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Minęło prawie 10 lat od tragicznej 
w skutkach powodzi, która nawie-
dziła powiat. Wszyscy pamiętają, 
zalane domy, grunty uprawne, ewa-
kuację, straty moralne, zdrowotne 
i materialne, które dotknęły powo-
dzian. 

Mieszkańcy Bierunia oraz innych 
okolic leżących u brzegu Wisły, 
już wkrótce będą mogli odetchnąć 
z ulgą, kiedy rozpoczną się inten-
sywne opady deszczu czy wiosen-
ne roztopy, gdyż zostały przyznane 
środki na sfinansowanie budo-
wy wałów przeciwpowodziowych 
w powiecie bieruńsko-lędzińskim.

Wybrany w listopadzie nowy 
Zarząd Powiatu dzięki swojej deter-

minacji i konsekwencji osiągnął zna-
czący sukces. Doprowadził do roz-
poczęcia realizacji inwestycji pn.: 
„Modernizacja i nadbudowa lewo-
stronnego obwałowania rzeki Wisły 
w Bieruniu-Czarnuchowicach…”.

Inspiratorem i inicjatorem pozy-
skania tych środków jest etatowy 
członek Zarządu Powiatu Kazimierz 
Chajdas, który cierpliwie i stanow-
czo realizuje program wyborczy  
„Porozumienie dla dobra Powiatu”, 
pełniąc jednocześnie funkcję pre-
zesa Porozumienia Powiatu Bieruń-
sko-Lędzińskiego. 

Już w tym roku, zaledwie  po 
dwóch miesiącach intensywnych 
spotkań i rozmów członków Zarządu 

Powiatu z przedstawicielami Rady 
Ministrów i pozostałych władz pań-
stwowych, rozpocznie się budowa 
wałów. Inwestycja będzie przebie-
gać etapowo z gwarancją na dalsze 
finansowanie w latach 2020-2021.

Działania na rzecz wzmocnienia 
bezpieczeństwa przeciwpowodzio-
wego powiatu bieruńsko-lędzińskie-
go rozpoczęła wizyta w Warszawie 
dn. 21.02.2019 r. u wicepremiera 
Jarosława Gowina, która odbyła się 
z udziałem posła Andrzeja Sośnie-
rza. 26.02.br odbyły się rozmowy 
starosty Bernarda Bednorza, etato-
wego członka Zarządu Kazimierza 
Chajdasa oraz przewodniczące-
go Komisji Gospodarki i Budżetu 

Marcina Kosmy z wiceminister 
Anną Moskwą i udziałem senatora 
Czesława Ryszki w Ministerstwie 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej, a 25 marca wcześniej-
sze ustalenia potwierdzone zostały 
podczas wizyty wicepremiera Jaro-
sława Gowina w biurze radnego 
Marcina Kosmy w Imielinie. Osta-
tecznie pismem z dnia 28 marca 
Zastępca Prezesa Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Pol-
skie Krzysztof Woś poinformował 
starostę i potwierdził, że zadanie 
pn. „Modernizacja i nadbudowa 
lewostronnego obwałowania rzeki 
Wisły w Bieruniu – Czarnuchowi-
cach od ujścia Przemszy (przejazd 

wałowy na wysokości posesji przy 
ul. Mielęckiego 82) do mostu w ulicy 
Warszawskiej (droga nr 44) wraz 
z odwodnieniem terenów zawala 
wałów rzeki Przemszy…” jest ujęte 
na liście zadań strategicznych do 
dofinansowania i planowanych do 
realizacji w pierwszej kolejności. 
Całkowita wartość zadania, na 
które przygotowano pełną doku-
mentację projektowo-wykonawczą, 
zamknie się kwotą 20,2 mln zło-
tych. Jej pierwszy etap za kwotę 5,5 
mln złotych zostanie zrealizowany 
jeszcze w 2019 r. rozpoczynając od 
tzw. „degolówki” w kierunku Potoku 
Goławieckiego i dalej. Zatem, czas 
start! < (K.Ch.)
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Są pieniądze na wały  
przeciwpowodziowe w powiecie!
5,5 miliona złotych na modernizację wiślanych wałów w 2019 roku – takie pieniądze z Warszawy przywiózł 
Zarząd Powiatu po swojej wizycie w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.   

1 marca 2019 r. odbyła się XLV 
sesja Zgromadzenia Ogólne-
go Śląskiego Związku Gmin 
i Powiatów. Uczestniczyło 
w niej 86 delegatów – prezy-
dentów, burmistrzów, wójtów, 
starostów (lub ich zastępców), 
reprezentujących 133 jednost-
ki samorządu terytorialnego 
woj. śląskiego.

Na sesji dokonano wyboru nowych 
władz Stowarzyszenia. Przewodni-
czącym Śląskiego Związku Gmin 
i Powiatów został wybrany na pięcio-
letnią kadencję Piotr Kuczera – Pre-
zydent Miasta Rybnika, który do tej 
pory pełnił funkcję Zastępcy Prze-
wodniczącego Związku. Do Zarzą-
du Związku obecnej ósmej kadencji 
został wybrany Starosta Bieruńsko-
Lędziński Bernard Bednorz.

W XLV sesji Zgromadzenia Ogól-
nego Śląskiego Związku Gmin 
i Powiatów gościnnie uczestniczyli: 
Andrzej Płonka – Prezes Zarządu 
Związku Powiatów Polskich, Staro-
sta Bielski oraz Kazimierz Karol-
czak – Przewodniczący Zarządu 

Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metro-
polii. 

Zgromadzenie Ogólne Związku 
przedyskutowało i przyjęło jedena-
ście stanowisk dotyczących istot-
nych dla regionu oraz samorządu 
lokalnego kwestii: ws. organizacji 
i finansowania systemu oświaty; 
systematycznego naruszania stabil-

ności finansowej samorządów lokal-
nych;  niezwłocznego wyjaśnienia 
sytuacji prawnej samorządów oraz 
przedsiębiorstw komunalnych jako 
odbiorców energii; stworzenia nowe-
go systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi; finansowania działań 
mających na celu likwidację niskiej 
emisji; wskaźników zatrudnienia 

pielęgniarek i położnych; prowa-
dzenia polityki mieszkaniowej po 
nowelizacji ustawy o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie Kodeksu cywilne-
go; propozycji ujęcia w sprawozdaw-
czości jst środków finansowych łożo-
nych przez samorządy na realizację 
zadań zleconych z zakresu admini-

stracji rządowej w związku z niewy-
starczającym poziomem dotacji celo-
wej na te zadania; potrzeby zmiany 
przepisów regulujących funkcjono-
wanie ochotniczych straży pożar-
nych; zasad i trybu przeprowadzania 
budżetu obywatelskiego po noweliza-
cji ustawy o samorządzie gminnym 
oraz zmiany ustawy o świadczeniach 
rodzinnych w zakresie przyznawania 
świadczeń pielęgnacyjnych. 

