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Powstaje nowa
instytucja kultury

Powołano Sejmik Osób
Niepełnosprawnych
Województwa
Śląskiego

Rozmowa z Jerzym Mantajem
Etatowym Członkiem Zarządu
Powiatu Bieruńko-Lędzińskiego

Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego z 10 lutego
br. utworzony został Sejmik
Osób Niepełnosprawnych
Województwa Śląskiego, do
którego powołano 35 reprezentantów interesów osób
niepełnosprawnych z naszego
województwa.

Zdjęcie B. Marzec

O wybór mogli się starać przedstawiciele organizacji, którzy na co
dzień w swojej działalności wspierają osoby z niepełnosprawnościami. Komisja powołana w drodze
uchwały Zarządu Województwa
Śląskiego z 67 zgłoszeń dokonała
wyboru 35 przedstawicieli. Pochodzą oni ze wszystkich siedmiu
okręgów odpowiadających okręgom
wyborczym do Sejmiku Województwa Śląskiego (pod względem zasięgu terytorialnego i liczby reprezentantów). Powstanie Sejmiku Osób
Niepełnosprawnych Województwa
Śląskiego ma przyczynić się do
integrowania lokalnych środowisk
osób niepełnosprawnych oraz do
tworzenia warunków dla ich aktyw-

– Nie jest już tajemnicą, że
w Lędzinach powstaje powiatowa
biblioteka, na jakim etapie jest jej
realizacja?

Radna Krystyna Cuber
nego udziału w życiu społecznym,
zawodowym i rodzinnym.
Wśród powołanych znalazła się
radna powiatu bieruńsko-lędzińskiego Krystyna Cuber, której
życzymy dalszej owocnej działalności i serdecznie gratulujemy!
Z terenu naszego okręgu wyborczego powołani zostali również: Krystyna Raszka-Sodzawiczny, Piotr
Czarnota i Dorota Moryc. (red.)

Projektujemy, żeby
pozyskiwać pieniądze
Powiatowy Zarząd Dróg (PZD)
podpisał umowę na opracowanie dokumentacji przebudowy
skrzyżowania ulic Turystycznej,
Bojszowskiej i Peryferyjnej.
Za kwotę 66 789,00 zł powstanie
dokumentacja projektowa, która
zawierać będzie kompleksowe rozwiązania projektowo-wykonawcze
w zakresie przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 931
(ul. Turystyczna), drogi powiatowej
5905S (ul. Bojszowska) i drogi gminnej (ul. Peryferyjna), przebudowy
kolidujących sieci uzbrojenia terenu
oraz wszelkie niezbędne decyzje
(w tym na wycinkę drzew – w przypadku takiej konieczności), uzgodnienia i pozwolenia (tj. pozwolenia na
budowę lub w razie takiej możliwości
zgłoszenia dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę albo
decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej – ZRID) celem
realizacji inwestycji. Termin zakończenia prac został ustalony na dzień
29 października br. Dokumentację
wykona Biuro Inżynierskie MK Sp. J.
M. Krawczyk i K. Strzeżyk z Oświęcimia. Jednocześnie, powiat podpisał
z Gminą Bieruń umowę o pomocy
finansowej w formie dotacji celowej
na to zadanie na kwotę 33.394,50 zł.

– Zarząd województwa śląskiego
przyjął program Współfinansowania Infrastruktury Drogowej 2021+,
obejmujący zadania, które zostaną zrealizowane na drogach wojewódzkich. W jego ramach powstaną
skrzyżowania, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe
i sygnalizacje świetlne. Zgłoszeń do
programu mają dokonywać gminy
i powiaty. Program dotyczy zadań
planowanych do realizacji w cyklu
do 3. lat, który w uzasadnionych
przypadkach może zostać wydłużony do lat 4. Inwestorem będzie
gmina lub powiat, którym województwo powierzy zadanie do prowadzenia na podstawie stosownego porozumienia. Chcemy być na to gotowi
– mówi Arkadiusz Grygierek.
Udział finansowy powiatu (lub
gminy) w wojewódzkim programie
Współfinansowania Infrastruktury Drogowej 2021+ w przypadku
remontu lub przebudowy infrastruktury drogowej określono na 10%
wartości wynikającej z projektu.
Natomiast, w przypadku zadań projektowych na całe 100%. – Rachunek jest prosty, aby pozyskać te
środki musimy przygotować pełną
dokumentację, ale warto! – podkreśla dyrektor PZD w Bieruniu.
(MG-PZD)

– Nasza biblioteka powstaje na parterze budynku Powiatowego Centrum
Społeczno-Gospodarczego przy ulicy
Lędzińskiej 24. W lewym skrzydle
budynku były puste pomieszczenia,
w których jeszcze niedawno zawodowo doskonalili się górnicy. Kiedy
23 listopada minionego roku Rada
Powiatu podjęła uchwałę o jej powołaniu, Zarząd podjął decyzję o ich
adaptacji na potrzeby kulturalne.
Obecnie trwa remont, który pozwoli
urządzić Powiatową Bibliotekę Publiczną z prawdziwego zdarzenia.
Wszystkie tzw. brudne roboty zostały zakończone, zamknięto przestrzeń biblioteczną przeszklonymi
drzwiami, postawiono nowe ścianki
działowe, pojawiły się nowe drzwi
i parapety, położono nowe instalacje,
zamontowane zostaną klimatyzatory
– niezbędne w nowoczesnej bibliotece i nowe oświetlenie. Jeszcze
malowanie, sprzątanie i będziemy
ustawiać meble, które czekają gotowe. Remont powinniśmy zakończyć
jeszcze przed świętami wielkanocnymi, a potem zaczniemy wyposażanie pomieszczeń.

– Jakich?

– Przewidzieliśmy, obszerną czytelnię z wypożyczalnią, magazyn i dział
opracowywania zbiorów, otwartą
szatnię dla czytelników, pomieszczenia administracyjne i zaplecze socjalne dla pracowników placówki. Co do
sanitariatów były zrobione wcześniej
i nie musieliśmy się o nie starać.

– W zamyśle ma to być biblioteka
nowoczesna, czyli jaka?

– Zależy nam na tym żeby to była
biblioteka cyfrowa, czyli taka w której
katalog biblioteczny będzie elektroniczny, będą nowoczesne multimedia,
czytniki, odtwarzacze, elektroniczne
nośniki zbiorów, a te będą systematycznie dygitalizowane i będzie możliwość korzystania z nich również
bez konieczności odwiedzania samej
placówki. Gromadząc tradycyjny
katalog książkowy, chcemy się skupić przede wszystkim na wydawnictwach regionalnych, tym co wydaje
się w powiecie, jego gminach, na
terenie historycznej ziemi pszczyńskiej. Mamy nadzieję, że uda nam
się pozyskać wydawnictwa archiwalne, od ich autorów, czy wydawców.
Chcemy promować lokalnych autorów, również w zakresie prowadzenia działalności wydawniczej.

– Biblioteka cyfrowa ze zdygitalizowanymi zbiorami jest bardzo
wygodna dla czytelników, czy będą
chcieli odwiedzać jej siedzibę?

– Myślę, że jak najbardziej! Planujemy
szereg działań, które mają przyciągnąć do naszej biblioteki szczególnie
młodych czytelników, uczniów, studentów, pracowników naukowych
– szczególnie regionalistów zaineresowanych historią, sztuką, czy folklorem. Z biblioteką sąsiaduje Centrum
Usług Społecznych, stąd liczymy
również na naszych seniorów i pozostałych jego pensjonariuszy. Myślimy
o spotkaniach autorskich, promocjach
wydawnictw, wystawach, konkursach
czytelniczych, czy różnego rodzaju
prezentacjach online, które rozszerzają możliwości kontaktu z instytucją kultury jaką jest biblioteka, a może
nawet zalążek mediateki. Ale o to
wszystko zadba już pani Małgorzata Janota, niedawno powołana przez
Zarząd Powiatu dyrektor placówki
i jej zespół.

