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Pogotowie ma nową karetkę
s. 3
Zespół karetki
ze starostą (z lewej)
i wicestarostą

Kolejny Orlik
gotowy

s. 3

Felieton
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s. 5
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Zbliżają się - kolejne
w naszym życiu,
ale zawsze jedyne i niepowtarzalne – Święta Bożego Narodzenia, czas
oczekiwania, ale także refleksji nad
tym wszystkim, co wydarzyło się w mijającym 2009 roku.
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Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia
wszystkim mieszkańcom
Powiatu Lublinieckiego
składamy najserdeczniejsze życzenia
zdrowia i pomyślności.
Niech ten świąteczny czas
upłynie Państwu w ciepłej
i rodzinnej atmosferze,
a Nowy Rok 2010
przyniesie spełnienie Państwa
pragnień

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Lublińcu
składa swoim członkom
najserdeczniejsze życzenia
zdrowych, spokojnych
i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego 2010 Roku.

Komendant Powiatowy Policji w Lublińcu
wraz z zastępcą
oraz policjanci z KPP Lubliniec



Janina Grabińska
Przewodnicząca PZERiI
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Pogotowie ma nową karetkę Felieton

Nowa, w pełni wyposażona karetka od grudnia jeździ do chorych
na terenie powiatu lublinieckiego.
Karetka kosztowała łącznie z wyposażeniem prawie 400 tys. zł.  Zakupiona została w większości ze środków Ministerstwa Zdrowia. Pracownicy pogotowia nie kryli zadowolenia
z nowego sprzętu.
- Karetka posiada wyposażenie najwyższego standardu, m.in. system Lifenet. Pozwala nam on na zrobienie
EKG pacjenta na miejscu zdarzenia
i przesłanie wyników do Oddziału Kardiologicznego w Częstochowie lub Zabrzu. Tam lekarz podejmuje decyzję,
co do dalszego leczenia i umieszczenia
pacjenta na oddziale kardiologicznym
– wyjaśniał Henryk Nieroda, kierownik lublinieckiego pogotowia.

Henryk Nieroda, kierownik lublinieckiego
pogotowia prezentował wyposażenie nowej karetki

(KA)

Kolejny Orlik gotowy
Przy Zespole Szkół Ogólnokształcąco -Technicznych w Lublińcu
stanął właśnie kompleks boisk sportowych, wybudowany w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.
Budowa obiektu (boisko o sztucznej nawierzchni trawiastej do piłki
nożnej i boisko o nawierzchni poliuretanowej do koszykówki i siatkówki) rozpoczęła się w sierpniu bieżącego roku, a zakończyła 10 listopada.
W obręb kompleksu wchodzi
również zaplecze sanitarno-szatnio-
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we, w którym znajduje się pomieszczenie trenera oraz toalety i prysznice.
Powiat Lubliniecki – podobnie jak
w przypadku kompleksu przy Zespole Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza –
zatrudni trenera środowiskowego
na okres 10 lat.
(ŁW)
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Jest to okres, w którym każdy dokonuje licznych podsumowań, dotyczących
minionego czasu, wydarzeń pięknych
i radosnych, ale również i tych, które łączyły się z bólem i cierpieniem. Pozwólcie, że również i ja dokonam krótkiego
podsumowania tych najistotniejszych
spraw, dotyczących przestrzeni życia
publicznego naszego powiatu.
Powiat Lubliniecki jest wspólnotą
osób zamieszkujących gminy: Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki.
Każda inicjatywa mieszkańców, każde
działanie Wójtów i Burmistrzów, przyczynia się do rozwoju poszczególnych
gmin, a tym samym do rozwoju całego powiatu. Jesteśmy bowiem jedną
samorządową wspólnotą, realizującą
różne zadania. Cieszy mnie, iż współpraca pomiędzy powiatem, a poszczególnymi gminami jest bardzo merytoryczna, oparta na zasadach życzliwości i wzajemnej pomocy we wszystkich
obszarach życia publicznego, w których jest to tylko możliwe.
Niech mi więc będzie wolno podziękować Panom Burmistrzom i Wójtom:
burmistrzowi Lublińca Edwardowi
Maniurze, burmistrzowi Woźnik Alojzemu Cichowskiemu, wójtowi Gminy Boronów Rufinowi Majchrzykowi, wójtowi Gminy Ciasna Zdzisławowi Kulejowi, wójtowi Gminy Herby
Romanowi Banduchowi, wójtowi
Gminy Kochanowice Ireneuszowi
Czechowi, wójtowi Gminy Koszęcin
Grzegorzowi Ziaji, wójtowi Gminy
Pawonków Henrykowi Swobodzie,
za współdziałanie, za ich zaangażowanie w rozwój każdej gminy, za każdą
inwestycję, która została w tym roku
zrealizowana, za piękne hale sportowe, boiska Orlik 2012, wyremontowane i wybudowane drogi, zarówno krajowe, wojewódzkie, powiatowe, jak i te
gminne. Można by mnożyć tę listę zrealizowanych inwestycji.
W zaawansowanym stanie budowy
jest obwodnica Lublińca, wielka inwestycja, na którą budżet państwa przeznaczył 164 mln złotych. Nie sposób
wszystkiego wymienić. Ważne jest,
że na naszych oczach w dobie recesji, nasze gminy i nasz powiat rozwijają się dynamicznie, mimo, iż do budżetu gmin i powiatu wpływają znacząco mniejsze dochody, co ogranicza
możliwości finansowe poszczególnych
samorządów. Często musimy dokonywać wyboru tego, co jest ważniejsze
i pilniejsze.
Jestem wdzięczny Radnym Rady Powiatu, że udzielają pełnego poparcia
Zarządowi Powiatu w jego codziennym działaniu, że akceptują priory-

tety, które co roku określa uchwała
budżetowa.
W ostatnim okresie czasu, ogromne
środki finansowe skierowaliśmy na poprawę bazy szpitalnej, na zakup sprzętu medycznego oraz na zakup karetek pogotowia z najnowocześniejszą
aparaturą ratującą życie. W mijającym roku rozpoczęliśmy przygotowania do budowy nowoczesnego pawilonu
łóżkowego dla dwóch oddziałów szpitalnych. Za rok o tej porze inwestycja
ta będzie już bardzo mocno zaawansowana. Tego wszystkiego dokonujemy w warunkach bardzo trudnej sytuacji lecznictwa szpitalnego. Narodowy
Fundusz Zdrowia odmawia płacenia
za nadwykonania realizowane przez
nasz szpital. Zdrowie jest wartością,
wobec której nie można stosować limitów przyjęć, a tak niestety zachowuje
się jedyny płatnik usług medycznych –
NFZ. Tylko on może płacić za leczenie
pacjentów, ponieważ otrzymuje z naszych podatków składkę zdrowotną.
Ten brak pieniędzy – w systemie opieki
zdrowotnej – nie usprawiedliwia odmowy płacenia przez NFZ za leczenie pacjentów. Szpital świadczący usługi medyczne musi otrzymywać środki finansowe, aby nie generować dalej swojego
zadłużenia. W tych trudnych warunkach zapaści systemu opieki szpitalnej
w Polsce, powiat przeznacza ogromne środki ze swojego budżetu na inwestycje szpitalne. Z uzyskanych przez
nas informacji wynika, że żaden powiat ziemski w Polsce nie przeznaczył
tak ogromnych środków finansowych
na poprawę opieki zdrowotnej, na budowę obiektów szpitalnych, na zakup
sprzętu i aparatury medycznej. W tym
miesiącu pozyskaliśmy środki finansowe na zakup kompletnie wyposażonej
karetki pogotowia. Już w trakcie przewożenia pacjenta można zdiagnozować za pomocą EKG stan pacjenta
i przesłać do specjalistycznych ośrodków kardiologicznych wyniki badań,
co pozwala na podjęcie decyzji do jakiego szpitala pacjent powinien być
przewieziony. W Polsce, w systemie
ratownictwa medycznego, znajdują
się obecnie 43 takie karetki pogotowia, aż 3 z nich są własnością naszego szpitala.
W następnym numerze „Ziemi Lublinieckiej” pozwolę sobie przedstawić Państwu kolejne obszary działania powiatu w realizacji swoich zadań.
W przededniu Świąt Bożego Narodzenia pragnę podzielić się z każdym
z Państwa wigilijnym opłatkiem. Życzę
Państwu zdrowych i radosnych Świąt,
a na Nowy 2010 Rok nieustannej inspiracji do poszukiwania i odnajdywania
tego, co piękne, wzruszające i wieczne.
Joachim Smyła
STAROSTA LUBLINIECKI



