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Pięć lat przyjaźni
Rozwój współpracy
międzynarodowej
na płaszczyźnie
samorządowej nastąpił
w Polsce po 1989 roku.
Od tego momentu
miasta i gminy zaczęły
zawierać porozumienia
o partnerstwie
z samorządami w Europie.
Prawie od początku swego
istnienia Powiat Lubliniecki
również wziął udział w tym
projekcie.
Trwającą od ponad trzech lat
współpracę przypieczętowano podpisując w 2002 roku akt partnerstwa z niemieckim powiatem Lörrach.
Od tego wydarzenia minęło
już pięć lat. W tym czasie Polska
stała się krajem członkowskim Unii Spotkanie z przedstawicielami Powiatu Lörrach
Europejskiej a Powiat Lubliniecki – pomiędzy mieszkańcami zaprzyjaź- wę do podpisania w przyszłości po- wpisują się w szeroko pojętą injako jednostka terytorialna zapisał nionych powiatów.
rozumienia o partnerstwie między tegrację europejską jako oddolny
się na trwałe w świadomości osób
Przełożyło się to na konkretne powiatami.
przykład udanej, międzynarodowej
go zamieszkujących.
formy współpracy międzyszkol- – Porozumienie to będzie mia- współpracy.
Tworzenie
międzynarodowej nej, opierającej się na wymianie ło wyjątkowy charakter szczególEwelina Konina
współpracy na szczeblu samorzą- młodzieży, współpracy między Ko- nie dla wzajemnych relacji o podłodowym wpływa także na integrację mendami Powiatowymi Ochotni- żu kulturowym i tożsamościowym –
w Europie, która w ten sposób zy- czych Straży Pożarnych w Lublińcu mówi starosta lubliniecki Joachim
skuje charakter wspólnoty lokalnej. i Lörrach czy przez udział młodzie- Smyła. Słowa te znajdują swoje uzaSzansą takich porozumień jest także ży lublinieckiej w Międzynarodo- sadnienie w rzeczywistości społeczzdobycie wiedzy o kulturze i specy- wym Obozie MDP, który odbywa nej, którą przeważającą część staﬁce zagranicznego partnera. Istnie- się co roku w różnych krajach eu- nowią po tamtych terenach Polacy
ją korzyści także bardziej wymier- ropejskich. Powiat otrzymał także (79%). Na obszarze tym współistne. Cele – postawione sobie przez dary w postaci wyposażenia w me- nieją ze sobą trzy narodowości: polobydwa powiaty – zakładają mię- ble szpitalne, środki higieniczne ska, litewska i rosyjska, które madzy innymi nawiązywanie i rozsze- i pierwszej pomocy oraz pomoc ﬁ- ją możliwość edukacji w ojczystych
rzanie kontaktów pomiędzy organi- nansową dla Domu Dziecka w Cia- szkołach i językach. Powiat Lublizacjami i stowarzyszeniami o cha- snej.
niecki odwiedziły już dzieci z Litwy,
rakterze gospodarczym, religijnym
Dążąc do dalszego pozyskiwa- a do Solecznik udała się także nai kulturowym, pomiędzy szkołami, nia europejskich partnerów, powiat sza delegacja.
instytucjami służby zdrowia, pomo- nawiązał w tym roku współpracę
Efekty zawartych przyjaźni mięcy społecznej, klubami sportowymi, z Rejonem Solecznickim na Litwie. dzy Powiatem Lublinieckim a Po- Kaplica Matki Boskiej Ostrobramskiej
jak również w sposób bezpośredni Współpraca ta ma stanowić podsta- wiatem Lörrach czy Solecznickim w Wilnie
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Modernizacja drogi powiatowej
współﬁnansowana przez Unię Europejską
W ostatnim czasie Starostwo
Powiatowe w Lublińcu
przeprowadziło szereg
działań zmierzających
do poprawy stanu dróg
w powiecie. 18 października
otwarto zmodernizowaną
drogę powiatową S 2305
relacji Ciasna – Dzielna
– Gosławice.
Dzięki staraniom Powiatu Lublinieckiego możliwe było uzyskanie
środków ﬁnansowych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach
zadania pn. „Modernizacja drogi
powiatowej S 2305 łączącej drogi
krajowe nr DK 46 z DK 11”. Zakres zadania obejmował modernizację drogi polegającej na zmianie podbudowy w celu zwiększenia nośności
do 100 Kn/oś, położeniu nowej nawierzchni na długości 4, 47 km oraz
poszerzeniu drogi o 2 metry z istniejących 4 do 6 m. Przebudowa drogi rozpoczęła się w ubiegłym roku
na odcinku przebiegającym przez powiat oleski. W tym roku kolejny etap
prac realizował powiat lubliniecki.