Rozmawiała Magdalena Gołąb
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Ratowanie zabytków to…
dbałość o przyszłość
Rozmowa z Konradem Mateją
Wicestarostą Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

– Na wstępie warto nadmienić,
że miniony rok był bardzo trudny
jeśli idzie o inwestycje. Epidemia
koronawirusa pokrzyżowała plany
inwestorom i wykonawcom, ucierpiała gospodarka, pogorszyła się
sytuacja finansowa samorządów.
Pomimo tego w minionym roku
Rada Powiatu przeznaczyła ponad
149 tys. zł na ratowanie zabytków.
70 tys. zł powiat przekazał na renowację dawnej kostnicy na cmentarzu przy ul. Krakowskiej w Bieruniu Starym. Kaplica była grożącą
zawaleniem się ruiną, a sąsiaduje
z kościołem św. Walentego. Budynek
odrestaurowano zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zabezpieczono fundamenty i ściany, odbudowano komin
i położono nowy dach. Wkrótce
przejdzie adaptację do nowej funkcji – ossarium. Za 16 tys. złotych
wykonana została dokumentacja
renowacyjna zabytkowej figury św.
Jana Nepomucena w Lędzinach.
Ponad 63 tys. złotych kosztowały
prace konserwatorskie przy figurze
św. Floriana w Bojszowach. Pomnik
oczyszczono z glonów i porostów,
usunięto przemalowania, kamień
poklejono, uzupełniono ubytki
oraz zabezpieczono przed zgubnym działaniem czynników atmosferycznych. To zadanie było tym
trudniejsze, że decyzja o renowacji
zapadła we wrześniu, a musieliśmy
je zakończyć do końca roku. Aura

była łaskawa i zdążyliśmy, a przy
okazji okazało się, że ten bojszowski Florian to zabytek nietuzinkowy
– rzeźba dłuta Wacława Donaya.

złotych, współfinansował renowację ołtarza głównego, jednego
z ołtarzy bocznych oraz dwóch
zabytkowych żyrandoli. W sumie
te prace konserwatorskie powiat
dofinansował kwotą blisko 144 tys.
złotych.

– O tym szeroko pisaliśmy
w poprzednim numerze naszej
gazety, proszę nieco więcej
o wcześniejszych działaniach
powiatu w tym zakresie, ratowanie których zabytków dofinansował powiat?

– Co jeszcze udało się ocalić?

– W okresie ostatnich siedmiu
lat powiat udzielił 17. dotacji
na roboty konserwatorskie, na
sumę przekraczającą 757 tys. zł.
W latach 2015-2017 zrealizowano prace konserwatorskie przy
figurze NMP Niepokalanie Poczętej oraz odrestaurowano figury
św. Antoniego Padewskiego i św.
Jana Nepomucena przy kościele
św. Anny w Lędzinach, dla których wcześniej wykonana została
dokumentacja konserwatorska.
Na 500-lecie reformacji, wykonane
zostały także prace renowacyjne
przy kamiennym nagrobku ks. J.
G. Schleiermachera, znajdującym
się na cmentarzu ewangelickim
w Lędzinach-Hołdunowie. We
wspomnianym okresie w Bieruniu odnowiono krzyże przydrożne
przy ulicach Marcina i Chemików.
W 2018 roku dofinansowano renowację krzyża przydrożnego Męki
Pańskiej przy ulicy Warszawskiej,
a rok później przy ulicy Łysinowej.
Powiat udzielił także pomocy finansowej Gminie Bieruń przy zmianie
aranżacji kapliczki przy zbiegu ulic
Warszawskiej i Niedługiej. Ponadto, w uzgodnieniu z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków, wybrane obiekty nieruchome oznakowane zostały znakiem „Zabytek chroniony prawem”.

– Wszystko zaczęło się w 2014
roku, odkąd powiat systematycznie
udziela dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytkach tzw.
rejestrowych, zlokalizowanych na
jego terenie. Pierwsza była dotacja udzielona na prace związane
z wykonaniem dokumentacji konserwatorskiej bieruńskiego kościoła św. Walentego. Jej wykonanie
pozwoliło na podjęcie pierwszych
prac zabezpieczających zabytek
oraz otwarło możliwość ubiegania
się o środki zewnętrzne na jego
kompleksową renowację. Obecnie
wraca do świetności za sprawą
wsparcia finansowego samorządów:
powiatu bieruńsko-lędzińskiego,
Bierunia, województwa śląskiego
w ramach RPO WSL, Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz ofiarności parafian. Tylko na
konserwację „Walencinka” powiat
przeznaczył blisko ćwierć mln złotych.

– Na co konkretnie?

– Po opracowaniu dokumentacji,
na którą powiat wyłożył 100 tys.

ZDJ ĘCIE: P. ŚLIWKA

– W 2020 roku powiat wydał
rekordową kwotę na ratowanie
zabytków. O jakich pieniądzach
mówimy i co za nie zrobiono?

OŁTARZ GŁÓWNY KOŚCIOŁA ŚW. WALENTEGO W BIERUNIU (2018)

(2017) ODRESTAUROWANY ŚW. ANTONI PADEWSKI

– 25 stycznia 2021 roku Rada
Powiatu podjęła nową uchwałę,
która bezterminowo przedłuża
możliwość ubiegania się o dotacje z przeznaczeniem na prace
konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytkach z rejestru, które znajdują
się na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Władze powiatu
konsekwentnie chcą wspierać ich
ochronę. Ratowanie zabytków to
nie tylko dbałość o nasze dziedzictwo, to przede wszystkim dbałość
o przyszłość, o naszą historyczną i kulturową tożsamość, które
determinują rozwój naszej powiatowej wspólnoty.
Rozmawiał: Zdzisław Kantor

ZdjęciE z. Kantor

ZdjęciE z. Kantor

– Z końcem 2020 roku wygasła
uchwała Rady Powiatu regulująca
kwestie dotacji na zabytki, co
zatem dalej?

I ŚW. JAN NEPOMUCEN PRZY KOŚCIELE ŚW. ANNY W LĘDZINACH
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Odszedł artysta
– regionalista
7 lutego zmarł Roman Nyga,
znakomity bieruński malarz,
przedstawiciel ekspresjonizmu, artysta zafascynowany
Śląskiem i sztuką sakralną,
laureat nagrody Clemens Pro
Arte 2001
W osobie Romana Nygi żegnamy
wybitnego artystę, który studia
na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
ukończył w 1962 r. Był współzałożycielem i członkiem działającej w latach 1964-1973 grupy
artystycznej ARKAT (artyści katowiccy). Od 2003 r. był członkiem
międzynarodowej grupy artystycznej RAR, której był współtwórcą i aktywnym członkiem, aż
do śmierci.
Romana Nygę, który urodził się
w 1938 r. w Bieruniu Starym, interesowała z jednej strony rodzima
historia i kultura, z drugiej zagadnienia teoretyczne, czyli barwa,
forma, przestrzeń i zachodzące
między nimi interakcje. Skupiony
na Śląsku w wyjątkowy sposób
łączył w swej twórczości regionalizm z walorami uniwersalnymi. Z powodzeniem uprawiał
malarstwo sztalugowe, rysunek,
tworzył freski i polichromie, projektował. Był laureatem wielu
nagród i wyróżnień. Prezentował
swe prace na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych, w kraju oraz za granicą.
Jego obrazy znajdują się m.in.
w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Śląskiego w Katowicach, Muzeum
Archidiecezjalnego w Katowicach
i Muzeum Miejskiego w Tychach,
które odsłoniło dla publiczności

mniej znaną część jego dorobku
twórczego – zastosowanie form
plastycznych w przestrzeni publicznej.
Roman Nyga w latach 19701978 uczestniczył w ogólnopolskich sympozjach, których efektem były właśnie projekty plastyczne i ich realizacje w przestrzeni licznych polskich miast.
Bardzo bliska była mu sztuka
sakralna, m. in. zaprojektował
fresk w bieruńskim kościele św.
Bartłomieja Apostoła i pomnik
św. Walentego. Był pierwszym
twórcą wyróżnionym za osiągnięcia artystyczne Nagrodą Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego
w Dziedzinie Kultury Clemens
i autorem statuetki, którą otrzymują jej laureaci.
10 lutego spoczął na starobieruńskim cmentarzu przy sanktuarium św. Walentego. Mszę pogrzebową odprawił biskup pomocniczy
Marek Szkudło. W ostatniej drodze artysty licznie uczestniczyli
przedstawiciele władz samorządowych oraz mieszkańcy miasta
i powiatu. (ZK)

Towarzyszył nam od lat
15 stycznia zmarł Andrzej
Wilk, działacz sportowy,
członek zarządu klubu Unia
Bieruń Stary, instruktor szachowy i sędzia piłkarski.
Pamiętamy go jako człowieka,
który zawsze i wszędzie się spieszył. Jako człowieka, który wpadał
jak po ogień, żeby pożyczyć kilka
zegarów szachowych lub z końcem roku po powiatowy kalendarz, który bardzo sobie cenił.
Zawsze skromny, bezinteresowny
– działacz sportowy starej daty.
Jego wychowankowie – szachiści,
zależnie od wieku często traktowali go jak wujka, czy dziadka, był
dla nich nauczycielem, mentorem
i mistrzem.
Z powiatem współpracował od
zawsze, był inicjatorem i współorganizatorem Szkolnych Sza-

chowych Mistrzostw Powiatu
Bieruńsko-Lędzińskiego, których
wspólnie z naszym Wydziałem
Promocji, Kultury i Sportu zorganizował aż 20. edycji.
Dziękujemy Ci Andrzeju, zostaniesz na zawsze
w naszej pamięci!

