Gajewska i Dominik
Chmielarski oraz 12-13 F: 2. Emilia
Migacz i Filip Migacz, 3. Emilia Fijoł
i Paweł Rychel. W kategorii pow. 15,
Klasa: F-Solo Dance Standard najlepsza była Daria Czyrwik. Drugie
miejsce w tej kategorii oraz trzecie
w latin przypadło Martynie Piekorz.
W kategorii 10-11 G drugie miejsce
wywalczyli Natalia Zapatka i Bartło-

miej Węgrzynek oraz w kategorii 1011 H także drugą lokatę zajęli Klara
Kopeć i Wojciech Kwiecień.
Organizatorzy festiwalu to znakomici tancerze – pasjonaci, którzy nie
zamierzają spocząć na laurach po
bardzo udanej imprezie. Już rozpoczęli przygotowania do kolejnej jego
edycji, a na przyszły rok zapowiadają
podniesienie jego sportowej rangi. (red.)

ZDJĘCIa: FOTOGRaFIa wJaMM uDOSTĘPNIONE PRZEZ SZkOŁĘ TańCa „wIR”

Mistrzostwa Okręgu Śląskiego
oraz Otwarty Puchar Okręgu
Śląskiego w Tańcu Towarzyskim złożyły się na taneczny
festiwal, który odbył się 18 i 19
września w hali BOSiR w Bieruniu. Organizatorem przedsięwzięcia była bieruńska Szkoła
Tańca „WIR”. W ciągu dwóch
dni rywalizacji udział w imprezie wzięły 264 taneczne pary,
ze Śląska jak i z całej Polski.

