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OFERTA EDUKACYJNA
POWIATU LUBLINIECKIEGO
NA ROK SZKOLNY 2006/2007
Przed gimnazja
listami już wkrótce
bardzo ważny mo
ment, w którym będą
musieli podjąć
decyzję o dalszych
losach swojej ścieżki
edukacyjnej i wybrać szkołę ponadgimna
zjalną, w której spędzą najbliższe lata
swojego życia.
Powiat Lubliniecki otwiera przed
',solwentami gimnazjum bogatą ofertę
.,_Jukacyjną, która obejmuje wszystkie
typy szkół ponadgimnazjalnych:
licea ogólnokształcące (LO),
- licea profilowane (LP),
- technika (T),
- zasadnicze szkoły zawodowe (ZSZ).
Dodatkowo od nowego roku szkolnego
uruchomione zostaną nowe kierunki
kształcenia w zawodzie: technik elektronik
w Technikum Nr 3 w Zespole Szkół
Ogólnoksztalcąco-Technicznych Nr 2
w Lublińcu oraz w zawodzie: technik
informatyk w Technikum Specjalnym Nr 4
wchodzącym w skład Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących
i Słabosłyszących w Lublińcu .
Wzorem ubiegłego roku rekrutacja do
szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie
Lublinieckim będzie prowadzona przy
pomocy systemu elektronicznego. Tym
razem wszystkie szkoły funkcjonujące
w Powiecie przystąpiły do systemu
komputerowego "Nabór Optivum", który
�<lzwoli bez kłopotów i zbytecznego stresu
tejść proces rekrutacji do szkoły
onadgimnazjalnej oraz skróci do mini
mum czas oczekiwania na wyniki.
Wszelkie informacje o ofercie eduka
cyjnej oraz zasadach rekrutacji będą stale
dostępne na stronie internetowej Starostwa
Powiatowego w Lublińcu pod adresem:
www.lubliniec.starostwo.gov.pl/rekrutacja2006.
Ponadto świetną okazją do poznania oferty
szkół ponadgimnazjalnych były Targi
Edukacyjne organizowane w dniach 23-24
marca br. przez Publiczną Poradnię
Psychologiczno�Pedagogiczną w Lublińcu
w Zespole Szkół Nr 1 im. Adama
Mickiewicza w Lublińcu.
Aktualnie, w sposób zdecydowany
zmniejsza się zainteresowanie młodzieży
liceami profilowanymi. Młodzież wybiera
naukę w technikach, gdzie może zdobyć
konkretny zawód. Potwierdzają to w yniki
rekrutacji do szkól ponadgimnazjalnych
w latach 2002-2005*. Przeprowadzony
nabór w roku szkolnym 2005/2006
zakończył się uruchomieniem 9 oddziałów
technikum, a tylko 1 oddziału liceum
profilowanego.
Starosta Lubliniecki
dokończenie na str. 6 i 7

Joachim Smyla
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Ziemia śląska to przebogata skarbnica
historii i kultury zapisywanej tu od
wieków. Mimo różnych kataklizmów
dziejowych, mimo wojen, głodu i ponie
wierki lud tutejszy tworzył niezatarte
dobra, które przetrwały wieki. Jeszcze do
niedawna Śląsk był postrzegany jako
kraina fabryk kopalń i hut. Ale na naszych
oczach ginie przemysłowy krajobraz tej
ziemi, znikają kominy fabrycz ne,
i kopalniane wieże wyciągowe. Stara,
piękna architektura przemysłowa idzie
powoli do historycznego i kulturowego
lamusa.
dokończenie na str. 12

VIVA LA IIUSICA

W piątkowy wieczór 28 lutego 2006r.
w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca
"Śl ąsk" w Koszęcinie, mieliśmy
możliwość uczestniczenia w kolejnym
koncercie muzycznym z cyklu "Koncerty
na Zamku" zorganizowanym przez
Starostwo Powiatowe w Lublińcu we
współpracy z dyrekcją Zespołu.
dokończenie na str. 2

na zdjęciu obok Gabriela de Silva

Z Woźnik do Brukseli

XVI Edycja Olimpiady
Wiedzy Geograficzno
Turystycznej przyciąg
nęła w tym roku do
Woźnik 220 uczniów
gimnazJow z czterech
województw: śląskiego,
świętokrzyskiego, łódz
kiego i opolskiego.
dokończenie na str. 9

Menedżerowie wlasneJ wiedzy
Liczba nauczycieli osiągająca
najwyższy stopień awansu zawo
dowego corocznie wzrasta. W 2004 r.
nauczyciele dyplomowani stanowili
23% ogółu zatrudnionych nauczycieli
w szkołach prowadzonych przez
Powiat Lubliniecki, w 2005 r.
to już 32%.
dokończenie na str. 3
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VIVA LA MUSICA

Koncert odbył się w nowej,
pięknej sali koncertowej, wybu
dowanej od podstaw w dawnym
budynku ujeżdżalni dworskiej. Sala
ma ok. 120 miejsc, ładną scenę oraz
kameralny orkiestron usytuowany
przed proscenium. Jest wytłumiona
akustycznie oraz wyposażona w profe
sjonalne oświetlenie i nagłośnienie.
Posiada piękny wystrój utrzymany
w głębokiej, ciemnozielonej tonacji
zdobionej ciemnym drewnem.
Nie bez przyczyny opisuję miejsce
koncertu, gdyż ta najpiękniejsza
n i e w ątpli w i e s a l a k on c e r t o w a
w naszym regionie, pozwala na
komfortowy odbiór prezentacji muzy
cznych. Duże brawa dla Dyrekcji!
A koncert? Artyści tzn. Pani Gabriela
de Silva - sopran oraz Pan Julian
Ursynowicz-Niemcew icz - tenor
z towarzyszącym przy fortepianie
Antonim Dudą na codzień występujący
w Operze Śląskiej w Bytomiu a także
w teatrach muzycznych w kraju i za
granicą, udowodnili, że kameralny
skład, jeżeli prezentuje talent wyko
nawców, wspaniały warsztat wokalny

ZPORR
Zintegrowany Program
Operacy1ny

Rozwoju Regionalnego

i piękne interpretacje muzyczne,
potrafi przez pełne 90 min. dać
publiczności wiele radości "obcowania
ze sztuką". Program, na który składały
się najbardziej znane arie z najbardziej
znanych operetek oraz pieśni, a nawet
piosenki, prowadzony lekko i wesoło
przez samych artystów, w pełni spełnił
oczekiwania publiczności i został
nagrodzony dużymi brawami z bisami!
Myślę, że publiczność, którą tym
razem zdominowały środowiska
lekarskie i prawnicze oraz samo
rządowe, opuściła koncert w pełni
usatysfakcjonowana.
Aha! Po koncercie w sali koszę
cińskiego pałacu mogliśmy jak zwykle
przy "kawie i słodkim", porozmawiać
i podzielić się wrażeniami "na
gorąco".
Już dzisiaj zapraszam wszystkich
czytelników na kolejny koncert, na
który oczekuję z niecierpliwością.
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Zaproszonych gości powitali (od prawej): Starosta lubliniecki
• Joachim Smyła, Bogusław Hrycyk · pomysłodawca "Kon·
certów na Zamku" i dyrektor ZPiT "Śląsk" • Adam Pastuch.

