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Uroczyście i radośnie

Tuż po 10. rano wicestarosta
Konrad Mateja wraz z komendantem powiatowym Policji nadkom.
Dariuszem Waligórą i jego pierwszym zastępcą kom. Dariuszem
K asperkiem złożyli wiązanki
kwiatów pod „ Dębami Pamięci” przy Starostwie Powiatowym
w Bieruniu. Obelisk ten poświęcony jest aspirantom Policji Województwa Śląskiego Walentemu
Piekorzowi i Wilhelmowi Spyrze
zamordowanym w Twerze przez
NKWD w 1940 r.
Bieruńskie obchody święta odbywały się na Skwerze Powstańców
Śląskich w Bieruniu Nowym i na
starobieruńskim rynku. Przedstawiciele władz miasta i powiatu,
radni, policjanci i strażacy złożyli kwiaty pod powstańczymi
pomnikami. Koncertowały chóry
Polonia i Harmonia. W uroczystości uczestniczyli także bieruńscy
werbliści, a wartę honorową pełnili druhowie z XXVII Szczepu Harcerskiego im. Szarych Szeregów.
Uroczystości zgromadziły liczną
grupę mieszkańców, reprezentantów lokalnych instytucji i stowarzyszeń oraz uczniów bieruńskich
szkół. Wydarzenia zwieńczyła
msza św. za Ojczyznę.
W ramach obchodów, w które
włączył się powiat, odbyły się także
koncert pieśni patriotycznych
w kościele św. Bartłomieja Apostoła
w wykonaniu Hanki Rybki i recital
pieśni klasycznych w wykonaniu
barytona Dawida Biwo przy akompaniamencie Anny Firlus.
Równie uroczyście świętowano w Imielinie. Koncertowała
Imielińska Orkiestra Dęta pod
dyrekcją Andrzeja Króla. Pod
pomnikiem Walczących o Wolność
Śląska wiązanki kwiatów złożyli
burmistrz Jan Chwiędacz, radni
gminni, przedstawiciele gminnych
instytucji, przewodnicząca Rady
Powiatu Anna Kubica oraz radni
powiatowi, policjanci, strażacy,
nauczyciele i młodzież szkolna.
Nie zawiedli harcerze i licznie
przybyli mieszkańcy miasta. Na
wszystkich uczestników uroczy-

stości czekała żołnierska grochówka.
W Chełmie Śląskim po porannej
mszy św. w intencji Ojczyzny, wieczorem odbył się koncert Gminnej Orkiestry Dętej oraz przegląd
piosenek powstańczych, a w Bojszowach złożono kwiaty na grobie Powstańców Śląskich. Wielu
mieszkańców powiatu skorzystało
również z możliwości uczestniczenia w wojewódzkich obchodach
Narodowego Święta Niepodległości, które odbyły się na Stadionie
Śląskim.
Miasta i gminy powiatu przybrały odświętny wygląd. Flagi narodowe zawisły na gmachach urzędów,
instytucji i szkół. Pojawiły się na
placach i ulicach oraz prywatnych
posesjach. Były biało-czerwone
kotyliony, dużo słońca i bardzo
gorąca atmosfera. (red.)

ZDJĘCIA: Materiały Prasowe UM Bieruń, UM Imielin, Z. Kantor

W czwartek 11 listopada
obchodziliśmy 103. rocznicę
odzyskania przez naszą
Ojczyznę niepodległości
po latach porozbiorowej
niewoli austriackiej, pruskiej
i rosyjskiej. Dzień ten został
uznany za święto państwowe
ustawą z 23 kwietnia 1937 r.
o Święcie Niepodległości, ale
uroczyste obchody odbywały
się już wcześniej. Zniesione
zostało po wojnie i aż do
1989 r. celebrowanie
święta 11 listopada groziło
represjami. Przywrócone
zostało ustawą z 15 lutego
1989 r. pod nazwą „Narodowe
Święto Niepodległości”.
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Wojska Obrony Terytorialnej
(WOT), obok Wojsk Lądowych,
Sił Powietrznych, Wojsk Specjalnych i Marynarki Wojennej, są
piątym rodzajem Sił Zbrojnych
RP. Tworzenie nowego rodzaju
wojsk to skomplikowane przedsięwzięcie, rozłożone w czasie
i przebiegające etapowo. Systematyczna budowa struktur
WOT rozpoczęła się w 2016 r.
Powstały wówczas trzy pierwsze
Brygady Obrony Terytorialnej (BOT).
W województwie śląskim została utworzona 13. Śląska Brygada
Obrony Terytorialnej, składająca
się z trzech pododdziałów. Powiat
Bieruńsko-Lędziński znajduje się
w strefie działania 133 Batalionu
Lekkiej Piechoty z Cieszyna.
Współpraca powiatu bieruńskolędzińskiego z WOT została omówiona podczas spotkania starosty
Bernarda Bednorza z oficerami 13.
Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, którą reprezentowali dowódca

cieszyńskiego batalionu ppłk Daniel
Baron oraz dowódca jego kompanii
kpt. Dariusz Pawlik.
Spotkanie wiązało się także z kolejnym posiedzeniem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, składającej
się m.in. z przedstawicieli prokuratur, policji, straży pożarnej, inspekcji sanitarnej i weterynaryjnej oraz
delegowanych radnych, które odbyło
się 24 listopada br. Jej członkowie
opiniowali projekt budżetu powiatu
w zakresie porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli na jego
terenie, zapoznali się informacjami
o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz stanie bezpieczeństwa na drogach w powiecie.
W ramach posiedzenia oficerowie
133 Batalionu Śląskiej BOT zaprezentowali jednostkę, zapoznali
zebranych z bieżącymi działaniami
podejmowanymi przez cieszyński
batalion i szczegółowym zakresem
zadań stawianych przed jej żołnierzami w ramach systemu zarządzania kryzysowego. (red.)