Ważkim tematem poruszonym 
podczas sesji Zgromadzenia Ogól-
nego była kwestia systematyczne-
go naruszania stabilności finanso-
wej samorządów lokalnych. Wska-
zano, że na przestrzeni ostatnich 
lat na gminy i powiaty nakładane 
są coraz większe obowiązki, bez 
zagwarantowania niezbędnych do 
ich wykonania środków finanso-
wych. Dlatego też zgromadzeni 
delegaci w przyjętym stanowi-
sku w tej sprawie zaapelowali do 
Rządu o podjęcie z odpowiednim 
wyprzedzeniem poważnej debaty 
na temat systemowych rozwiązań 
dotyczących finansów samorzą-
dów terytorialnych. <ZK

Wybór nowych władz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
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Poniedziałkowego wieczora imie-
lińska „Sokolnia” wypełniła się 
gośćmi uczestniczącymi w uroczy-
stości wręczenia „Clemensów”. To, 
że laureatami tradycyjnych Nagród 
Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego 
w Dziedzinie Kultury za rok 2018 są 
pisarz Czesław Ryszka i Bojszowska 
Orkiestra „Ponticello” było wiadomo 
nieco wcześniej, uroczyste wręcze-
nie nagród odbyło się 25 marca.

Clemensową uroczystość zaszczy-
ciło wielu ważnych gości z Wicepre-
mierem i Ministrem Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego Jarosławem Gowi-
nem na czele. W gali uczestniczyli  
senatorowie: Adam Gawęda, Krystian 
Probierz, posłanki: Izabela Kloc i Ewa 
Kołodziej oraz posłowie Andrzej Soś-
nierz i Marek Wójcik, licznie zgroma-
dzeni samorządowcy, radni powiato-

wi i gminni, laureaci „Clemensów” 
z ubiegłych lat prof. Julian Gembal-
ski i filmowiec Józef Kłyk – honorowi 
obywatele powiatu, duchowni, przed-
siębiorcy i przedstawiciele służb 

mundurowych. Na galę przybył Kon-
sul Honorowy Republiki Serbii Ranko 
Tomović i Dyrektor Katowickiego 
Oddziału IPN dr. Andrzej Sznajder. 
Byli obecni przedstawiciele miasta 

partnerskiego powiatu z Republiki 
Czeskiej, delegacji przewodniczył 
Burmistrz Uniczowa Radek Vincour. 
W uroczystości uczestniczyli także 
bliscy i przyjaciele nagrodzonych.

W związku z tym, że w przeciągu 
zaledwie kilku miesięcy odeszło, 
aż trzech laureatów „Clemensów”. 
Klemensowi Ścierskiemu, Janowi 
Czempasowi i Janowi Wieczor-
kowi poświęcono krótkie filmowe 
wspomnienie. Zmarłych laureatów 
uczczono minutą ciszy.

Tegoroczni laureaci odebrali 
nagrody z rąk Starosty Bieruńsko-
Lędzińskiego Bernarda Bednorza 
i Przewodniczącej Rady Powiatu 
Anny Kubicy, tradycyjnie przewo-
dzących uroczystości. Laudacje 
na cześć laureatów wygłosili prof. 
Bolesław Pochopień i Adam Żaak. 
Czesław Ryszka gości gali obdarzył 
swoją najnowszą książką, a Bojszow-
ska Orkiestra „Ponticello” zachwyci-
ła żywiołowym koncertem.

 < ZK

CLEMENS 
nam wszystkim najbliższy!

Oscar, Fryderyk, Clemens, wszystkie te wyróżnienia łączy renoma, prestiż i to, że są nagrodami 
przyznawanymi w dziedzinie kultury. Nasz powiatowy Clemens jest już pełnoletni, po raz pierwszy 
został wręczony w 2001 roku i jest nam wszystkim najbliższy!
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Takie motto przyświecało 
jubileuszowej konferencji 
zorganizowanej przez Powia-
towe Centrum Pomocy Rodzi-
nie (PCPR), które obchodziło 
dwudziestolecie działalności 
w powiecie bieruńsko-lędziń-
skim. Okolicznościowy wykład 
wygłosił dr Mirosław Wójcik, 
rektor senior Górnośląskiej 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
im. Kardynała Augusta Hlonda. 

W uroczystym spotkaniu uczest-
niczyli starosta bieruńsko-lędziń-
ski Bernard Bednorz wraz z Zarzą-
dem Powiatu, przewodnicząca 
Rady Powiatu Anna Kubica, radni 
powiatowi, przedstawiciele miej-
skich i gminnych ośrodków pomocy 
społecznej, instytucji, organizacji 
i stowarzyszeń przeciwdziałają-
cych wykluczeniom społecznym, 
wspierających rodziny i osoby nie-
pełnosprawne oraz kierownictwo 
i pracownicy PCPR w Lędzinach. 

Okolicznościowe spotkanie było 
okazją do podsumowań i podzięko-
wań skierowanych do kierownictwa 
i pracowników placówki. Doceniając 
wieloletnie starania i zaangażowa-
nie PCPR w poprawę życia naszej 
powiatowej społeczności składamy 
jej pracownikom najlepsze życzenia 
rocznicowe. <(Red)

Wsparcie, pomoc i opieka
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15 marca w Filharmonii Śląskiej 
w Katowicach odbyła się gala wrę-
czenia nagród w plebiscycie Dzien-
nika Zachodniego – Osobowość 
Roku 2018. Laur w kategorii Kultura 
otrzymała Joanna Figura z Lędzin, 
w kategorii Działalność Społeczna 
i Charytatywna została wyróżnio-
na Helena Magiera-Molendowska 

z Chełmu Śląskiego, pełniąca funkcję 
wiceprzewodniczącej Rady Powiatu, 
a w kategorii Samorządność i Spo-
łeczność Lokalna Agnieszka Wyder-
ka-Dyjecińska z Bierunia, wicestaro-
sta powiatu bieruńsko-lędzińskiego. 
Z dziennikarskiego obowiązku doda-
jemy, że laureatem w kategorii Biznes 
został Lucjan Uszok z Bojszów. <(R)

Panie górą!

19 marca w Pałacu 
Prezydenckim w Warszawie 
odbyła się uroczystość 
wręczenia certyfikatów 
XI Konkursu „Pracodawca 
Przyjazny Pracownikom”, 
w której wzięła udział dyrektor 
wyróżnionej w konkursie Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Imielinie, 
a jednocześnie przewodnicząca 
Rady Powiatu Anna Kubica.

Na konkurs “Pracodawca Przyja-
zny Pracownikom”, organizowany 
przez NSZZ „Solidarność” pod patro-
natem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, 
wpłynęło 36 wniosków, które komisja 
certyfikacyjna oceniała w zakresie 
przestrzegania prawa pracy, zawie-
rania układów zbiorowych pracy, 
zatrudniania pracowników na czas 
nieokreślony, uzwiązkowienia oraz 

funkcjonowania rady pracowników. 
Wybrano 22 laureatów, a wśród 
nagrodzonych znalazła się Szkoła 
Podstawowa nr 1 im. Powstańców 
Śląskich w Imielinie.

