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Kontynuowane jest zadanie: Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 5918S, ul. Nowozachęty z drogą gminną ul. Wandy w Imielinie (budowa ronda). Realizowane roboty w ramach tego przedsięwzięcia polegają w szczególności na wykonaniu: robót
rozbiórkowych i przygotowawczych, robót ziemnych,
regulacji i zabezpieczeń, kanału technologicznego,
odwodnienia, montażu krawężników, obrzeży i ścieku,
nawierzchni jezdni, wysp, ścieżki rowerowej, zjazdów,

chodnika, oświetlenia ulicznego oraz oznakowania pionowego i poziomego.
Wykonawcą robót budowlanych jest JKM Sp.
z o.o. z Mikołowa. Całkowita wartość zadania to:
2 335 269,89 zł. Jest ono realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Gmina Imielin udzieli
na to zadanie powiatowi pomocy finansowej w wysokości 590 000,00 zł. Przewidywany termin zakończenia
zadania to koniec sierpnia 2022 r.

Zdjęcia: PZD Bieruń

Powiat kontynuuje
roboty na drogach
i pozyskuje kolejne środki
na inwestycje drogowe!

Trwają prace przy ulicach Jagiellońskiej i Lipowej w Lędzinach. Zadanie
inwestycyjne pod nazwą: Rozbudowa drogi powiatowej 5904S,
ul. Jagiellońskiej i ul. Lipowej
w Lędzinach w zakresie budowy
ciągu pieszo-rowerowego obejmuje:
roboty ziemne, rozbiórkowe i przygotowawcze, wykonanie regulacji
i zabezpieczeń, odwodnienia, montażu krawężników, obrzeży i odwodnienia, realizację samego ciągu pieszo-rowerowego, nawierzchni jezdni,
kanału technologicznego, chodnika
i zjazdów z kostki brukowej oraz

oznakowania pionowego i poziomego.
Wykonawcą robót budowlanych jest
Konsorcjum Firm - Lider Konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Grzegorz Opitek z siedzibą w Chełmie Śląskim i Partner Konsorcjum:
Usługi Transportowe Henryk Opitek
także z Chełmu Śląskiego.
Zadanie realizowane jest w ramach
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jego całkowita wartość to 2 895 186,60 zł. Przewidywany termin zakończenia prac to
pierwsza połowa września br.

Powiat pozyskał nowe środki finansowe w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych.
W sumie 9,5 mln zł dla dwóch zadań:

Zdjęcia: PZD Bieruń

1. P rzebudowa drogi powiatowej
5916S, ul. Satelickiej w Imielinie
w km od 2+481,00 do 3+281,00,
z kwotą dofinansowania
2 850 000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2022-2023.
Roboty w ramach zadania polegały
będą w szczególności na:
< budowie ciągów pieszo-rowerowych o łącznej długości ok. 885 m,
< przebudowie zjazdów indywidualnych zlokalizowanych w pasie
drogowym,
< budowie przepustów na rowach
(6 szt.),
< wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego.
2. P
 rzebudowa drogi powiatowej
5912S, ul. Wygody w Lędzinach
– etap II, z kwotą dofinansowania
6 650 000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2022-2023.

Roboty w ramach zadania polegały
będą w szczególności na:
< rozebraniu istniejącej nawierzchni jezdni,
< korytowaniu pod warstwy konstrukcyjne poszczególnych elementów wraz z odwozem materiału,
< w ykonaniu nowej konstrukcji
nawierzchni jezdni KR4 (115
KN),
< budowie ścieżki rowerowej,
< wykonaniu nawierzchni jezdni
oraz zjazdów indywidualnych zlokalizowanych w pasie drogowym,
< wykonaniu odwodnienia,
< wykonaniu pobocza,
< zabezpieczeniu sieci uzbrojenia
terenu,
< wykonaniu zieleńców,
< wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego.
PZD Bieruń
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Jesień Organowa w Powiecie
Bieruńsko-Lędzińskim
Wszystkich melomanów
ucieszy zapewne zapowiedź
tegorocznego Festiwalu
Jesień Organowa w Powiecie
Bieruńsko-Lędzińskim.
W 2019 roku odbyła się jego
jubileuszowa dwudziesta
i niestety ostatnia ze
zorganizowanych przed
przerwą pandemiczną edycji.
Realizację kolejnych dwóch
festiwali uniemożliwiła
epidemia koronawirusa
i obowiązujące obostrzenia
sanitarne.
Nasz powołany do życia w 1999
roku festiwal organowy jest sztandarowym wydarzeniem muzycznym
powiatu. Przez dwadzieścia lat cieszył się przychylnością arcybiskupa metropolity katowickiego oraz
księży dziekanów i proboszczów
parafii dekanatów bieruńskiego
i lędzińskiego. Od początku merytoryczny patronat nad imprezą objął
prof. Julian Gembalski. W festiwalu
uczestniczyło dotąd 83. znakomitych organistek i organistów z kraju
oraz Austrii, Czech, Francji, Finlandii, Holandii, Niemiec, Rosji, Włoch
i Szwajcarii, 49. wokalistek i wokalistów, 114. muzyków innych specjalności, 20. wybitnych dyrygentek,

Mamy kolejny
zielony parking przy PZS!
Budowa parkingu przy PZS w Lędzinach dobiegła końca. Wykonawca już w połowie maja
zgłosił gotowość odbiorową. 15 czerwca br.
dokonany został ostateczny odbiór parkingu,
w którym uczestniczyli posłanka Bożena BorysSzopa, reprezentujący Zarząd Powiatu starosta Bernard Bednorz, Konrad Mateja i Jerzy
Mantaj, przewodnicząca Rady Powiatu Anna
Kubica, radni powiatowi z Lędzin Zofia Dudek,
Krystyna Cuber i Marek Spyra oraz dyrekcja,
nauczyciele i uczniowie szkoły.

Nominacja dyrektorska
w Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Bieruniu

przy realizacji pierwszej z parkingowych inwestycji w Bieruniu, umożliwiły przyjęcie jeszcze bardziej
przyjaznych środowisku naturalnemu rozwiązań
i pozwoliły na idealne połączenie funkcji, formy i konstrukcji. (MS)

31 sierpnia 2022 roku kończy się 5-letnia kadencja dyrektora
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bieruniu. W wyniku
przeprowadzonego konkursu na stanowisko dyrektora Poradni
wybrana została pani Agata Nowińska, dotychczasowy dyrektor
tej placówki, która obejmie ponownie to stanowisko, na okres
pięciu lat, tj. od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2027 r.

Zdjęcia: M Gołąb

Wcześniej zakończone zostały ostatnie prace związane z asfaltowaniem dróg dojazdowych. Powstała infrastruktura parkingowa i drogowa, spełniająca wszystkie wymogi ochrony środowiska przy jednoczesnym wpisaniu się w trendy dotyczące retencji wód
powierzchniowych. Dzięki przyjętym rozwiązaniom
udało się uniknąć dominującej w takich inwestycjach
betonozy. Powstałe 56 miejsc parkingowych wykonano
w technologii ażurowej ekokraty. Cały układ drogowy
o nawierzchni z kostki brukowej i asfaltowej odwadniany jest do dwóch zespołów studni chłonnych przelewowych oraz złóż rozsączająco-retencyjnych. Trzy
odpowiednio oznakowane miejsca parkingowe dla
osób niepełnosprawnych są skomunikowane z otaczającym układem pieszo-jezdnym bez barier architektonicznych. Całość parkingu oświetlona jest nowoczesnymi lampami LED, a dzięki przebudowie instalacji
wodociągowej i hydrantowej poprawie uległo bezpieczeństwo przeciwpożarowe szkoły.
Jest to drugi już zielony parking zrealizowany przez
powiat przy swoich szkołach. Doświadczenia zebrane

dyrygentów i kompozytorów (w tym
Krzesimir Dębski i Marek Moś)
oraz 56. orkiestr, chórów i zespołów
kameralnych.
Ze względu na ten unikalny dorobek, Zarząd Powiatu podjął decyzję
o powrocie po dwuletniej przerwie
do realizacji naszego topowego
wydarzenia muzycznego. Dwudziestoletnia tradycja, ugruntowana
renoma oraz oczekiwania melomanów to najistotniejsze czynniki
przemawiające za organizacją tego
oryginalnego i liczącego się na śląskiej mapie muzycznej nie tylko
organowego festiwalu.
Tegoroczna edycja odbędzie się
tradycyjnie w niedziele września
i października, od 11 września do
23 października, we wszystkich
pięciu gminach powiatu. Rozpoczęcie i zakończenie festiwalu
odbędzie się w parafiach księży
dziekanów lędzińskiego i bieruńskiego. Koncert inauguracyjny
będzie miał miejsce w Imielinie w kościele MB Szkaplerznej,
a finałowy w Bojszowach Nowych
w kościele NMP Uzdrowienia Chorych. Już teraz go anonsujemy
i zapraszamy na festiwalowe koncerty. Więcej szczegółów wkrótce na powiatbl.pl i powiatowym
facebooku. (PKS)

21 czerwca br. przedstawiciele Zarządu Powiatu wręczyli pani Agacie
Nowińskiej nominację na kolejną kadencję na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bieruniu. Starosta dziękując za dotychczasową owocną współpracę, w imieniu Zarządu Powiatu, życzył wybranej
dyrektor dalszych sukcesów w pełnieniu powierzonej funkcji w powiatowej
placówce. (W. Edukacji)
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Powiatowy Dzień Strażaka
14. maja, tradycyjnie na placu
przy Starostwie Powiatowym
w Bieruniu, po dwuletniej
pandemicznej przerwie, odbył
się uroczysty apel z okazji Dnia
Strażaka. Święto przypadające
na czwarty dzień maja Sejm RP
ustanowił w 2003 roku i jest
obchodzone w dniu wspomnienia św. Floriana – strażackiego opiekuna. Dzień ten nie
jest dniem wolnym od pracy,
nasi strażacy ochotnicy obchodzili go zatem w sobotę.