ZDJĘCIE: M. GOŁĄB

WOT z wizytą w powiecie

Przy niesprzyjającej zimowej
aurze, w Imielinie oraz w Chełmie Śląskim dokonano
6 grudnia odbiorów dwóch dróg
powiatowych, ulicy Satelickiej
oraz ulicy Osada. Odbiorów
technicznych dokonali przedstawicie władz powiatowych oraz
włodarze gmin w obecności
reprezentantów firm wykonujących roboty budowlane. Ze
strony powiatu uczestniczyli
przedstawiciele Zarządu Powiatu, przewodnicząca rady wraz
z radnymi powiatowymi oraz
dyrektor PZD w Bieruniu.
Przypomnijmy, że 15 lipca br.
podpisano umowę na realizację
inwestycji pn.: Przebudowa drogi
powiatowej 5916S, ul. Satelickiej
w Imielinie w zakresie budowy

ciągu pieszo-rowerowego (w km
drogi od 1+458 do 2+481), tj. od
ulicy Satelickiej bocznej do ulicy
Ściegiennego. W ciągu 4 miesięcy od przekazania placu budowy,
co odbyło się 26 lipca, wykonano
prace przygotowawcze i ziemne,
podbudowę oraz nawierzchnię
ciągu pieszo-rowerowego, roboty brukarskie, zjazdy, odwodnienie, kanały technologiczne oraz
oznakowanie pionowe i poziome.
Budowa ciągu pieszo-rowerowego
wzdłuż ulicy Satelickiej kosztowała
1 848 002,66 zł, a wykonawcą robót
była firma Usługi Transportowo Drogowo Mostowe Jan Opitek
z Chełmu Śląskiego.
„Przebudowa drogi powiatowej
5924S, ul. Osada z zastosowaniem
“cichych asfaltów” – etap III” to
inwestycja zrealizowana w Chełmie

Śląskim. Po podpisaniu w dniu 2
czerwca umowy oraz przekazaniu
tego samego dnia placu budowy,
po półrocznym remoncie dokonano
jej odbioru. Zrealizowane zostały
roboty rozbiórkowe, przygotowawcze i ziemne, powstały odwodnienia, dokonano montażu krawężników, obrzeży i ścieku, wykonano
nawierzchnię jezdni, ciągu pieszo-rowerowego, zjazdy, pobocza,
oznakowanie pionowe i poziome.
Prace zrealizowała firma INFRAX
Sp. z o.o. z Bojszów, a ich wartość
to 2 059 242,95 zł.
Więcej o finiszujących powiatowych przedsięwzięciach drogowych
przeczytacie na kolejnych stronach
powiatbl.pl, a do korzystania z tegorocznych „mikołajkowych prezentów” na drogach zapraszamy już
dzisiaj. (red.)

ZDJĘCIA: M. GOŁĄB

Mikołajkowe odbiory na drogach
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ULICA SATELICKA W IMIELINIE
Zakres robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie w zakresie budowy ciągu pieszo rowerowego w km drogi od 1+458 do 2+481 polegał na realizacji
robót przygotowawczych i ziemnych, wykonania podbudowy oraz nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego, robót brukarskich, wykonania zjazdów, odwodnienia, kanałów technologicznych i oznakowania
pionowego i poziomego. Wykonawca robót budowlanych było przedsiębiorstwo: Usługi Transportowo
Drogowo Mostowe Jan Opitek z Chełmu Śląskiego.
Zadanie zrealizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 848 002,66 zł.
Całkowita wartość projektu: 1 848 002,66 zł.
Realizacja: 30.11.2021 r.

ULICA RUCHU OPORU
W BOJSZOWACH
Zakres robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 5900S, ul. Ruchu Oporu w Bojszowach
w zakresie budowy ścieżki rowerowej polegał na przebudowie
pobocza po lewej stronie jezdni na ścieżkę rowerową (2371 m) oraz
ciągu pieszo-rowerowego (109 m), remoncie dwóch zatok autobusowych, przełożeniu kolidujących sieci i ich zabezpieczeniu, budowie i remoncie sieci kanalizacji deszczowej, remoncie zjazdów oraz
przebudowie sieci oświetlenia drogi. Wykonawcą robót była INFRAX
Sp. z o.o. z Bojszów.
Zadanie zrealizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg – 1 223 468,81 zł, Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych – 843 426,68 zł, Gminy Bojszowy – 418 000,00 zł.
Całkowita wartość projektu: 2 563 866,20 zł .
Realizacja: 27.09.2021 r.

ULICA OSADA W CHEŁMIE ŚLĄSKIM
Zakres robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej 5924S, ul. Osada w Chełmie
Śląskim z zastosowaniem „cichych asfaltów” – etap III polegał na wykonaniu robót rozbiórkowych,
przygotowawczych i ziemnych, regulacji i zabezpieczeń, realizacji odwodnienia, montażu krawężników,
obrzeży i ścieku, wykonaniu nawierzchni jezdni, ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów, chodnika, pobocza,
oznakowania pionowego i poziomego. Wykonawca: INFRAX Sp. z o.o. z Bojszów.
Zadanie zrealizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2 057 520,95
zł. Całkowita wartość projektu: 2 059 242,95 zł.
Realizacja: 03.12.2021 r.
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Strażacy wybrali nowe władze

ULICA CHEMIKÓW W BIERUNIU
Zakres prac dla zadania pn.: Przebudowa przejścia dla pieszych
na drodze powiatowej 5906S, ul. Chemików w Bieruniu w km od
0+975 do 0+995 obejmował wykonanie w systemie „zaprojektuj
i wybuduj” projektu budowlano-wykonawczego przebudowy przejścia dla pieszych oraz robót budowlanych związanych wykonaniem
zaprojektowanego przejścia. W ramach zadania wykonane zostało
oświetlenie dedykowane polegające na zastosowaniu opraw oświetleniowych o asymetrycznym rozsyle strumienia świetlnego. Dodatkowo wykonane zostały rampy krawężnikowe na całej szerokości
przejścia dla pieszych oraz system fakturowych oznaczeń nawierzchni. Wykonawca: „PALIAN” Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Sp.
z o.o. z Tychów.
Zadanie zrealizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg – 48 000,00 zł oraz Gminy Bieruń – 8 500,00 zł.
Całkowita wartość projektu: 66 651,89 zł.
Realizacja: 01.12.2021 r.

ULICA RUCHU OPORU
W BOJSZOWACH
Zakres robót budowlanych dla zadania pn.: Remont nawierzchni
drogi powiatowej 5900S, ul. Ruchu Oporu w Bojszowach w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz parametrów akustycznych polega na robotach rozbiórkowych i przygotowawczych, wykonaniu zabezpieczeń, regulacji, ścieku z kostki, nawierzchni drogi oraz oznakowania poziomego.
Wykonawca robót budowlanych: „DROGOMEX” Spółka z o.o. z Pruszkowa.

