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Remonty dróg w powiecie

Jesteśmy otwarci

Powiat Lubliniecki rozpoczął starania o pozyskanie środków finansowych na kolejną drogę powiatową na terenie miasta Lubliniec. We wrześniu br. Starostwo przygotowało i złożyło u wojewody wniosek o dofinansowanie gruntownej przebudowy
ul. Zwycięstwa oraz Oleskiej w Lublińcu.

Otwarcie nowego budynku Zespołu Szkół Zawodowych. Od lewej: Śląski Kurator Oświaty – Stanisław Faber, dyrektor ZSZ –
Jolanta Kardas, starosta lubliniecki – Joachim Smyła
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Inauguracja nowego sezonu artystycznego Zasłużony dla Powiatu Lublinieckiego
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
im. Stanisława Hadyny

20 września, w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, odbył
się koncert inaugurujący nowy sezon artystyczny. W programie znalazły się największe przeboje z repertuaru Zespołu: pieśni oraz tańce ludowe. Po raz kolejny Zespół „Śląsk” uhonorował jednego ze swoich Przyjaciół nagrodą „Maecenas Silesiae”.

Tegorocznym laureatem nagrody przyznawanej przez Starostę „Zasłużony dla Powiatu Lublinieckiego” został ks.
Franciszek Balion – dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
w Rusinowicach.
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Prześlij nam swoje zdjęcia i wygraj konkurs! Pierwsze zawody Nordic Walking w Lublińcu
Jeżeli Twoją pasją jest fotografia, chciałbyś, aby zrobione przez Ciebie zdjęcia ocenili profesjonaliści, weź udział
w konkursie fotograficznym
dla fotografów amatorów organizowanym przez Starostwo
Powiatowe.
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Remonty dróg w powiecie
Powiat Lubliniecki rozpoczął starania o pozyskanie
środków finansowych
na kolejną drogę powiatową
na terenie miasta Lubliniec.
We wrześniu br. Starostwo
przygotowało i złożyło
u wojewody wniosek o dofinansowanie gruntownej
przebudowy ul. Zwycięstwa
oraz Oleskiej w Lublińcu.

Przewidywany koszt zadania
sięgający kwoty 7 mln zostałby pokryty z budżetu państwa
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
(tzw. schetynówek) oraz środków

Na przekór.
Na wprost.
Dobiega końca kolejna edycja projektu
„Na przekór. Na wprost.” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu szósty z kolei rok realizuje projekt systemowy pt. „Na przekór. Na wprost”, w ramach
priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W tegorocznym projekcie uczestniczyło

powiatu i miasta. W zakresie
planowanego zadania przewiduje się m.in. przebudowę nawierzchni jezdni na długości
3 km, zjazdów do posesji, sześciu zatok autobusowych, zatok postojowych, ciągów pieszych i rowerowych.
W ramach przebudowy zaplanowano także remont odwodnienia ulic: Zwycięstwa i Oleskiej poprzez wymianę wpustów
ulicznych oraz remont kanału deszczowego. Przewidziano
również przebudowę oświetlenia ulicznego (19 latarni) oraz
sieci elektroenergetycznej nN
w celu umożliwienia przebudowy drogi.
Z uwagi na lokalizację w ciągu

ulicy Zwycięstwa szkoły podstawowej, na przejściu dla pieszych,
które zlokalizowane jest w jej
bezpośrednim sąsiedztwie, przewidziano przebudowę skrzyżowania mającego na celu poprawę
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przejście dla pieszych, z którego korzystają przede wszystkim dzieci, zostanie szczególnie
oznakowane tzw. aktywnymi
znakami oraz wyposażone w azyl
dla pieszych (tzw. wysepka).
– Ulice: Zwycięstwa i Oleska,
to nie jedyne drogi powiatowe, które mają szansę na gruntowny remont w ramach przyszłorocznego
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wspólnie
z wójtem gminy Ciasna podjęliśmy

12 osób, w tym 7 kobiet i 5 mężczyzn,
podzielonych na dwie grupy: I grupa
to 6 osób, które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze (osoby usamodzielniane), natomiast
II grupa to 6 osób z różnym stopniem
niepełnosprawności.
Każda z grup uczestniczyła w następujących formach wsparcia, tj. kursie komputerowym oraz warsztatach aktywnego poszukiwania pracy. Szkolenia odbywały się
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu, w przeznaczonej
do tego celu sali szkoleniowej. Uczestnicy i uczestniczki projektu nabyli umiejętności posługiwania się komputerem, Internetem, programami biurowymi, natomiast
udział w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy wzmocnił ich pozycję na rynku
pracy m.in. poprzez nabycie umiejętności
przygotowania dokumentów aplikacyjnych,
prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, poruszania się na rynku pracy. Ponadto udział
w warsztatach przyczynił się do rozwinięcia

umiejętności kreowania pozytywnego wizerunku. Uczestnicy i uczestniczki projektu
potrafią eksponować swoje zalety, umiejętności, mocne strony.
Poza szkoleniami grupa osób niepełnosprawnych wyjechała na czternastodniowy turnus rehabilitacyjny nad Morze Bałtyckie do miejscowości Darłówko. Wyjazd,
oprócz podstawowej roli rehabilitacyjnej,
pełnił również rolę integracyjną. Uczestnicy i uczestniczki turnusu brali udział w zajęciach integracyjnych i rekreacyjnych, jak
wycieczki piesze i rowerowe, zwiedzanie
latarni morskiej, rejs statkiem po morzu,
ogniskach i spotkaniach, podczas których
wszystkie osoby mogły się lepiej poznać.
Z kolei grupa osób usamodzielnianych
uczestniczy także w kursie prawa jazdy kat. B. Zajęcia teoretyczne odbywały
się w Ośrodku Szkolenia Kierowców LOK

POWIATOWY URZĄD PRACY
Powiatowy Urząd Pracy realizuje obecnie 4 projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej. Są to następujące projekty:
• Poddziałanie 6.1.3 – projekt systemowy, realizowany corocznie, jego wartość
w br. to 3.006.100 zł; w ramach projektu
organizowane są staże, szkolenia (prawo jazdy kat. C lub C+E, obsługa i programowanie obrabiarek CNC, obsługa
komputera poziom średniozaawansowany, bukieciarz–florysta, spawanie
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metodami TIG-MAG, operator koparko-ładowarki) oraz udzielane dotacje
na podjęcie działalności gospodarczej).
• Poddziałanie 6.1.1 – projekt konkursowy
realizowany w latach 2012–2013 dotyczy organizacji staży, w tym roku na jego realizację przewidziano 1.405.363 zł
• Poddziałanie 7.2.1 – projekt konkursowy również dotyczący organizacji staży
rozszerzony o wsparcie psychologiczne
i comiesięczne pośrednictwo pracy, realizowany w roku bieżącym i przyszłym,
jego wartość wynosi 1.147.200 zł

Zapraszamy do lektury!