Złoty Medal
Za Zasługi
dla Pożarnictwa
< Marek Świergolik
– OSP Bojszowy

Srebrny Medal
Za Zasługi
dla Pożarnictwa

OSP. Wielu z nich już odeszło na
wieczną wartę zapisując się złotymi zgłoskami w historii ochotniczego pożarnictwa. Dziękuję za
pielęgnowanie tej tradycji. Z pewnością wśród druhów są i tacy, których dziadowie, czy pradziadowie
należeli do rodziny strażackiej.
Dziękuję za kultywowanie tej tradycji i naukę strażackiego rzemiosła
młodego pokolenia. Niech ta działalność przysparza Wam radości,
satysfakcji i społecznego szacunku
i uznania wśród młodych strażaków.
Życzę Wam, spokoju i zdrowia we
wszystkich dniach Waszego życia,
wśród rodziny i dobrych przyjaciół
– zakończył Bernard Bednorz.
Prezes podziękował także funkcjonariuszom Komendy Miejskiej
PSP w Tychach za ścisłą współpracę z jednostkami OSP oraz władzom
samorządowym za pomoc okazywaną strażakom przy finansowaniu
różnych przedsięwzięć, za współpracę, której owocem jest wzrost
bezpieczeństwa mieszkańców.
Tradycyjnie Powiatowy Dzień
Strażaka był okazją do wręczenia odznaczeń wyróżniającym się
druhom i jednostkom OSP, które
wokół urzędu prezentowały sprzęt
i wozy strażackie. W uroczystym
apelu wzięli udział reprezentanci
samorządów, burmistrzowie, wójtowie, zarząd i radni powiatowi oraz
gminni, leśnicy, przedstawiciele
bieruńskiej Policji i tyskiej PSP oraz
lokalnych instytucji.  Stanisław Brzeskot

< Damian Gerycki
– OSP Bieruń Nowy
< Krzysztof Zawisz
– OSP Bojszowy Nowe

Brązowy Medal
Za Zasługi
dla Pożarnictwa
< Grzegorz Biolik
– OSP Bojszowy
< Łukasz Dzidek
– OSP Bieruń Nowy
< Zbigniew Goc
– OSP Bieruń Nowy
< Grzegorz Świergolik
– OSP Bojszowy

Medal Zasłużony
dla Ochotniczego Pożarnictwa
Powiatu
Bieruńsko-Lędzińskiego
< Stanisław Lizurej
– OSP Bojszowy

Wzorowy Strażak
< Anna Stolecka
– OSP Bieruń Nowy
< Karolina Wojnar
– OSP Bieruń Nowy

Medale okolicznościowe
z okazji
30-lecia powstania PSP

Zdjęcia: Z.Kantor

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego Bernard Bednorz zwrócił się na wstępie do
przybyłych strażaków i zaproszonych gości słowami: – Ochotnicze
Straże Pożarne na trwałe wpisały
się w nasz krajobraz, ciesząc się
wielkim szacunkiem i uznaniem
społecznym. Na tej ziemi wychowano wiele pokoleń strażaków, którzy
dzielnie walczyli z zagrożeniami,
pomagając potrzebującym. Wasza
działalność w OSP to oczywisty
powód do dumy z dobrze spełnionego obowiązku społecznego.
Podkreślił, że Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna, cieszy się
niezmiennie wysokim zaufaniem
społecznym, strażaków postrzega
się jako autentycznych obrońców
nie tylko przed ogniem, ale różnymi
innymi zagrożeniami, na których
zawsze i w każdej sytuacji można
liczyć. Przykładem tego były działania strażaków w walce z pandemią COVID-19 oraz te ostatnio realizowane, kiedy trzeba było nieść
pomoc uchodźcom z Ukrainy, którzy przed wojenną nawałnicą przybyli do Polski.
– Wysoka ocena Waszych działań to dowód najwyższego uznania, ale też i zaufania, jakim Was
społeczeństwo obdarzyło. Dzisiaj
Ochotnicze Straże Pożarne doskonale wyposażone, wyszkolone, dysponujące nowoczesnym sprzętem,
niezbędnym w strażackim rzemiośle, stają ramię w ramię z zawodowymi jednostkami Państwowej
Straży Pożarnej do walki z wszelkimi zagrożeniami, ogniem, wodą
i katastrofami drogowymi. Minione
lata są dowodem tego, że jednostki nasze są coraz bardziej mobilne
coraz bardziej skuteczne w działaniu, a zakupiony specjalistyczny
sprzęt, samochody gaśnicze zmieniają obraz dzisiejszego strażaka
ratownika – mówił dalej prezes
zarządu OP Z OSP.
– Z okazji strażackiego święta
przyjmijcie podziękowania i gratulacje, za dobro, które czynicie, za
poniesiony trud i służbę drugiemu człowiekowi, za ofiarną pracę,
dyspozycyjność niesienia pomocy
potrzebującym, za zapewnienie
bezpieczeństwa mieszkańcom
naszego powiatu, naszego regionu.
Dziękuję weteranom strażackim,
honorowym członkom jednostek

Odznaczenia
i wyróżnienia
otrzymali:

< OSP Bieruń Nowy
< OSP Bieruń Stary
< OSP Bojszowy
< OSP Bojszowy Nowe
< OSP Chełm Śląski
< OSP Czarnuchowice
< OSP Imielin
< OSP Lędziny
< OSP Międzyrzecze
< OSP Świerczyniec
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5 maja w Centrum Usług
Społecznych odbyła się konferencja pod wyżej cytowanym
tytułem, której patronował
Stanisław Szwed Sekretarz
Stanu w Ministerstwie Rodziny
i Polityki Społecznej. Przedsięwzięcie zorganizował Powiat
Bieruńsko-Lędziński i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Lędzinach. Była ona również
symbolicznym początkiem
działalności nowo powołanej
pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami Doroty
Uzarek.
Konferencję otworzył starosta bieruńsko-lędziński Bernard Bednorz.
Następnie głos zabrali posłanka Bożena Borys-Szopa i minister Stanisław Szwed. Referaty
wygłosili: Krzysztof Szymaszek
– Po prostu robię swoje!; Krzysztof
Wostal – Bez słuchu, bez wzroku,
bez ograniczeń?; dr hab. n. med.
Krzysztof Krysta – Niepełnosprawność intelektualna, uprzedzenia
i obawy; dyrektor Oddziału Śląskiego Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Jan Wroński – Zmiana postaw
społecznych wobec osób z niepełnosprawnością – rola PFRON; oraz
ks. kanonik dr Józef Przybyła –
Niepełnosprawność a wiara. Celem
przedsięwzięcia było poszerzenie
wiedzy o niepełnosprawnościach
szczególnie w środowiskach opiniotwórczych, a za szczególnie
cenne należy uznać wypowiedzi osób, które pomimo tego, że
zostały dotknięte różnymi formami niepełnosprawności, pozostają aktywne i odnoszą sukcesy na
gruncie zawodowym i społecznym.
Co podkreślali prelegenci, niepełnosprawność ruchowa, sensoryczna, czy intelektualna implikują
odmienne potrzeby i ograniczenia,
których świadomość jest ograniczona wśród osób pełnosprawnych.
Stąd, trzeba o nich mówić możliwie
jak najczęściej, a najlepiej kiedy
mówią o nich Ci, których dotykają
osobiście. Większa wiedza, przekłada się na zrozumienie, eliminuje nieufność i wprost przekłada się
na szeroko pojętą tolerancję.

Konferencja, w której licznie
uczestniczyli przedstawiciele samorządów różnych szczebli, radni
powiatowi oraz reprezentanci instytucji i stowarzyszeń zajmujących się
problemami osób z niepełnosprawnościami, odbyła się z okazji Dnia
Tolerancji, Praw Człowieka i Integracji Europejskiej oraz Dnia Godności
Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Obrady prowadziła redaktor Beata Tomanek z Radia Katowice.
W ramach konferencji uczestnicy
obejrzeli dokument „Zobacz we mnie
człowieka”, autorstwa Tomasza Kelera i Kamila Wysockiego. Film powstał
w ramach projektu pod takim samym
tytułem, zrealizowany przez Stowarzyszenie „Dajmy im radość”. Konferencji towarzyszyła wystawa prac
podopiecznych Warsztatu Terapii
Zajęciowej Ośrodka Błogosławiona
Karolina w Lędzinach Caritas Archidiecezji Katowickiej. Transmisję
z obrad można było oglądać na żywo
w Internecie. (PCPR)

Zdjęcia: M. Gołąb

Większa wiedza – większa tolerancja
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Zdjęcia B. Marzec

„Clemensy” rozdane!