Nietypowo, z ograniczeniami,
ale… udało się!
Jeszcze z początkiem ubiegłego roku zapowiadaliśmy
wystawę, która miała pokazać plon warsztatów plastycznych z cyklu „Otwarty Horyzont”. Były poświęcone zastosowaniu złoceń we współczesnym malarstwie. Covid 19
wywrócił nasze plany do góry nogami. Upływały kolejne
pandemiczne miesiące, a my zastanawialiśmy się co z tym
fantem zrobić?
Najpierw, postanowiliśmy nadrobić zaległości i wymyślić coś, co
pozwoli na bezpieczną realizację wystawy w warunkach zagrożenia
epidemicznego. W grudniu „otwarliśmy” wystawę online, prezentowaną na powiatowej stronie www, na naszym facebooku i drukowaną
na stronach powiatbl.pl. Mieliśmy nadzieję, że może choć w części ta
forma prezentacji pozwoli zrekompensować wszystkim zainteresowanym brak bezpośredniego kontaktu ze sztuką i … udało się!
W pierwszym kwartale 2021 roku złagodzono nieco obostrzenia
epidemiczne w zakresie działalności m.in. galerii sztuki. Gotowa
wystawa, która czekała na dogodniejszy czas, zawisła na ścianach
powiatowej galerii. Ufamy, że z zachowaniem maksymalnej ostrożności, będzie można ją zobaczyć, niestety jedynie przy okazji załatwiania niezbędnych spraw urzędowych. Nie określamy terminu
zakończenia jej prezentacji, gdyż nie wiemy jak będą się zmieniały
warunki i ograniczenia sanitarno-epidemiczne.
Kilka dni poświęciliśmy w naszej galerii na krótkie spotkania
z uczestnikami warsztatów. Pojedynczo, bądź maksymalnie po 23 osoby – w pełnym reżimie sanitarnym – odwiedzili oni wystawę
swoich obrazów. Z autorami prezentowanych prac malarskich,
spotkali się również przedstawiciele zarządu powiatu. W wystawie uczestniczą: Piotr Barucha, Sylwia Barucha, Krystyna Boroń,
Bogusława Bronkowska, Urszula Figiel, Katarzyna Gawlik, Sandra
Gawlik, Amelia Kantor, Aleksander „Olo” Kiszka, Aleksandra Kwiatkowska, Józef Mandla, Iwona Simka-Surma, Grażyna Stol, Anna
Strzelecka-Jasiewicz, Krystyna Ścierska i Jolanta Wawoczny. (W.PKiS)

Nowy Szef Policji w Bieruniu
Z końcem lutego obowiązki
Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu objął
nadkom. Dariusz Waligóra.
Zastąpił na tym stanowisku
insp. Sławomira Sałbuta, który
przeszedł na emeryturę po 30.
latach służby, z czego blisko
dekadę spędził w powiecie bieruńsko-lędzińskim. W połowie
lutego dowództwo nad śląskim
garnizonem policyjnym przejął
inspektor Roman Rabsztyn,
dotychczasowy I Zastępca
Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Katowicach.
Nadkom. Dariusz Waligóra dotąd
służył w Mikołowie. Do Policji wstąpił w sierpniu 1995 r. i od początku
związany był z prewencją. Swoją
służbę rozpoczął jako dzielnicowy w Komisariacie Policji w Łaziskach Górnych. Po 10 latach został
przeniesiony do Mikołowa, gdzie
pracował na różnych policyjnych
stanowiskach. Od lipca 2015 r. był
I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie. W mikołowskim garnizonie służył przez
dwadzieścia pięć lat. 21 lutego 2021
r. nadkom. Dariuszowi Waligórze
powierzono obowiązki Komendanta
Powiatowego Policji w Bieruniu.
23 lutego nowy komendant spotkał się z kierownictwem, funkcjonariuszami i pracownikami cywil-

nymi bieruńskiej komendy. Podczas pierwszej uroczystej zbiórki,
nowego szefa powiatowej Policji,
przedstawił Pierwszy Zastępca
Komendanta mł. insp. Jarosław
Dziendziel. Po objęciu komendy
odbyło się także pierwsze spotkanie nadkom. Dariusza Waligóry ze
starostą Bernardem Bednorzem,
który w imieniu władz powiatu
bieruńsko-lędzińskiego pogratulował objęcia nowej funkcji, życzył
owocnej służby i dobrej współpracy. W trakcie spotkania omówiono
najistotniejsze sprawy bieżące
i plany na najbliższy czas. Raz
jeszcze gratulujemy!
(red.)

nadkom. Dariusz Waligóra

Zdjęcia: Materiały Prasowe KPP Bieruń
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Pszczelarze będą edukować
pod Strzyżówką

Lędzińscy pszczelarze Edmund
Bryjok i Stanisław Brzeskot postanowili wyjść naprzeciw ciekawskim oraz ich pytaniom o pszczelą egzystencję i utworzyli Pasiekę
Edukacyjną pod Strzyżówką, która
głównie przeznaczona będzie dla
najmłodszych. Pobyt w pokazowej
pasiece w Lędzinach da przedszkolakom i uczniom szkół podstawowych okazję do poznania różnych
aspektów pszczelego życia, możliwość zajrzenia do wnętrza ula
i poznania tajemnic pszczelego roju
oraz zapoznania się z unikalnymi
pożytkami wytwarzanymi przez
pszczoły.
Teren pasieki został już uporządkowany i ogrodzony, powstał

budynek gospodarczy
z częścią dydaktyczną.
Z wiosną ruszą nasadzenia drzewek i krzewów.
Powstaną poletka upraw
roślin miododajnych, m.
in. rzepaku, łubinu, facelii. Ścieżka edukacyjna
wyposażona będzie w tablice dydaktyczne, pokazowe ule i szereg narzędzi
pszczelarskich. Powiat
udostępnił pszczelarskie
ubrania ochronne, które
p o s ł u ż ą u c z e s t n i ko m
pasiecznych zajęć.
Przedsięwzięcie będzie
gotowe na tegoroczny
Międzynarodowy Dzień
Dziecka. – Czeka nas
teraz sporo pracy, wyposażymy pasiekę, będziemy sadzić i siać oraz
s z y ko w a ć t e r m i n a r z
zajęć. 1 czerwca planujemy inauguracyjne
spotkanie z przedszkolakami – deklaruje Stanisław Brzeskot.
Pasiece działającej
pod auspicjami Śląskiego Związku Pszczelarzy,
patronują starosta bieruńsko-lędziński, burmistrz miasta, Nadleśnictwo Katowice – Lasy
Państwowe i Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego Śląska i Małopolski. Więcej informacji nt. organizacji zajęć
edukacyjnych wkrótce.
(ZK)

Zdjęcia s. BrZesKot

Pszczoły uważane są za swoisty barometr stanu środowiska
naturalnego. Albert Einstein
uważał nawet, że jeśli wyginą,
człowiekowi zostaną cztery
lata życia. Postęp cywilizacyjny
niesie za sobą zagrożenie dla
tych wielce pożytecznych owadów, bez których nie byłoby
wielu roślin uprawnych i owoców. Pszczoły dają miód, który
jest znakomitym produktem
dla duszy i ciała, a propolis nie
bez przyczyny nazywany jest
antybiotykiem dwudziestego
pierwszego wieku. Nieocenione są właściwości pierzgi, pszczelego mleczka, czy
wosku. Życie pszczół, społeczna organizacja pszczelego roju,
należą niezmiennie do najbardziej fascynujących zagadek
natury.
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Głęboko wierzę, że następne
dziesięć lat będzie równie dobre
dla powiatowego badmintona…
Rozmowa z Wojciechem Palikijem
Prezesem UKS Unia Bieruń, Sportowym Działaczem Roku 2020
– Gratuluję zaszczytnego wyróżnienia!

Bieruńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, a w 2010 roku założyliśmy Uczniowski Klub Sportowy Unia Bieruń,
który na przestrzeni dziesięciolecia
wyrobił sobie znakomitą markę i stał
się czołowym ośrodkiem na mapie
Polski, szkolącym młodych wyczynowych badmintonistów. Choć pamiętam, że początkowo na zajęcia przychodziła jedynie garstka osób, pięć
do dziesięciu, ale przyjęta strategia
popularyzacji dyscypliny w całym
powiecie przynosiła dobre efekty.

– W 2020 roku upłynęło dokładnie
10 lat od założenia Uczniowskiego Klubu Sportowego Unia Bieruń.
Pomysł reaktywacji badmintona
w Bieruniu wypłynął od Szymona Kostki – wychowanka KS Unia
Bieruń. Szymon wymarzył sobie
powrót do tradycji sięgającej 1977
roku, kiedy bieruńscy badmintoniści
uczestniczyli w zakładaniu Polskiego
Związku Badmintona oraz byli wielokrotnymi medalistami Mistrzostw
Polski. W 2009 roku, rozpoczęliśmy
zajęcia od szkółki badmintona przy

– Czyli pomimo trudnych początków, konsekwencja w działaniu
ostatecznie zaowocowała sukcesami?

Coroczne nabory, poszukiwanie
talentów, szkolenie zawodników, których teraz mamy ponad 70. W szkołach podstawowych naszego powiatu odbywają się rozgrywki powiatowej ligi badmintona, a na lokalnych
obiektach sportowych liczne turnieje. Poprzez 10 lat działalności,
przez UKS przewinęły się dziesiątki
dziewcząt i chłopców, część z nich
była na krótko związana z klubem,
ale dla zdecydowanej większości
stał się on drugim domem. Miejscem
mobilizującym do indywidualnego
rozwoju, w którym nawiązały się
mocne przyjaźnie. Kładziemy duży
nacisk na to, by w parze z rozwojem
sportowym szedł rozwój społeczny,
tak aby nasza młodzież mogła sobie
poradzić w dorosłym życiu. UKS ma
mocne fundamenty, klubową pracę
na pewno będą kontynuować nasi

wychowankowie, którzy nadal trenują, studiują wychowanie fizyczne
i rozpoczynają kariery trenerskie.

– Co składa się na Wasz dorobek
dekady?

Ostatnie lata, to dla naszego klubu
bardzo intensywny czas. Regularne
treningi, które odbywają się dwa razy
dziennie, liczne wyjazdy na zawody
sportowe – średnio to czterdzieści turniejów w ciągu roku, organizacja wydarzeń sportowych, w których uczestni-

Rozmawiał: Zdzisław Kantor

Bluesowy Gitarzysta Roku
24 kwietnia Grzegorz Kapołka
odbierze w MDK Batory w Chorzowie nagrodę GITARZYSTA ROKU – Blues Top 2020.
Nasz laureat Clemensa’2015
wyprzedził w plebiscycie Leszka Windera i Piotra Bienkiewicza. Zwycięzcy tradycyjnie
otrzymają okolicznościowe
dyplomy – „Bluesy-Kalarusy”,
a publiczność będzie miała
okazję uczestniczyć w koncercie laureatów Blues Top 2020.
Grzegorz Kapołka grał z największymi sławami bluesa z kraju i zagranicy.
Przez wiele lat występował z zespołem Golec uOrkiestra. Nie obcy jest
mu rock, jazz, pop i inne gatunki
muzyczne. Ukochał jednak bluesa,
którego gra z upodobaniem na swoim
ulubionym żółtym Ibanezie. Kompo-

ZdjęciE archiwum STAROSTWA POWIATOWEGO W BIERUNIU

– Tyle co, UKS świętował 10 lat
swojego istnienia, ale badminton

był popularny u nas już wcześniej?

Zdjęcia archiwum UKS Unia Bieruń

– Dziękuję, znalazłem się w gronie osób, które burmistrz Bierunia
nagrodził z początkiem tego roku.
Chciałbym jednak podkreślić, że
sam bym tego nie dokonał. Bez
współpracowników, bez utalentowanych zawodniczek i zawodników,
których dziesiątka zasila obecnie
Kadrę Narodową. Cieszę się, że
w Bieruniu i powiecie bieruńskolędzińskim jest dobry „klimat”
do rozwijania naszej dyscypliny.
Mamy szczęście, że na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat, władze
samorządowe zaufały nam i możemy spokojnie rozwijać naszą kadrę
badmintonową, bez dużej presji na
szybki wynik sportowy. Korzystając
z okazji chciałbym podziękować
wszystkim osobom, które zawsze
były otwarte na wszelkie nasze inicjatywy. Dziękuję władzom powiatu, radzie, zarządowi, staroście
Bernardowi Bednorzowi za wsparcie przy realizacji Ligi Powiatowej,
turniejów SBL CUP, turnieju Polish
International. Burmistrzowi Bierunia Krystianowi Grzesicy i jego
poprzednikom, za dotacje sportowe, za programy stypendialne oraz
wspieranie organizacji turniejów
ogólnopolskich i międzynarodowych. Radnemu Sejmiku Śląskiego
Piotrowi Czarnynodze za wsparcie
podczas organizacji Mistrzostw
Świata Seniorów, które odbyły się
w 2019 roku w katowickim Spodku.

czą badmintoniści z kraju i zagranicy.
To wszystko, zaprowadziło nasz UKS
na szczyt rankingu prowadzonego
przez Ministerstwo Sportu w szkoleniu dzieci i młodzieży. Dwukrotnie w latach 2018 i 2019 wygraliśmy
klasyfikację Sportu Młodzieżowego
w badmintonie. Trudno wymienić tu
wszystkie sukcesy naszych zawodników. Ważne, że osiągamy je we
wszystkich młodzieżowych kategoriach wiekowych, to potwierdza skuteczność przyjętej strategii szkolenia.
Co roku nasi zawodnicy zdobywają
ponad 20 medali na Indywidulnych
i Drużynowych Mistrzostwach Polski.
W 2019 roku Joanna Podedworny zdobyła brązowy medal Mistrzostw Europy do lat 17, a we wrześniu 2020 Jakub
Melaniuk zdobył pierwszy historyczny medal na Mistrzostwach Polski
Elity. Dziesięcioro z naszych zawodniczek i zawodników jest członkami
Kadr Narodowych, najlepsi regularnie
reprezentują Polskę na Mistrzostwach
Europy i Świata. Do najbardziej utytułowanych na przestrzeni dekady
należą: Bartłomiej Parysz, Zuzanna
Parysz, Wojciech Sajdok, Magdalena
Kulska, Daniela Bielińska, Wiktor Trecki, Szymon Stokfisz, Arianna Biel,
Joanna Podedworny, Piotr Liszka,
Anna Czuchra, Kinga Stokfisz, Emilia
Jochacy, Sebastian Pinkowicz, Agata
Kozicka, Alicja Syrek, Karolina Kostyra, Amelia Socha, Robert Cybulski,
Jakub Suszyński, Jakub Melaniuk,
Grzegorz Radecki, Krzysztof Myalski.

nuje, uczy, organizuje koncerty. Jest
pomysłodawcą i animatorem dorocznego Imielin Blues Festival, którego
zeszłoroczna jedenasta już edycja
niestety nie doszła do skutku ze
względu na pandemię koronawirusa.
Ufamy, że kiedyś pomimo wszystko
się jednak odbędzie. Grzegorzowi
serdecznie gratulujemy kolejnego już
prestiżowego wyróżnienia i … niech
żyje blues! (red.)

szkoła
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Powiatowy Zespół Szkół
w Bieruniu

Liceum Ogólnokształcące
im. Powstańców Śląskich
w Bieruniu

Powiatowy Zespół Szkół
w Lędzinach

Nowa pracownia
jeszcze w tym roku
Marzec zwiastuje wiosnę, przyniósł również informację
o tym, że jeszcze w tym roku Powiatowy Zespół Szkół
w Bieruniu wzbogaci się o nowa pracownię. Wszystko za
sprawą zwycięstwa w konkursie na projekt pracowni biologiczno-chemicznej „Zielona Pracownia Projekt 2021”.
Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach wpłynęły 173 projekty.