W Starostwie Powiatowym w Lublińcu
oraz w urzędach gmin powiatu lublinieckiego dostępne jest najnowsze wydanie magazynu społeczno-kulturalnego „Ziemia Lubliniecka”.
W numerze m.in.: „W 25.
rocznicę śmierci Mariana
Nowaka – honorowego prezesa LKS „Sparta”, „Ziemia Lubliniecka
w przewodnikach międzywojennych”, „Jeszcze o tożsamości
śląskiej”, „Jan Nikodem Jaroń – krótka próba rekonstrukcji biografii” czy „Lubliniec
wczoraj i dziś”.

starania o dofinansowanie modernizacji ulicy Brzezinkowskiej
w Glinicy, a w porozumieniu z burmistrzem Woźnik planujemy remont fragmentu ulicy Tarnogórskiej w Woźnikach – mówił starosta.
(FW)

w Lublińcu. Obecnie osoby te biorą udział
w zajęciach praktycznych, czyli nabywają umiejętności prowadzenia samochodu.
Prócz w/w. form wsparcia uczestnicy
i uczestniczki objęci byli wsparciem konsultanta ds. koordynacji projektów europejskich oraz pracownika socjalnego i doradcy ds. osób niepełnosprawnych.
W roku 2014 rusza ostatnia edycja projektu „Na przekór. Na wprost.”, w której przewiduje się udział osób niepełnosprawnych
oraz osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze,
tj. osób usamodzielnianych. Osoby zainteresowane, które nie skorzystały do tej pory z możliwości udziału w projekcie, szczegółowe informacje uzyskają w siedzibie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 9. Udział
w projekcie jest bezpłatny. Zapraszamy.

„Na przekór. Na wprost.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
• Działanie 6.2 – projekt systemowy dotyczący udzielenia 25 dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w roku
przyszłym, obejmujący także wsparcie
doradcze i szkoleniowe, wartość projektu dla tut. urzędu to 706.540 zł.
Ponadto w miesiącu lipcu 2013 r. pozyskano 475.000 zł ze środków Funduszu Pracy
z rezerwy ministra na sfinansowanie prac
interwencyjnych, staży oraz zrefundowanie kosztów doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych. Obecnie na aktywizację osób bezrobotnych ze
środków Funduszu Pracy urząd dysponuje kwotą 3.308.100 zł
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Inauguracja nowego
sezonu artystycznego
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny
20 września, w siedzibie
Zespołu Pieśni i Tańca
„Śląsk”, odbył się koncert
inaugurujący nowy sezon
artystyczny. W programie
znalazły się największe
przeboje z repertuaru Zespołu: pieśni oraz tańce ludowe. Po raz kolejny Zespół
„Śląsk” uhonorował jednego
ze swoich Przyjaciół nagrodą „Maecenas Silesiae”.
W koncercie inauguracyjnym – w wykonaniu chóru, baletu i orkiestry – Zespół „Śląsk”
wystąpił z przebojowym repertuarem. Na dobry początek nowego sezonu zabrzmiały pieśni cieszące się niezmiennym
uznaniem i sympatią publiczności, m.in. „Szła dzieweczka”,
„Głęboka studzienka”, „Odwiązała mi się”, a także utwory, które powróciły do repertuaru z okazji Jubileuszu 60 – lecia: „Już mi minęło 16 – latek”
czy „Maryś, Maryś” Stanisława Hadyny. Nie mogło zabraknąć popisowych tańców w choreografii Elwiry Kamińskiej:
„Trojaka”, „Tańców górali podhalańskich”, „Tańca chustkowego”, „Karnawału w Wilamowicach” czy słynnego „Krakowiaka”. Miłośnicy twórczości
Zespołu „Śląsk” z przyjemnością zobaczyli także zbójnickie
„Czary” i „Kohota” w opracowaniu muzycznym Stanisława Hadyny i choreografii Elwiry Kamińskiej.

PLANY NA NOWY SEZON
Po wielu wspaniałych, jubileuszowych spotkaniach z publicznością w Polsce i na świecie, Zespół Pieśni i Tańca
„Śląsk” wkracza w nowy, 61.
sezon artystyczny pełen nowych wyzwań. Oprócz działalności koncertowej i edukacyjnej Instytucja przygotowuje
się do oddania zrewitalizowanej siedziby w czerwcu 2014 roku. Wciąż trwają zaawansowane prace remontowe, których