Rozmowa z Leszkiem Matyją

wiceprzewodniczącym Rady Powiatu
AK: Zbliża się koniec roku,
jest to czas podsumowań i refleksji nad tym, co minęło, co udało się zrealizować. Jak Pan, z perspektywy wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, spostrzega ten
rok?
LM: Zbliżający się koniec roku zamyka kolejny przedział czasowy w naszym życiu. Naturalną potrzebą człowieka jest dokonywanie w tym czasie
różnorodnych podsumowań, refleksji, zadawania pytań i próby odpowiedzi na nurtujące problemy, które
pozwolą określić kierunki działania
na przyszłość. Mijający rok w wielu
dziedzinach można uznać za efektywny i udany. Na wielu płaszczyznach
działania można zauważyć znaczące
osiągnięcia, w niektórych nadal pozostaje wiele do zrobienia. Jako wiceprzewodniczący Rady Powiatu i doświadczony pracownik samorządowy, staram się obiektywnie patrzeć
na osiągnięcia obecnej kadencji, dostrzegać jej mocne i słabe strony oraz
podejmować coraz efektywniejsze
działania.
Jeżeli chodzi o obecny rok,
to w dziedzinie ochrony zdrowia rozpoczęto działania dotyczące budowy
pawilonu łóżkowego, który wspólnie z oddanym w roku poprzednim

budynkiem wielofunkcyjnym i istniejącym budynkiem szpitala przy
ul. Grunwaldzkiej stanowić będą jeden kompleks szpitalny ze wszystkimi niezbędnymi oddziałami.
Następuje stopniowa poprawa stanu dróg powiatowych. W bieżącym
roku wyremontowano nawierzchnię na kilku odcinkach. Ze środków
Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych (tzw. „schetynówki”) przy współfinansowaniu przez
Gminę Pawonków, wykonano kapitalny remont drogi w Pawonkowie
na odcinku 5 km.
Program rządowy „Moje Boisko
– ORLIK 2012” zaowocował w Lublińcu dwoma nowymi obiektami
sportowymi: przy Liceum im. A. Mickiewicza i przy Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych na ul.
Szymały. Powstało również boisko
sportowe z programu „Blisko-Boisko” przy Zespole Szkół Zawodowych na ul. Klonowej.
Powiatowy Urząd Pracy przeniósł
się do nowej siedziby do budynku
dawnego ośrodka zdrowia przy ul.
Sobieskiego 9, dzięki czemu znacznie
ograniczono koszty jego funkcjonowania. Również Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie zostało przeniesione z ul. Kochcickiej na ul.Sobieskiego 9.

W dziedzinie pomocy społecznej
bardzo ważnym elementem jest osiągnięcie standaryzacji w domach pomocy społecznej. Obecnie wszystkie
trzy DPS-y spełniają warunki oraz zapewniają wysoki poziom opieki. Te
osiągnięcia to niewątpliwie powód
do zadowolenia, jednak nie należy
zapominać, jak wiele jeszcze pozostało do zrobienia.
AK: Jakie zadania realizowane
przez Powiat uznaje Pan za priorytetowe w przyszłym 2010 r.?
LM: W przyszłym roku priorytetowym działaniem będzie niewątpliwie dalsza restrukturyzacja i modernizacja szpitala powiatowego poprzez drugi etap jego rozbudowy,
co w przyszłości zapewni sprawniejsze funkcjonowanie służby zdrowia
w naszym powiecie. Kolejnym priorytetem będzie kontynuacja przebudowy dróg powiatowych, aby podnieść
bezpieczeństwo ich użytkowników.
To główne zadania, gdyż ochrona
zdrowia i poprawa bezpieczeństwa
jest nadrzędnym celem w obecnej
kadencji. W zakresie działań Rady
powinny znaleźć się również sprawy związane z oświatą i pomocą społeczną, których celem będzie poprawa ich funkcjonowania.

AK: Jak, z punktu widzenia wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, ocenia Pan funkcjonowanie
poszczególnych Komisji, na posiedzeniach których opracowywane są projekty uchwał podejmowanych później przez Radę
Powiatu?
LM: Komisje Rady Powiatu liczą
po pięciu członków. Zasiadają w nich
osoby zgodnie ze swoim wykształceniem, wiedzą i doświadczeniem zawodowym lub życiowym. Takie składy osobowe komisji pozwalają na merytoryczną dyskusję i szczegółowe
omawianie poruszanych zagadnień.
Członkowie poszczególnych komisji
zyskali zaufanie pozostałych członków Rady, tak więc opracowywane
projekty uchwał czy wniosków trafiając na posiedzenia Rady są głosowane bez przedłużających się dyskusji i polemik. Takie działania znacznie usprawniają działanie całej Rady
Powiatu.
AK: Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych owocnych działań.
Rozmawiała Aneta Konieczny

Dzień Pracownika Socjalnego
Współczesna praca socjalna w Polsce to profesjonalna działalność
świadczona przez pracowników służb społecznych różnych instytucji.
Pracownicy socjalni wzmacniają rodziny w odzyskaniu zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, rozwijają poczucie godności osobistej, swoją działalnością starają się stymulować społeczności
lokalne ku samopomocy.
W zależności od potrzeb ich praca
opiera się na pomocy doraźnej bądź  
długofalowych działaniach. Zawsze
jednak spotyka się z  biedą, przemocą
i  patologiami. Doceniając rolę i znaczenie tej niewątpliwie niełatwej pracy ustanowiono dzień 21 listopada –
Dniem Pracownika Socjalnego.