Nasza nowa pracownia biologiczno-chemiczna to przede wszystkim przestrzeń
doświadczalna, co jest kluczowe w dobrze
zorganizowanej edukacji przyrodniczej.
Zaprojektowaliśmy m.in. dygestorium,
bogate wyposażenie laboratoryjne, będą

Jury wytypowało 50 najlepszych, a pośród nich znalazł się
projekt „Interaktywna przyroda” zgłoszony przez bieruński
PZS. Prace oceniano za pomysł, zagospodarowanie i wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę, innowacyjność proponowanych rozwiązań, różnorodność pomocy
dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich
zakupu.

profesjonalne mikroskopy oraz wiele
przyrządów pomiarowych i innych pomocy dydaktycznych, niezbędnych do przeprowadzania doświadczeń. Wiadomość
o wygranej jest dla mnie szczególnie miła,
gdyż byłam mocno zaangażowana w opra-

cowanie wniosku konkursowego, a cieszę
się tym bardziej, że widzę ogromny potencjał i użyteczność tego projektu i to przez
wiele lat. Nasza kreatywność została
nagrodzona – mówi Teresa Horst, dyrektor
PZS w Bieruniu.

Na przełomie maja i czerwca staniecie przed wyborem
szkoły ponadpodstawowej. Nasze placówki mają wszystkie atuty, których szukacie – bogatą ofertę edukacyjną,
odpowiadającą potrzebom rynku pracy, wysoko wykwalifikowaną kadrę, składającą się w blisko 70% z nauczycieli
dyplomowanych, bardzo dobre wyniki zdawalności matur
i egzaminów zawodowych, szeroką ofertę językową, pracownie dydaktyczne wyposażone w nowoczesny sprzęt
multimedialny, a także wielofunkcyjne obiekty sportowe.
Nasze powiatowe placówki oferują możliwość podjęcia
nauki w różnych typach szkół, począwszy od kształcenia ogólnego w Liceum Ogólnokształcącym w Bieruniu, po
kształcenie w technikach i branżowych szkołach I stopnia
w Powiatowych Zespołach Szkół w Bieruniu i Lędzinach.
W ich szerokiej ofercie nauczania z pewnością znajdziecie
interesujący Was kierunek kształcenia.
Pandemia spowodowała, iż nasze placówki musiały
zmierzyć się z zupełnie nowymi wyzwaniami – organizacją
nauczania w trybie zdalnym i hybrydowym. Sprawdzianem
było zorganizowanie próbnych egzaminów maturalnych, maturalnych i zawodowych w trybie stacjonarnym
z uwzględnieniem reżimów sanitarnych. Sprostaliśmy
dzięki ogromnemu zaangażowaniu dyrektorów, nauczycieli
i pracowników szkół. Wypracowano bezpieczne procedury, a szkoły zostały zaopatrzone w maseczki, przyłbice,
dozowniki do płynów antybakteryjnych, środki do dezynfekcji rąk i powierzchni, osłony z pleksi oraz specjalne
kamery termowizyjne monitorujące temperaturę ciała.
Powiat Bieruńsko-Lędziński zakupił dla swoich szkół 23
laptopy z oprogramowaniem, jako wsparcie dla uczniów
i nauczycieli w procesie kształcenia zdalnego w ramach
projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła”. Na ten cel
pozyskał blisko 79 tys. zł z Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020. Ponadto, uzyskał środki z rządowego programu „Aktywna tablica”. Otrzymane z budżetu
państwa 42 tys. zł oraz wkład własny powiatu 10,5 tys. zł
pozwolił na zakup sprzętu dydaktycznego przez każdą
z naszych szkół za kwotę 17,5 tys. zł. Są to m.in. laptopy,
projektory, czy interaktywne monitory dotykowe. W marcu
Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu znalazł się w gronie
laureatów konkursu „Zielona Pracownia Projekt 2021”. Jak
będzie wyglądać ta nowa pracownia pokazuje konkursowa
wizualizacja.
Zapraszam do zapoznania się z załączoną ofertą naszych
szkół. Czekamy na Was!
Bernard Bednorz
Starosta Bieruńsko-Lędziński
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Piłkarski maraton za nami!

Po ponad roku pandemii wszyscy zatęsknili za niczym nieskrępowanym udziałem w różnorodnych wydarzeniach sportowych. Zawodnicy za rywalizacją, kibice za trybunami hal i stadionów. Sport ma właściwości terapeutyczne, w obecnej sytuacji szczególnie dyscypliny
indywidualne, bo o powszechnym uprawianiu sportów drużynowych nie może być mowy, tak jak o powrocie do kibicowania. Także tym
razem piłkarscy kibice musieli skorzystać z relacji online.
było śledzić na facebookowym profilu MKS Lędziny.
W pierwszą turniejową sobotę rywalizowali najstarsi piłkarze
– rocznik 2002 i najmłodsi – rocznik
2014. Na niedzielę zaplanowano turniej dla rocznika 2007 i roczników
młodszych. W sobotnich porannych
zawodach juniorów najlepszy okazał się MKS Lędziny, a jego druga
drużyna zajęła 4. miejsce. Nagroda
dla najlepszego zawodnika trafiła

do Kacpra Spyry z MKS, a najlepszym bramkarzem został Jakub
Krajniewski z LKS Strumień Polanka Wielka. W popołudniowej rywalizacji „żaczków” najistotniejsza
była dobra zabawa. Rywalizowano
jednak bez pardonu, ale fair play.
Trenerzy-sędziowie (opiekunowie
pełnili obie ważne funkcje) mieli
pełne ręce roboty, a sportowych
emocji nie brakowało. W rywalizacji uczestniczyły: LKS Gardawice,
LKS Strumień Polanka Wielka, Unia
Bieruń Stary oraz dwa zespoły MKS
Lędziny. „Żaczki” walczyły jak przysłowiowe lwy. Dziecięca rywalizacja
zawsze budzi największe emocje.
Najmłodsi sportowcy nie kalkulują,
grają z poświęceniem, zawsze idą na
całość, łzy są prawdziwe, a radość
żywiołowa. Grali chłopcy i grały
dziewczęta, wśród których piłka
nożna zyskuje sobie coraz większą
popularność. Nie rozstrzygając kto
był najlepszy – gratulujemy wszystkim! W kolejnym dniu rywalizacji
drużyn piłkarskich rocznika 2007
najlepsi okazali się zawodnicy UKS
Górnik Libiąż przed zespołem MKS
Lędziny. Indywidualnie najlepszym
strzelcem został Eryk Zatoń (MKS),
najlepszym bramkarzem Oliwier
Tomala (Sokół Wola) i najlepszym
zawodnikiem Karol Pintal (Górnik
Libiąż).
27 lutego odbyły się piłkarskie turnieje dla roczników 2008 i 2012, a 28
lutego dla rocznika 2010. W sobotę
w młodszej kategorii wiekowej nie

Zdjęcia MKS Lędziny - Agnieszka Błażków

Weekendy 20-21 i 27-28 lutego upłynęły na rozgrywkach w hali ORS
“Centrum” w Lędzinach, odbywających się w ramach IV Turnieju
MKS-u Lędziny o Puchar Starosty
Bieruńsko-Lędzińskiego. Z uwagi na
obostrzenia epidemiczne, turniej był
rozgrywany bez udziału publiczności, a każdej z drużyn mogło towarzyszyć jedynie dwóch opiekunów.
Dla kibiców prowadzono transmisje
online, a wyniki i ich przebieg można

była prowadzona oficjalna klasyfikacja końcowa, ale najlepsze występy
odnotowały Pogoń Imielin i BAP Gol
Bieruń, a w rywalizacji młodzików
zwyciężyli piłkarze z Akademii Piłkarskiej z Mikołowa, przed Unią Bieruń Stary i Ciężkowianką Jaworzno.
Niedzielne rozgrywki rocznika 2010
zakończyły się zwycięstwami bieruńskich zespołów Unii i Gola. Najlepszymi zawodnikami okazali się
Bartłomiej Kowalczyk (Unia Bieruń)
i bramkarz Kacper Szelong (Cedron
Brody) oraz Tomasz Krański (Gol
Bieruń) i bramkarz Aleksander Przybylski (powiat mikołowski).
– Siedem turniejów w różnych
grupach wiekowych, cztery dni

rywalizacji niemalże od rana do
wieczora, czterdzieści drużyn, 420
zawodników, i dwa weekendy wyjęte z życia, ale … było warto! – podsumowuje Marcin Majer, inicjator
przedsięwzięcia. – I nasi młodzi
piłkarze wypadli bardzo, bardzo
dobrze! – podkreśla najmłodszy
radny powiatu.
„Maraton” piłkarski zorganizował lędziński MKS. Patronat nad
cyklem weekendowych rozgrywek
objął starosta bieruńsko-lędziński. Bernard Bednorz wraz z radnym Marcinem Majerem wręczyli
puchary, medale, dyplomy i statuetki ufundowane przez powiat bieruńsko-lędziński. (red.)
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Zbliża się pierwszy termin
wymiany kotłów!