zwieńczeniem ma być nowe
otwarcie kompleksu pałacowo – parkowego podczas przyszłorocznego „Święta Śląska”.
To będzie jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu Zespołu, na które już dziś „Śląsk” zaprasza publiczność do koszęcińskiej siedziby
Wśród artystycznych przedsięwzięć zaplanowanych na sezon 2013/2014 są m.in. trasy
koncertowe we Francji i USA,
w planach jest także pierwsza
w historii Zespołu „Śląsk” podróż na kontynent południowoamerykański. Trwają rozmowy
z kontrahentem pozyskanym
na początku tego roku, podczas
styczniowych targów i konferencji artystycznej „Association of Performing Arts Presenters” (APAP) w Nowym Jorku. W nowym sezonie „Śląsk”
chciałby także powrócić do repertuaru biesiadnego z programem „Zespół „Śląsk” biesiadnie”
(według scenariusza i w reżyserii Michała Smolorza), który swoją premierę miał w październiku 2010 roku.
W związku ze zbliżającym się
500 – leciem Reformacji w planach jest nagranie płyty z repertuarem pieśni ewangelickich
pt. „Solus Christus”. Program
był już z powodzeniem prezentowany w kościołach protestanckich, a emocje i aplauz
jaki zawsze towarzyszył koncertom skłoniły Dyrekcję Zespołu do zaplanowania nowego wydawnictwa muzycznego.
W przyszłym roku mija 70.
Rocznica Powstania Warszawskiego. Zespół Pieśni i Tańca
„Śląsk” już teraz przygotowuje
się do tego wydarzenia. Wkrótce artyści wystąpią z repertuarem kilku pieśni powstańczych, podczas październikowych uroczystości związanych
z 70. rocznicą sformowania Batalionu AK „Zośka”.
W nowym sezonie artystycznym odbędą się także kolejne edycje sztandarowych imprez plenerowych organizowanych przez Zespół „Śląsk”:
„Święto Śląska”, Piknik Leśno –
Łowiecki „Cietrzewisko” oraz
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Piknik „Country w Leśnej Dolinie”. Niezwykle ważna w działaniach programowych Zespołu „Śląsk” pozostanie edukacja
regionalna, w planach jest kontynuacja najważniejszych imprez o tym charakterze: Regionalnego Przeglądu Pieśni im.
prof. Adolfa Dygacza „Śląskie
Śpiewanie”, kolejna edycja Letniej Szkoły Artystycznej oraz
udział Zespołu w organizacji
przyszłorocznego Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego.

MAECENAS SILESIAE

Jak co roku podczas uroczystej inauguracji sezonu wręczona została nagroda „Maecenas Silesiae”. Wyróżnienie
przyznawane jest przyjaciołom Zespołu Pieśni i Tańca
„Śląsk” od 2006 roku. Tegorocznym laureatem został Zdzisław Unglik, nadleśniczy Nadleśnictwa Koszęcin.
Nagroda w postaci statuetki z brązu – rzeźby autorstwa
Zygmunta Brachmańskiego pt.
„Para tancerzy” – jest wyrazem wdzięczności „Śląska” dla
osób i instytucji życzliwych
dla Zespołu, wspierających
go, o szczególnych zasługach
w sponsorowaniu i mecenacie.
Wraz z początkiem nowego sezonu pracy artystycznej „Śląsk”
dziękuje tym, którzy wspierają Zespół w działalności programowej. Wśród dotychczasowych laureatów „Maecenas
Silesiae” byli: Michał Czarski –
Marszałek Województwa Śląskiego w latach 2002 – 2006;
Kompania Piwowarska S.A.;
Brunon Bartkiewicz – prezes
Zarządu ING Banku Śląskiego

w Katowicach; Jan Olbrycht –
Marszałek Województwa Śląskiego w latach 1998 – 2002,
poseł Parlamentu Europejskiego; Lucjan Karasiewicz, poseł
na Sejm RP; Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Mieczysław Barański, Konsul Honorowy Słowenii, a także Burmistrz
Lublińca, Edward Maniura i Polskie Radio Katowice.
Tegoroczny Laureat od wielu lat jest dobrym duchem Zespołu, dzięki któremu „Śląsk”
mógł zawsze liczyć na znakomitą współpracę nie tylko
z Nadleśnictwem Koszęcin,
ale i całą społecznością Lasów
Państwowych. Wykorzystując swoją nadzwyczajną kreatywność i pracowitość, wraz
z niespożytą energią w działaniu, przyczynił się znacznie do powstania i późniejszego sukcesu Pikniku Leśno –
Łowieckiego „Cietrzewisko”
(impreza plenerowa odbywająca się co roku w Koszęcinie
na przełomie lipca i sierpnia).
Po 4 latach znakomitej współpracy przy organizacji tej imprezy, możemy z pełnym przekonaniem stwierdzić, że dzięki wielkiemu zaangażowaniu Zdzisława
Uglika, „Cietrzewisko” stało się
jednym z ważniejszych wydarzeń
kulturalnych w regionie, cieszącym się uznaniem środowiska leśników i myśliwych. Dziękujemy
naszemu Mecenasowi za bezcenny wkład w promocję działań proekologicznych, sprzyjających rozwojowi Śląska w zgodzie z naturą. To nasz wspólny
wkład w promowanie środowiska
naturalnego regionu i walka ze
stereotypem czarnego Śląska –
czytamy w Laudacji na cześć
laureata.
Nadleśniczy Zdzisław Unglik
jest także zeszłorocznym laureatem Honorowego Złotego
Cietrzewia – wyróżnienia ustanowionego przez Zespół Pieśni
i Tańca „Śląsk” za promowanie
środowiska naturalnego regionu, a przyznawanego podczas
Pikniku Leśno – Łowieckiego
„Cietrzewisko”
Agnieszka Kukuła
Zdjęcia – Ireneusz Dorożański
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Podsumowanie projektu