25 kwietnia w bieruńskim DK
Gama odbyło się uroczyste
wręczenie Nagród Starosty
Bieruńsko-Lędzińskiego
w Dziedzinie Kultury „Clemens”. Po rocznej przerwie,
gdyż wyróżnień za rok 2020
nie przyznano, zorganizowana
została tradycyjna gala. Było
jak niegdyś, dopisali goście,
były uroczyste laudacje, gratulacje, kwiaty i podziękowania.
Na scenie okolicznościowa
dekoracja, którą dopełniły
barwne światła i muzyka oraz
pamiątkowy album poświęcony wyróżnionym za 2021 rok.
Przypomnijmy, że Laureatami
nagrody zostali: w kategorii Pro
Arte malarka Anna Maria Rusinek
z Imielina, w kategorii Pro Cultura bieruński Teatr dla Dorosłych,
a w kategorii Pro Publico Bono bojszowskie Stowarzyszenie Dobro
Bez Granic.
Jako pierwsza statuetkę „Clemensa” odebrała Anna Maria Rusinek. Kapituła nagrody doceniła
całokształt pracy twórczej artystki. Szczególnie malarskie cykle
poświęcone śląskiemu pejzażowi
i kobietom. Malarka, która ukończyła Państwowe Liceum Plastyczne
w Katowicach oraz Wydział Malarstwa Instytutu Sztuki Akademii
Pedagogicznej w Krakowie, wystawiała w kraju i zagranicą m.in. we
Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii,
Austrii i Czechach. Ponadto, Kapituła doceniła jej pracę z dziećmi i młodzieżą w ramach szkoły malarstwa
i rysunku, którą prowadzi w swojej
imielińskiej galerii sztuki. Laudację
dla Anny Mari Rusinek wygłosiła
Beata Kiszel – dyrektor Muzeum
w Tarnowskich Górach, w którym
artystka ostatnio gościła ze swoją
wystawą.
Clemens Pro Cultura trafił do
rąk reżyser Joanny Lorenc i aktorów bieruńskiego Teatru dla Doro-

słych. Kapituła doceniła jego znaczenie dla krzewienia śląskości,
szczególnie śląskiej „godki” oraz
walorów Śląska, powiatu bieruńsko-lędzińskiego i Bierunia. Podkreśliła dążenie do jak najszerszego zaangażowania mieszkańców miasta i powiatu w życie kulturalne oraz wzbudzanie miłości
do teatru i sztuki aktorskiej oraz
przybliżenie teatru do widza, który
z różnych względów nie może skorzystać z oferty, niejednokrotnie
odległych, profesjonalnych scen
teatralnych. Warto podkreślić,
że Teatr wkrótce będzie świętował swoje dziesięciolecie, a jego
popularność wykracza dalece
poza powiat bieruńsko-lędziński.
W stały skład zespołu wchodzą:
Monika Bulanda, Dagmara Kupczyk, Maria Urbańczyk, Cecylia
Rosowska, Bożena Tomala, Mateusz Duraj, Sławomir Rosowski,
Janusz Watoła, Bartłomiej Jarosz,
Michał Kucz, Marian Synowiec,
Magdalena Górkiewicz, Jakub
Łasicki i Radosław Zając. Laudację dla nich wygłosił aktor, reżyser
i dyrektor kultowego Teatru Korez
z Katowic Mirosław Neinert.
Trzeciego „Clemensa” odebrały
panie ze Stowarzyszenia Dobro Bez

Granic z Bojszów. Kategoria Pro
Publico Bono nie co roku jest obsadzona. W 2019 roku to honorowe
wyróżnienie trafiło do ks. kanonika
Janusza Kwapiszewskiego. Za rok
2021 Kapituła nagrodziła stowarzyszenie założone przez pięć aktywnych pań. Elżbieta Kokoszka, Daria
Nowalska, Karolina Piekorz, Wioleta Tomala-Kołoczek oraz Katarzyna
Żołna-Ryguła działają od niedawna,
ale okazały się bardzo skuteczne.
Kapituła doceniła tę determinację
oraz zaangażowanie członków Stowarzyszenia „Dobro Bez Granic”
w realizację inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz społeczności powiatu bieruńsko-lędzińskiego i gminy
Bojszowy oraz bezinteresowne hołdowanie humanistycznemu przesłaniu niesienia pomocy potrzebującym. Ponadto, promowanie lokalnego dorobku kulturalnego, dbałość
o zabytki, wspieranie inicjatyw
umacniających śląską tożsamość,
więzi społeczne i rozwój naszej
lokalnej wspólnoty. Laudatorką dla
zdominowanego przez panie Stowarzyszenia była dyrektor Centrum
Usług Społecznych w Bojszowach
Anna Młocek.
Galę tradycyjnie poprowadzili przewodnicząca Rady Powiatu

Anna Kubica i starosta bieruńskolędziński Bernard Bednorz. Obecna była wicemarszałek Senatu
RP Gabriela Morawska-Stanecka.
Na widowni licznie zasiedli bliscy
nagrodzonych, samorządowcy, burmistrzowie, wójtowie, radni powiatowi i gminni, duchowni, reprezentanci jednostek kultury, szkół, służb
mundurowych oraz dotychczasowi
laureaci nagród Clemensa. Wydarzenie zwieńczył okolicznościowy występ Teatru dla Dorosłych
– naprawdę znakomity!
Nagrodzonym serdecznie gratulujemy. 
Z. Kantor
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Twórczo w Cieszynie

Plenery Malarskie „Między wieżami” organizowane są co dwa lata od
2005 roku i mają charakter wyjazdowy, jak i stacjonarny. Niezmiennie, od samego początku funkcję
ich komisarza pełni Urszula Figiel
– malarka, pedagog sztuki i animatorka kultury.
Istotą pleneru było pobudzenie
zainteresowania i oryginalne ukazanie poprzez obrazy piękna, kultury, tradycji oraz dziedzictwa kulturowego jako charakterystycznych
i wyróżniających się cech powiatu
bieruńsko-lędzińskiego i Cieszyna
oraz integracja środowiska twórczego, w tym wymiana doświadczeń
artystycznych i technicznych. Jest
on również formą wsparcia udzielanego przez władze powiatu dla jego
środowiska twórczego.
Na wstępie uczestnicy pleneru
spotkali się z profesorem Bogusławem Dziadzią, Prodziekanem ds.
Kształcenia i Studenckich Wydziału

Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który oprowadził ich po
uczelnianych budynkach, pozwalając zaglądnąć do wydziałowych
galerii oraz pracowni graficznej,
witrażu, rzeźby, czy malarskiej.
Warto podkreślić, że podczas czterodniowego pleneru nasi plastycy
korzystali również z akademika
i uniwersyteckiej stołówki.
Następnie, w poszukiwaniu
artystycznych inspiracji, nasi

twórcy zwiedzili z przewodnikiem
Cieszyn. Malownicze wzgórze
zamkowe, zróżnicowana architektura rynku oraz tzw. cieszyńskiej
Wenecji niewątpliwie będą tematami tegorocznych obrazów, które
już jesienią zagoszczą w naszej
powiatowej galerii, a być może
będą również eksponowane w Cieszynie.
Pobyt w mieście zbiegł się
z Cieszyńską Nocą Muzeów, która
odbywała się po obu stronach

Zdjęcia: arch. PKS

W dniach 19-22 maja w Cieszynie odbył się 8. Plener
Malarski „Między Wieżami”.
Uczestniczyło w nim 22.
twórców z terenu naszego
powiatu – zarówno zawodowych plastyków – uznanych
i honorowanych w kraju i za
granicą, jak i tych, którzy uprawianie malarstwa, rysunku, czy
grafiki godzą z innymi obowiązkami zawodowymi, dla
których twórczość plastyczna
jest formą wypełniania czasu
wolnego oraz nasza utalentowana młodzież. Wyjazd ten
był okazją, aby spotkać się po
czteroletniej przerwie, spowodowanej pandemią.

granicznej Olzy. Tej nocy Cieszyn
– również ten czeski – nie zasypia,
przygotowane atrakcje są udostępniane nieodpłatne, a miasto wypełniają liczne historyczne postacie
z jego cesarską wysokością Fran-

ciszkiem Józefem na czele. Nasi
artyści skwapliwie skorzystali
z możliwości nocnego zwiedzania
jego muzeów, czy posmakowania
przygotowywanego jedynie na tę
noc cesarskiego deseru. A. Krawczyk

Poznawali islandzkie wzorce edukacyjne

Na przełomie kwietnia i maja dyrektor wraz z czwórką nauczycieli
przebywali w szkole Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu (FAS)
w Höfn, niewielkiej miejscowości
położonej w południowo-wschodniej części Islandii. Był to czas
wymiany doświadczeń i intensywnej
pracy. W ramach spotkań z dyrekcją
szkoły oraz współpracującego z nią
lokalnego centrum edukacyjnego
oraz burmistrzem Höfn delegacja

Zdjęcie: PZS Lędziny

Współpraca nawiązana
przez Powiatowy Zespół
Szkół w Lędzinach ze szkołą
o podobnym profilu kształcenia w Islandii zaowocowała
stworzeniem projektu, na
realizację którego przyznane
zostało dofinansowanie z Programu Edukacja, realizowanego w ramach Mechanizmu
Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego 20142021. Jednym z etapów jego
realizacji była wizyta studyjna
pedagogów z lędzińskiego PZS
u islandzkiego partnera.

z Lędzin poznała zasady współpracy tych podmiotów na rzecz wspierania aktywności i zaangażowania
młodzieży w działalność społeczną.
Nasi nauczyciele poznali założenia
islandzkiego systemu edukacyjne-

go i mieli okazję obserwować lekcje prowadzone przez islandzkich
kolegów. Przedstawiciele islandzkiej szkoły przedstawili zasady
organizacji i zarządzania systemem
kształcenia na odległość, w tym

narzędzi TIK, powszechnie stosowanych w Islandii z racji znacznego oddalenia małych miejscowości
od szkół. Warsztaty z pedagogiem
i doradcą zawodowym pozwoliły im
poznać stosowane w Islandii meto-

dy wspierania uczniów w wyborze
ścieżki kariery zawodowej. Islandzcy partnerzy pochwalili się także
swoimi osiągnięciami w dziedzinie
profilaktyki prozdrowotnej wśród
młodzieży.
Wizyta studyjna w FAS zakończyła się spotkaniem ewaluacyjnym, w trakcie którego przedstawiciele obu szkół mogli porównać
podejmowane dotychczas działania w zakresie stosowania polityki
włączającej w celu zwiększenia
aktywności fizycznej i zaangażowania uczniów w działalność
społeczną w obu placówkach. Na
koniec opracowano plan działań
zmierzających do dalszego podnoszenia motywacji uczniów, a także
przyjęto założenia przyszłej współpracy obu szkół przy kolejnych
projektach edukacyjnych.
Grażyna Sawicka

8

powiatbl.pl

| czerwiec 2022 r.