Bociany powracają
do nowych gniazd

Od 1 września 2017 r. na
terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała nr
V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia
7 kwietnia 2017 r. w sprawie
wprowadzenia na jego obszarze ograniczeń w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw,
zwana „uchwałą antysmogową”.

Zimowe awarie sieci energetycznej nie należą do rzadkości. Osunięcie się ze słupa
energetycznego bocianiego
gniazda pozbawiło prądu
mieszkańców kilku ulic w Chełmie Śląskim. Energetycy z TAURON Dystrybucja nie tylko
naprawili zerwane przewody,
ale również zamontowali na
specjalnej platformie nowe
gniazdo.

ZdjęciA M. Gołąb

Kiedy ptaki odlecą do ciepłych krajów, energetycy rozpoczynają pielęgnację bocianich gniazd. Wiele
z nich po minionym sezonie wymaga uporządkowania, a nowopowstałe zabudowy specjalnej platformy.
Wszystko musi być gotowe przed
rozpoczęciem okresu ochronnego,
który przypada na koniec lutego.
Gniazdo w Chełmie Śląskim, które
zsunęło się ze słupa energetycznego, uległo zniszczeniu. Dla bezpieczeństwa ludzi i ptaków odbudowano je na metalowej platformie.
Konstrukcja umieszczona powyżej
przewodów elektrycznych będzie
stabilnym fundamentem pod bocianowe domostwo.
Na terenie województwa śląskiego na tauronowej infrastrukturze
znajduje się ponad 600 gniazd, a na
całej sieci jest ich ponad 2200. Energetycy reagują na każdy sygnał od
lokalnych władz, instytucji, organizacji proekologicznych i mieszkańców o konieczności podjęcia interwencji w zakresie ich konserwacji.
Aby umożliwić sprawny kontakt
informacje można przekazywać na

Zgodnie z jej zapisami instalacje
niespełniające wymagań, których
eksploatacja rozpoczęła się przed 1
września 2017 roku powinny zostać
wymienione zgodnie ze wskazanymi
w uchwale antysmogowej terminami.
Wiele osób zastanawia kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec
lub kominek? Podmioty posiadające

specjalny e-mail: bociany.taurona@
tauron-dystrbucja.pl.
– Każde takie zgłoszenie staramy się zweryfikować i skonsultować, ponieważ nie zawsze zabudowanie platformy pod bocianie
gniazdo jest uzasadnione. Zamontowane lub wymienione na nowe
stalowe konstrukcje, na których
umieszcza się gniazda, zapewniają bezpieczeństwo ptakom oraz
zabezpieczają sieć energetyczną
i najbliższe sąsiedztwo gniazda
– mówi Ewa Groń, rzecznik prasowa TAURON Dystrybucja. Mniejsza
ilość drzew, brak domów krytych
strzechą w naszym otoczeniu
sprawia, że bociany coraz częściej
budują swoje gniazda na słupach
energetycznych. Taka lokalizacja

jest dla nich bardzo komfortowa
i chroni skutecznie przed dostępem drapieżników.
– Przerośnięte, ważące nawet
kilkaset kilogramów gniazda mogą
być przyczyną poważnych awarii
sieci energetycznych. Priorytetem
jest zapewnienie energii elektrycznej odbiorcom, ale z szacunkiem
do przyrody – dodaje rzeczniczka
firmy.
Jak wyglądała interwencja z 12
lutego w Chełmie Śląskim pokazują
nasze zdjęcia. Nowe gniazdo energetycy układali pod okiem wspierającego ich ornitologa. Niecierpliwie
czekamy na powrót bocianów, zwiastujący wiosnę. Nurtuje nas również pytanie, czy nowe mieszkanie
spodoba się ptakom? (TD-ZK)

instalacje dostarczające ciepło do
systemu centralnego ogrzewania
(kocioł) powinny rozpocząć klasyfikację od sprawdzenia wieku kotła na
dzień 1.09.2017 r., a następnie na podstawie obliczonego wieku sklasyfikować piec do odpowiedniej grupy wiekowej. Zgodnie z zapisami uchwały
antysmogowej dla tego typu instalacji
istnieją 4 terminy ich wymiany.
Podmioty posiadające instalacje
wydzielające ciepło, lub wydzielające ciepło i przenoszące je do
innego nośnika (tzw. miejscowy
ogrzewacz powietrza np.: kominek,
piec) powinny wymienić instalację
na spełniającą wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185
z dnia 24.04.2015 r. Sposób postępowania w tym zakresie i terminy
prezentuje poniższa grafika:
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WYKAZ PUNKTÓW SZCZEPIEŃ
Zarząd Powiatu bieruńsko-Lędzińskiego ogłasza nabór wniosków na usunięcie i unieszkodliwienie w 2021 r. odpadów zawierających azbest, zeskładowanych na posesjach zlokalizowanych
na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

NA TERENIE POWIATU
BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO

jeżeli jesteś Właścicielem/Zarządcą nieruchomości na której są zeskładowane odpady zawierające azbest możesz ubiegać się o bezpłatny odbiór tych odpadów.
Bezpłatny odbiór zeskładowanych odpadów zawierających azbest
przysługuje osobom ﬁzycznym mającym tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanych na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego.
Wnioski będą przyjmowane w starostwie Powiatowym w bieruniu w terminie od 1 lutego do 30 kwietnia 2021 r.
szczegółowe informacje dotyczące zasad odbioru zeskładowanych
odpadów zawierających azbest, jak też składania wniosków można
uzyskać w Wydziale Środowiska i rolnictwa starostwa Powiatowego
w Bieruniu, ul. św. Kingi 1oraz pod nr telefonu 32 226 91 64 lub 32
226 91 61 w godzinach pracy urzędu.

UWAGA

T
S
E
B
Z
A
Nakrętka do nakrętki
– grosz do grosza!
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych
do otrzymania 1% podatku dochodowego
od osób fizycznych za 2020 rok
zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
– t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057

Zdjęcie Z. Kantor

zaktualizowany 14 stycznia 2021 roku

Z inicjatywy Stowarzyszenia
Porąbek w Bieruniu stanęły
czerwone kosze w kształcie
serc, przeznaczone na plastikowe nakrętki, które zamienione
na złotówki pomogą niepełnosprawnym.
Inicjatywę wsparł powiat bieruńsko-lędziński. Zarząd Powiatu
wyasygnował środki na zakup
dwóch takich „serc”. Przedsięwzięcie, wspierane również przez Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego

Śląska i Małopolski, wpisuje się
w szereg działań powiatu na rzecz
osób wymagających opieki i wsparcia, niepełnosprawnych i seniorów.
Pojemniki stanęły przy ulicach Warszawskiej i Węglowej, a ich obsługę zapewnia bieruński Porąbek.
Pozyskane tą drogą środki wesprą
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych Radość Życia.
Zachęcamy do udziału w tej „zakręconej” charytatywnej akcji, ufając,
że kosze szybko będą napełniać się
kolorowymi nakrętkami. (SP.B)
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LISTA JEDNOSTE
Lista jednostek nieodpłatnego
poradnictwa utworzona zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie
obywatelskim oraz edukacji
prawnej.
Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych,
jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek
prowadzących działalność pożytku
publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania
z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych
przepisów. Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, zakresie
poradnictwa, adresach i danych
kontaktowych, w tym o stronach
internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do
usługi.
Na poniższym wykazie ujęto
także krajowe infolinie tematyczne
i innych formach porad świadczonych za pośrednictwem komunikacji
elektronicznej (patrz § 5 ust. 4 pkt 2
rozporządzenia), jako formy poradnictwa również łatwo dostępnego
dla mieszkańców powiatu. Aktualne
i rzeczywiste dane zostały podane
jako ostatnie w danej kategorii tematycznej.