„Nasz Powiat Lubliniecki – lato 2013”
W Starostwie Powiatowym w Lublińcu, 20 września,
odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Nasz Powiat Lubliniecki – sport i zabawa – lato 2013”. Starosta
podziękował pomysłodawczyni projektu – radnej Rady
Powiatu – Anicie Naczyńskiej oraz instruktorom, trenerom
i promotorom sportu za wsparcie, dzięki któremu na terenie
powiatu podczas wakacji odbywały się bezpłatne zajęcia
sportowo-rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
– Przygotowanie tak szerokiej
oferty zajęć, m.in. zajęć plastycznych, teatralnych, treningów badmintona, koszykówki, piłki nożnej,
czy marszów Nordic Walking było
możliwe tylko dzięki Państwa poparciu i zaangażowaniu się w ten
projekt – mówił starosta.
W lipcu odbyły się między innymi zajęcia z Football Bambini. Przy muzyce, w miłej i przyjaznej atmosferze dzieci mogły
uczyć się i szlifować swoje umiejętności piłkarskie pod czujnym okiem instruktora Damiana Kubosia.
W pier wsz y m miesiącu wakacji można było także bezp łat n ie skorz y stać
z bogatej oferty lublinieckich siłowni. W dniach 6,
13 oraz 20 lipca na zajęcia
w ramach projektu „Nasz Powiat Lubliniecki – sport i zabawa – lato 2013” zapraszała
siłownia X-Kinetic. Wszystkie
osoby rozpoczynające swoją ruchową przygodę mogły wziąć
udział w zajęciach Pilatesu/Jogi, Aerodance, X-Pump, STEP,
Active Ball, TBC, czyli modelowania całego ciała oraz Zumby.
Mieszkańcy powiatu nie zawiedli i wraz ze stałymi klientami klubu zjawiło się dużo nowych osób.
Do projektu przystąpił również Klub Vita Center, który także udostępnił swoje sale treningowe. Za darmo można było potrenować na salach ćwiczeń,
skorzystać z sauny fińskiej i infrared. Dużym zainteresowaniem wśród pań cieszyły się zajęcia fitness, w tym Aerobox,
ComplexFIT, Belly Dance. Dla
najmłodszych były przygotowane zajęcia Fit Junior oraz Zumbatomic. Panie znalazły też coś dla
zdrowia i urody: mogły za darmo testować kosmetyki firmy
Oriflame oraz zakosztować aromatycznych kaw, herbat czy ciastek dostarczonych przez sklep
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„Zdrowa Żywność”. Ponieważ
projekt zbiegł się z I urodzinami Klubu, przygotowano także
dodatkowe atrakcje: symboliczną lampkę szampana i poczęstunek dla każdego z przybyłych
oraz możliwość wzięcia udziału w losowaniu nagród, takich
jak: karnety na siłownię, treningi personalne, usługi rehabilitacyjne i wiele innych atrakcyjnych niespodzianek.
W w yznaczone dni lipca
i sierpnia na polanie przy Leśniczówce za obwodnicą odbywały się zajęcia Nordic Walking
pod okiem instruktorów: Wojciecha Marcinkowskiego i Artura Biłka. Miłośnicy marszu
z kijami zapoznali się z prawidłową techniką uprawiania tej
dyscypliny sportu oraz poznali prozdrowotne aspekty Nordic Walking.
Wakacyjne środy upływały pod znakiem brazylijskiego
Jiu-Jitsu. Zajęcia odbywały się
w sali lustrzanej lublinieckiego
„Adasia”. Zajęcia były przygotowane w ciekawy sposób z nastawieniem na pracę z nowymi
osobami. Treningi prowadzili
trenerzy BJJ, wybitni zawodnicy klubu oraz zawodnicy MMA.
Na sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu także odbywały się zajęcia rekreacyjno-sportowe, tym razem
z koszykówki. Ich celem było nauczenie dzieci i młodzieży podstawowych elementów technicznych koszykówki, nauka pracy
w zespole oraz stworzenie sportowej rywalizacji podczas zajęć. – Prowadzone przeze mnie
zajęcia z koszykówki uczą dzieci
przepisów, techniki, współpracy
i współzawodnictwa, wyrabiają
nawyki prawidłowej postawy, ale
także kształtują w dziecku samodyscyplinę, chęć do ciężkiej pracy,
odwagę oraz uczą pokonywania
własnych słabości. – mówi prowadzący zajęcia Adam Richter

ze Stowarzyszenia Akademia
Sportowa Lubliniec.
W projekt włączyły się gminy: Boronów, Koszęcin, Kochanowice i Ciasna oraz:
• Agnieszka Jakacka-Jaworska
z Klubu Jednostki Wojskowej
Komandosów (zajęcia plastyczne, teatralne, wokalne
i sportowe dla dzieci)
• Maciej Jędryka z Klubu Vita Center
• Beata i Michał Łubowscy (Dni
Otwarte w Wesołym Miasteczku)
• M a r c i n M akowski z Klubu Aikido Shudokan (trening i sp or tow e
na bazie sztuk
walki)
• Wojciech Marcinkowski z Lublinieckich
Morsów, (zajęcia Nordic Walking)
• Szymon Mlynek z LKS
„Orzeł Pawonków (Turniej
Dzikich Drużyn
– piłka nożna
dla dziewcząt)
• Miecz ysław
Osiński z Lubli n iec k iego
Towarzystwa
Ten isowego
(zajęcia tenisa
ziemnego)
• Bogusław
Plewka z klubu
Oyama Karate
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(zajęcia Oyama Karate)
• Adam Richter ze Stowarzyszenia Akademia Sportowa
Lubliniec (zajęcia koszykówki)
• Jacek Rurański z X-Kinetic
• Sonia Wachowska ze Społecznego Towarzystwa Badmintona „Energia” (zajęcia badmintona)
• Kajetan Zbączyniak z Klubu Sportowego Vencedores (zajęcia brazylijskiego
Jiu-Jitsu).

Kilka słów o tegorocznym laureacie nagrody

„Zasłużony dla Powiatu
Lublinieckiego”
Tegorocznym laureatem nagrody przyznawanej przez Starostę
„Zasłużony dla Powiatu Lublinieckiego” został ks. Franciszek
Balion – dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Rusinowicach.
Wicestarosta Tadeusz Konina wręczając to wyróżnienie powiedział:
– Drogi Księże, wręczając Ci to wyróżnienie, sam czuję się wyróżniony. Mam bowiem
świadomość, iż ten zaszczytny tytuł przypadł człowiekowi, którego wiedza, umiejętności
i zaangażowanie oddają wielorakie przysługi chorym dzieciom.
Cierpienie ludzkie zawsze jest tajemnicą i może dlatego tak trudno jest człowiekowi samemu przedzierać się przez jego mroki. Gdy
dotyka ono dzieci – staje się głośnym wołaniem o pomoc. Niech
ta nagroda będzie podziękowaniem za serce okazane zarówno
dzieciom, jak i ich rodzicom, tak
by mogli oni odnajdywać nadzieję
w trudnych chwilach.
Ks. Franciszek to człowiek
o wielkim i kochającym sercu,
zatroskany o każde chore i niepełnosprawne dziecko, z miłością
pochylający się nad nim, troszczący się o sprawy materialne
Ośrodka, jak i o życie duchowe,
sakramentalne przybywających
pensjonariuszy. Zawsze otwarty na dialog z drugim człowiekiem – niezależnie od wieku rozmówcy, wzbudzający zaufanie
swoim szczerym niegasnącym