Z poważaniem
Bogusław Hrycyk

••

•

••

Występ Gabrieli de Silva i Juliana Ursynowicza • Niemcewicza

E-FS

Stypendia dla studentów

finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego,
Budżetu Państwa oraz Budżetu Powiatu Lublinieckiego

Już wkrótce kolejna grupa studentów znajdujących się
w trudnej sytuacji materialnej zostanie objęta pomocą
stypendialną. Mając na uwadze ogromne zainteresowanie
stypendiami oraz zapotrzebowanie na tego typu wsparcie,
Starostwo Powiatowe w Lublińcu po raz drugi przystąpiło
do konkursu na projekty stypendialne dla studentów
ogłoszonego w dniu 1 marca 2006 r. przez Urząd
Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach Działania
2.2 ZPORR "Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów".
Wkład własny Powiatu Lublinieckiego to 5,97% wartości
dofinansowania projektu oraz całkowity koszt obsługi projektu.
Studenci przez 5 miesięcy semestru letniego roku
akademickiego 2005/2006 będą mogli otrzymać pomoc
finansową w kwocie 150 zł na miesiąc.
Wydział Oświaty (pokój nr 7) rozpoczął już nabór
wniosków o przyznanie stypendium studenckiego, który
zakończy się 7 kwietnia 2006 r. Do wniosku (do pobrania na
stronie www.lubliniec.starostwo.gov.pl) należy dołączyć:
1) zaświadczenie o dochodach za 2004 rok z Urzędu
Skarbowego wszystkich członków rodziny pozostających
we wspólnym gospodarstwie domowym (w przypadku
gospodarstw rolnych zaświadczenie z urzędu gminy
o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych);
2) zaświadczenie o stałym miejscu zamieszkania
z urzędu gminy / miasta;

3) zaświadczenie z uczelni o zaliczeniu semestru zimoweg ,
4) oświadczenie PIT-2C osoby ubiegającej się o stypendium.
Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są studenci, którzy
posiadają stałe zameldowanie na terenie
powiatu
lublinieckiego, a ponadto:
1) studiują w państwowych i niepaństwowych szkołach
wyższych prowadzonych w systemie dziennym,
wieczorowym , zaocznym i eksternistycznym,
2) ukończyli semestr zimowy roku akademickiego
2005 I 2006,
3) pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej, tzn. o dochodzie rodziny lub dochodzie osoby
uczącej się oraz studenta samodzielnego finansowo
w przeliczeniu na osobę nie wyższym niż 316,00 zł.
W przypadku gdy rodzina lub student samodzielny finansowy
utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, za podstawę obliczenia
dochodu przyjmuje się przeciętny dochód z 1 ha
przeliczeniowego, który na semestr letni roku akademickiego
2005/2006 wynosi 1.626 zł.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do skorzystania
z oferty. W roku akademickim 2004/2005 pomoc finansową
otrzymywało - przez okres 10 miesięcy - 209 studentów
zamieszkałych na stałe na terenie powiatu lublinieckiego.
Danuta Lampka
Naczelnik Wydziału Oświaty
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Menedżerowie własnej wiedzy

Uroczystość wręczenia kolejnych stopni awansu zawodowego
grupie nauczycieli , którzy złożyli wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego po 30 czerwca
2005 r. odbyła się w dniu 21 lutego br. w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego w Lublińcu. Starosta Lubliniecki
Joachim Smyła wręczył akty mianowania nauczycielom, którzy
zdali egzamin przed Komisją powołaną przez Zarząd Powiatu
w Lublińcu oraz listy gratulacyjne nauczycielom dyplomowanym.
W 2005 r. awans na stopień nauczyciela dyplomowanego mówił Starosta Lubliniecki - uzyskało 42 nauczycieli, zaś egzamin
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całe zawodowe życie każdego nauczyciela i jest w naturalny sposób
związany z rozwojem osobistym człowieka, który trwa przez całe
życie. Nauczycieli nie można jednak rozwijać - rozwijają się sami .
Muszą być głęboko zmotywowani do rozwoju - to od nich zależy,
czy będą chcieli, mogli i potrafili zaangażować się w wybór
kierunku i procesów własnego uczenia się. A takich nauczycieli
nie brakuje w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat
Lubliniecki .
Danuta Lampka

na stopień nauczyciela mianowanego zdało 12 nauczycieli. Dziś
już nie ulega wątpliwości, że główny cel nowego systemu awansu
zawodowego nauczycieli, tj. uruchomienie mechanizmu
skłaniającego nauczycieli do podwyższania kwalifikacji
zawodowych oraz podejmowania działań na rzecz doskonalenia
procesu dydaktyczno-wychowawczego, został osiągnięty. Nauczy
ciele niespełniający wymagań kwalifikacyjnych stanowią obecnie
znikomy odsetek pedagogów zatrudnionych w szkołach i placów
kach . Wielu nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania więcej
niż jednego przedmiotu, a także dodatkowe kwalifikacje np.
z zakresu pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Warto przy tym podkreślić, że sukces rozwoju szkoły zależy
sukcesu rozwoju nauczyciela. Rozwój zawodowy trwa przez

RODZINNA OPI EKA
ZASTĘPCZA
Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na

Jednym z priorytetowych zadań Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie jest zapewnienie dziecku, pozbawionemu
całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej , odpowiednich
warunków wychowawczych i bytowych poprzez umieszczenie
dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie
zastępczej . Promując rodzinną opiekę zastępcza i poszerzając
liczbę rodzin zastępczych w środowisku lokalnym należy zawsze
pamiętać o szeroko pojętym dobru dziecka. Rodzina zastępcza
pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb dziecka potrzeby bezpieczeństwa i przynależności, jest również
naturalnym i niezastąpionym środowiskiem do przekazywania
odpowiednich wzorów zachowań.
Na terenie powiatu lublinieckiego w 2005 r. , funkcjonowało
50 rodzin zastępczych, w których na mocy postanowienia sądu
zostało umieszczonych 75 dzieci, w tym w 14 rodzinach
niespokrenionych 27 dzieci, natomiast w 3 6 rodzinach
spokrewnionych 48 dzieci . Ponadto pomocą Centrum objętych jest
14 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych kontynujacych
·,kę.
J'-------------------------.

P OWIATOWY TURN IEJ BADM I NTO NA

9 kwietnia ( niedziela) w hali sportowej
Szkoły Podstawowej Nr 1 odbędzie się
I POWIATOWY TURNIEJ BADMINTONA
"0 PUCHAR STAROSTY".

Będzie to pierwsza tego typu impreza
sportowa na terenie naszego powiatu .
Organizatorami turnieju jest niedawno powstały klub sportowy STB
" Energia" i Starostwo Powiatowe w Lublińcu.
Przyjmowanie zgłoszeń w dniu rozgrywek od 9.30 do 10.00. Turniej
będzie rozegrany w nowym, eksperymentalnym systemie punktowym.
W godzinach przedpołudniowych odbędą się gry eliminacyjne
w następujących kategoriach: singiel mężczyzn (do 45 lat, powyżej
45 lat), gra podwójna mężczyzn (open), gra podwójna mieszana (open).
Między 16.00 a 19.00 przeprowadzone zostaną gry finałowe. Około
1 8.00 odbędzie się "mecz na szczycie " z udziałem lublinieckiego starosty
- Joachima Smyły, sekretarza powiatu - Tadeusza Koniny, dyrektora
Zespołu Szkól im. A.Mickiewicza - Marka Żyłki, księdza z parafii
Św.Mikołaja - Krzysztofa Domoradzkiego.
Pomiędzy meczami wszyscy zainteresowani (serdecznie zapra
szamy ! ! !) będą mogli wziąć udział w wielu konkursach i zabawach
sportowych ( przewidziane są nagrody). Udostępnione zostaną również
boiska i sprzęt sportowy dla chętnych, którzy będą chcieli zagrać
w badmintona. Warunkiem uczestnictwa w konkursach i w grze jest
posiadanie obuwia sportowego na jasnej podeszwie.

podstawie orzeczenia sadu opiekuńczego. Pełnienie funkcji
rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie
nie pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli spełnia
następujące warunki:
1 ) daja rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny
zastępczej,
2) maja stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw cywilnych
i obywatelskich,
3) nie sa lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej ,
nie sa ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też
władza rodzicielska nie została zawieszona,
3a) wywiazuja się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby
lub innej osoby, o ile taki obowiązek z mocy prawa lub
orzeczenia sadu na nich ciąży.
4) nie sa chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę
nad dzieckiem,
5) maja odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło
utrzymania,
6) uzy��ły pozytywną opinię_ ?środka _ pomocy społecznej
własc1wego ze względu na m1eJsce zamieszkarua.
Osoby, które mają zamiar pełnić rolę niespokrewnionej rodziny
zastępczej sa zobowiązane do ukończenia odpowiedniego typu
szkoleń, których prowadzenie rozpoczyna PCPR w Lublińcu.
O specyfice i programie szkoleń traktować będzie kolejny artykuł
pt. " Rodzinna opieka zastępcza cz. III " .