Wbrew aurze i

Wielokrotnie w tym numerze gazety piszemy, że jakieś kultura
wkrótce powróci. Odmieniamy słowo pandemia przez różne
z tegorocznym wręczeniem nagród Clemensa, tak też stało si
odbyły się niezawodnie 8 czerwca i wbrew niesprzyjającej pog
W środę do hali sportowej przy ulicy
Warszawskiej w Bieruniu przybyło
25 drużyn reprezentujących placówki oświatowe, ośrodki rehabilitacyjne i stowarzyszenia działające
na rzecz osób niepełnosprawnych
z powiatu bieruńsko-lędzińskiego,
Katowic, Mysłowic, Oświęcimia
i Tychów. W sportowych zmaganiach uczestniczyło 433 zawodników, którzy skakali w dal, rzucali
piłką do kosza i do celu, strzelali
piłką na bramkę, pokonywali różnorodne tory przeszkód, czy grali
w kręgle. W sumie rozegrano 30
różnych konkurencji.
21. Powiatowe Igrzyska Osób Niepełnosprawnych, które zainaugurowali przewodnicząca Rady Powiatu
Anna Kubica i starosta bieruńskolędziński Bernard Bednorz, odbyły
się pod dachem. Niesprzyjająca
aura, a szczególnie ulewny deszcz
uniemożliwił ich przeprowadzenie
na boiskach plenerowych wokół
bieruńskiej hali BOSiR. W otwarciu
wzięło udział wielu znakomitych
gości, w tym dyrektor Oddziału Śląskiego PFRON Jan Wroński, samorządowcy, burmistrzowie, wójtowie,
radni powiatowi i gminni, księża

dziekani Dekanatu Bieruń i Lędziny, przedstawiciele stowarzyszeń
i organizacji działających na rzecz
osób niepełnosprawnych, instytucji, służb mundurowych i lokalnego
biznesu.
Wszystko jednak udało się doskonale. Zawodnicy szczelnie wypełnili
obiekt, płyta hali, trybuny i korytarze
były pełne po brzegi. Niepełnosprawni sportowcy dwoili się i troili, żeby
tylko osiągnąć jak najlepsze wyniki.
Wspierali ich w tym opiekunowie
i wolontariusze. W tych zawodach nie
ma przegranych! Medale tradycyjnie
trafiły do Wszystkich uczestników
powiatowych zawodów, a każdy bez
wyjątku bawił się wyśmienicie i …
dumny był ze swoich osiągnięć!
Swoje reprezentacje w 21. Igrzyskach Osób Niepełnosprawnych
wystawiły: Caritas Archidiecezji Katowickiej – Ośrodek Błogosławiona Karolina – Warsztaty
Terapii Zajęciowej w Lędzinach,
Caritas Archidiecezji Katowickiej
– Ośrodek Błogosławiona Karolina
– Środowiskowy Dom Samopomocy
w Lędzinach, Caritas Archidiecezji
Katowickiej – Ośrodek Błogosławiona Karolina – Środowiskowy

Dom Samopomocy w Mysłowicach,
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych i Ich Rodzin
w Chełmie Śląskim, Lędzińskie
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych i Ich Rodzin,
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Radość Życia”
w Bieruniu, Miejskie Przedszkole
z Oddziałami Integracyjnymi nr 1
i 2 w Lędzinach, Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Augusta Kardynała Hlonda
w Chełmie Śląskim, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach,
Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi nr 2 im. Gustawa
Morcinka w Lędzinach, Szkoła Podstawowa nr 1 w Bieruniu, Szkoła
Podstawowa nr 3 im. Orła Białego
w Bieruniu, Gminna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jerzego Popiełuszki
w Świerczyńcu, Szkoła Podstawowa nr 66 im. Janusza Korczaka
w Katowicach, Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Radość” Warsztaty Terapii
Zajęciowej w Mysłowicach, Zespół
Szkół Specjalnych im. Janusza Kor-
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i z przytupem!

alne, czy sportowe przedsięwzięcie powróciło po przerwie lub
przypadki, ufając, że ostatecznie jest ona za nami. Tak było
ię z Powiatowymi Igrzyskami Osób Niepełnosprawnych, które
godzie.
czaka w Mysłowicach, Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy
w Mysłowicach, Polski Związek
Niewidomych Okręg Śląski Koło
w Tychach, Zespół Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach, Przedszkole
nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
i Specjalnymi w Tychach, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Oświęcimiu, Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna – Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Tychach, Szkoła Podstawowa nr
37 im. Jana Twardowskiego w Katowicach.
Zawody po dwuletniej przerwie
przygotowało Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Lędzinach, ze
wsparciem powiatu bieruńskolędzińskiego i jego jednostek organizacyjnych. Gospodarzem Igrzysk
kolejny raz był Bieruń, który udostępnił swój obiekt sportowy. Patronat nad wydarzeniem objął Minister
Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk.
W przedsięwzięcie była również
zaangażowana Fundacja Rozwoju
Sportu Modern Sport, która pozyskała dodatkowe ministerialne środki i wsparła je organizacyjnie. (red.)
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3 x 3 Anny Marii
Rusinek
W Starostwie Powiatowym gości
wystawa Anny Marii Rusinek
(1977), której wernisaż odbył się
6 czerwca. Jest to dość nietypowa ekspozycja jak na naszą
mini-galerię. Składają się na nią
trzy tryptyki: Złoty, Niebieski
i Spotkanie nad morzem. Na
każdy, jak na tryptyki przystało, składają się po trzy części
dzieła, budujące tematycznie
powiązaną całość. Odpowiednio zaczynając od pierwszego
z wymienionych: „Babcia Ewa”,
„Amerykanki”, „Pola”; „Otulona”, „Oniryczna”, „Obudzona”; „Mewy”, „Spotkanie nad
morzem” i „Morze”. tryptyki
imponują techniką malarską,
rozmachem i oczywiście rozmiarami, wypełniając całą galerię.

Zdjęcia: M. Gołąb

Autorka prac w 2003 roku ukończyła
Akademię Pedagogiczną na Wydziale
Malarstwa Instytutu Sztuki w Krakowie pod kierunkiem prof. Stanisława
Sobolewskiego. Należy do Związku
Polskich Artystów Plastyków. Zadebiutowała pracą dyplomową – pejzaże śląskie w krakowskiej Galerii
Szalom. W kolejnych latach zajęła
się aktem ukazanym na tle pejzażu,
czyniąc swoje kompozycje figuralne
nośnikami różnorodnych idei.
W 2010 roku namalowała obraz
“Paderewski”, który stał się wizytówką koncertów poświęconych
pianiście i kompozytorowi w Operze Wiedeńskiej, a obecnie znajduje
się w Instytucie im. Ignacego Paderewskiego w Paryżu.
Po powrocie na Śląsk artystka na
swoich obrazach prezentuje kobiety
grające na instrumentach muzycznych

np. na tle starych dworców i familoków,
tworzy cykl monochromatycznych niejednokrotnie abstrakcyjnych ptaków,
pejzaże i martwe natury.
W 2013 roku jej obraz „Lilies”
reprezentuje Polskę na międzynarodowej wystawie „Passion for
Freedom” w Londynie.
Tegoż roku, wspólnie z Ewą Parmą,
wydaje książkę “Kobiety i ważki”,
której ilustracje były inspiracją do
napisania przez uznaną poetkę
cyklu wierszy. Rok później powstaje
kolejny projekt tej spółki autorskiej.
Tym razem, Anna Maria Rusinek
tworzy rysunki do tomiku poezji
“Przysiółek zwany czułością”.
Obecnie, w imielińskiej pracowni tworzy zarówno drobne formy
malarskie, jak i duże płótna figuralne, okazjonalnie zajmuje się
ceramiką i biżuterią oraz z powodzeniem prowadzi działalność
pedagogiczną dla dzieci, młodzieży
i dorosłych. Uczestniczyła w powiatowych plenerach malarskich „Między Wieżami” i wystawiała swoje
prace w powiatowej galerii.
Artystka wystawiała w kraju
i zagranicą. W sumie miała 23 wystawy indywidualne, uczestniczyła w 21
wystawach zbiorowych i 19 plenerach malarskich. Tylko w 2015 roku
malarka otwarła cztery indywidualne wystawy, dwie w prestiżowych
galeriach Centrum Kultury Śląskiej
w Pałacu w Nakle Śląskim i Muzeum w Krnovie w Czechach. Rok 2018
przynosi imielińskiej malarce trzy
indywidualne wystawy: w Galerii
Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
Galerii Art Chimera w Katowicach
i w krakowskiej Galerii „Attyka”.
Została wyróżniona Nagrodą
Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego
w Dziedzinie Kultury. Clemensa Pro
Arte za rok 2021 odebrała 25 kwietnia tego roku, a sama wystawa jest
pokłosiem tego wydarzenia.
Do odwiedzenia ekspozycji
imielińskiej artystki 3 x 3 Tryptyk
zapraszamy przez najbliższe dwa
miesiące, od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy urzędu. (ZK)