uśmiechem.
Ks. Balion przybył do Rusinowic po tragicznej śmierci ks. Henryka Gołka, aby dokończyć rozpoczętą budowę Ośrodka. Kiedy w 1994 r. Ośrodek rozpoczął
swoją działalność ks. Franciszek
osobiście bardzo blisko zetknął
się z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami. Ogromna empatia i wrażliwość serca
pozwalały każdego dnia bardziej przedzierać się przez łzy,
ból i poczucie osamotnienia podopiecznych Ośrodka. Z czasem
stał się ich ambasadorem i głosem, wobec tych, którzy nie dostrzegają potrzeb chorych i cierpiących dzieci.
Dla ks. Franciszka bardzo ważne stało się takie zaopiekowanie dziećmi, aby poprzez doświadczaną radość mogły choć
na chwilę zapomnieć o swojej
niepełnosprawności, dlatego
podejmował pionierskie inicjatywy, jak organizację Olimpiady dla Niepełnosprawnych, festynów z licznymi atrakcjami
i koncertami wybitnych artystów polskiej sceny rozrywkowej, wigilie ośrodkowe z prezentami i upominkami dla podopiecznych.
Aby poprawić jakość życia

niepełnosprawnych, otworzył
Ośrodek na nowe naukowe inicjatywy rehabilitacyjne poprzez
organizację licznych konferencji
naukowych, codziennych turnusowych spotkań, wykładów
oraz pogadanek edukacyjnych,
które pomagają w codziennych
zmaganiach z chorobą i niepełnosprawnością.
Stawał się także swoistym promotorem talentów i wybitnych
umiejętności muzyczno – wokalnych oraz teatralnych osób
niepełnosprawnych. W każdy
występ dzieci bardzo angażował
się emocjonalnie. Bajki, przedstawienia, widowiska i koncerty naszych niepełnosprawnych
dzieciaków były zawsze wielką
radością jego serca. Liczne wyjazdy niepełnosprawnych w celach artystycznych cieszyły i dawały poczucie ojcowskiej dumy.
Obok rehabilitacji ruchowej
i intelektualnej bardzo ważną dla
ks. Franciszka jest rehabilitacja
serca, duszpasterstwo osób niepełnosprawnych i ich rodzin, bycie na co dzień i współodczuwanie razem ze zranionym sercem
dziecka i rodzica, to towarzyszenie codziennemu dojrzewaniu do miłości, to próba odkrywania piękna w najbardziej pokrzywdzonych i potrzebujących,
to piękne duszpasterstwo i przewodniczenie ogromnej wspólnocie parafialnej rekrutującej
się z przedstawicieli wszystkich
regionów Polski. To kochające i otwarte serce ks. Baliona
sprawia, że pojawiają się głębsze pragnienia serca, pragnienia

sakramenów świętych i osobistego doświadczenia Boga, dlatego
w Ośrodku odbywają się liczne
pierwsze komunie św., bierzmowania, chrzty, śluby, udzielany
jest sakrament chorych, a atmosfera Ośrodka przesiąknięta
jest życzliwością, wyrozumiałością i cierpliwością dającą możliwość budowania przestrzeni
dla ducha.
Z pewnością ksiądz posiada w sobie piękny charyzmat
gościnności, dlatego Ośrodek
otwarty jest na liczne kontakty ze środowiskiem zewnętrznym. Integracja i przybliżanie,
skracanie dystansu między odwiedzającymi Ośrodek grupami dorosłych, młodzieży, dzieci
jest ważnym momentem budowania więzi i profilu osób nienełnosprawnych w świadomości
społeczeństwa. Niepełnosprawni z Rusinowic dając wyraz swojej wdzięczności, przygotowują
dla niego liczne niespodzianki
w postaci upominków plastycznych, muzycznych, pisząc dla
niego i o nim piękne wiersze,
piosenki, przygotowując barwne przedstawienia z okazji przeżywanych jubileuszy, urodzin,
imienin. Wszystkie artystyczne inicjatywy dzieci ks. Franciszek przyjmuje z ogromną, wręcz
dziecięcą radością.
Przyznanie nagrody ks. Franciszkowi „Zasłużony dla Powiatu Lublinieckiego” jest wielką radością serc wszystkich niepełnosprawnych, którzy gratulują
swojemu duszpasterzowi i dziękują za tyle lat pięknej i ofiarnej
posługi, za ciepło serca, wrażliwość oczu, za empatyczne łzy
wzruszenia, za codzienne umacnianie w wierze i miłości, która chociaż prowadzi przez cierpienie, to jednak daje nadzieję
i umocnienie.
SM Olga Mura

Trzy razy o Janie Myrciku
1. Ukazała się kolejna – 38. już
książka Jana Myrcika – pt.: „Gmina Koszęcin i jej patron Walenty
Roździeński”. Autor na 130 stronach przybliża czytelnikowi historię gminy Koszęcin ze szczególnym akcentem na Walentego
Roździeńskiego i koszęcińskich
panów: Kochcickich i Hohenlohe-Ingelfingen. Oprócz wstępu
autora i posłowia dr Anny Korzekwy-Wojtal, w publikacji znajdują się następujące rozdziały:
Krótka charakterystyka Koszęcina
i gminy, Rys dziejów historycznych

Koszęcina, Właściciele Koszęcina, Rys historyczny miejscowości gminy Koszęcin,
Życie społeczno-kulturalne
Koszęcina i gminy, Służba
zdrowia w Koszęcinie, Zasłużeni ludzie gminy Koszęcin, Ród Kochcickich, Saga rodu Hohenlohe-Ingelfingen, Dzieje
oświaty na Śląsku i w Koszęcinie,
Zabytki w gminie Koszęcin, Piękno przyrody w gminie Koszęcin.
Książka interesująco napisana,
bogato ilustrowana z piękną
okładką została wydana przez
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Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Koszęcinie. Czekamy na następne publikacje Pana
Jana.
2. Podczas III Ogólnopolskich Targów Książki odbywających się w dniach
20–23 września br. w katowickim „Spodku” Jan Myrcik został
nagrodzony statuetką i dyplomem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Księgarzy. Na dyplomie czytamy m.in.
„NAGRODA GENIUS LOCI