Katarzyna Pruska - pracownik socjalny
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Lublińcu
zachęca do kontaktu osobistego lub telefonicznego
wszystkie osoby zainteresowane szkoleniem
przygotowującym do pełnienia funkcji
niespokrewnionych rodzin zastępczych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kochcicka 14, 42 700 Lubliniec
pokój nr 39
telefon: 034/ 356 - 32 - 57
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Śladami histori i 74 G PP

W Gimnazjum nr 1 w Lublińcu odbyła się coroczna sesja
historyczna poświęcona 74 Górnośląskiemu Pułkowi Piechoty.
Prelegentami sesj i byli członkowie Stowarzyszenia Rodziny
Wojskowej 74 GPP Kazimierz Koszarek, Jerzy Dzieduszyńki, Czesław
Przybyła oraz przedstawiciel Światowego Związku Armii Krajowej
oddziału w Lublińcu - pan Józef Kucharski. Na sesji obecna była
dyrekcja, a także nauczyciele i uczniowie Gimnazjum nr 1 oraz
przedstawiciele Szkoły Podstawowej z Sadowa. Obydwie szkoły noszą
imię 74 GPP.
Prelekcja pt. "Rola 74 GPP w dziejach miasta Lublińca" oraz "Moja
droga do AK" przybliżyły uczestnikom spotkania historię żołnierzy
pułku, a także historię naszego miasta. Prelegenci zainteresowali
zgromadzonych opowieściami o losach żołnierzy i ich rodzin.
Sesje historyczne pozwalają na bezpośredni kontakt z historią, a to jest naprawdę bardzo cenne. Młodzi ludzi chętniej
interesują się historią, jeśli mogą usłyszeć o wielu istotnych wydarzeniach z ust naocznych świadków. Obcowanie z takimi ludźmi
dostarcza wielu cennych informacji, których nie znajdziemy w żadnym podręczniku. Poza tym możliwość zadawania nurtujących
pytań i uzyskania odpowiedzi na nie jest dodatkowym atutem tych spotkań.
Barbara Szuster, Sylwia Kanclerz

Opowiastki
z życia Ewy
Ewa niespokojnie wyglądała przez okno. Mąż obiecał, że
tym razem wróci do domu do 22.00, a jednak nie dotrzymał
obietnicy. Popołudniami dorabiał sobie u znajomych, a że ci
znajomi mają swoich znajomych, więc stale ktoś prosił go o
usługę. Malował, tapetował, przepychał zlewy, kładł panele,
kafelki, no i czego to on jeszcze nie robił ? Był bardzo pracowity,
przysłowiowa złota rączka, a przy tym rzetelny i słowny. I tu
pojawił się problem - słowny to był kiedyś.
Dzwonek. W drzwiach nieznajoma kobieta.
- Proszę pani, mąż obiecał, że pomaluje mi mieszkanie, meble
poprzesuwane, wszystko folią przykryte, a jego nie ma,
koczujemy tak od wczoraj.
I taka sytuacja powtarzała się coraz częściej.
Mąż wracał wieczorami i zazwyczaj chwiejnym krokiem wchodził
do domu. Na wymówki Ewy odpowiadał niezmiennie:
- Nie potrafiłem odmówić, obrażali się, mówili, że nimi pogardzam,
więc dla świętego spokoju wychylam jednego.
- Tylko jednego ?
- Nie, potem mówili, że koniecznie trzeba na drugą nogę,
tak dla równowa�i.
- Dla chwiejnej rownowagi - dodała Ewa.
- Kobieto zrozum, mam klientów, wszyscy uważają, że jestem
równy gość i tanio liczę za robotę, więc chcą mi się odwdzięczyć.
- To dlaczego się nie odwdzięczą kilogramem miodu, jabłek,
pomarańczy czy cytryn ? Przynajmniej wyszłoby ci to na zdrowie.
- Coś ty, na zakończenie jest kolacja, to i jest wódeczka, pan domu
po cichu cieszy się, że ma z kim wypić.
- On pije od czasu do czasu, ale są dni, że ty pijesz codziennie.
Kielich goryczy przelał cieknący kran u starszej samotnej
pani. Adam naprawił go szybko, bo była to drobna usterka, i nie
wziął pieniędzy. Okazało się, że l udzie nie uznają
bezinteresownej pomocy. Za wszelką cenę muszą wyrównać
rachunek. Nazajutrz starsza pani z wdzięczności przyniosła
Adamowi butelkę alkoholu.
Ewa zareagowała bardzo ostro i zdecydowanie.
- Rozpija mi pani męża ! - krzyknęła.
- Pani mąż to miły i uczynny człowiek, szkoda, że ma taką jędzę
za żonę !
Tego było już za wiele. Ewa postanowiła działać. Uświadomiła
mężowi, że jeśli nie będzie odmawiał wypicia nawet jednego
kieliszka, nie przyjmie zdecydowanej postawy, to wkrótce straci
opinię dobrego pracownika, a ci, którym tyle dobrego uczynił, nie
będą świadomi, że to oni właśnie utopili go w wódce. Nie będą
mieli żadnego poczucia winy, żadnych
wyrzutów sumienia. Po kolei
poodsuwają się od niego,
aż pozostanie sam.

Doradziła mu, żeby na dalsze prace jeździł samochodem,
wtedy może mieć wymówkę, że jest pojazdem.
Nie pomogło. Samochód zostawał u klienta, a ktoś z trzeźwych
domowników odwoził go do domu.
Doradziła mu, żeby wymawiał się zażywaniem leków, wtedy
będzie miał argument, którego nie można podważyć.
Nie pomogło. Co tam jakieś leki, to tylko tak jest napisane
na ulotce, na wszelki wypadek, żeby postraszyć.
Ewa zrozumiała, że nie jest w stanie walczyć ze źle pojętą
tradycyjną gościnnością i życzliwością. Szukała innego sposobu.
Zaczęła męża straszyć.
- Zobaczysz, jeszcze ci się coś złego przytrafi, wracasz późno
i maszerujesz stylem wijącej się serpentyny, przewrócisz się
i będziesz leżał do rana w błocie albo w rynsztoku, a poza tym
takie draństwo się szerzy, nie boisz się ?
- Nie. Ale nie kracz.
No i wykrakała. Los nie ukarał go boleśnie, ale za to uciążliwie.
Ewa niespokojnie wyglądała przez okno. Pusto i głucho.
Nagle pod dom podjeżdża samochód. Kierowca nieznajomy . . . ale
pasażer znajomy. To jej kochany mąż, o którego się tak bardzo
martwi i troszczy. Ewa obserwuje ich. Kierowca zbiera bagaże,
a Adam stoi jak panisko. Prawdę mówiąc, niezupełnie, bo
trochę się chwieje.
- Oj, kochana pani, przywiozłem męża, będzie wymagał stałej
opieki, nawet siusiu sam nie zrobi, nosa sam nie wytrze, a już
kieliszka, to długo, oj długo do ust nie weźmie.
- No, wyłaź pan, pokaż się żonie, nie kryj się za moimi plecami,
Takiś pan odważny? - zwrócił się do Adama nieznajomy
w szarym kitlu.
Ewa na widok męża rozczuliła się, momentalnie minęły wszystkie
złości, a z wrażenia zapomniała powiedzieć - a nie mówiłam ?
Adam spadł z drabiny tak nieszczęśliwie, że złamał obydwie ręce.
- Kochanie odezwała się ciepło Ewa bardzo cierpiałeś, bolało ?
- Wcale. Ten gość w kitlu zakładał mi gips i gdy syknąłem,
powiedział, że pijaka tylko sumienie może boleć.
- Może nie będzie tak źle ? Nakarmię cię, napoję herbatką,
wspólnie obejrzymy program telewizyjny, przypomnimy sobie jak
się rozmawia ...
- Słowem, sielanka - pokiwał głową Adam.
- Niekoniecznie, w końcu jestem jędzą.
Maria Doleżych
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Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7 . 30 - 1 6.00
Wtorek: 7 . 30 - 1 5 .30
Środa: 7.30 - 1 5 .30
Czwartek: 7.30 - 1 5 . 3 0
Piątek: 7 . 3 0 - 1 5 .00
W sprawach skarg i wniosków Starosta
Lubliniecki przyjmuje w poniedziałki
1 4.30 - 1 5 .30