Wydało się…
„Razem tworzymy historię Bierunia”,
„Bojszowy od kuchni” i „Po brzeskim
Zepłociu” to książki, które ukazały się
ostatnio dzięki wsparciu LGD Ziemia
Pszczyńska, w ramach Europejskiego
Funduszu Rolnego Na Rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Pierwsza z nich to pozycja wydana staraniem
Stowarzyszeń: Miłośników 600-letniego Bierunia i Miłośników Ziemi Bieruńskiej „Porąbek”.
Unikalne fotografie, często wcześniej niepublikowane, składają się na album fotograficzny,
który ma być początkiem serii wydawniczej
„Albumy bieruńskie”. Bogato ilustrowana
pozycja jest pracą zbiorową, powstałą dzięki
zaangażowaniu członków i sympatyków obu
stowarzyszeń, pośród których znaleźli się:
Jerzy Barcik, Norbert Jaromin, Jan Knopek,
Romuald Kubiciel, Jarosław Mokry, Marcin
Nyga, Agnieszka Szymula. „Razem tworzymy
historię Bierunia” to wydawnictwo o oryginal-

nym i nietypowym formacie, a staranna oprawa graficzna przydaje blasku tej albumowej
pozycji.
„Bojszowy od kuchni” przygotowało Stowarzyszenie „Dobro Bez Granic”, które jest laureatem Clemensa Pro Publico Bona za miniony rok. Przepisy składające się na tę książkę
kucharską zostały udostępnione przez mieszkańców gminy, a całość opracował zespół
Karolina Gwiszcz, Wojciech Gwiszcz, Martyna
Gwóźdź, Natalia Marzec, Jerzy Marzec, Urszula Pomietło, Karolina Stolarska-Bigos i Mirosława Walter. Ponad 70 oryginalnych przepisów kulinarnych, doskonałe zdjęcia, staranna
szata edytorska i mamy gotową receptę na
książkę kucharską, której nie powstydziliby
się topowi szefowie kuchni. Brawo!
„Po brzeskim Zapłociu” to kolejne historyczne opracowanie przygotowane przez dra
Grzegorza Sztolera. To już nie pierwsze jego
wędrówki „po przeszłości wsi i parafii”. Tym
razem po Brzeźcach. Solidny warsztat historyczny autora, bogata ikonografia, w tym

obrazy Józefa Kłyka umieszczone na obu
stronach okładki, archiwalne zdjęcia, rysunki
i reprodukcje oraz staranne opracowanie graficzne tradycyjnie wyróżniają jego książkę.
Ostatnią z pozycji wydawniczych są
„Refleksje ewangeliczne” ks. dra Józefa
Przybyły z recenzją ks. prof. dr hab. Leszka
Szewczyka. Książka ukazała się staraniem
Stowarzyszenia Rozwoju Zawodowego Śląska

i Małopolski. Zawiera 26 felietonów, w swej
treści odwołujących się do poszczególnych
okresów roku liturgicznego, roku szkolnego,
akademickiego i czasu wakacji. Recenzent
książki napisał – nie bez racji, że teksty ks.
Józefa „trzymają wysoki poziom” i nie można
ich czytać pobieżnie „od deski do deski”,
a wręcz przeciwnie należy się w nich „rozsmakować”. Polecamy! (ZK)
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S-1 rodzi się w bólach!

Jest coraz bliżej domknięcia prawie 40. km odcinka drogi ekspresowej S1 Mysłowice – Bielsko-Biała.
Deklarowałem w tym wydaniu gazety powiatowej szczegóły dotyczące S-1, jakże wyczekiwanej
inwestycji przez nasz powiat, a tu są dobre wieści!
<c
 zerwiec 2022 r. – planowany termin podpisania umowy.
< III kwartał 2025 r. – planowany
termin zakończenia inwestycji.
< obejmuje budowę 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S1 Mysłowice – Bieruń wraz
z dwoma węzłami drogowymi:
Kosztowy II i Lędziny. Powstaną
też dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): Lędziny Wschód
(kategorii II) oraz Lędziny Zachód
(kategorii III), 16 obiektów inżynieryjnych oraz niezbędna infrastruktura techniczna. W przetargu na jego realizację wpłynęło
dziesięć ofert.
< najkorzystniejszą ofertę złożyła
firma Budimex, która zaproponowała wykonanie inwestycji za
kwotę 489 175 059 zł. Jednocześnie zadeklarowała przedłużenie
okresu gwarancji o 5 lat i skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące. Dokumentacja przetargowa trafiła do Urzędu Zamówień
Publicznych (UZP) celem przeprowadzenia standardowej kontroli uprzedniej. W przypadku
uzyskania pozytywnego wyniku
kontroli Prezesa UZP, do podpisania umowy mogłoby dojść
z końcem czerwca. Tym samym,
wszystkie cztery odcinki – od
Mysłowic do Bielska-Białej –
o długości ponad 40 km, byłyby
na etapie realizacji.
Grafika: Domena publiczna GDKKiA

Ale od początku – dla przypomnienia wszystkim, także tym którzy
pracowali przy tym projekcie i opiniowali kolejne dokumenty. 9 listopada 2022 roku minie dokładnie 15
lat od pierwszej decyzji w sprawie
wyboru wariantu przebiegu drogi
ekspresowej S1. Po licznych konsultacjach społecznych w latach
2006-2007, dotyczących jej przebiegu przez tereny powiatów bieruńsko-lędzińskiego, oświęcimskiego i bielskiego, odcinek – raptem niecałe 40 kilometrów – od
węzła Kosztowy w Mysłowicach do
węzła Suchy Potok w Bielsku Białej,
wszyscy obecni 9 listopada 2007 r.
w Warszawie na posiedzeniu Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych,
samorządowcy śląscy i małopolscy,
przedstawiciele instytucji gospodarczych i społecznych, jednogłośnie
zaakceptowali z 5. podstawowych
wariantów, opracowanych przez
firmę TEBODIN z Warszawy, wybór
wariantu IV-go budowy drogi ekspresowej S-1. Wariant ten szczególnie odpowiadał samorządom naszego powiatu bieruńsko-lędzińskiego,
gdyż mieścił się w przygotowanych
od wielu lat korytarzach komunikacyjnych, gwarantował powstanie drogi bez większych wyburzeń
i problemów społecznych. Od tego
momentu dalsze decyzje należały
już tylko do wojewodów śląskiego
i małopolskiego, którzy powinni
byli wydać stosowne decyzje lokalizacyjne. Wszystkie uzgodnienia
ze spotkania zawarto w protokole nr 36/2007 z 9 listopada 2007 r.
W posiedzeniu wzięło udział 45
osób, reprezentujących 25 instytucji i organizacji społecznych, w tym
obecny starosta Bernard Bednorz,
wówczas wicestarosta oraz wójtowie i burmistrzowie wszystkich
gmin powiatu. Niestety, nikt wtedy
nie przypuszczał, że nie będą to
żadne wiążące uzgodnienia.
Światełko w tunelu pojawia się
w połowie 2015 r. Rada Ministrów
przyjęła Program Budowy Dróg
Krajowych na lata 2014-2023, w którym uwzględniono realizację drogi
ekspresowej S-1 według wariantu
E – ostatecznego po konsultacjach
społecznych. Rozpoczęła się procedura wydania decyzji środowiskowych. 30 czerwca 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Katowicach, obwieszczeniem nr
WOOŚ.4200.1.2015.AM.49, informuje o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy
II” w Mysłowicach do węzła „Suchy
Potok” w Bielsku-Białej” wg wariantu E. Pojawia się zatem nadzieja, że
po uprawomocnieniu się tej decy-

zji, będzie za nami najważniejszy
krok administracyjny prowadzący
do rozpoczęcia budowy tej drogi.
Wybrany wtedy wariant E, tzw.
„hybrydowy” z dodatkowym węzłem
komunikacyjnym Wola, w okolicach
Międzyrzecza, na przedłużeniu
ul. Kopalnianej był optymalny dla
wszystkim zainteresowanych. To
korzystne rozwiązanie szczególnie
dla mieszkańców Międzyrzecza,
Bojszów Nowych, czy Świerczyńca,
gdyż jest to dodatkowy, najbliższy
węzeł komunikujący w naszym
powiecie, łączący z drogą ekspresową. Wariant hybrydowy „E” to
dokładnie 39,71 km, a szacunkowa
wartość całego kontraktu to wartość: 3.570 mln. złotych.
Umowy z wykonawcami na
zaprojektowanie i budowę trzech
odcinków (Oświęcim – Dankowice
i Dankowice – Bielsko-Biała oraz
obwodnicy Oświęcimia) zostały
podpisane w 2020 r. Z przewidywanymi terminami ich zakończenia,
odpowiednio 14 sierpnia i 3 listopada 2023 r. Obwodnica Oświęci-