Celem konkursu jest promowanie 
pracodawców, którzy wyróżniają 
się w stosowaniu dobrych praktyk 
w zakresie przestrzegania przepi-
sów prawa pracy, w szczególności 
poprzez stabilność zatrudnienia, 
przestrzeganie zasad bezpieczeń-
stwa i higieny pracy oraz prawa do 
zrzeszania się w związki zawodowe. 
Kandydatów zgłaszają podstawowe 
jednostki organizacyjne „Solidarno-
ści”. 

Komisja certyfikacyjna szczególnie 
podkreśliła, iż: 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. 
Powstańców Śląskich w Imielinie to 
placówka oświatowa dynamicznie 

i nowocześnie zarządzana przez 
dyrektor Annę Kubicę. Szkoła liczy 
53 pracowników i 383 uczniów. 
Znakomita współpraca oparta na 
szacunku, życzliwości i wzajem-
nym zaufaniu to klucz do zdobycia 
zaszczytnego tytułu „Pracodawca 
Przyjazny Pracownikom”. Troska 
o pracowników, dbałość o nieustan-
ny rozwój kompetencji kadry a także 
o stabilność zatrudnienia idą w parze 
z wrażliwością na dobro ucznia. Pani 
Anna Kubica jest w opinii nauczycieli 
doskonałym menagerem i zarządcą 
szkoły oraz rzetelnym i cenionym 
w środowisku dyrektorem. Chęt-
nie podejmuje inicjatywę oraz nowe 
zadania, które wykonuje z dużym 
zaangażowaniem. Certyfikatem pla-
cówka możne posługiwać się przez 
okres trzech lat, od momentu jego 
przyznania. < (Red)

Pracodawca Przyjazny Pracownikom

26 marca odbył się w Wyższej 
Szkole Technicznej w Katowi-
cach Śląski Kongres Zawodowy 
zorganizowany przez wojewodę 
śląskiego i katowickie kurato-
rium we współpracy z MEN. 

Wydarzenie adresowane było prze-
de wszystkim do pracodawców, któ-
rzy licznie pojawili się na kongresie, 
a także do organów prowadzących 
szkoły, dyrektorów szkół, nauczycie-
li, doradców zawodowych i poradni 
psychologiczno-pedagogicznych. 
Jego celem było przedstawienie 
zmian w szkolnictwie branżowym, 
prezentacja potencjału szkół pro-
wadzących kształcenie zawodowe 
w regionie, a także podpisanie umów 
wiążących pracodawców ze szkoła-
mi oraz wyróżnienie wybranych pra-
codawców za współpracę i promocję 
kształcenia zawodowego. 

Kongres zgromadził ponad trzy-
sta osób, parlamentarzystów, pra-
codawców, reprezentantów jed-
nostek samorządu terytorialnego 
i placówek oświatowych. Uczest-

niczyli wojewoda śląski Jarosław 
Wieczorek, wicewojewoda Robert 
Magdziarz, kurator Urszula Bauer 
i sekretarz stanu w MEN Marze-
na Machałek, która przedstawiła 
idee i cele wprowadzanych zmian 
w kształceniu zawodowym. Powiat 
bieruńsko-lędziński reprezentowała 
wicestarosta Agnieszka Wyderka-
Dyjecińska.

Podczas kongresu wręczono 
wyróżnienia 14 pracodawcom, któ-
rzy podjęli współpracę ze szkołami 
województwa śląskiego w zakresie 
promocji i wspierania kształcenia 
zawodowego. W roku szkolnym 
2018/2019 w branżowych szkołach 
I stopnia, technikach i szkołach 
policealnych województwa ślą-
skiego kształci się uczniów w 142 
zawodach w około 30 branżach. 
Współpraca szkół z pracodawcami 
odbywa się poprzez m. in. tworze-
nie klas patronackich (na Śląsku 
zawarto już 272 umowy patrona-
ckie), realizację praktycznej nauki 
zawodu, czy organizowanie szkoleń 
branżowych dla nauczycieli. < (R)

Śląski Kongres Zawodowy
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DNI OTWARTE POWIATOWYCH SZKÓŁ

– Mamy rozmawiać o powiatowych 
szkołach, jednak na wstępie zapytam 
jak po kilku miesiącach, które upłynęły 
od wyborów, czuje się Pani w nowej roli 
wicestarosty powiatu bieruńsko-lędziń-
skiego?

– Dotąd pracowałam w oświacie. Etat 
w szkole, gdzie wszystko biegło według utar-
tych norm, ściśle określonych planem zajęć 
i wytycznymi, różni się diametralnie od pracy 
wicestarosty. Tu nieustannie trzeba być przy-
gotowanym na konieczność błyskawicznego 
podejmowania decyzji, działania pod presją 
czasu, poszukiwania nowych ścieżek.  

Cieszę się, że otrzymałam od starosty 
Bernarda Bednorza propozycję objęcia 
stanowiska jego zastępcy, a Rada Powiatu 
poparła tę decyzję w głosowaniu. Liczę na 
dobrą i zgodną współpracę. W moim prze-
konaniu, jedynie zgoda i często mozolne 
wypracowywanie kompromisów jest gwa-
rantem wspólnego sukcesu. Istotą samo-
rządu jest służba społeczeństwu, służba 
mieszkańcom powiatu bieruńsko-lędziń-
skiego. Trzeba mieć do niej powołanie, ale 
i odwagę aby ją podjąć .

– Pierwsza kobieta wicestarosta w historii 
powiatu, czuje Pani jakąś szczególną pre-
sję, a może to pomaga? 

– Lubię i potrafię rozmawiać z ludźmi, 
myślę że jest to moja silna strona, która bar-
dzo przydaje się i to nie tylko na tym stanowi-
sku, które teraz pełnię. Poza tym, współpra-
ca w mieszanym gronie układa się zawsze 
nieco inaczej. Jestem pewna, że mieszanka 
męskiego i żeńskiego czynnika, dwóch prze-
ciwstawnych i jednocześnie uzupełniających 
się pierwiastków w Zarządzie i w Radzie 
Powiatu będzie skutkować bardzo harmonij-
nym funkcjonowaniem i wyważonymi decy-
zjami. Szczególnej presji nie czuję, mam 

jednak poczucie ogromnej odpowiedzialności 
za sprawy, które mi powierzono, tj. oświatę, 
kulturę, wsparcie rodzin i osób niepełno-
sprawnych.      

– Zbliża się nabór, wszyscy zdają sobie 
sprawę z tego, że dojdzie do kumulacji ucz-
niów w szkołach, czego mogą się spodzie-
wać kandydaci do powiatowych placówek 
oświatowych?

– Szkoły ponadpodstawowe w powiecie 
bieruńsko-lędzińskim to liceum, techni-
ka i szkoły branżowe. Podejmujemy wraz 
z dyrektorami LO w Bieruniu, PZS w Bieruniu 
i PZS w Lędzinach szereg działań zmierzają-
cych do tego, aby młodzież nabywała coraz 
to lepszych kwalifikacji i była jak najlepiej 
przygotowana do podjęcia studiów. Na każde-
go ucznia, który zechce się w kształcić w jed-
nej z naszych szkół czeka bardzo dobra baza 
lokalowa, nowoczesne warsztaty i pracownie, 
m.in. gastronomiczna, grafiki komputerowej, 
przyrodnicza z systemem obrazowania w 3D, 
robotyki, elektryki i mechaniki, kuźnia i pra-
cownia obróbki CNC. Nasze szkoły wyposa-
żone są w biblioteki, czytelnie, a nawet kąci-
ki relaksacyjne czy pracownie biofeedback. 
Każda szkoła dysponuje wielofunkcyjnym 
boiskiem „Orlik” oraz halami sportowymi 
i siłowniami.