Wypełniając statutowy obowiązek
jednostki OSP na swych zebraniach
sprawozdawczo-wyborczych tego
roku wybrały przedstawicieli do
nowego Zarządu Oddziału Powiatowego oraz delegatów na Zjazd. Obradom przewodniczył druh Stanisław
Brzeskot. Uczestniczyli Członek
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Związku OSP RP Województwa Śląskiego druh Krzysztof Kotas, Starosta Bieruńsko-Lędziński Bernard
Bednorz, Burmistrz Bierunia Krystian Grzesica, Burmistrz Lędzin
Krystyna Wróbel, Wójt Gminy Bojszowy Adam Duczmal, Komendant
Miejski PSP w Tychach st. bryg.
Piotr Szojda wraz z funkcjonariuszami PSP, członkowie ustępującego Zarządu.
Przedstawiając sprawozdanie
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego druh Bernard Bednorz podkreślił poświęcenie, zaangażowanie
i niekwestionowany wysiłek jednostek OSP z terenu całego powiatu,
które poprzez swoją działalność
nie tylko tworzą i pomnażają dorobek poszczególnych jednostek, ale
jednocześnie i nade wszystko dbają
o bezpieczeństwo naszego powiatu, co szczególnie jest widoczne
w trudnym czasie pandemii. Uwypuklił wielką aktywność strażaków,

ZDJĘCIE: OPZ OSP RP

20. listopada 2021 r. w Bieruniu odbył się VI Zjazd Oddziału Powiatowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, który zakończył
i podsumował pięcioletnią
kadencję 2016-2021 oraz
wybrał nowe władze na kolejną kadencję 2021-2026.

ich inspirującą rolę oraz zaakcentował znaczenie wieloletniej organizatorskiej pracy.
Na zakończenie wystąpienia
podziękował ustępującemu Zarządowi za pięcioletnią służbę na
rzecz Związku OSP RP. Podziękował
także burmistrzom i wójtom gmin
za pomoc i wsparcie finansowe – za
dobrą współpracę ze strażakami.
Radzie i Zarządowi Powiatu bieruńsko-lędzińskiego za przychylność
i zrozumienie potrzeb strażaków.

Słowa podziękowania skierował
także na ręce Komendanta PSP
w Tychach st. bryg. Piotra Szojdy
za owocną i skuteczną współpracę
pomiędzy Związkiem OSP a Komendą Miejską. W dowód wdzięczności
za służbę i poświęcenie wręczył
zasłużonym druhom pamiątkowe
dyplomy i ryngrafy.
Zjazd zatwierdził na kadencję
2021-2026 nowy Zarząd, który na
pierwszym posiedzeniu wybrał
Prezydium. Prezesem OP ZOSP
RP w powiecie bieruńsko-lędzińskim wybrano druha Bernarda
Bednorza, wiceprezesami zostali druhowie Przemysław Cecuga, Andrzej Rokowski, Mariusz
Ganobis, sekretarzem został druh
Sebastian Pasterak, skarbnikiem
druh Błażej Tomera, a kronikarzem druh Stanisław Brzeskot.
W ramach Zjazdu zebrani podjęli
szereg uchwał, które określają
kierunki działania OP ZOSP RP na
najbliższe pięć lat.
Stanisław Brzeskot

ZDJĘCIA: PZD BIERUŃ

Zadanie realizowane jest przy udziale środków Gminy Bojszowy
– 157 000,00 zł.
Całkowita wartość projektu: 1 164 264,98 zł.
Termin realizacji: 20.12.2021 r.

ULICA BOJSZOWSKA W BIERUNIU
Zakres robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej 5905S, ul. Bojszowskiej
w Bieruniu w zakresie budowy chodnika obejmuje: wycinkę drzew, przestawienie słupa teletechnicznego, prace rozbiórkowe, przygotowawcze i ziemne, wykonanie regulacji i zabezpieczeń, odwodnienia,
budowę kanału technologicznego, wykonanie podbudowy i nawierzchni chodnika oraz zjazdu, oznakowania pionowego i poziomego. Wykonawcą robót budowlanych jest: NOVUM STONE EXPERT Sp. z o.o.
Sp. komandytowa z Katowic.
Zadanie realizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 198 576,80 zł.
Całkowita wartość projektu: 198 576,80 zł.
Termin realizacji: 28.12.2021 r.
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Nagrody dla nauczycieli

Spośród grona nauczycielskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Bieruniu nagrody
otrzymali: dyrektor szkoły Romuald
Kubiciel, nauczycielka matematyki
Jolanta Tarajkowska oraz nauczyciel
historii i filozofii Artur Caban.
W Powiatowym Zespole Szkół
w Bieruniu nagrodzeni zostali:
dyrektor Teresa Horst, wicedyrektor Iwona Słowiak oraz Magdalena
Świerczyna – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych i Renata Moy-

ZDJĘCIE: Z. KANTOR

Dzień Edukacji Narodowej to
okazja do wręczenia wyróżniającym się nauczycielom powiatowych placówek oświatowych
nagród starosty bieruńskolędzińskiego za osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze.
Uroczyste wręczenie nagród
odbyło się 12 października.
Wśród tegorocznych wyróżnionych są dyrektorzy powiatowych szkół, a także siedmioro
nauczycieli.

cho – nauczycielka przedmiotów
zawodowych.
Do grona wyróżnionych z Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach
dołączyli dyrektor szkoły Piotr
Oćwieja, wicedyrektor Eugeniusz
Czekaj i Zofia Dudek – kierownik
szkolenia praktycznego. Nagrodę
otrzymała także Agata Nowińska

– dyrektor Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Bieruniu.
Przyznane nagrody są wyrazem
uznania za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, m.in.: za bardzo
dobre wyniki nauczania, wdrażanie
innowacji pedagogicznych, podejmowanie innych działań na rzecz
oświaty, wykraczających poza

obligatoryjną działalność placówki.
Mogą być przyznane nauczycielom, którzy posiadają wyróżniającą
ocenę pracy pedagogicznej oraz co
najmniej roczny staż pracy.
Korzystając ze sposobności, starosta Bernard Bednorz w imieniu
władz powiatu złożył wszystkim
pracownikom oświaty życzenia

z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Dziękując za ogromne zaangażowanie w proces kształcenia i wychowania młodzieży w powiatowych
placówkach edukacyjnych, życzył
nauczycielom nieustannego zadowolenia z wykonywanego zawodu
i satysfakcji z codziennej, wymagającej pracy. (red.)

Szóstka najlepszych
W województwie śląskim stypendia otrzymało 899 uczniów. Pośród tegorocznych stypendystów nie zabrakło uczennic i uczniów
z naszych szkół. Co do zasady, każda szkoła
ponadpodstawowa wchodząca w skład zespołu, a której ukończenie umożliwia uzyskanie
świadectwa dojrzałości, może wytypować
swojego kandydata do stypendium premiera.
Kandydat musi spełniać co najmniej jeden
z warunków tj. otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą
w szkole średnią ocen lub wykazał szczególne
uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie
wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki,
a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki

co najmniej dobre. Stypendia mogły być przyznane jedynie dwóm osobom z danej szkoły.
W gronie najlepszych znaleźli się: Milena
Wojtania i Maksymilian Piłka z Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu; Beata Niesyto
i Dawid Grzybek z Powiatowego Zespołu
Szkół w Lędzinach; oraz Karolina Kozubik
i Kamil Pustelnik, uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Bieruniu.
Z wyróżnionymi uczniami spotkali się przewodnicząca Rady Powiatu Anna Kubica oraz
wicestarosta powiatu bieruńsko-lędzińskiego
Konrad Mateja, którzy pogratulowali nagrodzonym otrzymanych stypendiów, wybitnych
wyników w nauce oraz innych indywidualnych
osiągnięć. W spotkaniu uczestniczyli również
rodzice stypendystów oraz dyrektorzy szkół
powiatowych.
Wszystkim wyróżnionym uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy, aby zdobyta
wiedza i umiejętności zaowocowały kolejnymi
doniosłymi sukcesami! (red.)