Starosta lubliniecki – Joachim Smyła, wicestarosta lubliniecki – Tadeusz Konina i naczelnik Wydziału Komunikacji – Marcin Wacławek podczas otwarcia drogi S 2305

W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę, który przeprowadził modernizację drogi za kwotę 2.299.455 zł. Doﬁnansowanie
ze ZPORR wyniosło 75%, czyli
1.724.591 zł całej inwestycji, pozostała część – 25% – 574.864 zł sta-

nowiła wkład własny powiatu.
do poprawy bezpieczeństwa w ruchu
Przeprowadzona inwestycja pozwo- drogowym, skróci się znacznie czas
li na zwiększoną aktywizację społecz- przejazdu, a także ułatwiony zostanie
ną i gospodarczą Gminy Ciasna, uła- dostęp do okolicznych działek rolnitwiony zostanie dostęp do terenów czych – mówi starosta lubliniecki –
przemysłowych i rolniczych. Mo- Joachim Smyła.
dernizacja drogi przyczyni się także
Justyna Pasiak

Nagrodzono rolników

Pod koniec września
w Starostwie Powiatowym
uhonorowano
okolicznościowymi
pucharami cztery najlepsze
gospodarstwa rolne
powiatu lublinieckiego.
Cztery najlepsze gospodarstwa rolne wybrano na podstawie konkursu
„Na najlepszy zakład przetwórstwa
rolno – spożywczego oraz najlepsze gospodarstwo rolne”. Gospodarstwa były oceniane między innymi
pod względem estetyki, kontynuacji tradycji, technologii produkcji
oraz spełnienie norm ochrony środowiska. Puchary wręczył starosta
lubliniecki – Joachim Smyła, który podziękował wszystkim rolnikom
za ich trud i poświęcenie w codzienNagrodzeni rolnicy wraz ze Starostą Lublinieckim Joachimem Smyłąi naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska, Tadeuszem Tomą
nej pracy. Spośród uczestników konkursu, w kategorii „gospodarstwo specjalizują się w produkcji trzo- górskich nagrodą ministra rolnictwa. sce zajął Rajmund Ordon ze Strzerolne”, pierwsze miejsce zdobyli Da- dy chlewnej. Laureatów pierwsze- Drugie miejsce zdobyło dwóch go- binia. Zwycięzcom serdecznie gratuwid i Kamil Kaczmarzik z Dziel- go miejsca uhonorowano na począt- spodarzy z Wędziny: Teresa Kozala lujemy.
nej. Zdobywcy pierwszego miejsca ku września podczas Dożynek Jasno- oraz Bernard Sklorz. Trzecie miejJustyna Pasiak
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Wyrównywanie szans edukacyjnych
W II edycji Rządowego
programu wyrównywania
szans edukacyjnych dzieci
i młodzieży realizowanej
w 2007 roku, aż dwa
spośród szesnastu przyjętych
do realizacji w województwie
śląskim projektów,
to projekty zgłoszone przez
Powiat Lubliniecki.
Powiat Lubliniecki – we współpracy
z podległymi mu placówkami oświatowymi – pozyskał z budżetu państwa
dodatkowe środki na realizację dwóch
projektów w ramach programu „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych
do podejmowania działań w zakresie
wyrównywania szans edukacyjnych
dzieci i młodzieży”.
Założeniem programu jest stworzenie warunków do rozwoju systemu zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla
uczniów. – Zajęcia te mają umożliwić
rozwijanie zainteresowań wykraczają-