Z tej okazji Starosta Lubliniecki
wręczył nagrody i wyróżnienia za wybitne i nowatorskie działania w obszarze pracy socjalnej oraz pomocy
społecznej. Otrzymali je: Ilona Kozioł – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Ewa Lasek
Leszczyńska – dyrektor Domu Po-

mocy Społecznej przy ul. Kochcickiej, Wiesława Dudek – dyrektor
DPS „Zameczek”, Jadwiga Kozicka – dyrektor DPS „Dom Kombatanta” , Maria Bidzińska – dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka nr 1
i Sabina Druch – dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka nr 2.
- Oczekiwania społeczne wobec
pracowników socjalnych są bardzo wysokie. Od osób tych wymaga się określonych cech osobowości, odpowiedniej postawy etycznej, zdolności zrozumienia drugiego człowieka. Dobry
pracownik socjalny to osoba życzliwa,
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wrażliwa, budząca zaufanie i potrafiąca solidaryzować się z ludźmi potrzebującymi pomocy. To osoba, która umie słuchać, współczuć i pomóc.
Musi więc dysponować szeroką wiedzą z różnych dziedzin i konkretnymi
umiejętnościami. Staramy się, aby właśnie takie osoby pracowały w naszych
placówkach – komentował Tadeusz
Konina, wicestarosta lubliniecki.
KA
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Spotkania w 20-stą rocznicę przemian w Europie
Dzięki staraniom Szkolnego Klubu Europejskiego działającego przy Zespole
Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu oraz nauczycielek: Małgorzaty
Kani, Mirosławy Popko i Agnieszki Żegraj, zorganizowany został cykl spotkań
i konkursów upamiętniających 20-stą rocznicę przemian w Polsce i Europie
Środkowo-Wschodniej.
Do realizacji projektu przyłączył się również Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu oraz
Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej w Gliwicach. Honorowy
patronat nad tym przedsięwzięciem objął Starosta Lubliniecki.
Uczniowie mieli okazję uczestni-

czyć w debacie o początkach III Rzeczpospolitej, wzięli też udział w konkursie-quizie pt. „Przemiany w Polsce
i w Europie Środkowo-Wschodniej
od 1989 do 1991 r.”. Dr Robert
Majzner, wykładowca Akademii im.
Jana Długosza w Częstochowie, wygłosił prelekcję na temat tła historycz-

nego przemian w 1989 r., po której
odpowiadał na pytania uczniów.
Gościem specjalnym pierwszego
dnia był przedstawiciel Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach, Robert Grzegórzko.
Drugi dzień projektu upłynął pod
hasłem „Wspomnienia”. Tego dnia
grupa młodzieży Zespołu Szkół nr 1
im. Adama Mickiewicza spotkała się
z panią Krystyną Bull, przewodniczącą Terenowej Grupy Mniejszości
Niemieckiej. Prelegentka opowiadała o powstaniu Muru Berlińskiego,

Najlepsi
otrzymali
stypendia

Ziemia

w wykonaniu uczniów Szkoły oraz Gości

łyska z Zespołu Szkół Zawodowych
oraz  Agnieszka Brewka z Zespołu
Szkół Ogólnokształcących i Medycznych. Laureaci stypendiów, to najlepsi
uczniowie szkół, którzy uzyskali najwyższą średnią za wyniki w nauce.
Wszystkim stypendystom gratulujemy życząc dalszych sukcesów !
(red.)
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(red.)

Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowawców
Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza, Technikum i Liceum
Ekonomicznego w Lublińcu oraz Starosta Lubliniecki
serdecznie zapraszają na

Najlepsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie
umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, otrzymali, 25 listopada
br., stypendia Prezesa Rady Ministrów.
Wśród stypendystów znaleźli
się również uczniowie szkół średnich prowadzonych przez Powiat
Lubliniecki. Są to: Monika Ceglarek i Agnieszka Krysiak z Zespołu
Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza, Martyna Grzelińska i Agnieszka Sowa z Zespołu Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych,  Mariusz Ma-

historiach z nim związanych i o jego upadku.
Uczniowie wzięli również udział
w szort-pressie informacyjnym, poświęconym przemianom w Europie Środkowo-Wschodniej w latach
1989 -1991. Krótkie informacje m.in.
o „aksamitnej rewolucji”, „trójkątnym stole” czy pierestrojce przygotowali uczniowie klasy II g Zespołu
Szkół. Wystąpienia były ilustrowane prezentacją zdjęć i filmów z tamtej epoki.

„Świat w zupełnie starym stylu”
W programie: piosenki z musicali – standardy światowe – kabaret i niespodzianki.

Koncert odbędzie się

7 stycznia 2010 r. o godz. 16.00
oraz 9 stycznia 2010 r. o godz. 17.00.
w auli Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Lublińcu (ul. Sobieskiego 22).
Bilety w cenie 15 zł do nabycia w sekretariacie szkoły.

ZAPRASZAMY!



Jubileusz Warsztatów
Terapii Zajęciowej
W tym roku 15-lecie swojej działalności świętowały Warsztaty Terapii
Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej na ul. Kochcickiej.
W uroczystości wzięli udział m.in.
dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Ilona Kozioł, dyrektor Domu Pomocy Społecznej –
Ewa Lasek-Leszczyńska oraz założycielka WTZ – Paulina Lasek .
Od 1994 roku warsztaty realizują
ten sam cel, którym jest aktywizacja
osób niepełnosprawnych oraz stworzenie im możliwości jak najpełniejszego udziału w życiu społecznym.
Mając na uwadze dobro swoich podopiecznych, świetnie przygotowani

do pełnienia tej roli animatorzy i terapeuci, organizują i prowadzą różnorodne zajęcia manualne (malarskie,
ceramiczne, modelarskie, plastyczne, krawieckie, tkackie, hafciarskie,
stolarskie), a także warsztaty muzykoterapii i inne. Uczestnicy warsztatów prezentują swoje prace na wielu imprezach. Tradycją WTZ stał się
organizowany każdego roku Turniej
Artystyczny, który cieszy się coraz
większą popularnością.
(DM)

Dwa tygodnie w Ripon
Grammar School
Basia Ligarska i Zuzanna Segiet – uczennice Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Lublińcu miały okazję spędzić dwa tygodnie w partnerskiej szkole Ripon Grammar School w Anglii.
Wymiana uczniowska tego rodzaju
została zainicjowana jako kontynuacja
współpracy po zakończeniu wspólnie realizowanego projektu Socrates-Comenius. Oto jak wspomina
pobyt w Anglii Basia Ligarska:
„Podróże kształcą. To wiadomo
od wieków. Każdy wyjazd w nowe,
obce środowisko dostarcza wielu ciekawych przeżyć, poszerza naszą wiedzę i wzbogaca o nowe doświadczenia. Wspólnie z Zuzią Segiet miałam
możliwość poznania kultury i trady-



cji Yorkshire, największego hrabstwa
w Wielkiej Brytanii, z jego historycznymi miastami handlowymi, ślicznymi
wioskami i niepowtarzalnymi krajobrazami. Mniej więcej w środku Yorkshire położone jest małe miasteczko, Ripon. Tam właśnie spędziłyśmy z Zuzią
wspaniałe dwa tygodnie. Do wymiany doszło za sprawą porozumienia
między naszą szkołą a szkołą w Ripon- bardzo starą szkołą z tradycjami, która wyglądem przypomina Hogwart, a jej uczniowie w szczególnych
okazjach noszą długie, czarne szaty,

jak w filmie. W czasie pobytu w Ripon
pozostawałyśmy pod opieką rodziny
pani Henson- nauczycielki sztuki tamtejszej szkoły. Poza zajęciami szkolnymi wspólnie spędzaliśmy wolny czas.
Zwiedzałyśmy miasta, a w nich muzea, inne historyczne miejsca, podziwiałyśmy piękne angielskie krajobrazy
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oraz jeździłyśmy konno. Wymiana doświadczeń pomiędzy młodzieżą w takiej formie, w jakiej uczestniczyłyśmy
jest dobrym przedsięwzięciem. Można
doświadczyć różnic kulturowych, poznać  tradycje, a w przyszłości często
odwoływać się do przeżyć, nowych inspiracji i zdobytych doświadczeń.”