Rekrutacja do szkół w tym roku jest wyjąt-
kowa. Uczniowie będą mieli do wyboru różne 
drogi kształcenia – dla absolwentów podsta-
wówek będą to 4-letnie liceum, 5-letnie tech-
nikum i 3-letnie szkoły branżowe I stopnia. 
Absolwenci gimnazjów będą mogli ubiegać 
się o przyjęcie do 3-letnich liceów, 4-let-
nich techników i 3-letnich szkół branżowych 
I stopnia.

LO w Bieruniu, PZS w Bieruniu i PZS 
w Lędzinach przygotowały szeroką ofertę 
edukacyjną dla obydwu grup absolwentów. 
Rekrutacja rozpocznie się już 13 maja. Każdy 

zainteresowany może dowiedzieć się szcze-
gółów dotyczących procedur rekrutacyjnych 
do poszczególnych typów szkół na ich stro-
nach internetowych: www.lobierun.edu.pl; 
www.pzsbierun.pl; www.pzsledziny.org. Mogę 
bez cienia wątpliwości zapewnić, że nasze 
szkoły są dobrze przygotowane do rekrutacji 
obydwu grup kandydatów. 

– Lekcje to nie wszystko, na co jeszcze 
mogą liczyć przyszli uczniowie powiato-
wych szkół? 

– Szkoły dbają o rozwój indywidualnych 
zainteresowań każdego ucznia. Stąd, nauczy-
ciele i dyrektorzy naszych placówek oświa-
towych starają się zadbać o bogatą ofertę 
zajęć dodatkowych, kół zainteresowań i zajęć 
sportowych. Należą do nich między innymi: 
robotyka, badminton, samoobrona, a nawet 
skoki spadochronowe. Są również wyjazdy 
edukacyjne, zagraniczne praktyki i między-
narodowe projekty np. Erazmus. Dla mnie 
jednak, najważniejsze jest bezpieczeństwo! 
W naszych powiatowych szkołach młodzież 
może czuć się bezpiecznie, jest zaopieko-
wana, może zawsze liczyć na bezpośrednie 
wsparcie nauczycieli, pedagoga, czy psycho-
loga. 

– Ostatni gimnazjaliści kończą szkołę 
równocześnie z pierwszymi absolwentami 
ośmioletnich podstawówek, pomimo tego 
zderzenia roczników powiat nie zanie-
dbuje promocji swoich szkół. Dlaczego 
i czego w tym zakresie należy się spodzie-
wać?  

– Podczas spotkań z rodzicami i z ucz-
niami w marcu i kwietniu w szkołach pod-
stawowych w naszym powiecie, wielu rodzi-
ców podkreślało, dobrą jakość kształcenia 
i wyposażenia naszych szkół. To prawda, 
każda z powiatowych placówek szkolnych 

osiąga bardzo dobre wyniki, wysoką zda-
walność matury i egzaminów zawodowych, 
a powiat nieustannie inwestuje znaczne 
środki finansowe w nowe pracownie i war-
sztaty. Bo przecież inwestycja w ucznia to 
inwestycja w przyszłość. Podstawą rozwoju 
każdego regionu są wykształceni i kreatywni 
mieszkańcy.

Wysoka frekwencja podczas wiosennych 
spotkań potwierdza jak ważny jest temat 
rekrutacji tego roku, a bezpośredni kontakt 
rodzica i ucznia z dyrektorami naszych szkół, 
pracownikami Wydziału Edukacji Starostwa 
Powiatowego i ze mną osobiście, pomaga roz-
wiać wątpliwości i rozwiązać problemy. Przed 
nami wiosenne dni otwarte w szkołach, które 
odbędą się 22, 23 i 31 maja, na które serdecz-
nie zapraszam. 

– Zbliżają się święta, czego chciałaby Pani 
życzyć naszym czytelnikom na Wielkanoc? 

 Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej 
Nocy pragnę złożyć życzenia radosnych, spo-
kojnych świąt, spędzonych w ciepłej atmo-
sferze w gronie najbliższych. Niech nadcho-
dzący czas obfituje we wspólne dzielenie się 
dobrem i … tylko dobrem! <

Z wicestarostą powiatu bieruńsko-lędzińskiego

Agnieszką Wyderką-Dyjecińską
rozmawia Zdzisław Kantor

Liceum Ogólnokształcące 
im. Powstańców Śląskich w Bieruniu  
www.lobierun.edu.pl

Powiatowy Zespół Szkół 
w Lędzinach
www.pzsledziny.org

Powiatowy Zespół Szkół 
w Bieruniu 
www.pzsbierun.pl
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Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (OREW) roz-
począł swoją działalność w 2005 roku w Lędzinach. OREW funk-
cjonuje w strukturach Caritas Archidiecezji Katowickiej – Ośrodek 
Błogosławiona Karolina w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 6. 

OREW powstał w odpowiedzi na potrzeby osób niepełnosprawnych 
z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Obecnie obowiązek szkolny 
i obowiązek nauki realizuje 15 uczniów w grupach edukacyjno-terapeu-
tycznych oraz rewalidacyjno-wychowawczych. Kameralność OREW jest 
jego ogromnym atutem, gdyż pozwala na bardzo zindywidualizowane 
formy oddziaływań terapeutycznych. Specjaliści OREW znają potrzeby 
i problemy wszystkich wychowanków, dlatego dynamicznie i na bieżąco są 
w stanie na nie reagować. 

Siedziba OREW-u pozwala na dostosowanie prowadzonych działań 
i terapii adekwatnie do potrzeb niepełnosprawnych wychowanków. Pla-
cówka dysponuje odpowiednio wyposażonymi salami zajęć edukacyjnych 
oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Do dyspozycji wychowanków 
jest duża jadalnia, w której podawane są cateringowe obiady. Sala reha-
bilitacyjna wyposażona jest w sprzęt do Integracji Sensorycznej (SI), 
wannę do hydromasażu czy kombinezony DUNAG. W Sali Doświadczania 
Świata (SDŚ) wychowankowie mogą korzystać z łóżka wodnego, domku 
lustrzanego projektora Magiczny Dywan, światłowodów oraz innych 
licznych urządzeń i pomocy do stymulacji sensorycznej. Profesjonalnie 
wyposażone gabinety logopedy i psychologa oraz sala do chromoterapii 
są dodatkowymi atutami placówki. Wychowankowie OREW uczestniczą 
także w cotygodniowych zajęciach z hipoterapii, kynoterapii i muzyko-
terapii. Raz w miesiącu jadą na zajęcia biblioterapii, umuzykalniające 
oraz do groty solnej. W pracy rewalidacyjnej w OREW wykorzystywane 
są sprawdzone metody pracy m.in. Ruch Rozwijający Weroniki Scher-
borne, metoda Program Aktywności Knilll’ów, Sala Doświadczania Świa-
ta, Kinezjologia Edukacyjna Dennisona, metoda Felicji Affolter, Klanza, 
terapia ręki, stymulacja polisensoryczna, komunikacja alternatywna 
i wspomagająca – AAC, glottodydaktyka, Makaton, rehabilitacja indywi-
dualna oparta m.in. o elementy terapii SI, kombinezony Dunag, kinesio-
taping i wiele innych dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka 
z niepełnosprawnością. 