mia ma być gotowa wiosną 2024 r.
Z opóźnieniem, za sprawą poślizgu
z decyzją ZRID.
Większym problemem okazał się
pierwszy z odcinków drogi ekspresowej S1, tj. odcinek MysłowiceOświęcim. Postępowanie przedłużyło się, gdyż GDDKiA wykluczyła
z przetargu jedną z firm, przedsiębiorstwo China State Construction
Engineering Corporation Limited
z siedzibą w Pekinie. Chińska firma
odwołała się. Generalna Dyrekcja
unieważniła przetarg na budowę
„kłopotliwego” odcinka. Po tym
„falstarcie” GDDKiA zdecydowała
się na zamówienie z tzw. wolnej
ręki fragmentu drogi S1, pomiędzy
węzłami Bieruń i Oświęcim wraz
z obwodnicą Bierunia, który sąsiaduje z realizowanym przez konsorcjum Porr i Mota-Engil Central
Europe, odcinkiem S1 OświęcimDankowice. Zaproszenie do udziału
w negocjacjach zostało przesłane
do firm już realizujących pozostałe odcinki. Negocjacje dotyczyły
zaprojektowania i budowy fragmen-

tu drogi ekspresowej S1 o długości
ok. 2,9 km, odcinka drogi klasy GP
(głównej ruchu przyspieszonego)
o długości ok. 2 km, drogi klasy
Z (zbiorczej), pomiędzy węzłem
Bieruń a układem ulicznym Bierunia (dojazdu do ul. Jagiełły) o długości ok. 2 km, węzła Bieruń oraz
pięciu obiektów inżynierskich. I tak
ostatecznie udało się wyłonić wykonawcę.
Odcinek ten wykona firma STRABAG Sp. z o.o. Podobny los czekał
ostatni z odcinków, od węzła Kosztowy do węzła Bieruń. Tu, idąc tym
samym trybem, również udało się
wyłonić wykonawcę. Będzie to firma
Budimex. A zatem czas na start!
Dla uporządkowania wiedzy
o aktualnym stanie inwestycji,
poniżej zestawienie najważniejsze szczegółów (stan na czerwiec
2022 r.):
Odcinek 1-szy „B” drogi
S-1, od węzła Kosztowy II
(z węzłem) do węzła Bieruń
(bez węzła):

Odcinek 1-szy „A” drogi
S-1, węzeł Bieruń do
węzła Oświęcim (bez węzła)
wraz z obwodnicą
Bierunia:
< 3 0 listopad 2021 r. - podpisanie umowy z wykonawcą, firmą
STRABAG Sp. z o.o. jej wartość
opiewa na kwotę: 212 701 633,06
zł. Na 2023 r. planowany jest
termin udostępnienia do ruchu
jezdni w układzie 1x1.
< 15 grudzień 2024 r. - planowany
termin zakończenia.
< umowa dotyczy budowy fragmentu drogi ekspresowej S1 o długości ok. 2,9 km, odcinka drogi
klasy GP (drogi głównej ruchu
przyspieszonego) o długości ok.
2 km oraz drogi klasy Z (zbiorczej) – pomiędzy węzłem Bieruń,
a układem ulicznym Bierunia
(dojazdu do ul. Jagiełły) o długości ok. 2 km. Zadanie obejmuje
także budowę węzła Bieruń oraz
pięciu obiektów inżynierskich.
Realizacja inwestycji umożliwi
skomunikowanie nowej drogi
ekspresowej S1 poprzez węzeł
Bieruń z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 44. Trwa
projektowanie inwestycji. Planowany termin złożenia wniosku
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o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej
(ZRID) to III kwartał 2022 r.
Odcinek 2-gi drogi S-1,
węzeł Oświęcim (z węzłem)
- Dankowice:
< 1 4 maja 2020 r. – podpisanie
umowy z wykonawcą tj. konsorcjum firm Porr i Mota-Engil Central Europe. Wartość kontraktu
to: 989 751 443,10 zł. Aktualnie
kończony jest etap projektowania
trasy pomiędzy węzłem Oświęcim a Dankowicami, o długości
około 15,2 km. Wniosek o wydanie decyzji ZRID wykonawca złożył w marcu 2021 r. Zakończenie
robót wynikające z umowy określono na 14 sierpnia 2023 r.

| czerwiec 2022 r.
Obwodnica Oświęcimia
(bez węzła)
< lipiec 2020 r. – podpisanie umowy
z wykonawcą tj. firmą Budimex.
Wartość kontraktu to ponad 467
700 000,00 zł. Wykonawca będzie
musiał zaprojektować i wykonać dwujezdniową drogę krajową, która przebiegać będzie
po nowym śladzie i zostanie
dołączona do istniejącej DK 44.
Lokalizacja drogi obejmie województwa małopolskie i śląskie,
powiaty oświęcimski i bieruńskolędziński, oraz gminy Bojszowy
i Oświęcim.
< Z uwagi na to że większa część
inwestycji leży po stronie małopolskiej decyzje środowiskowe
wydaje wojewoda małopolski.

Wniosek Budimex-u został złożony zgodnie z terminem przewidzianym w kontrakcie w maju
2021. Już wiadomo, że roboty ruszą z opóźnieniem, gdyż
nadal brak decyzji ZRID. Trwa
procedura w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.
W trakcie postępowania dyrektor RDOŚ wystąpił do wojewody
o powtórne zapewnienie udziału społeczeństwa w ponownej
ocenie, w związku z szerokimi
uzupełnieniami do raportu oraz
zmianą wniosku o „ZRID” przez
inwestora. Uwagi można było
składać od 13 maja 2022 do 13
czerwca 2022 r. Wydanie decyzji ZRID spodziewanie jest na
przełomie czerwca i lipca br.

Potem musi nastąpić przekazanie placu budowy, co zwykle
trwa miesiąc.
< O bwodnica wraz z trzecim
mostem przez Sołę w Oświęcimiu będzie rozpoczynać się po
śląskiej stronie, od węzła „Oświęcim” w gminie Bojszowy i przebiegać nowym śladem do Zaborza
w Oświęcimiu, gdzie przebiegać
będzie przez Pławy. W samym
mieście przetnie ul. Ostatni Etap,
dalej przejdzie nowym wiaduktem nad ul. Legionów w ciągu
drogi wojewódzkiej 933 i mostem
nad Sołą oraz pobiegnie w rejonie
działek na Zaborzu. Kończyć się
będzie za supermarketem Castorama w rejonie skrzyżowania
w drodze 44.

Odcinek 3-ci drogi
S-1, Dankowice - węzeł
Suchy Potok (z węzłem)
< 8 sierpinia 2020 r. – podpisanie
umowy z wykonawcą konsorcjum
firm MIRBUD S.A. oraz KOBYLARNIA S.A. Wartość tej Umowy opiewa
na kwotę: 586 710 000,00 zł. Kończony jest etap projektowania odcinka
pomiędzy Dankowicami a węzłem
Suchy Potok, o długości prawie
12 km. Wniosek o wydanie decyzji
ZRID wykonawca złożył w czerwcu
2021 r. Zakończenie robót wynikające z umowy przypada na 8 listopad
2023 r. (W publikacji wykorzystano
materiały udostępnione na stronie
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad www.gov.pl/web/
gddkia).
Bernard Bednorz

Poznajcie nowoczesną porodówkę
Szpitala Megrez w Tychach
Tyska porodówka jest jedną z najnowocześniejszych tego typu w województwie śląskim i od lat cieszy się
zaufaniem pacjentek z całego regionu. Oddział GinekologicznoPołożniczy oraz Neonatologiczny został otwarty w 2021
r. po generalnym remoncie
i oferuje przyszłym mamom najwyższą jakość opieki medycznej.
Trakt Porodowy posiada kompleksowo wyposażone sale porodowe,
w tym salę do porodów w wodzie,
liczne formy łagodzenia bólu porodowego, porody rodzinne, salę cięć
cesarskich, szkołę rodzenia, stały
monitoring KTG dziecka oraz wiele
innych udogodnień. Rodzące oraz
ich dzieci objęte są fachową opieką
wykwalifikowanej kadry lekarzyspecjalistów oraz położnych i pielęgniarek, które doceniane są przez
mamy za profesjonalizm pełen ciepła i empatii. Świadczą o tym liczby – tylko w ciągu roku od nowego
otwarcia, w Szpitalu Megrez przyjęto 877 porodów, w tym aż 36 porodów w wodzie!

Zdjęcia: MEGREZ Tychy

Szpital Megrez zaprasza
wszystkie przyszłe mamy
z Powiatu BieruńskoLędzińskiego do wyboru
tyskiej placówki jako miejsca
porodu.

Bezpłatne znieczulenia
zewnątrzoponowe
i komplet badań dla
malucha
Jedną z kluczowych nowości,
oczekiwanych przez pacjentki w ciąży, jest wprowadzenie
od 1 kwietnia 2022 r. możliwości znieczulenia zewnątrz-

oponowego dla wszystkich
chętnych rodzących. To duża
zmiana, podnosząca jakość opieki
okołoporodowej zgodnie z obowiązującymi standardami, którą z pewnością docenią wszystkie przyszłe
mamy. Usługa jest bezpłatna,
a dzięki wsparciu odrębnego zespołu lekarzy specjalistów-anestezjologów, dostępna przez całą dobę.