Ziemia

KONFERENCJA

,,NAUKA CZYTANIA I PISANIA – OKRES
PRZYGOTOWAWCZY I OPANOWANIE UMIEJĘTNOŚCI”
Czytanie i pisanie – dwie nierozerwalnie z sobą powiązane, podstawowe
umiejętności ucznia, bez opanowania których nie ma on możliwości osiągnięcia sukcesu w nauce.
Z mych wieloletnich obserwacji pedagoga wynika, że gro uczniów ma
trudności w czytaniu i pisaniu. Stąd zrodził się pomysł zorganizowania konferencji dla nauczycieli przedszkoli i klas
I-III szkoły podstawowej, którzy jako pierwsi profesjonalni nauczyciele (nie pomijając pierwszoplanowej
roli rodzica w edukacji swej pociechy od momentu urodzenia) stykają
dziecko z głoską, z literą, którzy poprzez zabawę od pierwszych dni pobytu dziecka w placówce usprawniają funkcje percepcyjno-motoryczne,
bez prawidłowego funkcjonowania
których dziecko będzie miało bardzo
duże trudności z opanowaniem umiejętności czytania i pisania.
W Ośrodku Szkolno-Wychowaw-

czym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu odbyła się Konferencja ,,Nauka czytania i pisania – okres
przygotowawczy i opanowanie umiejętności”. Wzięli w niej udział nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych miasta Lublińca oraz Powiatu
Lublinieckiego.
Program konferencji obejmował wykłady pracowników Publicznej Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej oraz
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu na temat dojrzałości szkolnej i dojrzałości do nauki
czytania i pisania, funkcji percepcyjno-motorycznych oraz wad zmysłów
(wzroku i słuchu) i ich wpływie na opanowanie tych umiejętności, a także

wpływie zaburzeń integracji sensorycznej na funkcjonowanie dziecka. Omówiono również metody nauki czytania
stosowane w polskiej oświacie.
Gościem specjalnym był profesor
Bronisław Rocławski z Gdańska twórca metody GLOTTODYDAKTYKI, który w ramach swego wykładu
„Przezwyciężanie trudności w czytaniu i pisaniu” przedstawił podstawowe założenia swojej metody i zasygnalizował problemy polskiej oświaty w aspekcie przygotowania dziecka
do nauki szkolnej.
Mam nadzieję, że konferencja zaspokoiła choć w części oczekiwania przy-

byłych nauczycieli, choć nie ukrywam,
że i we mnie pozostawiła pewien niedosyt. Zapewnić jednak mogę wszystkich zainteresowanych problematyką
czytania i pisania, że oferta naszej Poradni obejmuje m.in. zajęcia i warsztaty dla dzieci i rodziców usprawniające analizator wzrokowy, słuchowy
i kinestetyczno-ruchowy, a sam prof.
Rocławski zaproponował cykl spotkań
w ramach kontynuowania współpracy oraz krzewienia idei glottodydaktyki w naszym rejonie.
Organizator i koordynator Konferencji
z ramienia PPP-P w Lublińcu
mgr Alicja Jaskmanicka

„Chcemy wiedzieć więcej”
Od sierpnia Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lublinieckiej realizuje
projekt pn. „Chcemy wiedzieć
więcej”, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lublinieckiej uzyskało na ten cel
blisko 45 000 zł.
Celem projektu jest podniesienie
świadomości mieszkańców na temat roli wykształcenia i podnoszenia kwalifikacji, a także przedstawienie najbardziej skutecznych dla
mieszkańców wsi propozycji szkoleniowych, zmierzających do podniesienia ich kwalifikacji i umiejęt-

ności.
W ramach projektu otwarto
Lokalny Punkt Informacyjny. Mieści się on w budynku Ochotniczej
Straży Pożarnej w Łagiewnikach
Wielkich przy ulicy Strażackiej nr 2
i jest otwarty w godzinach:
poniedziałek 16:00 - 18:00,
wtorek
11:00 - 13:00
piątek
16:00 – 18:00
W Lokalnym Punkcie Informacyjnym będzie można uzyskać wszelkie informacje na temat możliwości podniesienia swoich kwalifikacji
i umiejętności w ramach realizowanych i dostępnych dla mieszkańców

projektów szkoleniowych finansowanych w ramach PO KL. Dodatkowo, osoby bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo będą mogły
skorzystać z fachowego doradztwa zawodowego przy wyborze
kierunku kształcenia.
Wśród mieszkańców sołectwa
Łagiewniki Wielkie zostanie również przeprowadzona ankieta edukacyjna, której głównym zadaniem
będzie zdefiniowanie potrzeb edukacyjnych mieszkańców, a w szczególności – z jakimi barierami mają
oni do czynienia, jakie formy podnoszenia kwalifikacji uznają za najskuteczniejsze oraz z jakich tematów

chcieliby się szkolić. Zebrane w ten
sposób dane pozwolą na stworzenie
raportu na temat potrzeb kształcenia mieszkańców Wsi oraz doboru odpowiedniej oferty edukacyjnej, uwzględniającej możliwości wykorzystania środków w ramach PO
KL.
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców sołectwa Łagiewniki Wielkie do udziału w spotkaniach oraz projekcie. Informacje
na temat projektu zostaną umieszczone na plakatach i ulotkach. Szczegółowe informacje uzyskacie państwo w Lokalnym Punkcie Informacyjnym.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ziemia
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Aktywizacja społeczna
osób niepełnosprawnych

Piękna wieś
województwa śląskiego
Zarząd Województwa Śląskiego corocznie ogłasza konkurs pt.
„Piękna wieś województwa śląskiego”.  - Konkurs organizowany
jest, aby nagrodzić i promować tych,
którzy pracując na rzecz własnej zagrody, a także wsi i społeczności lokalnej, przyczyniają się do wzbogacenia
naszego regionu – wyjaśniał Tadeusz
Toma – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
w Starostwie Powiatowym.  - W tegorocznym konkursie wzięły udział  33
gminy, w tym także dwie gminy z terenu naszego powiatu: gmina Ciasna
i gmina Pawonków.
Uczestnicy konkursu rywalizowali
w czterech kategoriach: na najpiękniejszą wieś województwa śląskie-

go, najpiękniejszą zagrodę, najlepsze
przedsięwzięcie odnowy wsi i najlepszą stronę internetową sołectwa.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas Forum Sołtysów
w  sali Sejmu Śląskiego w Katowicach. Wśród nagrodzonych znaleźli się Dawid i Kamil Kaczmarzik
z Dzielnej, którzy zdobyli II miejsce
w kategorii na najpiękniejszą zagrodę. Wyróżniono również, w kategorii – najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi, Muzeum Paleontologiczne w Lisowicach. Zwycięski puchar
z rąk  Marszałka Województwa Śląskiego odebrali: Marek Błyszcz –
inicjator muzeum i Marian Mańka
– sołtys Lisowic.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu w 2009 roku  kontynuowało realizację projektu systemowego „Na przekór. Na wprost”
współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głównym celem projektu było uruchomienie i przeprowadzenie procesu aktywizacji społecznej podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Lublińcu, w szczególności osób niepełnosprawnych i osób,
które wkrótce opuszczą placówki
opiekuńczo-wychowawcze.
W projekcie wzięły udział osoby
niepełnosprawne, mieszkańcy naszego powiatu w wieku aktywności zawodowej, korzystający ze świadczeń
pomocy społecznej, w tym uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Lublińcu. Beneficjentami naszego
Projektu były również osoby,  które wkrótce opuszczą placówki opiekuńczo-wychowawcze.
Wsparciem objęto 32 osoby, które w ramach aktywizacji zawodowej,
społecznej i zdrowotnej uczestniczyły w kursie komputerowym, treningu
umiejętności psychospołecznych oraz
indywidualnym poradnictwie zawo-