– wierny opiekun Ziemi Śląskiej
dla Jana Myrcika zasłużonego pisarza regionalnego od Księgarzy
Śląskich”. Gratulujemy.
3. Jan Myrcik – założyciel
i długoletni redaktor naczelny
gazety powiatowej „Ziemia Lubliniecka” zrezygnował – ze względów osobistych – z pełnienia
funkcji redaktora naczelnego.
Funkcję tę będzie pełnił do końca 2013 roku.
(KA)
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Jesteśmy otwarci
Zespół Szkół Zawodowych z Klonowej w nowej odsłonie
„Nie możemy nic dokończyć w tym życiu…
ale możemy zawsze zrobić dobry początek
i przekazać drugim dobry przykład”


(S. Smiles)

W Zespole Szkół Zawodowych przy ul. Klonowej w Lublińcu, 6 września 2013 roku, wielkie poruszenie
i oczekiwanie na przybycie zaproszonych gości, między innymi starosty lublinieckiego Joachima Smyły
oraz Śląskiego Kuratora Oświaty Stanisława Fabera.
Dla dyrekcji, grona pedagogicznego oraz całej szkolnej
społeczności dzień ten na długo pozostanie w pamięci, ponieważ to moment otwarcia
nowego budynku, który już
na zawsze stanie się integralną częścią istniejącego od prawie czterdziestu lat Zespołu
Szkół Zawodowych. Odmieniony budynek świetnie wpisuje się w krajobraz ulicy Klonowej i jest wspaniałą wizytówką powiatu lublinieckiego
na miarę XXI wieku.
I chociaż jeszcze jakiś czas
temu wydawało się, że stojąca
„na uboczu” szkoła nie rozbłyśnie, nie zmieni swojego oblicza, to jednak gdzieś w głębi
serca tliły się marzenia, czekając cierpliwie na spełnienie i realizację… Warto było czekać, ponieważ dzięki

ogromnemu zaangażowaniu
w sprawy oświaty starosty lublinieckiego – Joachima Smyły oraz władz samorządu lokalnego, a także determinacji w dążeniu do celu dyrektor
szkoły Jolanty Kardas to, co było nieosiągalne stało się rzeczywistością. Udało się stworzyć warunki, które pozwolą młodym ludziom poszerzać
wiedzę, zdobywać umiejętności, rozwijać zainteresowania,
a przede wszystkim śmiało patrzeć w przyszłość. Warto dodać, że uczniowie, którzy byli
współgospodarzami uroczystości, wybierając tę szkołę mają świadomość, jak ważne jest
wykształcenie we współczesnej Europie, które pozwoli im
w dorosłym życiu znaleźć satysfakcjonującą pracę.
Rozbudowa szkoły w czasach,

kiedy dotyka nas niż demograficzny, świadczy o potencjale
placówki i zapotrzebowaniu
na wykwalifikowanych pracowników oraz pozwala wierzyć
w zasadność starań włożonych
w jej modernizację.
Dzięki nowemu zapleczu dydaktycznemu uczniowie będą mogli zdobywać i szlifować
swoją wiedzę oraz rozwijać pasje w przestronnych oraz nowoczesnych salach lekcyjnych. Jak
wielokrotnie podkreślała dyrektor ZSZ Jolanta Kardas – tutaj
też będą mogli, wspierani przez
doświadczonych nauczycieli –
pedagogów realizować marzenia, w których piękno z pewnością wierzą.
Starosta Joachim Smyła
w swoim przemówieniu powiedział, że otwarcie nowego
skrzydła budynku spełniającego
najwyższe standardy w Zespole

Szkół Zawodowych, to jedna
z przełomowych chwil, która
na zawsze wpisze się w historię społeczności. Jednocześnie
podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do rozbudowy szkoły. Złożył również podziękowania dyrektor Jolancie
Kardas za serce, które włożyła w tak ważne przedsięwzięcie oraz za pozytywną atmosferę tworzoną przez dyrekcje
lublinieckich szkół.
Słowa ogromnego uznania
wyraził zaproszony Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber,
który zwrócił uwagę na potrzebę kształcenia zawodowego. Zaznaczył, że w dobie niżu demograficznego nie często zdarza
mu się uczestniczyć w uroczystościach związanych z otwarciem nowego budynku szkoły. Dlatego docenia inicjatywy podejmowane przez lokalne

Certyfikaty językowe
CAMBRIDGE ESOL wręczone
W auli Zespołu Szkół nr
1 im Adama Mickiewicza
w Lublińcu odbyła się I Gala
Wręczenia Międzynarodowych Certyfikatów Językowych CAMBRIDGE ESOL.

Uroczystość, przygotowana
przez właścicieli oraz uczniów
Centrum Językowego „NACZYŃSCY” Niepublicznej Placówki Oświatowo-Wychowawczej w Lublińcu, zgromadziła ogromną liczbę słuchaczy
Centrum Językowego Naczyńscy, uczestników egzaminów,
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rodziców, przyjaciół oraz zaproszonych gości.
W uroczystości wzięli udział
przedstawiciele władz powiatu
i miasta, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych oraz firm
z Lublińca i powiatu.
W tym roku blisko 70 kandydatów – dzieci, młodzieży i dorosłych podchodziło do egzaminów Cambridge organizowanych przez Centrum Językowe
„NACZYŃSCY” i uzyskało certyfikaty językowe na różnych
poziomach umiejętności. Dzieci w przedziale wiekowym 8–12
lat uzyskały certyfikaty Young