Dla najmłodszych pacjentów,
w sąsiedztwie Traktu Porodowego znajduje się także wyposażony
w najnowszy sprzęt Oddział Neonatologiczny, który posiada II stopień referencyjności. Oznacza to
gwarancję bezpieczeństwa
dla noworodków z ciąż donoszonych, a także tych wymagających
szczególnej troski – w tym wcześ-

niaków ważących zaledwie nieco
ponad 1000 gramów. Na oddziale
znajduje się m.in.: sala intensywnej terapii wyposażona w wysokiej
klasy inkubatory, respiratory, pompy
infuzyjne, monitory bólu oraz inne
specjalistyczne urządzenia ratujące
zdrowie i życie małych pacjentów.
Co istotne, wszystkim noworodkom w szpitalu wykonywany jest
komplet niezbędnych badań, w tym
dodatkowe badania przesiewowe, takie jak USG przezciemiączkowe głowy, jamy
brzusznej i stawów biodrowych. Wszystko po to, aby móc
szybko zdiagnozować ewentualne
ukryte nieprawidłowości i wdrożyć
odpowiednią terapię.
Więcej informacji o Oddziale
Ginekologiczno-Położniczym i Neonatologicznym Szpitala Megrez
w Tychach można znaleźć na
stronie internetowej www.szpital.
megrez.pl w zakładce „Oddziały”
lub pod numerem telefonu 32 325 52
33 (Trakt Porodowy). Zapraszamy
także do obserwowania oficjalnego
profilu Szpitala Megrez na Facebooku, gdzie publikowane są m.in.:
bieżące informacje o działalności
placówki, ciekawostki medyczne,
a także filmy – w tym wirtualny
spacer z położną po Trakcie Porodowym. 
(MEGREZ)
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Mks Copco Imielin
z przepustką do drugiej ligi!

Siatkarki MKS COPCO Imielin
wygrały finałowy turniej, rozgrywany w dniach 22-24 kwietnia w imielińskiej hali sportowej. W trzydniowych zmaganiach pokonały
rywalki z województw: pomorskiego, łódzkiego oraz podkarpackiego
i bez straty seta przypieczętowały awans do ogólnopolskich rozgrywek Polskiego Związku Piłki
Siatkowej. Warto podkreślić, że
nasze zawodniczki we wszystkich
meczach rozgrywanych w ramach
1. Ligi Śląskiej Kobiet oraz turnieju półfinałowym i finałowym były
niepokonane, a blisko 500. kibiców
świętowało pod koniec kwietnia
historyczny awans imielińskiej
drużyny.
– To był niesamowity sezon!
Plan był bardzo ambitny, stworzyć
w Imielinie drużynę na miarę ogólnopolskiej drugiej ligi. Początkowo
mój pomysł wydawał się szalony,
ale udało się. Wsparły nas władze
miasta, powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. To
wszystko nie byłoby możliwe bez
firmy COPCO, lokalnych przedsię-

biorców i rzeszy sympatyków siatkówki. Sukces jest zwieńczeniem
całorocznej, ciężkiej pracy całego
zespołu i trenera, a został przypieczętowany przy komplecie kibiców
w naszej hali – powiedział prezes
MKS-u Bartosz Kilijański.
– Takiej oprawy, atmosfery
i dopingu nie powstydziłby się
żaden klub w Polsce. Jestem bardzo zadowolony z postawy moich
zawodniczek na przestrzeni całego
sezonu, a turniej finałowy był taką
wisienką na torcie w ich wykonaniu!
– zapewnił trener mistrzowskiego
zespołu Rafał Kalinowski.
MKS już rozpoczął przygotowania do kolejnego sezonu. – Jak
wszyscy wiemy rola beniaminka
nie jest łatwa, chcemy stworzyć
zespół, który sprosta drugoligowym rozgrywkom. Musimy jak najszybciej dopiąć tematy kadrowe,
organizacyjne i finansowe. Drużynę poprowadzi jej dotychczasowy

Zdjęcia: MKS Imielin

Udany sezon, okraszony
tytułem Mistrzyń 1. Ligi
Śląskiej Kobiet, siatkarki MKS
COPCO Imielin zamknęły
awansem do drugiej ligii. MKS
to pierwszy klub z powiatu
bieruńsko-lędzińskiego,
który awansował tak
wysoko w ogólnopolskich
rozgrywkach ligowych
w sportach zespołowych.

trener Rafał Kalinowski. Zależy
nam na tym, aby siatkówka stała
się wizytówką nie tylko Imielina,
ale całego powiatu bieruńsko-

lędzińskiego, który wsparł nas
w decydującym momencie – dodał
Bartosz Kilijański. Serdecznie gratulujemy spektakularnego awan-

su i z niecierpliwością oczekujemy sukcesów zawodniczek MKS
COPCO Imielin na drugoligowych
boiskach. (red.)
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28 maja br. na lędzińskim
lotnisku modelarskim przedszkolaki oraz uczniowie szkół
podstawowych powiatu bieruńsko-lędzińskiego, Mysłowic
i Bielska-Białej rywalizowali
w XXIV Powiatowych zawodach modeli szybowców klasy
rzutki, F1-A1/2, F1-A1 i Rc.
W zawodach, które zainaugurował starosta bieruńskolędziński Bernard Bednorz,
udział wzięło 15. zawodników
z 20. modelami szybowców.
Zgodnie z regulaminem w każdej kategorii rozegrano po
dwie konkurencje.
W kategorii rzutki wygrał Mikołaj
Milczanowski z SP 1 w Lędzinach.
W kategorii szybowce F1-A1/2 naj-

lepsza okazała się Magdalena Stuczyńska z SP 13 w Mysłowicach,
drugie miejsce zajęła Lilianna Kalinowska z SP 1 w Bieruniu, natomiast trzecie miejsce przypadło
Szymonowi Ziemczykowi z SP 3
w Lędzinach. W kategorii szybowce
F1-A1 zwyciężył Kacper Stuczyński
z mysłowickiej 13. Drugie miejsce
zajął Marcel Hożek ze szkoły podstawowej w Świerczyńcu, a trzecie
Szymon Musioł ze SP 1 w Lędzinach. W kategorii szybowców Rc
wygrał Marcin Jura z Bielska-Białej, tuż za nim uplasował się Marcel
Hożek ze Świerczyńca, a trzecie
miejsce zajął Tomasz Dudzik również z SP w Świerczyńcu.
Zwycięzcy otrzymali puchary,
medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe, ufundowane przez powiat

bieruńsko-lędziński. Najlepszych
zawodników udekorował członek
Zarządu Powiatu Jerzy Mantaj oraz
prezes ZP LOK Franciszek Musioł
i Marek Lizak – sędzia główny zawodów. Sędziowali: Wojciech Mrozek,
Marek Kalinowski, Ryszard Jura,
kierownikiem zawodów był Janusz
Musik, a nad całością czuwał prezes ZP LOK Franciszek Musioł. Choć
zmienna, pogoda sprzyjała długim
lotom, a starty między przerwami
uświetniły pokazy modeli samolotów zbudowanych w klubach LOK
w Lędzinach i Bieruniu. Zawodnikom
tradycyjnie towarzyszyła liczna grupa
rodziców i opiekunów, która dopingowała swoich młodych modelarzy.
Zwycięzcom gratulujemy, pozostałym zawodnikom życzymy sukcesów
w kolejnych zawodach. (MG)

Zdjęcia: ZP LOK

Na wiatru skrzydłach

Rzucali o Puchar Starosty
W sobotę, 7. maja Stowarzyszenie
„Wspólna Europa” wraz ze Śląskim
Klubem „Carbon” zorganizowały
kolejny turniej petanque, który
odbył się przy finansowym wsparciu
powiatu bieruńsko-lędzińskiego.
Zawodnicy rywalizowali o „Puchar
Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego”
na bulodromie w Bieruniu, przy
zbiorniku wodnym Łysina. Turniej
miał charakter otwarty, a udział
w nim mogli wziąć wszyscy pasjonaci gry w bule z powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz spoza jego
granic. W zawodach uczestniczyło
38 zawodników z Bierunia, Katowic, Żor i Myślenic, którzy rywalizowali w drużynach dwuosobowych tzw. dubletach. Każda z drużyn rozegrała 7 meczów. Pierwsze
miejsce zajęli Łukasz Bugaj oraz

Zdjęcie: Stowarzyszenie „Wspólna Europa”, Śląski Klub „Carbon”

Francuzi rzucają kulami do
„prosiaczka”, Polacy do „świnki”, ale bez względu na spór
o nazwę tej małej drewnianej
kulki, popularność gry w bule
w powiecie stale rośnie.

Jacek Mitmański – zawodnicy
Śląskiego Klubu „Carbon”, drugie i trzecie przypadło graczom
z Myślenic, zajęły je kolejno pary

Dorota i Grzegorz Kurowscy oraz
Łukasz Święch i Walerian Grzechacki. Tuż za podium znaleźli się
Adrian Łatkowski i Andrzej Ant-

czak. Zwycięzcy otrzymali puchary i nagrody rzeczowe, ufundowane przez powiat. Bieruńskiemu
Stowarzyszeniu „Wspólna Europa”

życzymy organizacji jeszcze wielu
równie udanych turniejów, a zwycięzcom zawodów serdecznie gratulujemy! (MG)
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Strzeż swoje
dane osobowe
i nie daj się oszukać
Kradzież danych osobowych to
już masowy problem, dlatego
ważne jest posiadanie minimum wiedzy na ten temat.
Kradzież danych osobowych,
czyli kradzież tożsamości, ma
miejsce wtedy, gdy ktoś bezprawnie wejdzie w posiadanie
danych osobowych innej osoby
i wykorzysta wbrew jej woli.
Poniżej, dowiesz się m.in. co to są
dane osobowe oraz jakie zachowania zmniejszają ryzyko ich utraty,
gdzie zgłosić kradzież tożsamości,
aby złodziej nie zaciągnął kredytu
na Twoje konto.