Podstawą przyjęcia do OREW jest orzeczenie z publicznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej do kształcenia specjalnego – dla uczniów 
z niepełnosprawnością sprzężoną na zajęcia edukacyjno-terapeutyczne 
oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – dla 
wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim na 
zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Zespół Wychowawczy składający się 
z wykwalifikowanych nauczycieli i specjalistów opracowuje dla każdego 
ucznia indywidualny program, dostosowany do jego potrzeb i możliwości. 
Wszystkie działania podejmowane w ramach zajęć edukacyjnych, rewali-
dacyjnych czy z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wspierają 
indywidualny rozwój dzieci, a treści edukacyjne i rewalidacyjne wzajemnie 
się przenikają lub uzupełniają.<OReW

Ośrodek 
Rehabilitacyjno-
Edukacyjno-
Wychowawczy

stypendia miesięczne - 250 zł netto na miesiąc dla każdego ucznia 
nagrody roczne - 1 000 zł netto dla ucznia osiągającego 
dobre wyniki w nauce 
możliwość realizacji praktyk zawodowych pod opieką doświadczonych 
pracowników PGG
gwarancja zatrudnienia w PGG
Pierwszy krok w PGG - plan rozwoju dla absolwentów szkół:
- nagroda na zakończenie szkoły dla stypendystów 5 000 zł
- program mentoringowy skierowany do pracowników nowoprzyjętych
Benefity dla stypendystów i pracowników PGG S.A.

Kształcenie ze wsparciem 
Polskiej Grupy Górniczej S.A.

w szkole branżowej lub technikum, 
w zawodzie: górniczym, elektrycznym, 
mechanicznym lub innym niezbędnym 
dla funkcjonowania nowoczesnego 
górnictwa m.in. automatyk, 
mechatronik, teleinformatyk.

Dobry start 
z PGG

Program stypendialny dla uczniów szkół branżowych
i techników wraz z gwarancjami zatrudnienia

Rok szkolny 2019/2020

Polska Grupa Górnicza S.A. laureatem 
konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”  2018 r.  
za kompleksową ofertę edukacyjną, adresowaną 
do obecnych i przyszłych pracowników.  

Kontakt z PGG:
Departament Wsparcia HR
T: (32) 757 26 87
T: (32) 757 20 58, 757 21 39
Szczegółowych informacji udziela również 
Sekretariat Twojej Szkoły.

Polska GruPa Górnicza s.a. wsPółPracuje  
W ZaKResie pROgRamóW stypendialnyCh  
z Powiatowym zesPołem szkół w Bieruniu  
oraz Powiatowym zesPołem szkół w lędzinach
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18 marca w Sali Audytoryjnej 
Muzeum Śląskiego w Katowi-
cach, wojewoda śląski i mar-
szałek województwa śląskiego 
przedstawili listę przedsię-
wzięć, które zostaną zreali-
zowane w ramach obchodów 
100-lecia wybuchu Powstań 
Śląskich.

W wydarzeniu uczestniczyli pod-
sekretarz stanu w kancelarii prezy-
denta RP Wojciech Kolarski, wicemi-
nister energii Grzegorz Tobiszowski, 
parlamentarzyści, przedstawiciele 
służb mundurowych,  reprezentanci 
jednostek samorządowych, organi-
zacji i instytucji zaangażowanych 
w obchody. Powiat reprezentował 
starosta bieruńsko-lędziński Ber-
nard Bednorz.

Obchody 100-lecia wybuchu 
Powstań Śląskich zostały objęte 
Patronatem Narodowym Prezyden-
ta RP Andrzeja Dudy, który skiero-
wał okolicznościowy list do organi-
zatorów i uczestników spotkania. 

Przyczyny, skutki oraz prze-
bieg Powstań Śląskich przybliżył 

zebranym prof. Zygmunt Woźnicz-
ka, historyk Uniwersytetu Śląskie-
go w Katowicach. Podczas kon-
ferencji został zaprezentowany 
film oraz logo promujące obchody. 
Uczestnicy poznali także propo-
zycje najważniejszych wydarzeń, 
które w ramach obchodów organi-
zowane będą w tym roku. Zapla-
nowano m.in. defiladę wojskową 
w rocznicę śmierci Wojciecha Kor-
fantego, nocne zwiedzanie gmachu 
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
widowiska muzyczne, imprezy 
sportowe oraz mobilne wystawy. 
Pełna lista przedsięwzięć znaj-
duje się na stronie internetowej:  
powstania.slaskie.pl. Powiat bie-
ruńsko-lędziński planuje uczcić 
Powstania Śląskie m. in. okolicz-
nościową wystawą. < Red  

Zainaugurowano 
obchody 100-lecia 
powstań śląskich 

Sygnalizacja na skrzyżowaniu 
przy „Łowieckiej” w Bojszo-
wach staje się faktem

Do końca czerwca 2019 roku 
- po wielu latach starań - zostaną 
w końcu zainstalowane światła na 
skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 
DW 931 z drogami powiatowymi ul. 
Jedlińską i ul. Gaikową w Bojszo-
wach. Zarząd Dróg Wojewódzkich 
rozstrzygnął przetarg na zabudowę 
świateł w Bojszowach. To kolejna 
sygnalizacja na tej drodze wywalczo-
na przez samorządy (wcześniej była 
to uratowana przed rozbiórką syg-
nalizacja tymczasowa w Ścierniach, 
którą przed demontażem solidarnie 
uratowali włodarze powiatu i gminy 
Bieruń, wykupując ją od wykonawcy 
za 110.000 złotych).

Przyszła kolej na skrzyżowanie 
w Bojszowach przy „Łowieckiej”, 
cieszące się złą sławę w związku 
z licznymi wypadkami komunika-
cyjnymi. Dochodziło tam regularnie 
do wypadków samochodowych, m.in 
z udziałem tira i autobusów. Budowa 
tej sygnalizacji, co należy podkreślić, 
to przede wszystkim efekt starań 
samorządów powiatowego i gminy 
Bojszowy, listów, petycji, a w szcze-
gólności skutecznych działań Powia-
towej Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku, której przewodniczącym 
ustawowo jest starosta, zaś człon-
kami komendant policji, komendant 
PSP, przedstawiciele wszystkich 
gmin powiatu oraz szefowie proku-
ratur tyskiej i mysłowickiej. To na 

ostatnim jej posiedzeniu, w listopa-
dzie ubiegłego roku, Komisja po raz 
kolejny zaapelowała do zarządcy 
drogi, czyli zarządu województwa 
śląskiego, o pilną interwencję.