PZS LĘDZINY

LO BIERUŃ

PZS BIERUŃ

ZDJĘCIA: M. GOŁĄB

10 listopada przedstawiciele władz
powiatu spotkali się z uczniami powiatowych szkół ponadpodstawowych,
którzy zostali stypendystami Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny
2021/2022
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Powiatowy Zespół Szkół
w Bieruniu został laureatem
tegorocznej VII edycji konkursu „Zielona Pracownia’2021”,
którego organizatorem jest
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. Celem
– cieszącego się ogromnym
zainteresowaniem – przedsięwzięcia jest finansowanie realizacji nowatorskich, innowacyjnych projektów szkolnych
pracowni na potrzeby nauk
przyrodniczych, biologicznych,
ekologicznych, geograficznych,
geologicznych czy chemicznofizycznych. Ze 133. wniosków
z całego województwa śląskiego jury wyłoniło 61 najlepszych projektów, w tym jedynie 25 z liceów i techników.
Bieruński PZS od WFOŚiGW na
nową pracownię otrzymał
50 tys. zł. 6 grudnia w obecności władz powiatu i kierownik
Zespołu Ochrony Przyrody,
Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej WFOŚiGW
Ewy Cofały pracownia została
otwarta.
– Naszym zamierzeniem było
stworzenie w szkole interaktywnej
pracowni biologiczno-chemicznej,
w której młodzież będzie uczyć się
poprzez działanie. To oczywiste, że
najlepszą metodą poznawania praw
przyrody jest doświadczenie, eksperyment czy obserwacja, dlatego
tym bardziej cieszę się, że wspólnym wysiłkiem stworzyliśmy takie
miejsce w szkole. Od teraz lekcje
biologii i chemii będą naprawdę
interesujące i ... atrakcyjne – mówi
dyrektor szkoły Teresa Horst.
Prace rozpoczęły się już podczas
wakacji od kapitalnego remontu
dotychczasowej sali przyrodniczej. Pomieszczenie odnowiono od
podłogi po sufit. Pastelowe kolory
ścian i mebli przełamane zostały
soczystą zielenią i gdzieniegdzie
pomarańczową barwą ergono -

ZDJĘCIA: Z. KANTOR

EKOLOGICZNIE i INTERAKTYWNIE
w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu

micznych krzeseł, ustawionych
przy nowoczesnych trapezowych
stołach, których kształt umożliwia reorganizację i dostosowanie
stanowisk do wymogów poszczególnych zajęć – teoretycznych
lub praktycznych. Zwraca też
uwagę aranżacja jednej ze ścian
pracowni – obok dużej tablicy
z układem okresowym pierwiastków (w formie fototapety 3D) zbudowano piramidę żywienia, która
w zamiarze autora pomysłu ma
być sugestywnym wizualnym sposobem przedstawienia zasad prawidłowego odżywiania.
Pracownię wyposażono w nowoczesne mikroskopy z wbudowanym diodowym systemem
oświetlenia do światła odbitego
i przechodzącego, co pozwala na
obserwację preparatów mikroskopowych, jak i innych obiektów,
np. liści bądź monet. W tym celu
w wydzielonej części pracowni
stworzono specjalne stanowiska
do obserwacji mikroskopowych.
Na stanowisku nauczyciela natomiast zainstalowano mikroskop
z wbudowaną kamerą, co umożli-

wia prezentację oglądanego preparatu na zainstalowanym w sali
wysokiej jakości interaktywnym
monitorze. Na nim nauczyciel
może elektronicznym piórem
dokonywać opisu oglądanego
obiektu, a następnie – jednym
kliknięciem – przesłać obraz uczniom jako e-notatkę z lekcji.
Na liście pomocy naukowych
pracowni znalazł się pełny zestaw
odczynników chemicznych i szkła
laboratoryjnego, dzięki czemu na
lekcjach chemii uczniowie wreszcie mają możliwość wykonywania doświadczeń i empirycznego
poznawania chemii. Na tę okoliczność zakupiono także dla uczniów
środki ochrony indywidualnej, m.in.
fartuchy laboratoryjne oraz okulary
ochronne.
W ramach lekcji biologii realizowane będą zajęcia z anatomii i fizjologii z wykorzystaniem
– zakupionych w ramach projektu
– ruchomych funkcjonalnych modeli organów ludzkich, m.in. mózgu,
skóry, serca i ucha, a także szkieletu człowieka, czy DNA. Co przyczyni się do lepszego zrozumienia

przez uczniów powiązań pomiędzy
budową a funkcją różnych narządów.
Nowoczesna pracownia otwiera
wiele nowych możliwości w zakresie edukacji przyrodniczej. Pozwala

na wprowadzanie innowacyjnych
metod nauczania. Ponadto, w myśl
założeń projektu, będzie centrum
koordynacji wszelkich form działalności proekologicznej, podejmowanych w szkole. (PZS Bieruń)

8

powiatbl.pl

| grudzień 2021 r.

powiat wzbogaci się
o „Mediatekę”

GŁÓWNE WYMIARY:
 wymiar równolegle do
ul. Licealnej – maks.
35,78 m /min.18,90
(przy szkole)
 wymiar prostopadle
do ul. Licealnej – maks.
20,06 m /min. 14,07 m
(przy szkole)