RODZINNE
1. P owiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie – Poradnictwo rodzinne/
ul. Lędzińska 24, 43-143 Lędziny/(32) 324 08 16/Pn-Pt 8:00-15:00/
sekretariat@pcprledziny.pl, www.
pcpr.powiatbl.pl – Zasięg Powiat
Bieruńsko-Lędziński.
2. Fundacja „Fastryga” / ul. Hołdunowska 70a, 43-143 Lędziny/(32)
216 79 17, 508 552 211/ Pn – Pt:
9:00 – 16:00/ osrodek.fastryga@
gmail.com, www.fas.org.pl

PSYCHOLOGICZNE
3. Poradnia Psychologiczno– Pedagogiczna– Poradnictwo psychologiczne/ 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 Powiat BieruńskoLędziński
4. P owiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie– Poradnictwo psychologiczne/ ul. Lędzińska 24, 43-143
Lędziny/(32) 324 08 16/ Pn-Pt 8:0015:00/ sekretariat@pcprledziny.
pl , www.pcpr.powiatbl.pl / Zasięg
Powiat Bieruńsko-Lędziński
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach – Poradnictwo
psychologiczne/ ul. Sierpowa 38,

43-220 Świerczyniec/ (32) 328 93
05/ Pn: 7:30 – 17:00 Wt – Czw: 7:30
– 15:30 Pt: 7:30 – 14:00/ kontakt@
gops.bojszowy.pl / Zasięg Gmina
Bojszowy

Lędziny/ (32) 216 67 91/ Pn: 7:30
– 17:00 Wt – Czw: 7:30 – 15:30 Pt:
7:30 – 14:00/ mops@mopsledziny.pl / Zasięg Gmina Lędziny

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

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

7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim – Poradnictwo psychologiczne/ ul. Techników 18, 41-403 Chełm Śląski/(32)
225 76 95/ Pn: 7:30 – 15:30 Wt: 7:30
– 17:00 Śr – Czw: 7:30 – 15:30 Pt:
7:30 – 14:00/biuro@gops.chelmsl.
pl / Zasięg Gmina Chełm Śląski

15. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielinie – Poradnictwo
z zakresu pomocy społecznej/
ul. Imielińska 87, 41-407 Imielin/
(32) 225 57 46 Pn: 7:30 – 17:00
Wt – Czw: 7:30 – 15:30 Pt: 7:30
– 14:00/ biuro@mopsimielin.pl /
Zasięg Gmina Imielin

8. M iejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielinie – Poradnictwo
psychologiczne/ ul. Imielińska
87, 41-407 Imielin/ (32) 225 57 46/
Pn: 7:30 – 17:00, Wt – Czw: 7:30
– 15:30 Pt: 7:30 – 14:00/ biuro@
mopsimielin.pl / Zasięg Gmina
Imielin

16. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu – Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej/ ul. Jagiełły 1, 43-155 Bieruń/
(32) 216 21 76/ Pn: 7:30 – 17:00
Wt – Czw: 7:30 – 15:30 Pt: 7:30
– 14:00/ sekretariat@mops.bierun.pl / Zasięg Gmina Bieruń

9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu – Poradnictwo psychologiczne/ ul. Jagiełły 1, 43-155
Bieruń/ (32) 216 21 76/ Pn: 7:30
– 17:00, Wt – Czw: 7:30 – 15:30 Pt:
7:30 – 14:00/ sekretariat@mops.
bierun.pl / Zasięg Gmina Bieruń

17. Dzienny Dom „Senior +” – Praca
z osobami starszymi/ ul. Żubrów
23, 43-220 Międzyrzecze/ (32)
328 93 05/ Pn-Pt: 7:30-15:30/ kontakt@gops.bojszowy.pl / Zasięg
Gmina Bojszowy

PEDAGOGICZNE
10. Poradnia Psychologiczno– Pedagogiczna– Poradnictwo pedagogiczne/ 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 Bieruńsko-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/ sekretariat@pcprledziny.pl, www.pcpr.
powiatbl.pl / Zasięg Powiatu Bieruńsko-Lędziński
12. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach – Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej/ ul. Sierpowa 38, 43-220
Świerczyniec/ (32) 328 93 05/
Pn: 7:30 – 17:00 Wt – Czw: 7:30 –
15:30 Pt: 7:30 – 14:00/ kontakt@
gops.bojszowy.pl / Zasięg Gmina
Bojszowy
13. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach– Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej/ ul. Lędzińska 47, 43-143

18. Dom Dziennego Pobytu Seniora
– Praca z osobami starszymi/ ul.
Hołdunowska 39, 43-143 Lędziny/ (32) 216 75 08/ Pn – Pt: 7:00
– 15:00/ Zasięg Gmina Lędziny
19. K lasztor Sióstr Służebniczek
NMP – Dom Opieki dla osób
starszych – Praca z osobami
starszymi/ ul. Śląska 10, 41-403
Chełm Śląski/ (32) 225 80 09/
Zasięg Gmina Chełm Śląski
20. Dzienny Dom „Senior+” – Praca
z osobami starszymi/ ul. Chemików 139, 43-150 Bieruń/ (32)
216 21 76 wew. 140/ Pn – Pt: 7:30
– 15:30/ Zasięg Gmina Bieruń

ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
I INNYCH
UZALEŻNIEŃ
21. Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Bojszowach – Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych
substancji psychoaktywnych/
ul. Sierpowa 38, 43-220 Świerczyniec/ (32) 328 93 05/ Pn 7:30
– 17:00 Wt-Czw 7:30 – 15:30 Pt
7:30 – 14:00/ kontakt@gops.

bojszowy.pl / Zasięg Gmina Bojszowy
22. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Lędzinach – Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu
i innych substancji psychoaktywnych/ ul. Lędzińska 47, 43-140
Lędziny/ (32) 216 71 35, (32) 216
67 91 wewn. 33/ gkrpa_ledziny@
interia.pl / Zasięg Gmina Lędziny
23. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Chełmie Śląskim – Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu
i innych substancji psychoaktywnych/ ul. Konarskiego 2, 41403 Chełm Śląski/ (32) 225 75 03/
Pn: 7:30 – 15:30 Wt: 7:30 – 17:00
Śr – Czw: 7:30 – 15:30 Pt: 7:30
– 14:00/ sekretariat@chelmsl.pl
/ Zasięg Gmina Chełm Śląski
24. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Imielinie – Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu
i innych substancji psychoaktywnych/ ul. Imielińska 81, 41-407
Imielin/ (32) 225 55 05/ 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 Bieruniu– Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji
psychoaktywnych/ ul. Wł. Jagiełły
1, 43 – 155 Bieruń/ (32) 216 27 88/
Zasięg Gmina Bieruń
26. RETO Ośrodek terapii uzależnień
– Praca z osobami uzależnionymi
od alkoholu i innych substancji
psychoaktywnych/ ul. Szyszkowa
21, 43-220 Bojszowy/ (32) 218 97 33/
www.reto.com.pl / Zasięg Polska
27. B ieruńskie Stowarzyszenie
Trzeźwości Klub „Dromader” –
Praca z osobami uzależnionymi
od alkoholu i innych substancji
psychoaktywnych/ ul. Wawelska
35, 43-155 Bieruń