dowym. Szkolenia i kurs odbywały się
w siedzibie Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Lublińcu.
W ramach projektu wychowankowie Domu Dziecka w Ciasnej wyjechali na 2 tygodnie w góry, gdzie
- oprócz zaplanowanych szkoleń uczestniczyli w zajęciach sportoworekreacyjnych powiązanych ze zwiedzaniem Tatr i Podhala. Dla osób niepełnosprawnych sfinansowano turnus
rehabilitacyjny, w ramach którego
przeprowadzone zostały zabiegi rehabilitacyjne dostosowane do schorzeń danego uczestnika.
Projekt cieszył się dużym powodzeniem i realizacją wytyczonych celów. Pochłonął  razem 333 168,00 zł.
z czego 34 985,83 zł. zostało przeznaczone na adaptację łazienki  na potrzeby osób niepełnosprawnych.
Uczestnictwo w projekcie przyczyniło się do wzrostu kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych
osób niepełnosprawnych, umożliwiając im powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy.
Na przyszły rok planowane są dalsze
szkolenia i kursy.
www.efs.gov.pl

nie przedstawiony problem cyberprzemocy.
Problematyka przemocy będzie
nadal tematem przewodnim w profilaktyce szkolnej, do realizacji której
są zaproszone wszystkie szkoły po-

nadgimnazjalne. Finałem tej współpracy będzie hapenning zorganizowany dla uczniów lublinieckich szkół,
zaplanowany na wiosnę 2010 r.

(KA)

Stop przemocy!
W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Medycznych odbył się powiatowy konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt. „Stop przemocy”. Uczestnicy przygotowali prezentacje multimedialne dotyczące
szeroko rozumianej przemocy.
Pomysł konkursu został realizowany przy współpracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublińcu. Patronat nad imprezą objął Starosta Lubliniecki.
Do komisji oceniającej prace poproszeni zostali m.in. przedstawiciele
Komendy Powiatowej Policji, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
oraz pedagodzy szkolni.



W wyniku prac komisji I miejsce
zdobyła Malwina Kudła z Zespołu
Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych, II miejsce przypadło Marlenie
Manieckiej  z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Medycznych, a III – Monice Kała z Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych. Dodatkowo szczególne wyróżnienie otrzymał
Robert Wysocki za niezwykle traf-

nr 9/2009

(red.)

Ziemia

WARSZTATY METODYCZNE
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy był organizatorem Warsztatów Metodycznych dla nauczycieli
zawodu: kucharz małej gastronomii,
krawiec, technik informatyk i technik
poligraf.

- Warsztaty odbyły się  w ramach
„Projektu  doskonalenia metodycznego nauczycieli  ośrodków szkolno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży
niesłyszącej” Do projektu zaprosiliśmy
m.in. przedstawicieli ośrodków w Bydgoszczy, Wrocławiu, Poznaniu, Lublinie, Raciborzu i Kielcach – wyjaśniała
Ewa Jeziorska, wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu.
- Głównym celem zorganizowanych
przez nas warsztatów było doskonalenie metodyki nauczania dzieci i  młodzieży niesłyszącej, podnoszenie wyników nauczania i jak najlepsze przy-

gotowanie młodzieży z wadą słuchu
do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, tym bardziej, że młodzież ta zdaje je na tych samych zasadach co uczniowie pełnosprawni słuchowo – mówiła Sylwia Rose, kierownik
kształcenia praktycznego w SOSW
w Lublińcu.     
Nauczyciele przedmiotów zawodowych zgodnie z założeniami projektu, przeprowadzili zajęcia dydaktyczne dla każdego kierunku kształcenia,  
a następnie surdopedagodzy wspólnie
wypracowali  przykładowe konspekty do hospitowanych zajęć.
(KA)

Społeczność szkolna w Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących
w Lublińcu serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom
za udział w warsztatach,
a właścicielom piekarni: Panu
W. Pakule i Pani E. Brzezinie za
słodki poczęstunek dla uczestników spotkania.

Świadectwo charakterystyki
energetycznej
Od stycznia 2009r. poprzez nowelizację ustawy „Prawo budowlane” został wprowadzony w Polsce obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.
Konieczność ta, podyktowana promocją budownictwa efektywnego energetycznie, wynika z zapisów prawa europejskiego i obejmuje wszystkie państwa
członkowskie.
Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub lokalu jest wynikiem przeprowadzenia szeregu obliczeń
uwzględniających podstawowe parametry

Ziemia

zarówno samego obiektu, jak i znajdujących się w nim instalacji służących ogrzewaniu, wentylacji, chłodzeniu, oświetleniu i przygotowaniu ciepłej wody użytkowej. Dzięki informacjom zawartym
w świadectwie właściciel może orientacyjnie określić roczne zapotrzebowanie na energię oraz oszacować koszty
związane z utrzymaniem takiego budyn-
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ku czy lokalu.
Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe
dla wszystkich obiektów nowych, rozbudowywanych, zbywanych i najmowanych.
Wyjątek stanowią tutaj budynki:
- podlegające ochronie na podstawie
przepisów o ochronie zabytków,
- kultu i działalności religijnej,
- przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata,
- niemieszkalne służące gospodarce
rolnej,
- przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym
niż 50 kWh/(m2·rok),
- mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,

- wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.
Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne przez 10
lat. Należy jednak pamiętać, że czas
ten automatycznie ulega skróceniu, jeżeli w obiekcie zostały wprowadzone
zmiany mające wpływ na jego charakterystykę energetyczną, np. ocieplenie
budynku czy wymiana instalacji grzewczej. Po wygaśnięciu ważności świadectwa właściciel zobowiązany jest do jego
ponownego uzyskania.
Szczegółowe informacje oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć na stronie Ministerstwa Infrastruktury (www.mi.gov.pl)



Z wizytą u karmelitanek w Islandii
„Czy chcecie sitka do gotowania jajek w gejzerze?” - nigdy nie myślałam,
że usłyszę kiedykolwiek takie pytanie. Nie podejrzewałam też nigdy,
że może ono paść z ust polskiej zakonnicy w dalekiej Islandii.
W marcu wraz z trzema nauczycielkami z Zespołu Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu przygotowałyśmy projekty edukacyjne. Pół roku później z dotacją
Norweskiego Mechanizmu Finansowego wyruszyłyśmy do Hafnarfjurdur z służbową wizytą, by zapoznać się z jednym najskuteczniejszych
systemów kształcenia zawodowego
na świecie.
O istnieniu w Islandii klasztoru
karmelitanek bosych z Polski dowiedziałyśmy się z przewodnika turystycznego. Będąc w Hafnarfjurdur –
mieście położonym blisko Reykjaviku, postanowiłyśmy złożyć siostrom
wizytę. Nie było to zwykłe spotkanie. Na szczycie wzgórza górującego ponadportowym miastem znalazłyśmy ich dom – ostoję ciszy i spokoju odciętą od reszty świata.
Siostry z Polski zamieszkują
to miejsce od 17 lat. Poprzednimi mieszkankami było zgromadzenie karmelitanek z Holandii. Kiedy
ich misja wygasła, przekazano klasztor Polkom. Do zamieszkania i przede
wszystkim – do remontu. Pozbawione pomocy zewnętrznej siostry stopniowo przekształcały mocno zniszczony budynek. Uczyniły z niego
miejsce przyjazne i ciepłe. Miejsce,
do którego chętnie zaglądają nieliczni tu Polacy.
Siostry przyjęły nas bardzo gościnnie. Na stole czekała kawa i ciasteczka, w czajniku gotowała się woda.
Gospodynie znajdowały się jednak
za kratą, symbolicznie oddzielającą od świata zewnętrznego. Młode,
uśmiechnięte z radością opowiadały o swoim domu, jego historii i problemach dnia codziennego.
Niełatwe jest życie w Islandii. Polacy spragnieni wakacyjnych upałów
z trudem przestawiają się na łagodny, ale znacznie chłodniejszy klimat,
niemal codzienne deszcze i jak mawiają mieszkańcy tego zakątka zie-