Learners Starters oraz Movers,
natomiast młodzież i dorośli
certyfikaty Key English, Preliminary English, English First
oraz English Advanced. Egzaminy te odzwierciedlają poziom biegłości językowej przyjętej i zatwierdzonej przez Radę
Europy na poziomach w skali od A1 do C1. Warto podkreślić, iż wszyscy słuchacze zdali egzaminy i dzięki swemu zaangażowaniu, ciężkiej pracy
i pomocy swych lektorów prowadzących osiągnęli imponujące wyniki.
Po części a r t y st ycznej,
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podczas której laureaci mogli
pochwalić się swoimi umięjętnościami prezentując liczne konwersacje, wywiady oraz
prezentacje w języku angielskim, wszyscy obecni wysłuchali gratulacji złożonych przez
starostę Joachima Smyłę, wiceburmistrz Lublińca Annę Jonczyk-Drzymałę oraz dyrektora
Centrum Językowego Anitę Naczyńską, którzy na koniec gali
uroczyście wręczyli wszystkim
laureatom certyfikaty.
(AN)
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samorządy, między innymi takie jak tutaj, gdyż według niego wielkie rzeczy można robić
wszędzie.
Niezwykłe wzruszenie, podczas uroczystości, swoimi słowami wzbudził absolwent Zespołu Szkół Zawodowych ks.
Damian Nyk. W ciepłych słowach podziękował dyrektor Jolancie Kardas oraz wszystkim
nauczycielom, którzy przyczynili się do tego, kim obecnie
jest, za okazane mu serce. Przeprosił gości, że nie zachwyca się
nowym budynkiem, ponieważ
dla niego najważniejsze było

i jest to, co dawała jemu i daje innym ta szkoła – nadzieję, wiarę w siebie, motywację.
Podkreślił, że w tej szkole nie
nowoczesne mury są piękne,
ale atmosfera tworzona przez
nauczycieli i uczniów.
Całość uroczystości została
uświetniona pięknym występem młodzieży Zespołu Szkół
Zawodowych, która zaprezentowała się w przygotowanym
specjalnie tę okazję montażu
słowno – muzycznym.
Symbolicznego przecięcia
wstęgi i oficjalnego otwarcia nowego skrzydła szkoły

dokonali: starosta Joachim Smyła, Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber oraz dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Jolanta Kardas. Następnie ks. Janusz
Lasek proboszcz parafii pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika z Jawornicy
wraz z ks. Damianem Nykiem
poświęcili budynek. Po tej części ceremonii dyrektor Jolanta
Kardas – jako gospodarz, oprowadziła gości po nowym zapleczu dydaktycznym i zaprosiła
na poczęstunek.
W imieniu dyrekcji Zespołu Szkół Zawodowych, grona

pedagogicznego oraz całej społeczności uczniowskiej jeszcze raz pragniemy podziękować wszystkim przybył ym
na tę uroczystość gościom. Ze
swojej strony dołożymy wszelkich starań, aby spełnić oczekiwania uczniów i rodziców,
sprawić, żeby wyniki osiągane
przez młodzież były coraz lepsze, przekazać wiedzę, wartości oraz wspierać każdego młodego człowieka w jego indywidualnym rozwoju.
Aleksandra Binek
Arleta Gabrysiak

SPORT

Pierwsze zawody Nordic
Walking w Lublińcu
Lubliniec, 15 września,
polana przy Leśniczówce,
to w tym miejscu wystartowała Korona Śląska edycja
2013/2014 pod patronatem
Starosty Lublinieckiego
i były to pierwsze zawody
Nordic Walking w Lublińcu.

108 zawodników (52 kobiety i 56 mężczyzn) przemaszerowało z kijami piękną widokowo trasę wyznaczoną leśnymi
duktami Nadleśnictwa Lubliniec. Na zawodach pojawili się
stali bywalcy tego typu imprez
oraz wielu nowych zapaleńców
Nordic Walking. Panie, dzieci
i osoby niepełnosprawne rywalizowali na dystansie 5 km,
panowie mieli do pokonania
dystans 10 km. Na trasie zorganizowane były dwa punkty

wodne, za biegiem poruszali
się na rowerach ratownicy medyczni. Całą trasę zabezpieczali
również wolontariusze, którzy
dbali o to, by zawodnicy nie pobłądzili i bezpiecznie ukończyli
zawody. Najmłodszy zawodnik –
Michał, rocznik 2011, dystans
pokonał na plecach swojego taty. Na mecie na zawodników
czekały pamiątkowe medale,
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napoje, trochę słodkości oraz
kiełbaska z grilla. Organizatorzy zadbali również o nagrody,
które losowano na zakończenie
imprezy. Zwycięzcom pamiątkowe puchary wręczył starosta
Joachim Smyła.
– Jeżeli chodzi o stronę organizacyjną, dołożyliśmy wszelkich
starań, żeby zawody przebiegały w sposób sprawny, ale też żeby

impreza była frajdą dla całych rodzin tak, żeby w przyszłym roku
na starcie stanęło jeszcze więcej
zawodników. Chcieliśmy pokazać, że Nordic Walking to dyscyplina dla wszystkich, to dyscyplina, którą można uprawiać
o każdej porze roku przy każdej
pogodzie. Już teraz zapraszam
wszystkich na przyszłoroczne zawody – mówił Wojciech Marcinkowski, pomysłodawca i współorganizator imprezy.
Aneta Konieczny
zdj.: Monika Kuboś

Organizatorzy I zawodów
Nordic Walking w Lublińcu
składają serdeczne podziękowania: Nadleśnictwu Lubliniec,
Start Koszwice, Lublinieckim
Morsom, Nordic Walking Lubliniec, Formie Wodzisław, Agencji Ochrony Ronin i wszystkim
sponsorom, bez pomocy których impreza nie odbyłaby się.
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Prześlij nam swoje
zdjęcia i wygraj konkurs!
Jeżeli Twoją pasją jest fotografia, chciałbyś, aby zrobione przez Ciebie zdjęcia
ocenili profesjonaliści, weź
udział w konkursie fotograficznym dla fotografów
amatorów organizowanym
przez Starostwo Powiatowe.