Spis numerów
w Starostwie Powiatowym:
Sekretariat Starosty: 3 5-1 0-505
Sekretariat Wicestarosty i Sekretarza:
3 5-1 0-500

Sekretarz: 3 5-1 0-500
Skarbnik: 3 5- 1 0-504
Fax: 3 5- 1 0-5 1 1
Naczelnik Wydziału Budownictwa
i Architektury: 3 5- 1 0-533
Naczelnik Wydziału Komunikacji
"a• rogownictwa: 3 5- 10-5 3 5 , 3 5- 1 0-532
�czelnik Wydziału Geodezji, Karto
grafii i Gospodarki Mieniem: 35-10-509
Naczelnik Wydziału Obsługi Rady i Za
rządu, Polityki Społecznej i Zdrowia:
3 5- 1 0-520

Naczelnik Wydziału Organizacji,
Kultury i Promocji: 3 5- 10-5 1 9
Radca Prawny: 3 5- 1 0-5 1 4
Zespół I nformatyków: 3 5- 1 0-525
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarzą
dzania Kryzysowego: 3 5- 10-5 1 3
Wydział Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Mieniem:

- ewidencja gru ntów: 3 5- 1 0-508
- gospodarka grunta m i : 3 5- 1 0-5 1 0
- ośrodek dokumentacj i geod. - kart. :
3 5-10-5 1 8
- ośrodek dokumentacj i geod. - kart.,
pracownia: 3 5- 1 0-528
- ewidencja gru ntów - obsługa
i nteresantów: 3 5- 1 0-529
-�odezj a - prawn i k: 3 5- 1 0-5 3 7
npół dokumentacj i projektowej :
"'.'5"5-10-536

Wydział Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa: 3 5- 1 0-507
mel ioracja: 3 5- 10-5 34

Wydział Budownictwa
i Architektury: 3 5- 1 0-506
Wydział Oświaty: 3 5 - 1 0-5 1 7, 3 5- 1 0-530
Wydział Komunikacji i Drogownictwa:

- rejestracja pojazdów: 3 5-1 0-5 1 6
- rejestracja pojazdów - fax: 35-10-539
- prawa j azdy: 3 5-10-5 1 2

Wydział Organizacji, Kultury
i Promocji: 3 5- 1 0-522, 3 5- 1 0-500
Wydział Obsługi Rady i Zarządu, Poli
tyki Społecznej i Zdrowia: 3 5-1 0-520
Wydział Finansowy:
3 5- 1 0-524, 3 5- 10-52 1 ,
3 5-10-526 3 5- 10-5 2 7
Biuro Pas;portowe: 3 5- 1 0-531

Pełnomocnik ds. Informacji
N iejawnych: 3 5-10-5 1 3
Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego: 3 5-10-523
Pełnomocnik ds. Zamówień
Publicznych: 3 5- 1 0-5 3 3
Powiatowy Rzecznik Konsu
mentów: 3 5-10-500, 3 5-1 0-520

PRZYC H O D N IA LEKARSKA MED-AM
Ciasna ul. Zjednoczenia 67c (obok GS-u)

Czyn na: od pon iedz iałku do piątku w godz. 8 .00 - 1 8 .00
Telefon : 0-34/3 5 1 -2 3-2 7 i O 601 -690-41 6
�RZYCHODNIA przyj muje bezpłatnie pacjentów ubezpieczonych w N FZ z woj .
Sląskiego oraz pacjentów prywatnych.
OFERUJEMY usługi medyczne:
Lekarza rodzinnego leczen ie dzieci i dorosłych, szczepienia ochronne dzieci.
Na m iejscu badania EKG i USG: jama brzuszna (dorośl i i dzieci), tarczyca,
ś l i n iaki, piersi, węzły chłonne codzienn ie.
USG w domu pacjenta
Pobór krwi i badania laboratoryj ne na m iejscu.
Porady i leczenie homeopatyczne.
Badania kierowców, badania na broń .
Badan ia okresowe i profilaktyczne do pracy /faktury/.
Zwalczanie nałogu palenia tytoniu, nadwagi metodą elektropunktury.
Artur Kurek

spec. med. rodzinnej
Internista

Mariola Kurek

spec. med. rodzinnej
Homeopata, Irydolog

Ziemia Lu6unieckg, - gazeta powiatowa

Wydawca: Rada Powiatu Lub l i n ieckiego
Adres Redakcji: Starostwo Powiatowe
w Lub l i ńcu, u l . Paderewskiego 7,
tel . 034 351 05 00, fax 034 351 05 1 1
E-mail: ziemialubliniecka@poczta.onet.pl,
sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
Kolegium Redakcyjne:
Jan Myrcik - redaktor naczel ny,
Aneta Kon ieczny - sekretarz,
Kazim ierz Bromer, Gerard Burek,
Maria Doleżych, Bogusław Hrycyk.
Nakład: 3 OOO egz.

Skład komj!uterowy i druk:
Drukarnia �
41 -922 Radzionków, u l . Nałkowskiej 51 ,
tel . 032 289 82 75, fa x 032 289 82 76
e-mail: bi uro@mikopol .com .pl

Materiały d o gazety i ogłoszenia reklamowe
przyjmowane są w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Lublińcu, pokój nr 21. Redakcja nie zwraca
materiałów nie zamówionych. Zastrzega sobie także
prawo ich skracania. Nie przyjmowane są artykuły
niepodpisane. Redakcja nie odpowiada za treść
ogłoszeń.
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OFERTA EDUKACYJNA POWIATU LUBLI
*Wyniki rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w latach 2002-2005

2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006

Liczba uczniów kJ. I
w poszczególnych typach szkół
ponadgimnazjalnych

Liczba oddziałów kJ. I
w poszczególnych typach szkól
ponadgimnazjalnych

Rok
szkolny

LO

LP

10

7

T
3

ZSZ
8

5

9

2

7

6

10
10

2
1

6
6

9

LO

LP

T

ZSZ

302

1 87

86

168

337

71

289

72

37

308

171

220

268

191

219

201

I . Planowany nabór do publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2006/2007
a) prowadzonych przez Powiat Lubliniecki
Rok szkolny 2006/2007

Lp .
1.