wizualizacja: studio Projektowe Jakub Gałęski

 wysokość budynku
– 15,00 m

Projekt „Mediateki” czekał dotąd na swoją finansową szansę.
I mamy to! Powiat bieruńsko-lędziński otrzyma 18 315 000,00 zł
z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na budowę Powiatowej Biblioteki Publicznej w Bieruniu. Do Zarządu Powiatu z BGK Banku Gospodarstwa Krajowego
wpłynęła już Wstępna Promesa nr 01/2021/3606/PolskiLad, dotycząca dofinansowania inwestycji ze wspomnianego Funduszu.
Powstanie obiekt, który obok funkcji bibliotecznej, obejmującej wypożyczalnię, czytelnię, czy magazyny zbiorów, będzie posiadał również sale
i pracownie multimedialne, sale konferencyjne, garderoby, hall z przestrzenią wystawienniczą oraz kawiarnię z zapleczem i tarasem.
Budynek będzie czterokondygnacyjny, z trzema kondygnacjami naziemnymi i jedną podziemną. Będzie to gmach rozpostarty na nieregularnym rzucie,
przypominającym literę „L” zwieńczony płaskim dachem. Obiekt powstanie
w linii dotychczasowej zabudowy ulicy Licealnej.
Dla wyróżnienia nowego budynku w osi widokowej zaprojektowano lekkie wysunięcie górnych kondygnacji w linii fasady frontowej poza obrys
parteru. Jednocześnie zabieg ten ma na celu zaznaczenie jego strefy wejściowej i „przyciąganie” dochodzących do niego osób.
Obiekt będzie kontynuował linię zachodniej elewacji bieruńskiego liceum. Od wschodu i południa będzie stanowił regularną bryłę z zadaszonym
wcięciem górnego narożnika – loggią. (W.RFEiI)
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O przyszłości „Mediateki”
mówi starosta
bieruńsko-lędziński
Bernard Bednorz

– Panie starosto, konsekwentne zabieganie o środki zewnętrzne na budowę „Mediateki” przyniosło
w końcu pożądane efekty?

BB – Tak, o pieniądze na realizację „Mediateki” zabiegaliśmy kilkukrotnie, niestety choć nasze aplikacje zyskiwały
pozytywne oceny, to zawsze brakowało środków. Mieliśmy
projekt, pozwolenie na budowę, ale sprawa rozbijała się
o pieniądze. Dziś mamy już pewność, że je otrzymamy i to
w niebagatelnej kwocie 18 mln 315 tys. złotych. Mamy już

„Wstępną Promesę” z BGK Banku Gospodarstwa Krajowego,
potwierdzającą przyznanie środków w ramach „Polskiego
Ładu”.

– Pieniądze są, co zatem dalej?

BB – 3 grudnia odbyło się spotkanie z projektantem „Mediateki”. Mamy nieco ponad pięć miesięcy na ogłoszenie postępowania przetargowego na jej budowę. Wcześniej jednak
musimy zaktualizować projekt budynku. Czas leci, technologie w budownictwie zmieniają się, dosłownie z roku na rok
są udoskonalane, musimy przyjrzeć się np. energooszczędności gmachu. Powinien on być w dużej mierze samowystarczalny energetycznie poprzez zastosowanie fotowoltaiki.
Trzeba przeanalizować jego funkcjonalność, zastanowić się
nad doborem wyposażenia, czy zagospodarowaniem otoczenia. Budynek „Mediateki” ma być wizytówką powiatu. Zale-

ży nam na tym, żeby to była realizacja z tzw. „górnej półki”,
podobnie jak to było w przypadku Powiatowego Centrum
Usług Społecznych.

– Reasumując, władze powiatu stawiają przede
wszystkim na jakość, a co z czasem realizacji inwestycji?

BB – Na jakość i innowacyjne rozwiązania. Zależy nam, aby
to była inwestycja w pełni kompletna, nowocześnie wyposażona, która będzie atrakcyjna wizualnie, wielofunkcyjna
i funkcjonalna oraz uporządkuje najbliższe otoczenie. Po
weryfikacji projektu, przygotowaniu specyfikacji przetargowej, na czerwiec planujemy ogłoszenie samego przetargu.
Jestem przekonany, że uda się nam zbudować bieruńską
„Mediatekę” w ciągu dwóch lat. Ufam, że jeszcze w tej
kadencji rady zacznie bić to kulturalne serce powiatu. (ZK)
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Zdjęcie: M. GOŁĄB, GRAFika: Z. kantor

Powiatową galerią zawładnęła grafika

18. września odbyły się warsztaty dla plastyków powiatu z cyklu „Otwarty Horyzont”.
Tegoroczne spotkanie warsztatowe poświęcone było grafice. Uczestnicy doskonalili
swoje umiejętności głównie w technice linorytu. Do tworzenia matryc używali również
lekkich i łatwiejszych w obróbce pianek.
Plon warsztatów prezentowany jest obecnie w Galerii
Starostwa Powiatowego w Bieruniu. Wernisaż wystawy odbył się 25 października. Zgromadził liczne grono
twórców i miłośników grafiki warsztatowej, która skupia w rękach artysty cały proces twórczy, od projektu
przez przygotowanie matrycy po wykonanie odbitek
rycin, które mają wartość oryginalnych dzieł sztuki.
Uczestnicy naszych warsztatów przygotowywali szkice koncepcyjne, następnie dłutami, rylcami
i nożykami tworzyli matryce, które za pomocą wałków pokrywali farbami drukarskimi i odbijali na
papierze. Do dyspozycji mieli farby w kilku kolorach,

najczęściej sięgali jednak po klasyczną czerń. Tylko
niektórzy starali się eksperymentować i łączyć więcej barw w ramach jednej odbitki. Warsztaty prowadziły Urszula Figiel i Iwona Simka-Surma.
Warsztaty tradycyjnie wieńczy wystawa, prezentująca prace 21. twórców amatorów, uczniów szkół
plastycznych i plastyków profesjonalnych. Grafiki
prezentują: Anna Bierońska, Gabriela Bierońska, Krystyna Boroń, Bogusława Bronkowska, Urszula Figiel,
Katarzyna Gawlik, Sandra Gawlik, Renata GołdonKolny, Dominika Jagielska, Jan Jagoda, Amelia Kantor,
Antonina Krawczyk, Mirosław Leszczyk, Józef Mandla, Jan Nowak, Magdalena Okońska, Iwona SimkaSurma, Grażyna Stol, Krystyna Ścierska, Jolanta
Wawoczny oraz Kasia Kwiecień. Ponadto, można na
niej zobaczyć dłuta, rylce, wałki, podkłady, farby oraz
gotowe do odbijania matryce z linoleum.
Do odwiedzania wystawy zapraszamy codziennie
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Bieruniu. (W.PKS)