Konkurs rozstrzygany jest
w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci do lat 16 i dorośli
i młodzież powyżej 16 roku życia oraz w dwóch kategoriach
tematycznych:
• „Najpiękniejszy dzień w roku w powiecie lublinieckim”;
• „Oprowadzając gościa po Ziemi Lublinieckiej na pewno
pokazałbym mu…..”.
Konkurs adresowany jest
do mieszkańców powiatu lublinieckiego zajmujących się fotografią amatorsko. Mogą w nim
wziąć udział jedynie prace dotąd niepublikowane, nienagradzane w innych konkursach,

wykonane na terenie powiatu
lublinieckiego. Uczestnik może
przesłać maksymalnie 6 fotografii – po 3 w każdej z dwóch
kategorii tematycznych.
Prace należy przesłać na adres mailowy: konkurs@lubliniec.starostwo.gov.pl, w formacie JPG i rozdzielczości nie
mniejszej niż 2048 x 1536 px.
Z najlepszych zdjęć utworzymy wystawę fotograficzną,

będziecie mogli podziwiać swoje prace na kalendarzach i innych materiałach promujących
powiat lubliniecki.
Czekamy jeszcze do 15 listopada!!!!
Zapewniamy cenne nagrody,
w tym wycieczkę zagraniczną!
D o d at ko w e i n for m acje
na temat konkursu znajdziecie na stronie: www.lubliniec.
starostwo.gov.pl

Jedna z laureatek konkursu fotorgaficznego – Katarzyna Ledwoń – zdobywając nagrodę
Starosty Lublinieckiego, miała okazję odwiedzić Italię, posmakować włoskich klimatów
i uwiecznić je na fotografii.
Dzięki wygranej w Konkursie
Fotograficznym organizowanym
przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu miałam okazję zobaczyć
i sfotografować nieco ciekawych
zakątków słonecznych Włoch.
Bardzo ucieszyła mnie taka możliwość, realizowanie działań fotograficznych w miejscu innym niż
zwykle, o tak bogatej historii i kulturze, tylko czekającej na uwiecznienie na zdjęciach. Na zwiedzanie
tego kraju najbardziej odpowiednie są wiosna lub jesień, kiedy
upał nie jest taki, jak w sezonie
letnim, idealny jest więc wrzesień, w Polsce powoli koczy się
lato – we Włoszech temperatura idealna do intensywnego kilkudniowego zwiedzania.
Podróż obejmowała kilka miast,
w kilku rejonach, ale też małe miasteczka, często swego rodzaju kurorty, jak miejscowość Montecatini Terme albo Fiuggi Terme będącą miejscowością wypadową dla
mieszkańców Rzymu, oddaloną

o kilkadziesiąt kilometrów. Każdy
z poszczególnych regionów można traktować bardzo indywidualnie, każdy słynie z czegoś wyjątkowego, jednocześnie wpisując się
w charakter Włoch. Miałam okazję zrobić mnóstwo zdjęć architektury, detali, krajobrazów z uprawami winogron i gajami oliwnymi
tak charakterystycznymi dla kraju. Poza dużymi miastami, łatwo
dostać się do ciekawych zakątków
i pooglądać nietypowe turystyczne miejsca, w których jakby zatrzymał się czas.
We Włoszech byłam po raz
pierwszy, na pewno jeszcze tam
wrócę, mogę polecić każdemu, kto
szuka nowych tematów do fotografowania. Najsłynniejsze miasta zdecydowanie są świetnym tematem do wypraw fotograficznych,
mają swój charakterystyczny klimat, nie tylko ze względu na mnogość zabytków, lecz też przemiłych
ludzi i atmosferę. Warto skupić
się na detalach, nie tylko kopiować ujęcia z pocztówek, lecz poszukać własnej wizji Włoch. Namawiam wszystkich do zabawy
z fotografią, nie trzeba zajmować
się tym profesjonalnie, wystarczy
mieć chęci do uwiecznienia tego,
co nas otacza i próbować swoich

sił w konkursach, bo – jak widać
można dzięki temu rozwijać swoją pasję.

Katarzyna Ledwoń,

(fragment wspomnień

z wyprawy do Włoch)
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Jak wygrać taki konkurs?

Pasjonatom fotografowania
nie wystarczy sama przyjemność „cykania” zdjęć. Ci, którzy
mają ambicję robienia fotografii artystycznej, zaangażowanej,
chcą dzielić się z innymi nie tylko swoimi umiejętnościami technicznymi wykonania takiej fotografii, ale również swoimi odczuciami. Konkurs fotograficzny
dla amatorów daje możliwość
sprawdzenia się, stwarza motywację do doskonalenia się, daje
nadzieję, że efekty pracy zostaną
zauważone i nagrodzone przez
zawodowych fotografów. Niejeden profesjonalista zaczynał
od startu w konkursach fotograficznych dla amatorów, a zmobilizowany nagrodą zamieniał
hobby na zawód. Trzeba tylko
wiedzieć, jak robić dobre zdjęcia. A dobre zdjęcie to nie tylko
sprawa techniki, którą można
szlifować w oparciu o literaturę,
ale również wyczucia i tego nieuchwytnego „czegoś”, co trudno
zdefiniować, a bez czego zdjęcie będzie tylko beznamiętnym
odzwierciedleniem rzeczywistości. Więc jak fotografować,
żeby zdobyć uznanie profesjonalistów? Don McCulin powiedział kiedyś, że fotografia nie
jest związana z patrzeniem, lecz
z czuciem. Jeżeli nie czujesz nic
w tym, na co patrzysz, nigdy nie
uda ci się sprawić, aby ludzie patrząc na twoje zdjęcia cokolwiek
odczuwali. I to chyba jest właściwa odpowiedź na to pytanie.
Aneta Konieczny

Z dniem 15.08.2013 r. zmieniły się warunki
wydawania licencji na transport drogowy
Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.
ustanawiającym wspólne zasady dotyczące
warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego (wydaje starosta).
Krajowy transport drogowy w zakresie
przewozu osób wykonywany:
1) samochodem osobowym
2) pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7
i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
3) taksówką
– wymaga uzyskania odpowiedniej licencji.
Licencje dot. pkt. 1 i 2 wydaje starosta zaś
licencje dot. pkt. 3 wydaje burmistrz miasta.
Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy wymaga uzyskania odpowiedniej
licencji (wydaje starosta).

nr 8/2013

Podjęcie i wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej licencji wspólnotowej (wydaje Główny Inspektor Transportu Drogowego).
Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela się na czas nieoznaczony.
Licencje w zakresie przewozu osób udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2
lata i nie dłuższy niż 50 lat.
Dotychczas wydawane licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego
osób lub licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy uprawniające do wykonywania przewozów w krajowym transporcie drogowym zachowują ważność do daty określonej na druku licencji lub
w przypadku wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
Dodatkowe informacje – Wydział Komunikacji, Drogownictwa i Transportu w Starostwie Powiatowym, tel. (34) 35-10-531