Nazwa i adres zespołu / placówki
Zespól Szkól Nr I
im. Adama Mickiewicz.a
ul. Sobieskiego 22

42-700 Lubliniec

Przedmioty w

Nazwa szkoły

Liczba miejsc

I

32

la

I

32

lb

- wiedza o
społeczeństwie
- historia
- fizyka i astronomia
- biologia

2

64

le

I

32

Id

- wiedza o
społeczeństwie
- iP?Vk obcv nowożvtnv
- geografia
- wiedza o
społeczeństwie
- język obcy nowożytny

I

32

le

2

64

II

I

32

lg

I

32

Ih

zakresie rozszerzonym /

orofiJ / zawód
I Liceum Ogólnokształcące - fizyka i astronomia
- technologia
informacyjna
Umowna nazwa klasy:
- matematyka
la matematyczno- fizyka i astronomia
informatyczna
- biologia
Tb matematyczno- chemia

przyrodnicza

Ie humanistyczna
Id przyrodniczoekolog-iczna
le europejska
lf geograficzno-językowa
lg językowa

lh sportowa
o specjalizacji:
piłka siatkowa

- chemia
- język polski
- geografia

- historia

- biologia

- chemia

ul. Ks. pik. J. Szymały 3

- język obcy

352

32

I TE

I

32

I LA

- geografia

I

32

I LB

Technikum nr 2

technik mechanik
lechnik budownictwa
technik hotelarstwa

II Liceum Profilowane

zarządzanie infonnacją

I
I
I
I
I
I

32
32
32
32
32
32

I TM
I TB
I HT
I TH
I Tl
I LP

8

256

-

I
I

32
32

I Te
I Tel

I

32

I Tg

technik ekonomista
RAZEM:

- języka angielski
-język niemiecki

Il Liceum
Ogólnokształcące

- język polski

- ie7Vk angielski

42-700 Lubliniec

technik handlowiec
technik informatyk

3.

RAZEM:
Zespól Szkól OgólnoksztalcącoTechnicznych Nr 2
ul. Klonowa I O

technik elektryk
technik elektronik•
technik technologii

Technikum nr 3

żywności

42-700 Lubliniec

mechanik pojazdów

samochodowych

kucharz malej
easrronomii
sprzedawca

oddział wielozawodowy

Zasadnicza Szkoła
Zawodowa Nr 2

(frezer, tokarz, ślusarz,

spawacz i inne)

oddział dwuzawodowy
piekraz-cukicrni.k

oddział dwuzawodowy
stolarz, elektrvk
RAZEM:

4.

Zespól Szkól Ogólnokszalcących
i Medycznych
ul. Grunwaldzka 48
42-700 Lubliniec

oddziału / klasy

lJ

Technikum Nr 1
Zespól Szkól OgólnokształcącoTechnicznych r I

oddziałów kJ. I

- matematvka
- język polski

- język polski
- język obcy nowożytny

2.

Umowny symbol

Planowana liczba

I

-

I

32

I mps

I

32

l kmg

I

32

I sp

I

32

I

32

I pe
l e/st

I

32

9

288

I wz a

V Liceum Profilowane

profil socjalny

I

32

I LS

W Liceum
Ogólnoksztalcące

język angielski

biologia, chemia,

I

32

I LO

RAZEM:
OGÓLEM :

2

64

30

960

-

Ziemia Lubliniecka

str. 7

nr 2/2006

ECKIEGO NA ROK SZKOLNY 2006/2007
b) prowadzonych przez Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców w Lublińcu

Rok szkolny 2006/2007
Lp.

Nazwa I adres zespołu / placówki

Przedmioty w
Planowana
zakresie rozszerzonym/
liczba
profil / zawód
oddziałów kJ.

Nazwa szkoły

Liczba miejsc

I

l.

Umowny symbol
oddziału / klasy

Klasa informaryczno

�
-technologia

Zespól Szkól
i m . św. Edyty Stein KSW

ul. Pi_łsudskiego 8

informacyjno
-j,;.zyk obcy
Qęzyk niem.icek.i
lub język angielski)

Liceu.m OgólnoksztoJcące
im. św. Edyty Stein KSW

42-700 Lubliniec

34

J LO

- każdy przedmiot
nu1l'\1ralny

34

RAZEM:

c) prowadzonych przez Gminę Woźniki

Rok szkolny 2006/2007
Lp.

Nazwa i adres zespołu / placówki

Przedmioty w
Planowana
liczba
zakresie rozszerzonym/
profll / zawód
oddziałów kl.

Nazwa szkoły

Liczba miejsc

I

1.

Liceum Ogólnokształcące
w Psarach
ul. Główna 9 1
42-287 Lubsza

-gcogralia
-historiu
-jr;.zyk angielski I
język niemiecki

oddziału / klasy

25

la

25

lb

(do wyboru)

Liceum Ogólnokształcące

-biologia

-chemia
-ję_zyk angielski /
język niemiecki
{do wyboru)

RAZEM:
-T

Umowny symbol

2

50

Planowany nabór do publicznych szkół nolicealnych dla młodzieży na rok szkolny 2006/2007
Lp.

Nazwa i adres zespołu / placówki

I.

Zespól Szkól N r 1
im. Adama Mickiewicza
ul. Sobieskiego 22
42-700 Lubliniec

2.

Zespól Szkól Ogól.noksztalcących
i Medycznych
ul. Gnmwoldzka 48
42-700 Lubliniec

Przedmioty w
zakresie rozszerzonym I
profil / zawód

Nazwa szkoły

technik rachunkowości
(cykl 2-lctni)

Szkoła Polkealna
dla młodzieży
Medyczno-Społeczna
Szkoła Policealna

RAZEM;

technik farmaceutyczny
technik masażysta•
terapeuta zajęciowy
ratownik medvcznv

RAZEM:
OGÓLEM :

Rok szkolny 2006/2007
Planowana liczba
oddziałów kl. I

Liczba miej.se

Umowny symbol
oddziału / klasy

I

30

I SP

I
I
I

I
I

30
33
33
33
33

I TF
I TM
I TZ

4

134

!5

164

-

I RM

-

III. Planowany nabór do publicznych szkół ponadgimnazialnych dla dorosłych na rok szkolny 2006/2007
Lp.
].

azwa i adres zespołu I placówki
Zespól Szkól OgólnoksztalcącoTechnicznych Nr I
ul. Ks. płk. J. Szymały 3
42-700 Lubliniec

2.

Przedmioty w
zakresie rozszerzonym /
profil / zawód

Nazwa szkoły
Technikum

technik handlowiec

Uzupełniające N.- J
dla Dorosłych

RAZEM:

Zespól Szkól OgólnoksztalcącoTechnicznych Nr 2
ul. Klonowa I O
42-700 Lubliniec

Technikum
Uzupełniające Nr 2 dla
Dorosłych

technik clektrvk
technik mechanik
technik technologii
drewna
technik technologii
żywności
technik elektryk

Szkoła Policealna Nr 2
dla Dorostvch
(cykl 2-letni)
RAZEM:
3.

Zespól Szkól Ogólnokształcących

i Medycznych

ul. Grunwaldzka 48
42-700 Lubliniec

Szkoła Policealna N r I
dla Dorosłych
( zaoczna fonna
kształcenia)

opiekunka środowiskowa
(cykl 1 -roczny)
opiekun w domu pomocy
soołecznei (cvkl 2-letni)

technik bhp

(cvkl 1 .5-rocznv)

RAZEM :
OGÓLEM:

Rok szkolny 2006/2007
Planowana Ucz.bu
oddziałów kJ. I

Liczba miej.se

Umowny !iymbol
oddziału / klasy

I

30

I TO

I
I
I

30
33
33
33

I TE
! TM
I TD

I

33

I TG

I

33

I LE

5

I

165
33

! OCE

I

33

I OP

I

33

IT

3
9

294

I

-

-

-

99

IV. Planowany nabór do publicznych szkół specjalnych ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2006/2007
Lp.
I.

Nazwa i adres 1>l11c6wki
Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy dla Niesłyszących
I Słabosłyszących
u l . P. Stalmacha 90
42-700 Lubliniec

2.

Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy
ul. Lubliniecka 10/12
42-284 Herby

Nazwa szkoły
Technikum Specjalne Nr 4 dla
Niesłyszących
i Słabosłyszących

Technikum Uzupełniające
Specjalne
dla Niesłyszących
i Slabosłvs"""""Ch na nodbudowie ZSZ
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Specjalna Nr 3 dln Niesłyszących
i Słabosłyszących, w tym dla uczniów z
upośledzeniem sprz.::;::tonym

Przedmioty w
z.ukresie ro:,_.szerzonym /
pronl / zn wód
technik poligraf
technik infom1atyk*
technik technologii
odzieży
kucharz
technik poligraf

, ..
, ..

technik technologii
odzieży

ślusarz
krawiec
kucharz małej
gastronomii
introligator
(dla uczniów
z upoSledzeu.iem
sorzeżonvm)
oddział wielozawodowy
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Specjalna Nr 4 dla upośledzonych w I (cvkl 2-letni)
stopniu lekkim
oddział wielozawodowy
' (cykl 3-letni)
RAZEM:
Zasadnicza Szkoła
Zawodowa
kucharz
Specjalna Nr 5
dla upośledzonych w stopniu lekkim

8

Liczba miej.se

Umowny symbol
oddziału / klasy

8

I at / I it

8

I bt / I kt

8

I�

8

lg

8

I an / l bn / I len

6

l en

16

I bs

16

I es

78
12

RAZEM:

OGÓŁEM:

• nowy zawód wprowadzony od roku szkolnego 2006/2007

Rok szkolny 2006/2007
Planowana liczba
oddziałów kl. I

9

I ku

12

90

** utworzenie oddziału o określonym kierunku kształcenia zawodowego będzie uwarunkowane liczbą kandydatów
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Swnowna Redakcjo
Od kilkunastu tygodni wespół z grupką zapaleńców prowadzimy
oddolną akcję mającą na celu nakłonienie ¾)'dawców "Dziennika
Z.achodniego " i "Gazety Wyborczej " do włączenia naszego powiatu
w obszar śląskich ¾)'dań lokalnych tych gazet. Chcemy, aby wkładki
lokalne dołączane do gazet sprzedawanych w naszych kioskach
podawały wiadomości z Lublilica i okolic razem z wiadomościami
z Tarnowskich Gór, Piekar Śląskich, Bytomia i innych miast
aglomeracji katowickiej. Tam większość mieszkańców powiatu uczy się,
pracuje, czy szuka pracy, tam najczęściejjeździmy na zakupy i spędzamy
wolny czas. Obecnie do gazet sprzedawanych w naszym powiecie
dodawane są wkładki częstochowskie, a informacji lokalnych
z pobliskich Tarnowskich Gór, Bytomia, Piekar Śl. itp. jesteśmy
właściwie pozbawieni. Sytuacja takajest szczególnie dotkliwa dla osób
poszukujących pracy, ponieważ dostęp do ogłoszeń o pracy z terenów
katowickiego okręgu przemysłowego jest utrudniony. Nierzadko
bardziej zdesperowani bezrobotni ¾)'dają cenne złotówki na podróż do
Tarnowskich Gór czy Kalet, żeby tam kupić gazetę z ogłoszeniami
o pracę z terenów aglomeracji katowickiej.
To, że stan taki utrzymuje się po tylu latach od ostatniej reformy
administracyjnej, naszym zdaniem ¾'.)'nika tylko z inercji ciał
zarządzających dystrybucją tych gazet. Mamy nadzieję, że nagłaśniając
odpowiednio sprawę i ¾'.)'kazując społeczne poparcie dla naszego
po,nysłu może,ny tę inercję przez¾'.)'ciężyć. Taka zmiana byłaby przecież
korzystna dla wszystkich my mieszkańcy powiatu zyskalibyś,ny prasę
lepiej zaspokajającą nasze potrzeby informacyjne, a gazety zapewne
więcej zadowolonych czytelników!
Naszą akcje prowadzimy w sposób typO¾'.)' dla oddolnych inicjatyw
obywatelskich. Społeczne poparcie dla przedstawionej idei chcemy
¾)'kazać prowadząc akcję pisania listów i e-maili, zbierając podpisy
pod apelami do ¾)'dawców gazet, prosząc o poparcie różne osoby
pełniące ważne funkcje i cieszące się autorytetem w naszej lokalnej
społeczności.
W tej chwili możemy już stwierdzić, że nasza akcja uzyskała
szerokie poparcie zarówno wśród mieszkańców powiatu, jak również
instytucji samorządo¾'.)'ch. Do tej pory zebraliśmy podpisy około
sześciuset osób, a ciągle przyuywają nowe. Podpisy pod apelami do
¾)'dawców gazet złożyło też dwudziestu radnych i sołtysów.
Uzyskaliśmy m. in. poparcie p . przewodniczącej i obu
wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Lublińcu oraz wójtów
gmin Koszęcin i Pawonków. Listę osób, które podpisały apele
do gazet, można znaleźć na naszych stronach internetowych
http://slaskiegazety.stnebin.net, do których odwiedzenia wszystkich
serdecznie zapraszamy. Dnia 25 lutego Rada Powiatu przegłosowa/a
apel popierający naszą akcję. Podobnego wsparcia udzielili nam
obecni na sesji Rady Gminy dnia 28 lutego radni Gminy Koszęcin.
Chcielibyśmy niniejszym serdecznie podziękować Radzie Powiatu,
Radzi,e Gminy Koszęcin i wszystkim osobom, którejuż zdecydowały się
nas wespneć, czy to pnez pomoc przy zbieraniu podpisów, czy
poparcie w głosowaniach, czy przez podpisanie apeli. Jednocześnie
chcielibyśmy prosić o dalsze wsparcie.
Jesteśmy przekonani, że sprawa, którą chcemy załatwić, jest
słuszna. Nie jest naszym zamiarem odcięcie mieszkańców powiatu od
wiadomości z Częstocho¾'.)'. Na terenie powiatu kolportowane są "Życie
CzęstochO¾'.)' ", "Gazeta Częstochowska " i "Częstochowski Tygodnik
Regionalny " - trzy gazety, które dzięki temu, że są redagowane
w samej Częstochowie, na pewno znacznie pełniej opisują życie tego
miasta niż jakakolwiek gazeta z centralą w Warszawie, albo
w Katowicach. Mając "Dziennik Z.achodni " i "Gazetę Wyborczą "
ze śląskimi dodatkami lokalnymi i te trzy gazety, które ¾'.)'mieniłem
po¾'.)'żej, mieszkańcy powiatu mieliby dostęp do informacji i z terenów
śląskich, i z Częstocho¾'.)'.
Oddzielenie Ziemi Lublinieckiej od reszty Górnego Śląska,
którego reliktem jest zasieg terytorialny dodatków lokalnych do gazet,
dokonało się w czasach komunistycznych wbrew woli mieszkańców.
Nasza skromna akcja jest kroczkiem w stronę przez¾'.)'ciężenia tego
informacyjnego podziału, można by powiedzieć, w stronę łączenia
rodziny, która kiedyś została rozdzielona.
Z poważaniem
Józef Kulisz
Strzebiń
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Archeologia w gimnazjum

W ramach realizacji programu Socrates Comenius
nauczyciele i uczniowie Gimnazjum nr 1 w Lublińcu mieli
okazję wysłuchać dwóch wykładów archeologicznych prze
prowadzonych przez włoskiego archeologa i wykładowcę
z Uniwersytetu w Bresci Angelo Fossati. Tematem wykładu
dla uczniów była sztuka prehistoryczna, jej interpretacja
i symbolika. Natomiast nauczyciele obejrzeli prezentację
multimedialna poświęconą prehistorii w rejonie Valcamonica,
gdzie znajduje się szkoła partnerska, z którą współpracuje
Gimnazjum nr 1 .
Uczniowie wzięli również udział w warsztatach pla
stycznych przygotowanych przez archeologa. Na podstawie
kilku odlewów rytów naskalnych przywiezionych przez
archeologa tworzyli prace plastyczne oraz rzeźbili w glinie
symbole prehistoryczne. Wykłady te były jednocześnie lekcją
historii, a w szczególności prehistorii, jak również zajęciami
z języka angielskiego, gdyż wykłady te prowadzone były
w tym właśnie języku.
Katarzyna Górecka

Drogi Mieszkańcu Powiatu!
Jeśli chciałbyś, żeby do gazety, którą kupujesz w kiosku
w Twojej miejscowości dołączany był dodatek śląski,
wesprzyj naszą akcję! Rytnij i wypełnij zamieszczony poniżej
apel (można wcześniej zrobić kopię dla męża, żony, bratq.
siostry, teścia, szwagra, itd. ) . Odeślij lub odnieś wypełni
apel do redakcji "Ziemi Lublinieckiej ". Zebrane apele
przedstawimy zarządom gazet jako dowód na poparcie
społeczne dla naszej akcji. Każdy głos się liczy!Każdy
może zdecydować o jej powodzeniu!