cych poza podstawowy program realizowany w szkołach. Są również szansą
na uzupełnienie posiadanej już wiedzy
oraz zdobycia niezbędnych umiejętności – mówi Danuta Lampka, sekretarz powiatu.
Od początku nowego roku szkolnego w dwu lublinieckich szkołach rozpoczęto realizację przyjętych projektów.
W Zespole Szkół Specjalnych Nr 2
w Lublińcu odbywają się zajęcia muzyczno-terapeutyczne
prowadzone
w oparciu o innowację pedagogiczną pod nazwą „Muzykoterapia z elementami choreoterapii”. – Realizacja
programu muzyczno-terapeutycznego to nie tylko uatrakcyjnienie zajęć z uczniami, ale przede wszystkim
stworzenie im możliwości większego
rozwoju psychoruchowego poprzez
śpiew, ruch i taniec. Umożliwia dzieciom niepełnosprawnym integrację
ze środowiskiem lokalnym i uczestnictwo w życiu kulturalnym poprzez
udział w konkursach i przeglądach
artystycznych dla dzieci i młodzie-

Panie Aleksandra Perkowska i Klaudia Brewka podczas próby Zespołu „Adeo” przed występem organizowanym z okazji Święta Edukacji Narodowej.

ży, a także na festiwalach piosenek dla
uczniów ze szkół masowych – wyjaśnia Marek Warwas, dyrektor Zespołu. Drugi projekt noszący nazwę „Język obcy dla każdego” realizowany
jest w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w formie zajęć

pozalekcyjnych z języka angielskiego i niemieckiego. Jak wyjaśnia Teresa Wączek, dyrektor szkoły, zajęcia
prowadzone są w grupach mieszanych
utworzonych spośród uczniów liceum
oraz szkoły policealnej.
Karolina Groblińska

Nauczycielskie święto na komputerowo

Jak najlepiej uczcić
Dzień Nauczyciela? Zaraz
po akademii otworzyć
z wielką pompą nową
salę komputerową
– jak w Zespole Szkół
OgólnokształcącoTechnicznych.

duszu Społecznego. W zamian ma kim uczniowie. – Te komputeprzeszkolić nauczycieli w obsłudze ry doskonale nadają się do montanowego sprzętu. – Musieliśmy też żu telewizyjnego i tworzenia graﬁki.
ubezpieczyć komputery na wypadek Absolwenci technikum informatyczzniszczenia, ponieważ umowa zobo- nego będą też potrzebować obycia
wiązuje nas do tego, żeby ta pracow- z wideokonferencjami, a te są możnia istniała przynajmniej przez ko- liwe dzięki nowemu sprzętowi –
lejne 5 lat – mówi Joanna Walczak, mówi.
dyrektor ZSO-T.
Pani Dyrektor twierdzi, że z noweŁukasz Wróbel
go sprzętu skorzystają przede wszyst-

15 komputerów ﬁrmy Macintosh
i 4 nowe stanowiska multimedialne
dostała szkoła z projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” współﬁnansowanego z Europejskiego Fun-

Dyrektor ZSO-T Joanna Walczak i starosta Joachim Smyła uroczyście otwarli nową pracownię. Powiat przekazał na nią 18 tys. zł.

Sprawdzian z fryzjerskiego kunsztu

Po ukończeniu trzyletniego
okresu nauki oraz praktyk
zawodowych, absolwenci
szkoły zawodowej, przy
Zespole Szkół Zawodowych
nr 2 w Lublińcu, przystąpili
do egzaminu czeladniczego.
Dwanaście osób chcących uzyskać
uprawnienia do wykonywania zawodu fryzjera wzięło udział w siedmiu
konkurencjach.
- Uczestnicy oceniani są pod względem wielu kryteriów. Najważniej-
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sze są jednak: technika i estetyka wy- tość współpracy szkoły z cechami
konywania fryzur – mówi Henryka i izbą rzemieślniczą. – Wysoki poMajewska, Mistrz ze Słupska i czło- ziom kształcenia i umiejętności zdobywanych przez uczniów jest osiąganek komisji.
Na szczególną uwagę zasługiwa- ny m. in. dzięki znakomitej współprały fryzury wieczorowe prezentowane cy dyrektora szkoły Jolanty Kardas
przez modelki w balowych kreacjach. z cechami. Szkoła nie ma obowiązPo zakończeniu części praktycznej ku organizowania egzaminu. Zapraprzyszli czeladnicy przystąpili do egza- szając komisję do Lublińca wychodzi
minu teoretycznego: pisemnego i ust- naprzeciw oczekiwaniom swoich abnego z nauki zawodu, ale także prze- solwentów.
Ewelina Konina
pisów BHP i ochrony środowiska.
Przewodnicząca komisji, Dorota Wójcicka, uważa, że poziom był Przyszłe fryzjerki podczas egzaminu prakzróżnicowany. Podkreśla jednak war- tycznego
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Z troski o dobra kultury

Kościół św. Józefa i dzwonnica w Sadowie

W bieżącym roku Rada
Powiatu w Lublińcu
podjęła uchwały w sprawie
udzielenia dotacji z budżetu
powiatu lublinieckiego
na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru
zabytków znajdujących
się na terenie Powiatu
Lublinieckiego.