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

ciwdziałanie przemocy w rodzinie/ ul. Lędzińska 47, 43-143
Lędziny/ (32) 216 67 91/ Pn: 7:30
– 17:00 Wt – Czw: 7:30 – 15:30 Pt:
7:30 – 14:00/ mops@mopsledziny.pl / Zasięg Gmina Lędziny
30. Zespół Interdyscyplinarny ds.
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w Chełmie Śląskim
– Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie/ ul. Techników 18, 41403 Chełm Śląski/ (32) 225 76 95/
Pn: 7:30 – 15:30 Wt: 7:30 – 17:00
Śr – Czw: 7:30 – 15:30 Pt: 7:30
– 14:00/ biuro@gops.chelmsl.pl /
Zasięg Gmina Chełm Śląski
31. Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w Imielinie – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie/ ul. Imielińska 87,
41-407 Imielin/ (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.
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w Bieruń– Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie/
ul. Jagiełły 1, 43-155 Bieruń/
(32) 216 27 88/ Pn: 7:30 – 17:00
Wt – Czw: 7:30 – 15:30 Pt: 7:30
– 14:00/ Zasięg Gmina Bieruń
33. Punkt Konsultacyjny – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie/
ul. Sierpowa 38, 43-220 Świerczyniec/ Pn : 15:30 – 17:00/
Zasięg Gmina Bojszowy
34. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie „Niebieska
Linia” – Kierowane do osób doznających przemocy domowej lub jej
świadków/ Al. Jerozolimskie 155,
02-326 Warszawa/ 800 120 020
„Niebieska Linia”/ www.niebieskalinia.info / Zasięg Polska
35. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bojszowach – Zespół
ds. Interwencji Kryzysowej
i Poradnictwa Specjalistycznego/
ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy/
(32) 218 93 66 wew. 110 / Pn-Pt
7:30 – 11:30 / zk@bojszowy.pl
36. G
 minny Zespół Zarządzania
Kryzysowego w Lędzinach–
Zespół ds. Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego/ ul. Lędzińska 55, 43-143
Lędziny/ (32) 216 65 11 wew.
174/ g.goraczko@ledziny.pl
37. G minny Zespół Zarządzania
Kryzysowego w Chełmie Śląskim – Zespół ds. Interwencji
Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego/ ul. Konarskiego
2, 41-403 Chełm Śląski/ (32) 225
75 03 wew. 46/ Pn: 7:30 – 15:30
Wt: 7:30 – 17:00 Śr – Czw: 7:30
– 15:30 Pt: 7:30 – 14:00/ sekretariat@chelmsl.pl
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EK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
38. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Imielinie– Zespół
ds. Interwencji Kryzysowej
i Poradnictwa Specjalistycznego/
ul. Imielińska 81, 41-407 Imielin/
(32) 225 41 37 / 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 Kryzysowego w Bieruniu– Zespół ds.
Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego/ ul.
Rynek 14, 43-150 Bieruń/ (32) 708
09 28/ Pn: 7:30 – 17:00 Wt – Czw:
7:30 – 15:30 Pt: 7:30 – 14:00/ zk@
um.bierun.pl / Zasięg Gmina Bieruń
40. Centralne Zarządzanie Kryzysowe– Monitorowanie bezpieczeństwa– Rządowe Centrum
Bezpieczeństwa/ ul. Rakowiecka
2A, 00-993 Warszawa/ (22) 361 69
00, (22) 785 700 177/ 24 godziny
na dobę przez 7 dni w tygodniu/
http://rcb.gov.pl/zarzadzaniekryzysowe/ poczta@rcb.gov.pl /
Świadek zagrożenia kryzysowego, Osoba poszukująca informacji na temat zarządzania kryzysowego

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

DLA OSÓB
POKRZYWDZONYCH
PRZESTĘPSTWEM
44. Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym
Przestępstwem– Wsparcie informacyjne, psychologiczne, prawne
i finansowe/ ADRES NAJBLIŻSZEGO OŚRODKA WYŁONIONEGO NA LATA 2019 -2021 prosimy
sprawdzić na witrynie interneto-

wej lub w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości/ pn.– pt.
08.15-16.15/ www.pokrzywdzeni.
gov.pl, funduszsprawiedliwosci@
ms.gov.pl / Osoby pokrzywdzone
przestępstwem i ich osoby bliskie

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

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

00-513 Warszawa/ 801 801 015
Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora/ pn.-pt. 08.00-17.00/
http://www.niepelnosprawni.gov.
pl , sekretariat.bon@mrpips.gov.
pl / Z porad mogą korzystać osoby
niepełnosprawne, ich rodziny oraz
organizacje działające na rzecz
osób niepełnosprawnych
51. Rzecznik Praw Dziecka – dziecięcy telefon zaufania– Ochrona
praw dziecka/ Biuro RPD, Przemysłowa 30/32, 00-450 Warszawa, tel.: (22) 583 66 00, fax.: (22)
583 66 96, pn.-pt. 08.15-16.15/
800 121 212 Bezpłatna infolinia/
pn.– pt. 08.15-20.00 (dzwoniąc
po godzinach i w dni wolne
można opisać problem i zostawić kontakt do siebie, a doradcy
oddzwonią)/ https://brpd.gov.
pl , rpd@brpd.gov.pl / Sprawy
przemocy, relacji rówieśniczych,
szkolnych i rodzinnych. Może
dzwonić każdy, kto doświadcza
problemu lub jest świadkiem.

PRAWO UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH
52. P unkt Informacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
Oddział w Rybniku, Inspektorat
Tychy– Informacje ws. ZUS dla
petentów/ ul. de Gaulle’a 16,
43-100 Tychy/ 22 560 16 00/ Pn:
8:00 – 18:00 Wt-Pt: 8.00: – 15:00/
https://www.zus.info.pl/zustychy/ Zasięg Powiat Tyski oraz
Powiat Bieruńsko-Lędziński
53. C entrum Obsługi Telefonicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych– Zakres informacji:
– pomoc techniczna, – składki,
– renty, – emerytury/ Klienci
mogą skorzystać z pomocy pracowników w Centrum Obsługi
Telefonicznej lub podczas wizyty
osobistej w placówce jak wyżej.
Nr centrali : (22) 667 10 00/ (22)
560 16 00 Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora/ pn. – pt.
07.00 – 18.00/ http://www.zus.
pl/o-zus/kontakt/centrum-obslugi telefonicznej-cot, cot@zus.pl /
Adresaci porad: – ubezpieczeni
– płatnicy – lekarze

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

(dla obywateli Ukrainy zatrudnionych na terenie RP) Koszt
połączenia zgodnie z taryfą
operatora. Uwaga!!! naliczane
są koszty za czas oczekiwania
na połączenie/ www.bip.pip.gov.
pl, kancelaria@gip.pip.gov.pl /
Zasięg Polska

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

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

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

NIEODPŁATNA
POMOC PRAWNA
1. Punkt Radców Prawnych i Adwokatów/ ul. Lędzińska 24, 43-143
Lędziny/ Wt – Śr: 7:30 – 11:30,
Czw: 9:00 -13:00, Pt: 10:00 – 14:00.
INFORMACJE I ZAPISY: Pn: 7:30
– 17:00 Wt-Czw: 7:30 – 15:30 Pt:
7:30 – 14:00 pod nr (32) 226 91
18/ http://bip.powiatbl.pl/pomocprawna/index
2. Stowarzyszenie „SURSUM CORDA”/
ul. Warszawska 168, 43-155 Bieruń/
Pn: 8:00 – 12:00 Wt-Czw: 11:30
– 15:30 Pt: 10:00 – 14:00/ INFORMACJE I ZAPISY: Pn: 7:30 – 17:00 WtCzw: 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: 10:00 – 14:00/ INFORMACJE I ZAPISY: Pn: 7:30 – 17:00 WtCzw: 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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Czas płynie nieubłaganie. Za pasem Wielkanoc. Przed poprzednimi
świętami życzyliśmy Wam m.in. żeby tego roku zakończyła się covidowa epidemia. Niestety, pomimo pierwszych szczepień, wielu innych działań i zabiegów oraz codziennych wyrzeczeń, które towarzyszą nam wszystkim od wielu miesięcy, nie udało się wyeliminować
koronawirusa z naszego życia.

Drodzy Czytelnicy!
Przyjmijcie zatem życzenia zdrowia, które szczególnie w obecnej
sytuacji wydają się bezcenne. Niech Wielkanoc tchnie w Was radość
i nadzieję. Da moc pokonywania trudności, przyniesie spełnienie
najskrytszych marzeń i realizację planów. Niech wiosenna aura budzi
w Was wszystkich optymizm.
Wesołego Alleluja!
Tradycyjnie mamy coś dla amatorów zagadek – wielkanocną krzyżówkę. Tych, którzy odgadną jej hasło zaczerpnięte
od Marii Konopnickiej i prześlą je w terminie do 12 kwietnia do naszej
redakcji na adres: promocja@powiatbl.pl obdarzymy powiatowymi
upominkami. Nagrodzimy nimi jedynie pięć pierwszych osób – zatem
kto pierwszy ten lepszy!
REDAKCJA

Bieruńskie Misterium
Męki Pańskiej (2017)
foto: Patrycja Śliwka