APEL DO WYDAWCY " DZI EN N I KA
ZACHOD N I EGO" I "GAZETY WYBORCZEJ "
Zwracam się z apelem do osób odpowiedzial nych
za dystrybucję " Dzien n i ka Zachod n iego" i "Gazety
Wyborczej " o przen iesien ie Powiatu Lu b l i n ieckiego
z obszaru dystrybucyj nego wydan ia częstochowskiego
do obszaru wydania katowickiego.
Zmiana taka pozwalałaby na znacznie lepsze
zaspokojenie potrzeb informacyj nych m ieszkańców
powiatu i przyczyn iłaby się do wzrostu prestiżu
i popu larności Państwa pism.
imię i nazwisko

podpis
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Wszechnica dla młodzieży

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lublińcu od
kilku miesięcy realizuje unikatowy projekt - Młodzieżow ą
Wszechnicę Praw Obywatelskich.
Wszechnica jest projektem adresowanym do młodzieży szkół
średnich z powiatów lublinieckiego, oleskiego i tarnogórskiego.
Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Fundację im.
Stefana Batorego w Warszawie w ramach programu edukacji
prawnej . Wszechnica w latach poprzednich była prowadzona
przez Klub Absolwentów Helsińskiej Szkoły Praw Człowieka oraz
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie.
Projekt odniósł sukces i dlatego postanowiono go przenieść do
innych miast w Polsce.
Celem projektu jest podniesienie świadomości oraz kultury
prawnej młodzieży i wzmocnienie jej aktywności w korzystaniu
z instrumentów prawnych a także zdobycie przez uczestników
umiejętności dochodzenia swoich praw. W /w cele realizowane są
m . in. poprzez przekazywanie wiedzy na temat praw człowieka,
instytucji tworzących prawo i działających na rzecz prawa.
Zajęcia dla młodzieży prowadzili posłowie Edward Maniura,
Lucjan Karasiewicz oraz Andrzej Grzesik. Posłowie
zapowiedzieli swoją pomoc w zorganizowaniu wyjazdu dla
1dzieży do Strasburga oraz Sejmu. Społeczną naukę kościoła
�ybliżył uczestnikom o. L eszek Wal endzik, o zadaniach Straży
Miejskiej mówił inspektor L eszek Karpe.
W trakcie Wszechnicy realizowane są różne rodzaje zaJęc:
wykłady, prowadzone przez specjalistów z zakresu prawa (w tym
praw człowieka), filozofii, teologii, socjologii, pedagogiki
i polityki międzynarodowej, zajęcia praktyczne w placówkach
resocjalizacyjnych i wymiaru sprawiedliwości oraz zajęcia
warsztatowe prowadzone przez pedagogów. Wykłady i warsztaty
poparte są filmami video, dyskusją i ćwiczeniami praktycznymi,
z wykorzystaniem aktywnych metod pracy.

dokończenie ze str. 1
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Inauguracyjne zajęcia odbyły się w Kokotku, pod koniec
października 2005 r. Młodzież uczestniczyła w zajęciach
integracyjnych prowadzonych metodą warsztatową przez Jolantę
Syguda i Jolantę Szubę. Założeniem warsztatów było poznanie
się uczestników Wszechnicy oraz zdobycie umiejętności pracy
zespołowej . Podczas dwudni owego p obytu w Ośrodku
Wypoczynkowym " Silesiana" młodzież miała okazję poznać
założenia programu Młodzieżowej Wszechnicy, które przybliżył
uczestnikom przewodniczący TKOPD w Częstochowie Andrzej
Kukuła oraz Patryk Freudowski. W zajęciach w Kokotku brała
udział także młodzież z częstochowskiej Wszechnicy. Młodzież
miała okazję poznać prawa i obowiązki kobiet osadzonych
w Zakładzie Karnym w Lublińcu . Zajęcia te prowadziła
Barbara Figlak - kierownik działu penitencjarnego.
W Komendzie Powiatowej Policji, Marek Sroczyński zapoznał
zebranych z ustawą o Policji, ustawą o przeciwdziałaniu
narkomanii, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizm owi . Uczestnicy byli również w Szpitalu
Neuropsychiatrycznym w Lublińcu, gdzie zapoznali się z prawami
pacjenta na terenie Oddziału Młodzieżowego. Zadania pomocy
społecznej przybliżył Grzegorz Pilawa - kierownik GOPS
w Koszęcinie.
W najbliższych miesiącach młodzież odwiedzi Domy Pomocy
Społecznej, pozna pracę prokuratury, sądu, pozna pracę
kuratorów sądowych. Na przełomie maja i czerwca planowany
jest wyjazd do Sejmu i Senatu RP w Warszawie.
Wszyscy Absolwenci kursu otrzymają świadectwa uprawniające
ich do udziału w innych programach oraz imprezach
organizowanych przez Terenowy Komitet Ochrony Praw
Dziecka w Lublińcu .
Jerzy Orszulak

Z Woźnik do
Brukseli
z Gimnazjum nr 1 3 w Sosnowcu oraz Michał Dunajewski

Inicjatorem i pomysłodawcą konkursu jest poseł
Edward Maniura. Olimpiada oprócz możliwości
zaprezentowania zdobytej przez lata wiedzy, daje również
okazję do spotkania z ciekawym gościem. W ubiegłych
latach zaproszenia przyjęli m.in. Krzysztof Baranowski,
Marek Kamiński oraz Elżbieta Dzikowska. W tym roku
wrażeniami z podróży podzieliła się z uczestnikami
spotkania popularna i lubiana dziennikarka TVN
Martyna Wojciechowska.
Olimpiada składała się z kilku części . Zawodnicy
rozwiązywali testy i odpowiadali na pytania tematyczne.
Laureatami konkursu zostali : Jakub Lukaczyński z III
klasy Gimnazjum nr 1 w Częstochowie, Adrian Moskal

z Gimnazjum nr 2 w Będzinie. Szczegółowy wykaz
punktów uzyskanych przez wszystkich uczestników
rozgrywek znaleźć można na stronie www.wozniki .pl .
Zdobywca I miejsca wraz z opiekunem otrzymał
zaproszenie z rąk eurodeputowanego profesora Jerzego
Buzka na wycieczkę do Brukseli. Pozostali laureaci zostali
wyrozmeni dyplomam i , nagrodami rzeczowymi
i wydawnictwami albumowymi, ufundowanymi przez
Polską Organizację Turystyczną, Starostwo Powiatowe
w Lublińcu oraz Biuro Poselskie Posła Edwarda Maniury.
Organizatorzy już dzisiaj zapowiadają kolejną edycję
tego przedsięwzięcia. (AJ)
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Powiatowy Uniwersytet Parafialny - wykład prof. Jerzego Ciby nt.
11

0chrona środowiska - idea, kaprys czy potrzeba"