Zabytkowe organy w kościele św. Mikołaja w Lublińcu

Wśród zabytków, które otrzymały ku i dzwonnicy w Sadowie. W kodotacje znalazły się cztery kościoły ściele św. Walentego w Woźnikach
stojące na Ziemi Lublinieckiej. Ko- zostanie przeprowadzona konserściół pw. św. Mikołaja w Lublińcu wacja polichromii suﬁtowej „Adotrzymał środki na remont zabyt- oracja Baranka Bożego”, któkowych organów zbudowanych rą odkryto przypadkowo podczas
pierwotnie w 1775 roku, a któ- prowadzonych wcześniej prac rerych obecny stan pochodzi z 1905 montowych. Natomiast w Klaszroku. Ze środków Powiatu Lubli- torze Misjonarzy Oblatów Maryi
nieckiego doﬁnansowany został Niepokalanej w Lublińcu przyznarównież remont i zabezpieczenie ną dotację w całości przeznaczono
przed wodami opadowymi budyn- na wymianę okien.
ku gotyckiego kościoła pw. św. Jó- W miarę posiadanych środków
zefa, konsekrowanego w 1331 ro- staramy się wspierać ideę ochrony

zabytków, które są częścią naszej
kultury i dziedzictwem, którego
nie wolno nam zmarnować – mówi wicestarosta Tadeusz Konina.
Więcej informacji o zabytkach,
które uzyskały dotacje znajdą Państwo w kolejnym numerze kwartalnika społeczno-kulturalnego „Ziemia Lubliniecka”.
Karolina Groblińska

Piknik w „Zameczku”
Już ósmy raz lubliniecki DPS
gościł niepełnosprawnych
z całego Śląska.

rektor DPS-u „Zameczek”, Wiesława Dudek wraz ze starostą lublinieckim Joachimem Smyłą, oﬁcjalnie rozpoczęła imprezę.
Pomimo niesprzyjającej pogody
Część artystyczna została przygotona Pikniku Śląskim zgromadziło się wana przez głównych aktorów tego
kilkuset podopiecznych domów po- spotkania, czyli niepełnosprawnych.
mocy społecznej, działających nie tyl- Prezentacji folklorystycznych tańców
ko na terenie naszego województwa, i śpiewów towarzyszyła radosna atale także poza jego obszarem.
mosfera, która udzielała się zarówno
Słowami śląskiego powitania dy- występującym, jak i publiczności.

Podczas Pikniku Śląskiego pod lublinieckim niebem miała miejsce
nie tylko uczta duchowa. Jej uzupełnieniem była ta przy śląskich
stołach, dzięki której impreza nabrała prawdziwie piknikowego charakteru.
Następne takie spotkanie odbędzie się za rok.
Ewelina Konina

Słowami śląskiego powitania dyrektor DPS-u „Zameczek”, Wiesława Dudek wraz ze starostą lublinieckim Joachimem Smyłą, oﬁcjalnie rozpoczęli VIII Piknik Sląski.

Komunikat

Od dnia 29.10.2007 r. rozpoczyna
działalność Punkt Konsultacyjny dla
rodziców, uczniów i nauczycieli organizowany przez Publiczną Poradnię
Psychologiczno-Pedagogiczną w Lublińcu. W Punkcie można skorzystać
z porad i konsultacji psychologiczno-pedagogicznych udzielanych przez
pracowników poradni.

4

Punkt działa w ramach programu
MEN dotyczącego poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach. Siedziba Punktu mieści się
w Zespole Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu ul. Sobieskiego 22
(parter, gabinet pedagoga szkolnego).

Czynny jest w godzinach:
Wtorek 13.00 – 17.00
Piątek 12.00 – 16.00
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