10

mi – jesień panującą przez okrągły
rok. Mniszki zamieszkujące klasztor w Hafnerfjurdur nie narzekają.
Z nieustającym uśmiechem mówią
o swoim ogrodzie, o gościach przybywających z wizytą. Czasami tylko
w ich słowach usłyszeć można cień
zmartwienia – jak przetrwać w trudnej sytuacji ekonomicznej.  
Niemałym zaskoczeniem dla nas
była informacja, że siostry muszą
utrzymać swój dom bez dotacji zewnętrznych. Jak to zrobić, nie wychodząc poza klauzurę? Jak zdobyć środki
na życie 14 osób, gdy samo administrowanie dużego budynku i utrzymanie ogrodu zajmuje kobietom na pewno sporo czasu? Na skromne utrzymanie – mówiły siostry – wystarcza
to, co zbierzemy z własnego ogrodu.
W nieprzyjaznym islandzkim klimacie uprawiają ziemniaki, buraki, kapu-

stę, hodują kurczęta. Prócz tego pracują – na miarę swoich możliwości.
Malują przepiękne świece kupowane przez okolicznych mieszkańców
na chrzty, śluby, a zwłaszcza bierzmowanie – które tutaj celebruje się
szczególnie uroczyście. Piszą ikony,
haftują. Na pamiątkę wizyty w klasztorze zostałyśmy obdarowane płytą, na której siostry nagrały psalmy
po polsku i po islandzku.
Dotkliwie doświadczył je kryzys
ekonomiczny. Utrzymanie w Islandii – i tak zawsze  bardzo kosztowne – zaczęło przysparzać większych
trudności. Pierwszą oznaką trudności
– mówiły siostry – była informacja,
że dotychczas otrzymana darowizna
w postaci pieczywa została wstrzymana. Chleb, który od zawsze lokalne firmy przekazywały mniszkom,
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nagle znalazł się na liście niezbędnych wydatków. Za bochenek trzeba tam zapłacić około 10zł.  Mięso,
owoce, warzywa – utrzymanie 14
sióstr, to kwoty dla Polaków wprost
niewyobrażalne.
Zastanawiać może, dlaczego w tak
odległym protestanckim kraju Kościół prowadzi katolicki zakon kontemplacyjny. Siostry nie mają misji
ewangelizacyjnej. Ich powołaniem
jest modlitwa, utrzymanie duchowości, samotność i oddzielenie od świata. Mniszki nie zastanawiają się nad
tym. Opowiadają, jak piękne wybrały miejsce. Pokazują zdjęcia przeuroczych zakątków Islandii. Daleko od nas, wydają się żyć u stóp Pana Boga.
Katarzyna Myrcik

Ziemia

Nauka
w terenie
Nauczyciele przedmiotów
zawodowych - budowlanych w Technikum nr 2 przekazują uczniom wiedzę nie tylko w systemie lekcyjnym,
ale również poprzez obserwację prac
prowadzonych w terenie - między
innymi na okolicznych budowach.
Wizyta w Galerii Jurajskiej na etapie budowy

Pod hasłem „Jak kiedyś budowano?” zorganizowali wyjazd do Muzeum Wsi Opolskiej. Dzięki wyjazdowi uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat budownictwa
drewnianego. Mogli również prześledzić jego ewolucję na przełomie
wieków. Wyjazdowi towarzyszył wykład na temat rozwiązań technologicznych stosowanych w minionych
wiekach. Uczniowie wraz z nauczycielami przedmiotów budowlanych
zwiedzili także bogatą plenerową ekspozycję zabytków drewnianej architektury wiejskiej Śląska Opolskiego.
- Lekcja w bierkowickim czy chorzowskim muzeum organizowana jest w naszej szkole dla wszystkich klas budowlanych. W dzisiejszych czasach
budownictwo drewniane jest coraz popularniejsze. Dawniej stosowane rozwiązania wykorzystuje się w projektowaniu hoteli czy zajazdów stylizowa-

nych na wiejskie chaty - wyjaśniają  
Daniel Łodziński i Maciej Siwiński – nauczyciele w Zespole Szkół
Ogólnokształcąco – Technicznych.
Wycieczka do skansenu to jeden
z elementów edukacji zawodowej.
Warto przypomnieć, że młodzi
technicy z ZSOT wizytowali również największą w Polsce inwestycję
budowlaną - Galerię Jurajską. Zostali wówczas oprowadzeni po budowie. Podczas obserwacji prowadzonych z dużym rozmachem prac mieli możliwość porozmawiać na temat
praktycznej strony zastosowania nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i materiałowych. Dzisiaj, kiedy Galeria została
otwarta, mogą już skonfrontować
swoje wyobrażenia z rzeczywistością. Galeria jest jednym z większych
tego typu obiektów w Polsce. Koszt
inwestycji oszacowano na poziomie

Lubliniecka Policja włączyła się do Ogólnopolskiej Akcji „Cała
Polska czyta dzieciom”. Funkcjonariusze wraz z maskotką Śląskiej Policji – Sznupkiem - odwiedzili dzieci przebywające w lublinieckim szpitalu.

Galeria Jurajska jest jednym z większych tego typu obiektów w Polsce

80 milionów euro, czyli ok. 360 mln
złotych. Jej łączna powierzchnia handlowa zajmuje aż 48 tys. m2 i umożliwia funkcjonowanie aż dwustu punktom handlowym. Przyszli technicy
budownictwa z ZSOT, wizytując galerię na etapie budowy, zostali za-

poznani z rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi dwupoziomowego parkingu, który dzisiaj
- po sfinalizowaniu inwestycji mieści
w sumie aż 2 tys. pojazdów.
(red.)

Sznupek w szpitalu

W spotkaniu z policjantami i Sznupkiem udział wzięło kilkanaścioro dzieci. W oparciu o przeczytane bajki policjanci omówili kilka zagadnień z zakresu prewencji kryminalnej.
Policjantka z Wydziału Ruchu Drogowego przedstawiła również podstawowe zasady dotyczące bezpieczeństwa w ruchu
drogowym. W związku z trwającą akcją  „2009 – Rok Pieszego” szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia dotyczące właśnie tej grupy.
Spotkanie zakończyło się pamiątkową fotografią ze Sznupkiem.
Miłym zaskoczeniem były upominki wręczone przez policjantów małym pacjentom. - Mamy nadzieję, że ta akcja wpłynie
na  kształtowanie pozytywnych postaw i przyczyni się do propagowania „bezpiecznych zachowań” wśród dzieci – komentowali organizatorzy przedsięwzięcia.
Dzieci biorące udział w pogadance podziękowały  policjantom i wręczyły piękną, własnoręcznie zrobioną laurkę, za którą
funkcjonariusze oraz Sznupek składają serdeczne podziękowania
i życzą wesołych świąt oraz szybkiego powrotu do zdrowia.
(red.)