Ostatnie miesiące obfitowały w rozgrywki skatowe. Po serii letnich plenerowych
rozgrywek, wraz ze spadkiem temperatur, skaciści przenieśli się do pomieszczeń klubowych KS „Unia”. W niedzielę
17 października w Bieruniu rozegrano
Turniej Skata o Puchar Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego.
W rozgrywkach udział wzięło 24 graczy, zawody poprowadził i sędziował Franciszek Mrzyk.
Karciane szczęście uśmiechnęło się do Lidii
Segeth, która zdobywając 2425 punktów wygrała i sięgnęła po puchar starosty. Na drugim
miejscu z 2354 punktami uplasował się Henryk
Krzymiński, a 2089 punktów zagwarantowało
Bernardowi Stachurze trzecie miejsce.
20 listopada odbyły się kolejne skatowe rozgrywki na „Unii”. Tym razem miłośnicy skata
zebrali się z okazji Święta Niepodległości.
W turnieju rozegranym pod patronatem Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego uczestniczyło 32
miłośników „śląskiego brydża”. Zawody otworzył Bernard Bednorz, a tradycyjnie już zorganizował, prowadził i sędziował niestrudzo-

ny Holdek – Franciszek Mrzyk. 2754 zdobyte
punkty zagwarantowały Bernardowi Stawowemu pierwsze miejsce w turnieju, drugie miejsce
przypadło Janowi Bilgoniowi, który zgromadził
2748 punktów. Na trzecim miejscu uplasował
się Edward Jarnot z 2595 punktami.
– Czasy, gdy nasza sekcja miała trzy drużyny, a na turnieju meldowała się setka i więcej
zawodników minęły. Covid też zrobił swoje, ale
my nie poddajemy się. Obecnie jest nas mniej
– wykruszamy się, wiek robi swoje, ale choć
blisko mi już do osiemdziesiątki będę działać
dalej – lubię to! Na grudzień mamy już zaplanowane kolejne zawody – podsumował oba
skatowe wydarzenia ich inicjator Franciszek
Mrzyk.
Turnieje, w których współorganizację włączył
się powiat bieruńsko-lędziński, zrealizowała
sekcja skata Klubu Sportowego „UNIA” Bieruń
Stary. O wynikach grudniowych zmagań w skacie poinformujemy niebawem. Zwycięzcom
gratulujemy, pozostałym zawodnikom życzymy sukcesów w nadchodzących rozgrywkach
oraz wszystkim Wesołych Świąt i szczęśliwego
Nowego Roku. (red.)

Zdjęcia: KS „UNIA” Bieruń Stary, sekcja skata

Miłośnicy skata nie próżnowali

powiatbl.pl 11

grudzień 2021 r. |

Baloniarstwo, odkąd w 1783
bracia Montgolfier dokonali
pierwszej udanej próby wzlotu
balonu napełnionego gorącym powietrzem, pasjonuje
człowieka. Za sprawą naszych
modelarzy ma swoje balonowe
święto także powiat bieruńsko-lędziński.
W chłodną i nieco mglistą sobotę
13 listopada w sąsiedztwie placu
zabaw w Imielinie przy ul. Wyzwolenia odbyły się kolejne powiatowe
zawody modelarskie. Była to już 24.
edycja zawodów balonów na ogrzane powietrze, w której uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych
z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego, Woli i Mysłowic. Rozegrano
3 konkurencje, zawodnicy startowali solo i w parach. Ziąb powodował szybkie stygnięcie powietrza w balonach, a słabe podmuchy wiatru nie niosły ich nazbyt
daleko. Zawodników jak zawsze
dopingowali rodzice, opiekunowie i mieszkańcy Imielina. Loty
wzbudziły spore zainteresowanie,
a właściciele niektórych okolicznych posesji zaangażowali się chętnie w odzyskiwanie balonów, które
opadały w najmniej spodziewanych
miejscach. Organizatorzy dziękują
im za wyrozumiałość, życzliwość
i wszelką pomoc.
W kategorii szkół do klasy 5 ze
zwycięstwa cieszyła się para Maja
Kalinowska i Liliana Kalinowska
z SP 1 w Bieruniu, drugie miejsce
zajęli Szymon i Wojciech Ziemczyk,
reprezentujący SP 1 w Lędzinach,

trzecie miejsce przypadło Magdalenie Stuczyńskiej oraz Szymonowi
Gałuszce, parze z SP 13 w Mysłowicach.
Zwycięską drużyną w kategorii
szkół do klasy 8 okazali się reprezentanci SP 13 w Mysłowicach – Kacper Stuczyński oraz Jakub Kuliński,
na drugim miejscu uplasowali
się Matylda Jędrusiewicz
i Dominik Wysogląd,
także z mysłowickiej
„trzynastki”, a trzecie miejsce trafiło
do Marcela Hożka.
Mikołaj Jędrusiewicz i Kacper
Wysogląd z SP 13
w Mysłowicach
wywalczyli zwycięstwo w kategorii balonów niestandardowych,
drugie miejsce w tej
kategorii przypadło
ich kolegom ze szkoły
– Magdalenie Stuczyńskiej
oraz Szymonowi Gałuszce,
natomiast trzecie miejsce zajął
Wiktor Liszka z SP 1 w Bieruniu.
Balonowe zmagania otworzył
wicestarosta Konrad Mateja, który
wraz z prezesem ZP LOK Franciszkiem Musiołem oraz prezesem
LOK Bieruń Wojciechem Mrozkiem
i sędzią głównym zawodów Arturem Pieczką dokonali dekoracji
zwycięzców, wręczając im puchary,
medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe, ufundowane przez powiat
bieruńsko-lędziński. (red.)

ZDJĘCIA: ZP loK

24. powiatowe Zawody Balonów
na Ogrzane powietrze

12. powiatowe Zawody Modeli Samochodów Zdalnie Sterowanych rc

Wystartowało 22 zawodników z 26
modelami. W 12. edycji tych modelarskich zmagań, w konkurencji
przedszkola i pierwsze klasy szkół
podstawowych triumfował: Kuba
Urbańczyk z SP 1 w Bieruniu, kolejne miejsca zajęli przedszkolacy
Franciszek Ertel z Tychów i Maja
Hachuła z Bierunia. W kategorii
szkoły podstawowe klasy 2-5 kolejne miejsca zajęli: Franciszek Chachurski z SP 37 w Tychach, Filip
Chrząszcz z SP 3 w Bieruniu i Jakub

ZDJĘCIe: ZP loK, Z. KAntor

Z końcem października na
torze modelarskim obok
lędzińskiego „Ziemowita”
odbyły się zawody modeli
samochodów zdalnie sterowanych klasy Rc, współorganizowane przez powiat
bieruńsko-lędziński. W zawodach uczestniczyli uczniowie
szkół podstawowych z naszego powiatu, Bielska-Białej,
Mysłowic, Tychów oraz Lipnicy
w województwie pomorskim.

Hachuła z SP 1 w Bieruniu, a w klasach 6-8 Kacper Stuczyński z SP 13
z Mysłowic, Nazarii Khukhrianskyi
z SP 3 w Bieruniu i Marcel Hożek
z SP 1 w Lipnicy. W klasie „Open”
zwyciężył Maciej Jura z BielskaBiałej, drugi był Wojciech Chrząszcz

z Bierunia i trzeci Kacper Urbańczyk również z Bierunia.
23 października dopisała jesienna aura. Rywalizację oceniała komisja sędziowska w składzie: Marek
Lizak, Wojciech Mrozek, Ryszard
Jura, kierownikiem zawodów był

Janusz Musik, a chronometrażystami: Mateusz Szymański, Karol
Pawełczyk, Kacper Mrozek, Maciej
Jura. Zwycięscy zawodów otrzymali: medale, dyplomy oraz upominki
rzeczowe, ufundowane przez powiat
bieruńsko-lędziński i sponsorów.