Analiza niebezpiecznych zdarzeń 
na tej drodze wojewódzkiej potwier-
dziła, że w ostatnich latach doszło 
na niej do największej ilości śmier-
telnych wypadków w powiecie. To ta 
droga najbardziej pogarszała powia-
towe statystyki policyjne w zakresie 
bezpieczeństwa drogowego. Szcze-

gólnie w ostatnim okresie, w związ-
ku z rosnącym nasileniem ruchu 
na tej drodze wojewódzkiej, zwięk-
szyła się radykalnie ilość zdarzeń, 
których skutki są coraz bardziej 
tragiczne. W wyniku wypadków 
rośnie liczba poszkodowanych 
uczestników ruchu drogowego. Nie 
bez znaczenia pozostaje również 
fakt znacznych szkód materialnych 
oraz kosztów ponoszonych przez 
służby ratownicze usuwające skut-
ki tych zdarzeń. < BB  

Powiat bardziej bezpieczny Centrum Usług Społecznych 
coraz bliżej!

Wiosenna pogoda sprzyja pracom budowlanym. Roboty przy CUS prze-
biegają zgodnie z przyjętym harmonogramem. Na koniec lutego budynek 
był już w tz. stanie surowym zamkniętym, a w marcu przystąpiono do 
robót wykończeniowych. Zamontowano windy towarowe i osobowe oraz 
wszystkie niezbędne przyłącza wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrze-
wania i energetyczne. Ponadto, rozpoczęto prace związane z zagospoda-
rowaniem terenu wokół rewitalizowanego gmachu. < ms

4 kwietnia br. w Starostwie 
Powiatowym w Bieruniu odbyło się 
spotkanie warsztatowe nt. dobrych 
praktyk w ramach organizacji pomo-
cy psychologiczno-pedagogicznej 
w szkołach. Spotkanie zostało 
zainicjowane przez wicestarostę 
powiatu – Agnieszkę Wyderkę-
Dyjecińską. W warsztatach uczest-
niczyli dyrektorzy, wicedyrektorzy, 
pedagodzy, psycholodzy ze szkół 

podstawowych oraz ponadpodsta-
wowych znajdujących się na terenie 
powiatu bieruńsko-lędzińskiego.  

Tematem przewodnim spotkania 
były wybrane aspekty organizacji 
pomocy psychologiczno-pedago-
gicznej w szkołach, ze szczególnym 
uwzględnieniem pomocy udziela-
nej uczniom niepełnosprawnym, 
w związku z ogłoszeniem roku 2019 
przez Radę Powiatu Rokiem Osób 

Niepełnosprawnych i Starszych. 
Szczegółowo zagadnienia te omó-
wiła dyrektor Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej w Bieruniu Agata 
Nowińska. Kwietniowe warsztaty 
były już kolejnymi z cyklu spotkań 
zapoczątkowanych przez władze 
powiatowe w ramach współpra-
cy podejmowanej na płaszczyźnie 
gminy – powiat, szkoły podstawowe 
– szkoły ponadpodstawowe. < e 

O dobrych praktykach w ramach organizacji  
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach 
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3 i 4 kwietnia br. w Warszawie 
odbyło się XXV Zgromadzenie Ogól-
ne Związku Powiatów Polskich, 
w który uczestniczył starosta Ber-
nard Bednorz. W dwudniowym 
porządku obrad znalazły się spra-
wozdanie z wykonania budżetu ZPP 
za miniony rok, uchwała dotyczą-
ca wysokości i terminu płatności 
składek członkowskich, budżetu 
na rok bieżący, zmiany Statutu 
oraz dyskusja programowa. Drugi 
dzień obejmował panel dyskusyjny 
dotyczący partnerstwa publiczno-
prywatnego, Strategii finansowania 
szpitali poprzez środki Narodo-
wego Funduszu Zdrowia na lata 
2019-2023 oraz spraw bieżących 
istotnych dla samorządów powiato-
wych. Gośćmi gali byli ministrowie, 
posłowie i senatorowie oraz twórcy 
powiatowej ustawy samorządowej 
m.in. prof. Irena Lipowicz i prof. 
Jerzy Stępień.  

Obrady połączone były z obcho-
dami 20-lecia Związku oraz wręcze-
niem wyróżnień laureatom Ogólno-
polskiego Rankingu Gmin i Powia-
tów za 2018 r. Związek Powiatów 
Polskich został powołany do funk-
cjonowania po reaktywacji powiatów 
na administracyjnej mapie Polski 
w 1998 r. Właśnie mija dwudziesta 
rocznica jego powstania. W związ-
ku z powyższym wręczono nagrody 
i wyróżnienia organizacjom i oso-
bom, które zasłużyły się w pracy na 
rzecz samorządów powiatowych, 
a także od wielu lat współpracują 
ze ZPP. Starosta Bernard Bednorz 
przekazał gratulacje z okazji 20-
lecia istnienia ZPP w imieniu nowe-
go Przewodniczącego Śląskiego 
Związku Gmin i Powiatów Piotra 
Kuczery – prezydenta Rybnika oraz 
odebrał pamiątkową statuetkę z rąk 
Prezesa Zarządu Związku Powiatów 
Polskich Andrzeja Płonki.<R     

    

XXV Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

to Bezkonkurencyjna droGa 
Powiatowa – aBsolutnie! 

Mowa tu o ulicy Osada w Chełmie Śląskim. 
W rok 2019 na drogach powiat wszedł moc-
nym akcentem. Po prawie półtora roku, gdyż 
tę inwestycję rozpoczęła jeszcze poprzednia 
powiatowa rada, została ukończona chyba 
jedna z piękniejszych (jeśli to właściwe 
słowo) powiatowych inwestycji  drogowych, 
czyli przebudowa ulicy Osada w Chełmie 
Śląskim. Szeroka, równa i z wygodną ścież-
ką pieszo-rowerową z czerwonego asfaltu. 
Przed przebudową droga ta miała bardzo 
lichy asfalt i niespełna 3,5 m szerokości. Była 
to z pewnością najgorsza droga powiatowa. 
Obecnie sama jezdnia jest szeroka na sześć 
metrów. Koszt zakończonego I-go etapu inwe-
stycji to wydatek ponad 3.750.000 złotych, 
z czego milion wyłożyła Gmina Chełm Śląski. 
Do pełnego efektu brakuje jeszcze ponad  500 
mb drogi i 700 mb ścieżki.  Zakończenie całej 
inwestycji jest planowane po uruchomieniu 
środków rządowych w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych w 2020 roku i pojawie-
niu się możliwości sfinansowania tego zada-
nia za pomocą dotacji z budżetu państwa. Ta 
nieco odległa perspektywa niestety wiąże się 
ze stale rosnącymi koszty inwestycji drogo-
wych (od 2015 r. koszty realizacji robót dro-
gowych wzrosły o ok. 70%).

UliCa panCeRniaKóW 
w Bojszowach – roBimy! 