Ziemia

nr 9/2009

11

IV EDYCJA OLIMPIADY SZACHOWEJ
Na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu przeprowadzono pod patronatem Starosty Lublinieckiego zawody szachowe dla dzieci i młodzieży.
Organizatorami imprezy z ramienia szkoły były Ewa Grześkowiak,
Beata
Stężała oraz Jolanta
Bomba.
W zawodach udział wzięło 39 zawodników ze szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
z powiatu lublinieckiego. Olimpiadę
przeprowadzono na etapie 6 rund,
zawodnicy mieli do dyspozycji czas
po 20 minut na partię.
W końcowej klasyfikacji w kategorii szkół podstawowych - na miejscu pierwszym - uplasowała się Szko-
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ła Podstawowa w Woźnikach - Jantos
Magdalena, Mośny Paweł, na drugim Szkoła Podstawowa w Boronowie –Brzęczke Daniel, Karmoliński Robert, a na trzecim Szkoła Podstawowa w Koszęcinie – Korzekwa
Angelo, Jonczyk Grzegorz.
W kategorii szkół gimnazjalnych,
na miejscu pierwszym, uplasowało się
Gimnazjum w Lubecku – Halama Martin, Sówka Mateusz, na drugim Gimnazjum nr 1 w Koszęcinie – Jonczyk
Paweł, Gajowski Rafał, a na trzecim
Gimnazjum w Boronowie – Kubieniec

Julia, Brzęczek Aleksandra.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych I miejsce przypadło drużynie
nr 2 z Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu – Korzus Paweł, Szczesny Sebastian,
II miejsce: I Liceum Ogólnokształcące
im. A.Mickiewicza w Lublińcu, drużyna nr 2 – Łapok Marek, Graca Zuzanna, a III miejsce zajęła drużyna nr 1
z Zespołu Szkół OgólnokształcącoTechnicznych w Lublińcu – Zawis Łukasz, Kompała Kamil.
Zawodników wyróżniono także
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za osiągnięcia indywidualne.
W kategorii szkół podstawowych
najlepsze miejsca zajęli: 1. Magdalena Jantos, 2. Daniel Brzęczek, 3.
Mośny Paweł.
W kategorii szkół gimnazjalnych: 1.
Halama Martin, 2. Jonczyk Paweł,
3. Sówka Mateusz.
W kategorii szkół średnich:
w1. Korzus Paweł, 2. Marek Łapok,
3. Zawis Łukasz.
Serdeczne podziękowania  za pomoc
w przygotowaniach i przeprowadzenie
imprezy składamy ks. proboszczowi Parafii św. Mikołaja w Lublińcu- Konradowi Mrozkowi i panu Markowi Rupikowi, który już po raz kolejny sędziuje
turniej. Ponadto podziękowania należą się też sponsorom imprezy, w tym
Staroście Lublinieckiemu, Burmistrzowi Lublińca i Terenowemu Komitetowi Ochrony Praw Dziecka.
Organizatorzy

Ziemia

uczestnicy konkursu piekarskiego

Bożonarodzeniowe wypieki
W Piekarni – Ciastkarni Pana Michała Łubowskiego, 2 grudnia br., odbył się I Międzyszkolny Konkursu Piekarski,
którego organizatorem był Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu. Motywem przewodnim konkursu było „Boże
Narodzenie”.
- Do konkursu przystąpili uczniowie z Zespołu Szkół
Gastronomicznych im. M. Skłodowskiej – Curie w Częstochowie, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu oraz Zespołu Szkół
Zawodowych w Lublińcu. Uczniowie w trakcie konkursu mieli za zadanie wykonanie chleba okolicznościowego, chałki i pieczywa półfrancuskiego. Musieli też odpowiednio wyeksponować swoje wypieki – wyjaśniała Renata Pruska, organizatorka konkursu.
Najlepsze wypieki Bożonarodzeniowe były dziełem
Tomasza Kempy reprezentującego Zespół Szkół
Zawodowych w Lublińcu, drugie miejsce zajął Ire-

BUDAPESZT

neusz Zieliński, również z Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu, a trzecie  Marcin Strzelecki z Zespołu Szkół Gastronomicznych im. M. Skłodowskiej
– Curie w Częstochowie.
- Dużo ciepłych słów kierujemy pod adresem gospodarza, pana Michała Łubowskiego, który świetnie
zorganizował i przygotował piekarnię do zawodów
– mówiła Jolanta Mazur – Pogoda, organizatorka konkursu.

I miejsce - Tomasz_Kempa

SMAKI ZIEMI LUBLINIECKIEJ
Starostwo Powiatowe w Lublińcu
wspólnie z Zespołem Szkół Zawodowych w Lublińcu organizuje

Stowarzyszenie Absolwentów i
Wychowawców Liceum Ogólnokształcącego im. Adama
Mickiewicza, Technikum i Liceum
Ekonomicznego w Lublińcu informuje, że są jeszcze
wolne miejsca na wycieczkę do
Budapesztu
w terminie od 30.04.2010 do
03.05.2010
(koszt wycieczki – 800 zł).
Zgłoszenia w sekretariacie szkoły
lub pod nr tel. 660 749 827

Ziemia

(red.)

KONKURS „SMAKI ZIEMI LUBLINIECKIEJ”.
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego wypieku cukierniczego, który stanie się jednym z symboli Powiatu Lublinieckiego.
Uczestnicy mają również za zadanie wymyślić nazwę dla tego
wyrobu lokalnego.
- Chcielibyśmy, aby Ziemia Lubliniecka miała produkt, który kojarzył by się z tym miejscem. Mam nadzieję, że będziemy
mieć swoje „wadowickie kremówki” albo „toruńskie pierniki” –
mówił Tadeusz Konina, wicestarosta lubliniecki.
Regulamin konkursu i informacje dodatkowe zamieszczone są
również na stronie organizatora: www.lubliniec.starostwo.gov.pl .
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Akademia Polskiego Sukcesu
jest rozszerzeniem działań promocyjnych, prowadzonych przez Stowarzyszenie Polski Klub Biznesu od 15 lat.
W okolicznościowej publikacji wydanej przez Akademię czytamy: „Przez
9 ostatnich lat Akademia potwierdzała, że Polaków stać na sukces w każdej dziedzinie i w najtrudniejszych warunkach.”  
Kapitułę Złotego Medalu APS tworzy 46-ciu wybitnych Polaków, osoby
powszechnie znane, wyróżniające się
dorobkiem zawodowym, darzone zaufaniem i autorytetem w swoich środowiskach. Wśród nich są m.in. Nina
Andrycz, Zygmunt Broniarek, Adam
Hanuszkiewicz, Mirosław Hermaszewski, Bogusław Kaczyński i wielu innych
znakomitych naukowców, sportowców,
dziennikarzy, ludzi biznesu i kultury.
(red.)

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK” IM. STANISŁAWA HADYNY LAUREATEM ZŁOTEGO MEDALU AKADEMII POLSKIEGO SUKCESU

ZŁOTY MEDAL

Kapituła Akademii Polskiego Sukcesu przyznała Zespołowi Pieśni i Tańca
„Śląsk” im. Stanisława Hadyny Złoty Medal i tytuł Członka Zwyczajnego Akademii Polskiego Sukcesu – za wybitne osiągnięcia dla kultury polskiej.

„Dziś serce moje radość wypełniła
i kolorem tęczy dusza się rozlśniła,
bo widzę jak wielu jest cudownych ludzi
i jak dobroć, miłość do życia się budzi.”

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej
„JESTEM” składa serdeczne
podziękowania WSZYSTKIM
darczyńcom, którzy obdarzyli nas
swoim zaufaniem i przekazali
1% swojego podatku.
Pozyskane środki finansowe zostaną
wykorzystane zgodnie ze statutowymi celami organizacji i przeznaczone na pomoc
dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej.