Nagrody wręczył etatowy członek
zarządu powiatu Jerzy Mantaj oraz
prezes ZP LOK Franciszek Musioł.
Dopingowali rodzice, opiekunowie
i szkolni koledzy. W ramach zawodów odbyły się również pokazy
modelarskie. (ZP LOK)
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Powiatowa Biblioteka Publiczna (PBP) mieści się w Powiatowym
Centrum Społeczno-Gospodarczym w Lędzinach przy ulicy Lędzińskiej
24. Gromadzi zbiory multimedialne i cyfrowe, a także promuje edukację
regionalną poprzez zbieranie, opracowywanie i wypożyczanie księgozbioru
regionalnego. Choć działa od niedawna, już teraz Czytelnicy mogą
wypożyczać: audiobooki, e-booki, czytniki INK-book, filmy, bajki, gry
na konsole, gry planszowe, książki lokalnych autorów oraz o tematyce
regionalnej. Wszystkie zbiory można przeglądać oraz wypożyczać online,
poprzez katalog biblioteczny SOWA.

3 miliony publikacji w zasięgu ręki
W PBP można skorzystać z cyfrowej
wypożyczalni międzybibliotecznej
książek i czasopism naukowych –
ACADEMICA. Elektroniczne zbiory
Biblioteki Narodowej są dostępne
na jednym ze stanowisk komputerowych. Zachęcamy do skorzystania w szczególności uczniów, studentów oraz doktorantów z terenu
powiatu bieruńsko-lędzińskiego.
Dzięki Academice, umożliwiamy
dostęp do 3 milionów publikacji
literatury naukowej oraz popularnonaukowej, ze wszystkich
dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa
autorskiego.
Od 8 września br. biblioteka
umożliwia także swoim Czytelnikom darmowy dostęp do ogromnej
bazy e-booków na 3 platformach.

Dostęp uzyskano w ramach zadania
“Książki online dla każdego”. Zadanie finansowane w ramach II edycji
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego
na rok 2021. Aby móc skorzystać
z elektronicznej bogatej bazy czytelniczej, należy zapisać się do
biblioteki. Gdy konto biblioteczne
jest już aktywowane, wystarczy
skontaktować się z bibliotekarzem – telefonicznie, mailowo lub
na miejscu i zgłosić chęć pobrania
kodu aktywacyjnego. Serwisy te
obejmują:

Legimi – bogaty wybór beletrysty-

ki (kilkadziesiąt tysięcy tytułów).
Dostęp do serwisu jest możliwy
poprzez aplikację mobilną, w tym
na wybranych czytnikach (nie jest

Facebook:
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lędzinach
Instagram:
powiatowabibliotekapubliczna
Strona www:
www.biblioteka.powiat.pl
Katalog internetowy zbiorów SOWA:
www.ledziny-pbp.sowa.pl
Mail: wypozyczalnia@biblioteka.powiat.pl
Telefon: 32 70 80 318
GODZINY OTWARCIA:
Poniedziałek: 11.00 – 18.00 | Wtorek: 9.00 – 16.00
Środa: 11.00 – 18.00 | Piątek: 9.00 – 16.00
Czwartek, Sobota, Niedziela: zamknięte
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dostępna na Kindle). Czytać można
30 dni od momentu aktywacji
kodu, później można zgłosić się po
kolejny.

Ebookpoint BIBLIO

– wybór
literatury pięknej, a także wydawnictwa grupy wydawniczej Helion,
w tym cenione i popularne tytuły
z dziedziny informatyki i dziedzin
pokrewnych. Udostępniane są ebooki, audiobooki oraz e-kursy. Z serwisu można korzystać przez przeglądarkę lub ściągnąć do tego celu
aplikację. Kod również jest odnawialny co 30 dni.

IBUK Libra

– ponad 3500 ebooków. Znaczna część elektronicznego księgozbioru przeznaczona
jest dla studentów i pracowników

naukowych (prawo, medycyna,
nauki społeczne, ekonomiczne, humanistyczne, techniczne).
Ponadto wśród e-książek znajdują
się publikacje z zakresu literatury
pięknej, literatury faktu, literatury dla dzieci i młodzieży, a także
poradniki i słowniki. Korzystać
z serwisu można poprzez przeglądarkę internetową. Kod do tej
platformy, po aktywowaniu ważny
jest do końca licencji, czyli do
3.08.2022r.

Biblioteka
słabowidzącyM
czytelnikom
Oferuje dostęp do bazy książek,
które nagrywa i udostępnia bibliotekom Stowarzyszenie “ Larix”.

Pozycje te przeznaczone są dla
osób z dysfunkcją wzroku, które
nie mogą czytać normalnego druku
oraz osób z innymi niepełnosprawnościami, które uniemożliwiają
im czytanie tradycyjnych książek.
W ramach programu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki
mówionej dla osób niewidomych
i słabowidzących – edycja 2021”,
PBP otrzymała też CZYTAK 4. Jest
to urządzenie, rozpowszechnione
w bibliotekach, którego zaletą jest
prosta obsługa, duży głośnik – dający dobre brzmienie odsłuchu oraz
klawiatura z dużymi, dobrze oznakowanymi przyciskami, co docenią
zwłaszcza starsi czytelnicy, którym
odtwarzacz jest dedykowany. Serdecznie zapraszamy!
A. Natkaniec