W bieżący rok powiat wkroczył z jedną 
tylko zaplanowaną przez poprzednią radę 
powiatu inwestycją drogową, tj. przebudową 
drogi powiatowej ul. Pancerniaków w Bojszo-
wach – to krótki niespełna 800 m odcinek 
drogowy. Plany przewidywały również prze-
budowę ul. Dąbrowa (o zbliżonej długości 773 
mb). To ten sam ciąg drogowy, ale gmina Boj-

szowy, mimo wstępnych deklaracji, nie była 
w stanie dołożyć środków własnych do tych 
z powiatowej puli. 28 września 2018 r. powiat 
zabezpieczył własne środki w wysokości 1,5 
mln złotych i złożył wniosek na dofinanso-
wanie ww. drogi w ramach „starego” rządo-
wego programu tzw. „schetynówek”. Dzisiaj 
brak jeszcze ostatecznej decyzji, potwier-
dzającej, że inwestycja otrzyma zewnętrzne 
dofinansowanie, gdyż znajduje się ona na 
18. miejscu listy rankingowej w wojewódz-
twie śląskim, a dofinansowanie ma otrzymać 
15. zadań inwestycyjnych. Jeśli jednak po 
przetargach będą oszczędności, kolejni na 
liście mogą liczyć na wnioskowane środki 
pieniężne. Nauczeni złym doświadczeniem 
roku 2015 (wówczas do zatoki autobusowej 
przy ul. Barwnej na Świerczyńcu zabrakło 
jedynie 14.000 złotych, przy budżecie inwe-
stycyjnym 400.000 zł), kiedy Zarząd Powia-
tu był zmuszony unieważnić postępowanie 
przetargowe i powtórnie ogłosił dwa kolejne 

przetargi, a każdy niestety był droższy już 
o ponad 100.000 złotych, tym razem Zarząd 
Powiatu już z początkiem marca ogłosił 
przetarg na ul. Pancerniaków. Decyzja ta 
okazała się strzałem w dziesiątkę. Pięć zło-
żonych ofert oscylowało od 2,14 mln zł do 
3,27 mln złotych (różnica w ofertach wynosi-
ła 1,14 mln zł, czyli ponad 50%). Mimo braku-
jących 614.000 zł Rada Powiatu na wniosek 
Zarządu na Nadzwyczajnej Sesji 8 kwietnia 
br. dołożyła brakujące środki i tym samym 
inwestycja do której powiat podchodził od 
2016 roku ostatecznie ruszyła. Obejmuje ona 
przebudowę jezdni na długości 801 m (sze-
rokość pasa ruchu 3 m), przebudowę pobo-
cza po prawej stronie na chodnik (szerokość 
2 m) o długości 801 m, przebudowę po obu 
stronach jezdni zjazdów indywidualnych 
zlokalizowanych w pasie drogowym, budowę 
dwóch zatok autobusowych oraz przebudo-
wę skrzyżowania z ul. Brzozową i ul. Dąbro-
wa. Ponadto w ramach zadania wykonana 

zostanie kanalizacja deszczowa, wpusty 
kanalizacji zlokalizowane będą w całości 
w jezdni drogi. Na odcinku tym zainstalowa-
ny zostanie również „fotoradar edukacyjny”. 
Planowane zakończenie robót to lipiec 2019 
roku.

koncePcja PrzeBudowy 
Przejazdu kolejoweGo  
na hołdunowie – coraz 
Bardziej realna!

To, że przejazd kolejowy w ciągu ulicy 
Hołdunowskiej w Lędzinach jest największą 
uciążliwością miasta wiedzą wszyscy, ale nikt 
do tej pory, tak jak obecny Zarząd Powiatu, 
nie pochylił się nad tym tematem dogłębnie.  
Podobnie jak przy poprzednich inwestycjach 
już w grudniu powiat zabezpieczył pierwsze 
środki na znalezienie rozwiązania wspomnia-
nego problemu. Na wniosek członka Zarządu 
Powiatu Jerzego Mantaja, nowego radnego 
z Lędzin, rozpoznano ewentualne możliwości 
w tym zakresie. W grę wchodzi jedynie budo-
wa wiaduktu i towarzyszącej mu mini-obwod-
nicy. Przedstawiona na Zarządzie Powiatu 
w kwietniu przez projektanta Bartosza Kuder-
skiego (opracowującego koncepcję na zlece-
nie miasta Lędziny) propozycja rozwiązania 
nowego układu komunikacyjnego okazała się 
najlepsza, gdyż może powstać bez wyburzeń, 
po gruntach gminnych, powiatowych i Skar-
bu Państwa. W uzgadnianiu koncepcji z pro-
jektantem uczestniczył Zarząd Powiatu oraz 
wiceprzewodniczący Rady Powiatu z Lędzin 
Marek Spyra. Więcej o szczegółach koncepcji 
w następnym numerze informatora po uzgod-
nieniach z władzami Lędzin i zaopiniowa-
niu rozwiązania przez Komisję Gospodarki 
i Budżetu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego. 
Po tych opiniach wszystko wskazuje na to, że 
wkrótce rozpocznie się projektowanie powia-
towego zakresu tej inwestycji. <Zp

Nasze drogi powiatowe, nowości 
i najbliższe plany…
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Prezes Urzędu Komunikacji Elek-
tronicznej (UKE) rozpoczął kampa-
nię informacyjną dotyczącą jakości 
połączeń w sieciach operatorów tele-
fonii komórkowych, czyli tzw. zasię-
gu sieci. W skierowanym do Rzecz-
nika Konsumentów piśmie z dnia 
21.03.2019 r., Dyrektor Delegatury 
UKE w Siemianowicach Śląskich 
poinformował, iż używanie wzmac-
niaczy GSM, samowolnie zainsta-
lowanych przez osoby fizyczne jest 
niezgodne z prawem, gdyż użytko-
wane są bez pozwolenia radiowe-
go. Powodują one zakłócenia pracy 
innych urządzeń radiowych (w tym 
stacji bazowych i samych telefonów 

komórkowych). Zakłócenia spowo-
dowane przez wzmacniacze GSM 
instalowane bez pozwolenia, mogą 
skutkować brakiem możliwości 
połączenia z numerami alarmowymi 
(m.in. 112, 997, 998) w przypadku 
zagrożenia zdrowia lub życia. Pre-
zes UKE zaznacza, że wzmacniacze 
sygnału telefonii komórkowej mogą 
być użytkowane wyłącznie przez 
przedsiębiorców telekomunikacyj-
nych. UKE apeluje, aby w przypadku 
problemów z zasięgiem, nie instalo-
wać samowolnie wzmacniaczy syg-
nału GSM, tylko zgłosić się do właś-
ciwego operatora, który pomoże je 
legalnie rozwiązać. 

INFORMACJA PREZESA URZĘDU 
KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ  

Więcej informacji na portalu UOKiK: 
www.ukw.gov.pl/szkodliwe wzmacniacze GSM, 

bądź w UKE pod nr tel. 22 330 40 00.

PRAWO JAZDY 
BEZ ADRESU ZAMIESZKANIA 
JEGO POSIADACZA!