Dane osobowe

Imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, seria i nr dowodu osobistego, informacje o stanie
zdrowia, o poglądach politycznych,
o przekonaniach religijnych, kolor
skóry, barwa głosu, wizerunek, stan
cywilny, wynagrodzenie, hobby, dane
dotyczące karalności … czyli dane
osobowe to wszelkie informacje o nas
i o naszym życiu. Każdy najdrobniejszy szczegół dotyczący osoby może,
w konkretnych okolicznościach, stanowić dane osobowe. W obecnych
czasach dane osobowe uważane są
za najcenniejszy towar, określany
często mianem ropy XXI wieku.
Świat wokół nas stale ewoluuje
– obserwujemy dynamiczny proces cyfryzacji wszystkich usług.
Korzystając z komputera, smartfonu
i Internetu, załatwiając różne sprawy, coraz więcej czasu spędzamy
w przestrzeni wirtualnej. Pojawiają
się także nowe przepisy i regulacje,
do których należy się dostosować. Te
nowe okoliczności z kolei starają się
wykorzystać oszuści wyłudzający na
różne sposoby nasze dane osobowe.

Niebezpieczne zachowania

Czy zdarzyło Ci się? – przekazać
osobom trzecim swoje dane podczas
rozmowy telefonicznej; udostępnić osobom trzecim swoje dane do
logowania, np. poprzez SMS, e-mail,
Messenger lub ustnie; opublikować
w sieci lub przesłać e-mailem zdjęcie dokumentów; wypełnić ankietę
internetową wymagającą podania
danych osobowych, np. PESEL, adresu zamieszkania, adresu e-mail,
czy przez ostatni rok zlikwidowałeś konto w serwisie internetowym,
z którego od dawna nie korzystasz?

Konsekwencje utraty
kontroli nad swoimi
danymi

Oszust, któremu uda się przejąć
Twoje dane, podszywając się przy-

kładowo pod pracownika banku,
firmy energetycznej lub pracownika
instytucji publicznej, ma wiele możliwości ich wykorzystania, a konsekwencje z tym związane mogą być
bardzo poważne.
Dysponując Twoimi danymi
może np.: zaciągnąć na Twoje dane
zobowiązania finansowe w postaci
umowy pożyczkowej, kredytowej
albo leasingowej; oszukać Twoich
bliskich w celu uzyskania korzyści finansowych (oszustwa znane
pod nazwą: „na wnuczka”, „na
syna/córkę”, „na policjanta”, „na
pracownika OLX”, …); sprzedać
Twoje dane osobowe, założyć firmę
na Twoje dane, na którą zaciągnie
kolejne zobowiązania finansowe,
szantażować Cię w celu uzyskania korzyści finansowych; na Twój
rachunek pomieszkać w drogiej
dzielnicy; wynająć na Twoje dane
pokój w hotelu pięciogwiazdkowym (a może nawet zdemolować);
wynająć samochód; „wrzucić” na
Facebooka kompromitujące zdjęcie
lub skomplementować Cię w niewybredny sposób, napisać obraźliwego maila do szefa.
Ostrzeżenia o nowych zagrożeniach znajdziesz na stronie:
niebezpiecznik.pl

Jak przeciwdziałać?

W procesie przeciwdziałania
nadużyciom dotyczącym wyłudzeń na skradzioną tożsamość
należy zacząć od siebie samego,
od wypracowania nawyku działania prewencyjnego, wprowadzenia
w życie praktycznych zasad postępowania, w tym także korzystania
z dostępnych narzędzi i zabezpieczeń.
Przede wszystkim jednak warto:
– stosować zasadę ograniczonego
zaufania i zachowywania zdrowego rozsądku,
– nigdy, nikomu nie podawać swoich
danych osobowych, adresowych
ani innych informacji w rozmowie
telefonicznej,
– u nikać klikania w jakiekolwiek
linki, które kierują do strony
z płatnością lub zachęcają do
pobrania nowego oprogramowania, które umieszczone są w wiadomościach e-mail lub SMS-ach
informujących np. o zaległych
płatnościach lub niedopłacie,
takich jak na przykład ta poniżej:

– regularnie zmieniać hasła do serwisów internetowych (np. do banku,
poczty elektronicznej, portali społecznościowych i innych usług
świadczonych elektronicznie),
– aby zyskać większy spokój, założyć konto w Biurze Informacji
Kredytowej, które pozwala na
bieżące monitorowanie aktywności na Twoim koncie bankowym
(sprawdzanie czy ktoś już nie
wziął kredytu na Twoje dane).
Co zrobić w sytuacji gdy
dane osobowe zostały jednak
wykradzione lub wyłudzone?
Jeżeli już doszło do kradzieży lub
wyłudzenia danych osobowych bądź
w przypadku zgubienia dokumentu
tożsamości (dowodu osobistego
albo paszportu) lub gdy padniemy
ofiarą kieszonkowca to należy działać bardzo szybko. Każda godzina
ma znaczenie!
Podstawowe kroki:
– zgłoszenie sprawy na policję,
– poinformowanie banku,
– w przypadku utraty dowodu osobistego należy udać się dowolnego
urzędu gminy w celu unieważnienia dowodu osobistego (jeśli
dodatkowo był w nim wgrany kwalifikowany podpis elektroniczny
od prywatnego dostawcy, to w celu
jego unieważnienia trzeba skontaktować się bezpośrednio z tym
dostawcą),
– jeżeli doszło do wycieku danych
z serwisu internetowego, z którego korzystamy, należy bezwzględnie jak najszybciej zmienić hasło
do logowania i ustawić dodatkowe
zabezpieczenie, np. potwierdzenie
operacji logowania na smartfonie.
– jeżeli kradzież danych osobowych,
czyli kradzież tożsamości przytrafi
Ci się na terenie kraju, który należy
do Unii Europejskiej, to zgłoszenia
należy dokonać w polskim konsulacie. Adresy placówek można znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw
Zagranicznych.
Tylko ostrożność oraz
dokładne weryfikowanie informacji i internetowych kontaktów pozwoli ograniczyć
ryzyko kradzieży czy wyłudzenia danych osobowych
przez złodziei, którzy stosują
coraz bardziej wyrafinowane
metody dostępu do zawartości naszych komputerów czy
smartfonów, a za ich pośrednictwem do naszych kont bankowych, kont w portalach społecznościowych czy skrzynek
poczty elektronicznej.
Bożena Caban

Informacje dla przedsiębiorców
związane z nowelizacją ustawy
o transporcie drogowym
Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego rzeczy lub osób są zobowiązani przepisami wynikającymi z nowelizacji ustawy o transporcie drogowym do dokonania następujących czynności
w określonych terminach:
1. W przypadku, gdy przewoźnik drogowy dokonał zgłoszenia pojazdu do licencji wspólnotowej przed dniem
01.03.2022 r. a pojazd taki nie został zgłoszony do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
przewoźnik ma obowiązek zgłoszenia takiego pojazdu do
tego zezwolenia do dnia 01.06.2022 r.
2. Przedsiębiorca posiadający zezwolenie na wykonywanie
zawodu przewoźnika drogowego wydane przed dniem
01.03.2022 r. oraz w stosunku, do których zostało wszczęte i niezakończone przed tą datą postępowanie w sprawie wydania zezwolenia oraz licencji wspólnotowej mają
obowiązek dostosować się do nowych wymagań w zakresie bazy eksploatacyjnej do dnia 01.01.2023 r. i złożyć
do organu wydającego to zezwolenie do dnia 1.01.2023 r.
oświadczenie, że dysponuje bazą eksploatacyjną spełniającą nowe wymogi określone w art. 4 pkt 21a oraz art.5
ust.2c i 2d ustawy oraz wskazać jej adres jeżeli jest inny
niż adres przedsiębiorcy wskazany we wniosku o wydanie
zezwolenia,
3. Przewoźnik drogowy po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika będzie miał coroczny obowiązek składania do organu wydającego to zezwolenie do
dnia 31 marca roku następnego:
a. Oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych,
w tym kierowców wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji, na dzień 31.12. poprzedniego
roku, bez względu na ich formę zatrudnienia
b. Informacji o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę
zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złoże(W.Komunikacji)
nia informacji. 
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drOdzy czytelnicy!
Pierwszy dzień lata tyle co za nami, zaczynają się wakacje, a my piszemy już o jesieni. Powód jednak jest dość istotny, gdyż po
dwóch latach przerwy wraca do kościołów
powiatu Festiwal Jesień Organowa w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim. O naszym sztandarowym przedsięwzięciu muzycznym więcej przeczytacie na 3. stronie informatora,
ale graficzną jego zapowiedź znajdziecie
powyżej. Przed melomanami 7 festiwalowych niedziel, 7 koncertów i 21. edycja
imprezy. Ten ciąg szczęśliwych liczb patronuje powracającemu festiwalowi, a zatem
musi być udany. Zapraszamy!
Tradycyjnie na rozpoczęcie wakacji mamy
dla miłośników szarad krzyżówkę, wypełniajcie i przesyłajcie jej rozwiązania na adres
e-mail: promocja@powiatbl.pl – prosimy
Was jedynie o jej hasło. Pięć pierwszych
osób, które je nadeślą nagrodzimy książkami
i powiatowymi drobiazgami.
Zapalonych rowerzystów zapraszamy do
udziału w kolejnej edycji wakacyjnej imprezy
Powiat na 5. Zapisy tylko za pośrednictwem
formularza elektronicznego, do którego link
dostępu znajdziecie na naszej stronie internetowej i powiatowym facebooku. Więcej
informacji o imprezie znajdziecie w naszych
mediach społecznościowych i na załączonym
plakacie. O wszystkim co istotne będziemy
Was informować na bieżąco w trakcie jej
trwania – zatem zaglądajcie na FB. Mamy dla
Was 300 miejsc, kto pierwszy ten lepszy!
Życzymy Wam wszystkim udanych wakacji!
redaKcja