Nowości Wydziału
Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami
Już działa nowa wydziałowa strona internetowa. Dostęp do strony możliwy jest bezpośrednio
z powiatowej strony www.powiatbl.pl, poprzez kliknięcie zakładki GEOPORTAL lub za pośrednictwem protokołu https://powiatbl.pl/wydzial-geodezji/index. Strona została przygotowana
zgodnie z obowiązującym standardem WCAG, aby ułatwić wszystkim zainteresowanym nawigację po jej zawartości. Zawiera m. in. odnośniki do PORTALI udostępnianych przez Wydział
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Ponadto, na stronie publikowane są geodezyjne
aktualności, które można śledzić za pomocą kanału RSS.
Praktyczną nowością jest Portal Interesanta.
Dedykowany inwestorom, projektantom, geodetom,
wszystkim mieszkańcom powiatu, którzy potrzebują
skorzystać z usług Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W ramach portalu
można zamówić m.in.: wypisy i wyrysy z rejestrów
gruntów, mapy w wersji elektronicznej oraz drukowane, zbiory danych, kopie materiałów z zasobu.
Dokumenty są udostępniane w postaci elektronicznej – głównie w formacie GML oraz w postaci drukowanej. Drukowane dokumenty można odebrać osobiście lub zamówić przesyłkę pocztową, po dokonaniu
opłaty przelewem lub w kasie urzędu. Istnieje możliwość udostępnienia map w innym formacie niż GML
(np. DXF), ale należy to zgłosić na etapie zamówienia
wpisując adnotację w polu „Wyjaśnienia i uwagi”. Prze-

bieg realizacji zamówienia można śledzić w portalu,
od momentu zamówienia, poprzez dokonanie stosownych opłat, aż do wydania materiałów. Portal umożliwia zamawianie dokumentów bez wychodzenia z domu
czy biura, bez oczekiwania w kolejkach, w dogodnych
porach, gdyż jest czynny 24 godziny na dobę i 7 dni
w tygodniu.
Portal Interesanta jest zintegrowany z Profilem
Zaufanym, wobec tego osoby fizyczne nie muszą
zakładać konta w ramach portalu, wystarczy zalogować się np. poprzez bank. Przedstawiciele firm muszą
złożyć wniosek o założenie konta, chyba że mają już
konto w innym portalu (np. Portalu Geodety), wtedy
logowanie odbywa się za pomocą tego samego loginu
i hasła. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na str. 14. (WGiGN)

grudzień 2021 r. |

Zależało nam, żeby u progu Bożego Narodzenia i Nowego Roku
zrobiło się na tej stronie bardzo świątecznie, stąd miłośnikom
zagadek dedykujemy nietypową krzyżówkę-choinkę. Wiemy już,
że po przedświątecznej gorączce przygotowań, kiedy przychodzi
czas wytchnienia, wielu czytelników chętnie sięga po długopis, aby
zmierzyć się z naszą łamigłówką. Życzymy powodzenia!
Tradycyjnie już, pięć pierwszych osób, które nadeślą
do 10 stycznia 2022 roku rozwiązanie krzyżówki
(wyłącznie hasło) do naszej redakcji na adres e-poczty:
promocja@powiatbl.pl, obdarzymy najnowszymi
zestawami powiatowych upominków.
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Wszystkim naszym wiernym Czytelnikom życzymy przede
wszystkim dużo zdrowia i optymizmu. Niech Święta
Bożego Narodzenia spędzone w rodzinnym gronie, będą
pełne miłości, radości i spokoju, a nadchodzący przyszły rok
obfituje w powodzenie i sukcesy. Nowy Rok niech da siłę
do realizacji zamierzeń i planów oraz nadzieję na
przyszłość!
WESOŁYCH ŚWIĄT i SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU
życzy REDAKCJA powiatbl.pl

14 powiatbl.pl
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Portal Interesanta

GEODEZYJNY SKLEP INTERNETOWY
Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że powiat bieruńsko-lędziński uruchomił
GEODEZYJNY SKLEP INTERNETOWY, który działa pod adresem:

https://sbl.webewid.pl:9443/e-uslugi/portal-interesanta
Logowanie do sklepu odbywa się za pomocą Profilu Zaufanego, dzięki czemu nie
trzeba zakładać specjalnie konta.

W sklepie można zamawiać materiały z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w postaci dokumentów drukowanych lub elektronicznych (pliki w formacie GML oraz wypisy i raporty w postaci PDF). Istnieje także możliwość zamówienia
map w innej postaci, jednakże należy to wtedy opisać w wyjaśnieniach i uwagach.

Portal oferuje także sprawne przeglądanie wszystkich zamawianych dokumentów.

Dzięki prostemu interfejsowi szybko możemy zlokalizować wniosek, opłacić zamówienie i przeglądać jego status.
Serdecznie zachęcamy do korzystania z Portalu Interesanta. Portal działa 24h na
dobę, dzięki czemu możecie Państwo zamawiać materiały w dogodnej dla was chwili,
a dokumenty są wydawane szybko i sprawnie.
Uruchomienie Portalu Interesanta możliwe jest dzięki realizacji projektu: „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”
– projekt dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Działania 2.1.
Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Oś priorytetowa II. Cyfrowe śląskie.
Wniosek składa się w kilku prostych krokach. Po wybraniu odpowiedniej kategorii
materiału należy wskazać interesujący nas zakres. W tym celu z pomocą przychodzą
nam narzędzia działające na podglądzie mapowym naszego powiatu, i tak działkę
możemy znaleźć zarówno po samym numerze jak i ręcznie – wędrując po mapie.
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987 POMOC BEZDOMNYM PODCZAS ZIMY
W związku z prowadzonymi działaniami w zakresie ochrony ludności podczas nadchodzącej zimy, Śląski Urząd
Wojewódzki w Katowicach informuje o bezpłatnym trzycyfrowym numerze telefonu 987 (zarówno z telefonów
komórkowych, jak i stacjonarnych), pod którym od 1 listopada br. można uzyskać informację o możliwości
pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia dla osób bezdomnych na terenie województwa śląskiego oraz informujący o numerach telefonów alarmowych. Infolinia 987 obsługiwana jest całodobowo przez służbę dyżurną
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Aktualny wykaz jednostek świadczących pomoc osobom bezdomnym z terenu całego województwa śląskiego znajduje się na
stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w zakładce Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej „Wykazy
i rejestry” – „Pomoc społeczna” oraz dostępny jest pod wskazanymi linkami:
– https://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-rodziny-i-polityki-spolecznej/wykazy-i-rejestry
– https://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/infolinia-dla-bezdomnych

UMÓW WIZYTĘ W URZĘDZIE SKARBOWYM
Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła skierowaną do swoich klientów usługę „Umów wizytę w urzędzie skarbowym”. Jej celem jest podniesienie komfortu podatników, którzy do urzędu skarbowego mogą przyjść
w wybranym przez siebie czasie bez czekania w kolejkach, co zwiększa także ich bezpieczeństwo szczególnie
w trudnym czasie pandemii.

Wizytę w urzędzie skarbowym można umówić poprzez stronę internetową

https://wizyta.podatki.gov.pl/
Dzięki rezerwacji wizyty za pomocą usługi „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” podatnicy mogą szybciej
załatwić swoje sprawy, zazwyczaj już podczas pierwszego kontaktu z urzędem skarbowym. Jak umówić wizytę
informuje Izba Administracji Skarbowej w Katowicach na https://www.slaskie.kas.gov.pl/web/bip-2401/izbaadministracji-skarbowej-w-Katowicach/zalatwianie-spraw/umow-wizyte-w-urzedzie-skarbowym
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