Matematyka w biznesie
Już po raz ósmy, w Zespole Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych w Lublińcu, zorganizowany został Powiatowy Konkurs Matematyczny „Matematyka w biznesie”.
Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Starosty Lublinieckiego, patronatem
naukowym Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz przy wsparciu Fundacji „Tutaj Przyszłość”. Zwycięzcy - wyłonieni w gronie 32
najlepszych reprezentantów szkół - otrzymali nagrody z rąk Danuty Lampki – sekretarz
Powiatu Lublinieckiego, Bożeny Podleśki –
z-cy naczelnika Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym w Lublińcu, Joanny Bąk
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z wyrazami szacunku
Zarząd Stowarzyszenia

– prezes Fundacji „Tutaj Przyszłość” i dra
Adama Sojdy z WSB. Wśród najlepszych
znawców matematyki w biznesie znaleźli
się: Tomasz Supel (ZSOT Lubliniec), Michał Osadnik (Liceum Ogólnokształcące
w Psarach), Marcin Jurczak (ZSOT Lubliniec), Damian Mazurek (ZSOT Lubliniec)
i Dominik Zając (Liceum Ogólnokształcące w Psarach).

Nasze Stowarzyszenie można również wspierać
przez cały rok.
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej „Jestem”
ul. P. Stalmacha 14, 42 – 700 Lubliniec
Bank Śląski o/Lubliniec
nr konta: 71 1050 1155 1000 0022 7698 6987

(red.)
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Uczniowie
inwestują
na giełdzie
Już po raz trzeci uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych
uczestniczyli w Festiwalu Przedsiębiorczości, odbywającym się co roku
w Chorzowie pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty. Organizatorem
tej imprezy była uczelnia, z którą ZSOT współpracuje od lat - Wyższa
Szkoła Bankowa.
Festiwal rozpoczął się od wykładu pt. „Jak pomysł przekuć w sukces”. Wygłosił go Rafał Szczepanik  - współwłaściciel portalu  Pracuj.pl. Najwięcej emocji wywołały
wśród młodzieży gry strategiczne
przygotowane przez organizatorów.
Symulacje komputerowe dotyczące zarządzania firmą i inwestowania
wzbudziły ducha rywalizacji. Wśród
dziewięciu zespołów ze szkół ponadgimnazjalnych Śląska w grach „Zo-

stań inwestorem” i  „Zarządzanie firmą”, trzy najlepsze wyniki uzyskały drugoklasistki z II LO.  Uczennice
wykazały się świetną intuicją menadżerską, planując rozwój produkcji w wirtualnej firmie.  Gry prowadzone były w języku angielskim.
Krystyna Pacuda - organizatorka
wyjazdu do Wyższej Szkoły Bankowej
szczyci się jeszcze jednym sukcesem
swoich uczniów. Od 16 październi-

ka drużyny ZSOT odnoszą sukcesy  w Szkolnej Internetowej Grze
Giełdowej. Najwyższe wyniki notują
na Giełdzie Papierów Wartościowych
pierwszoklasiści z II Liceum Ogólnokształcącego - Patrycja Grabińska
i Michał Wojsław. Obecnie uczniowie tej klasy są na już na 15 miejscu  
w Polsce. Z każdym tygodniem poprawiają swój wynik. Szkolna Internetowa Gra Giełdowa to największe ogólnopolskie przedsięwzięcie

Edukacja dla niesłyszących

edukacyjne skierowane do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Polega
na inwestowaniu wirtualnych pieniędzy w kwocie 100 000 zł na Giełdzie
Papierów Wartościowych. Uczniowie samodzielnie muszą śledzić kursy giełdowe, dokonywać analiz i planować strategie. W ubiegłorocznej
grze uczniowie ZSOT zajęli 211 miejsce w kraju i 30 w woj. śląskim.
(red.)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu
przedstawił swoją ofertę edukacyjną na odbywających się w Łodzi
Ogólnopolskich Targach „Edukacja
Niesłyszących”.
W Targach uczestniczyło czternastu
uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych
Ośrodka oraz pięciu nauczycieli i wychowawców pod kierownictwem nauczyciela zawodu Izabeli Szczęsny.
Uczniowie mieli możliwość nie tylko zapoznania się z ofertą edukacyjną innych szkół, ale również udziału w  otwartych warsztatach z psychologami i doradcami zawodowymi,
zwiedzenia najciekawszych miejsc
w Łodzi oraz obejrzenia występów
zespołów artystycznych z poszczególnych ośrodków. Również uczniowie z lublinieckiego ośrodka zaprezentowali swój program artystyczny.
Z kolei nauczyciele mogli wymienić
doświadczenia i omówić problemy
napotykane w swojej codziennej pracy z uczniami specjalnej troski edukacyjnej.
(red.)

Ziemia
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Kurs języka włoskiego
DRODZY CZYTELNICY
Kwartalnik społeczno-kulturalny „Ziemia Lubliniecka” zwraca
się do wszystkich Czytelników, którym bliskie są kultura, historia i sprawy społeczne ważne dla naszego powiatu o nadsyłanie propozycji artykułów do naszego wydawnictwa.
Wiemy, iż w każdej miejscowości są osoby posiadające ogromną wiedzę, mądrość i pasję, którymi mogą podzielić się z innymi czytelnikami.
W szczególności zapraszamy naszych autorów do aktywnego udziału w życiu i tworzeniu kultury „naszej małej Ojczyzny”. Liczymy także na większą aktywność samorządowców
oraz radnych . Jednocześnie dziękujemy wszystkim, którzy
przysyłają do nas artykuły i prosimy o więcej.
Adres Redakcji:
Starostwo Powiatowe w Lublińcu,
ul. Paderewskiego 7, pokój 21, tel. (34) 35-10-500, wew. 601
e-mail: gazeta@lubliniec.starostwo.gov.pl

Redakcja
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Od 23 listopada 2009 w Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II będzie gościł
Michele Feliziani, który odbywa staż z ramienia Comeniusa. Michele pochodzi z Włoch.
Studiował wiedzę o społeczeństwie, historię, nauki polityczne, historię wspólnoty europejskiej i filozofię. Mówi po angielsku i włosku. W związku z jego przyjazdem zapraszamy
wszystkich (dorosłych i dzieci) zainteresowanych nauką języka włoskiego do wzięcia udziału
w zajęciach, które będą przeprowadzane przez naszego gościa.
Zajęcia (trwające od grudnia do maja) są bezpłatne. Będą się odbywały w godzinach popołudniowych (od 15.30 do 17.15) dwa razy w tygodniu
(poniedziałek i środa; wtorek i czwartek) po 45 minut.
Zajęcia rozpoczynają się 14 grudnia 2009 r.

Serdecznie zapraszamy!
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły (tel. 343 511 422)

Cennik modułów reklamowych w gazegazeta powiatowa
Redaktor Naczelny: Jan Myrcik, Wydawca: Powiat Lubliniecki
Adres Redakcji: Starostwo Powiatowe w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7,
tel. (034) 35-10-500 wew. 601, fax (034) 35-10-511
E-mail: gazeta@lubliniec.starostwo.gov.pl
www.lubliniec.starostwo.gov.pl      Nakład: 10 000 egz.
Skład i druk: Sil-Veg-Druk, www.svd.pl
Materiały do gazety i ogłoszenia reklamowe przyjmowane są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublińcu, pokój 21. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzega sobie także prawo ich skracania. Nie przyjmowane są artykuły niepodpisane. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.
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cie powiatowej” Ziemia Lubliniecka”

1. 5 cm / 3,5 cm – 19,50 zł netto + VAT
2. 10 cm / 7 cm – 39 zł netto + VAT
3. 10 cm / 14 cm – 117 zł netto + VAT
4. 24 cm / 15,5 cm (pół strony) – 156 zł netto + VAT
5. 24 cm / 32,5 cm (cała strona) – 234 zł netto + VAT

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (034) 35 10 500, w. 601.

Ziemia