4 marca 2019 r. weszło w życie 
rozporządzenie Ministra Infra-
struktury z dnia 25 lutego 2019 
r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie wzorów dokumentów 
stwierdzających uprawnienia do 
kierowania pojazdami. Nowy doku-
ment prawa jazdy nie zawiera adre-
su zamieszkania jego posiadacza. 
Jednocześnie rozporządzenie zwal-
nia z obowiązku wymiany prawa 
jazdy w przypadku zmiany miejsca 
zamieszkania, a także w przypad-
ku administracyjnej zmiany nazwy 
ulicy. Wszystkie dotychczas wyda-

ne „plastikowe” prawa jazdy pozo-
stają ważne do czasu upływu wska-
zanego w nich terminu ważności. 
Dotychczas wydane dokumenty nie 
podlegają obowiązkowej wymianie 
nawet w przypadku zmiany umiesz-
czonego na nich adresu zamieszka-
nia. 

Obecnie dokument musimy 
wymienić, gdy zmieniliśmy imię lub 
nazwisko, ważność straciła katego-
ria prawa jazdy lub sam dokument. 
Obowiązkowa wymiana praw jazdy 
wydanych przed 4 marca 2019 roku 
planowana jest na lata 2028–2033.

uPrzejmie inFormujemy, Że starostwo Powiatowe w Bieruniu 
oraz wydział komunikacji w lędzinach 

2 maja Br. BędĄ nieczynne
dzieŃ ten zostanie odPracowany 13 kwietnia Br. (soBota)

Orły 
Polskiego 
Samorządu 
2019

Decyzją Ogólnopolskiej Federa-
cji Przedsiębiorców i Pracodawców 
– Przedsiebiorcy.pl, powiat bieruń-
sko-lędziński został nominowany 
do Nagrody Specjalnej „Powiat 30-
lecia Wolności RP”, a starosta Ber-
nard Bednorz do nagrody specjalnej 
Starosta Roku 2019.

Nagroda, przyznawana od 11 lat,  
jest symbolem sukcesu i synoni-
mem najwyższej jakości polskich 
samorządów, jest zarazem inspi-
racją i wzorem dla innych, a także 
motywacją do dalszego rozwoju. 
Tytuł Najlepszy Starosta Roku 2019 
to tytuł przyznawany włodarzom, 
których wkład pracy i zaangażowa-
nie przyczynia się do rozwoju same-
go powiatu i przekłada się na lepsze 
warunki życia mieszkańców.

Nagrody będą przyznawane 
w ramach jubileuszowego Ogólno-
polskiego Plebiscytu „Orły Polskie-
go Samorządu – 30 lecie Wolności 
RP” podczas gali wręczenia nagród 
14 czerwca 2019 r. Więcej w następ-
nym wydaniu powiatbl.pl <KZ

 „Zwyczaje i obrzędy świątecz-
ne dawniej i dziś w bieruńskich 
rodzinach” – nowa książka dr Anny 
Marii Początek to 16. już publika-
cja naszego lokalnego wydawcy 
Stowarzyszenia Rozwoju Zawodo-
wego Śląska i Małopolski, laure-
ata Nagrody Starosty Bieruńsko-
Lędzińskiego w Dziedzinie Kultury 
Pro Publico Bono’ 2017. Stowarzy-
szenie po raz kolejny przyczynia 
się do utrwalenia tego, co bliskie 
jest sercu każdego mieszkańca 
naszego powiatu bieruńsko-lędziń-
skiego. 

Tym razem chodzi o utrwala-
nie dla przyszłych pokoleń lokal-
nych zwyczajów i obrzędów, które 
zostały spisane przez bieruńską 
regionalistkę. Ufamy, że to opra-
cowanie trafi do rąk czytelników 
nie tylko po to, aby mogli na chwi-
lę powrócić do czasów niejedno-
krotnie dawno minionych, ale aby 
współczesne pokolenie zrozumia-
ło potrzebę pielęgnowania trady-
cji swoich rodziców i dziadków. 
Zachęcam do lektury.<R

WYDANE – PRZECZYTANE
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Pod honorowym patronatem Sta-
rosty Bieruńsko-Lędzińskiego Ber-
narda Bednorza i Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Katowice Stanisława 
Jeziorańskiego w sobotę odbyło się 
wiosenne sadzenie drzew na dział-
kach leśnych po wyrębie w góre-
ckim lesie w Lędzinach. 

Przeznaczone dla wszystkich 
chętnych radosne spotkanie z natu-
rą rozpoczęło się o godz.11:00 przy 
leśnym punkcie przystankowym 
katowickiego nadleśnictwa przy 
ul. Jagiellońskiej. Sadzono dęby 
i jodły przygotowane przez leś-
ników. W namiocie wystawowym 
Nadleśnictwa Katowice udostępnili 
oni materiały edukacyjne wiążące 
się z gospodarką leśną i przepro-
wadzili quiz z nagrodami „Zgadnij 
jakie to drzewo”. Powiat na swoim 
stoisku namiotowym eksponował 
m.in. budki lęgowe dla ptaków, 
które po zakończeniu ekspozycji 
zostały zawieszone na okolicz-
nych drzewach. Goście i uczestni-
cy pikniku otrzymali również naj-
nowsze książki Czesława Ryszki 
oraz Anny Początek. Tradycyjnie 
dopisała pogoda. Po wyczerpują-
cym „kopaniu dołków” na wszyst-
kich uczestników czekały: ognisko, 
leśne gawędy, harcerskie piosenki, 
kiełbaski, kawa i herbata. W sadze-
niu lasu, pod czujnym okiem i opie-
ką leśników, poza organizatorami 
uczestniczyli również członkowie 
Zarządu Powiatu oraz przewod-
nicząca i wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Anna Kubica i Marek 
Spyra, który przybył wraz ze swoi-
mi pociechami.

Z grona zaproszonych gości 
i samorządowców obecna była 
również burmistrz Lędzin Krysty-
na Wróbel, poseł Andrzej Sośnierz 

oraz liczne grono harcerzy, stra-
żaków, młodzieży szkolnej oraz 
dorosłych mieszkańców powiatu 
z dziećmi. Organizatorzy serdecz-
nie dziękują wszystkim uczestni-
kom tego ważnego proekologicz-
nego przedsięwzięcia i stworzenie 
bardzo dobrej atmosfery, która 
towarzyszyła wspólnemu odtwa-
rzaniu lędzińskiego lasu. To trwa-
ły ślad, który zostawią potomnym. 

To kolejna inicjatywa skierowana 
do naszej powiatowej społecz-
ności, zachęcająca do czynienia 
rzeczy nietuzinkowych, może cza-
sami nieco zapomnianych – jak 
wspólne sadzenie lasu, ale mobi-
lizujących i integrujących lokal-
ną społeczność. Jak zapowiadają 
organizatorzy niebawem wystąpią 
z nową inicjatywą – niespodzian-
ką. < (Red)  

Będzie nowy las
„WSPÓLNIE ZASADŹMY LAS” – to kolejna inicjatywa integracji mieszkańców powiatu inspirowa-
na i sfinansowana przez radnych powiatowych Marcina Kosmę i Kazimierza Chajdasa. 
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