Dnia 27 lutego 2006 roku odbył się kolejny wykład
profesorski, w ramach powołanego pod koniec ubiegłego
roku Powiatowego Uniwersytetu Parafialnego. Przypomnij
my, że działalność tej społecznej placówki zainaugurował
w grudniu ub. roku sławny polski uczony prof. dr hab. nauk
medycznych Mieczysław Chorąży, wykładem wygłoszonym
na zamku koszęcińskim nt. " Czy genetycznie mody
fikowane rośliny i żywność są zagrożeniem dla człowieka" .
Wykład profesora Ciby - nauko\\;'.ca pracującego od kilku
dziesięcioleci na Politechnice Sląskiej w Gliwicach dotyczył środowiska w którym żyje człowiek i konieczności
jego ochrony. Spotkanie odbyło się w Z. S. im. A. Mickie
wicza przy udziale ponad 200 uczestników - nauczycieli
szkół średnich i uczniów klas maturalnych. Zaszczycił je
także swoją obecnością Starosta Lubliniecki mgr inż.
Joachim Smyła. Ciekawy, na akademickim poziomie
wygłoszony wykład składał się z kilku tez. Osobom
zainteresowanym środowiskiem i ekologią pragniemy
w skrócie przedstawić główne cele referatu:
- Działalność człowieka w śro dowisku - wygm1ęcie
niektórych zwierząt i roślin, osuszanie terenów,
korzystanie z kopalń, działalność przemysłowa.
- Człowiek kształtuje śro dowisko - ogrody, parki, lasy,
zbiorniki wodne, ochrona nabrzeży morskich i rzek.
- Człowiek chroni śro dowisko, aby służyło następnym
pokoleniom ustawy, umowy, recykling.
- Oddziaływanie na śro dowisko sil przyrody - trzęsienia
ziemi, gwałtowne opady i burze, tajfuny, huragany,
wielkie pożary lasów, systematyczna erozja gór i gleb.
(Są także pozytywne skutki tych zjawisk na przykład
oczyszczanie rzek)
- Skutki wojen - niszczenie budowli, dróg i mostów,
bezwzględne wykorzystanie środowiska zasobów
naturalnych i leśnych, tworzenie zapór i bunkrów,
produkcja materiałów wybuchowych, zanieczyszczanie
poprzez zatrucie wód, gleb, powietrza, wybuchy
jądrowe, wykorzystanie termitu, wykorzystanie broni
biologicznej i chemicznej , powstanie terenów
pustynnych;
- Pro gram Srodowiskowy ONZ - jednym z celów tej
organizacji j�st ochrona środowiska. W jei ramach
działa m.in. : ,Swiatowa Fundacja Przyrody, Swiatowa
Komisja ds. Srodowiska i Rozwoju, Międzynarodowa
Organizacja Standaryzacyjna (ISO), Raport Gro Harlem
Brudtland ( "Nasza Wspólna Przyszłość ")
- Cele polityki ekologicznej - utrzymać najważniejsze
procesy ekologiczne i systemy zapewniające życie,
zachować różnorodność genetyczną, zachować trwałość
gatunków i ekosystemów.

- Promowanie: rozwoJ�, w którym respektuje się
obowiązek utrzymama i ochrony bazy źródeł
naturalnych i poprawy jej stanu tam, gdzie nastąpiło
zniszczenie lub zachwianie. Promowanie systemu
administracyjnego, który zabezpieczy uczestnicr·--
mieszkańców w podejmowaniu decyzji. Promow�
decyzji z uwzględnieniem zagadnień ekonomicznych
i dotyczących środowiska. Promowanie sprawiedliwego
dostępu do jakości życia i środowiska dla wszystkich
grup społecznych.
Z wykładu warto zapamiętać:
- ludzie wytworzyli około 6 OOO OOO związków
chemicznych
- na skalę przemysłową produkuje się i stosuje od 60 OOO
do 100 OOO substancji chemicznych
- przy wytworzeniu każdego produktu otrzymuje się
od kilku do kilkudziesięciu związków odpadowych
gazowych, ciekłych i stałych
- najgroźniejsze odpady to: metale ciężkie, wielo
pierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)
i związki polichloroorganiczne (np. dioksyny)
Zagrożenia dla powiatu lublinieckiego to: zanieczyszczanie
powietrza z gospodarstw domowych, zanieczyszczanie
rzek, kwaśne deszcze (zagrożenie dla lasów stanowiących
50% powierzchni powiatu) i . . . przemieszczanie się
podziemnym zbiornikiem wodnym ogromnych ilr · ;
substancji trujących "idących" od Tarnowskich Gór (odp
po b. Czarnej Hucie ) w kierunku Lublińca, co stwarza
możliwość zatrucia wód czerpanych ze studni głębinowych.
Po wykładzie organizatorzy podziękowali gorąco
p. Profesorowi Cibie za wspaniały, bezinteresowny wykład,
Dyrekcji szkoły za udostępnienie sali i licznym uczestnikom
za obecność i wielkie zainteresowanie.
Jan Myrcik
rProf. dr bab. Jerzy Ciba

"

- Kierownik Katedry Chemii i Technologii Nieorganicznej Politechniki Śląskiej
- członek Komisji Analiz Surowców Mineralnych PAN
- członek Komisji Dydaktyk.i Chemii Analitycznej PAN
- członek Komisji Analityki Metali PAN
- Członek Rady Oceny Środowiska przy Wojewodzie Śląskim ( 1 998 - 2002 )
- Współorganizator konferencji "" Chemia w służbie ekologii "
- Organizator Studiów Podyplomowych z zakresu Zarządzania jakością
wg Międzynarodowych Norm
- Autor i współautor ponad 90 publikacj i naukowych
- Autor i współautor 21 podręczników dla studentów
- Autor i współautor dwóch tomów: "Poradnika Chemika Analityka " , " Malej
encyklopedii pierwiastków" i książki "Prawie wszystko o pierwiastkach " .
- Autor 1 4 patentów i dziesiątek ekspertyz
W latach 1998 - 2002 Radny Sejmiku Śląskiego - przew. Komisj i Rolnictwa
i v-ce przewodniczący Komisj i Ochrony Środowiska, a także członek Komisji
Obszarów Wiejskich Rady Europy w Strasburgu . Profesor Ciba pełnił i pełni
wiele funkcji społecznych i naukowych w różnych Komisjach i Organach.
'-Zajmuje się kilkoma kierunkami badań naukowych.
.J

We wtorek, 4 kwietnia br. o godz. 1 1 .30 odbędzie się w auli Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza
w Lublińcu kolejne spotkanie w ramach Powiatowego Uniwersytetu Parafialnego. Gościem będzie
dr Jerzy Burzyk naukowiec i podróżnik. Temat prelekcji: "Wiosna na SpllZbergenle"
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Z ŻYCIA ŚLĄZO KA

Mała Ojczyzna to pojęcie bliskie każdemu z nas. To wspomnienie
dzieciństwa, rodziców i dziadków, zapachy, smaki, wieczorne
opowieści o tym , jak to kiedyś bywało.
Z tym pojęciem nierozląqnie wiąże się motyw przewodni
tegorocznego konkursu " Z życia Slązoka" - śląskie tradycje. Tradycja
łac. traditio to przekazywanie z pokolenia na pokolenie obyczajów,
poglądów, wierzeń. Kim byśmy byli, gdyby nie tradycyjne wartości,
które wynosimy z domu rodzinnego?
Zmiany, jakie zachodzą w otaczającym nas świecie, sprawiają, że
niektóre zwyczaje odchodzą w przeszłość, pozostaną one już tyko
w naszej pamięci. W dobie antyalergicznych pościeli, skubanie pierza
staje się już tylko wspomnienieip. Uważam, że szkoła powinna dbać
o to, aby młode pokolenie Slązaków poczuło więź ze swoim
�egionem, zapragnęło zgłębiać wiedzę o kulturze, języku i obyczajach
Sląska. Taki cel posta'?'iłam sobie organizując po raz drugi powiatowy
konkurs "Z życia Slązoka" , podczas którego mieliśmy okazję
zobaczyć różne przedstawienia opowiadające o śląskich tradycjach.
Konkurs odbył się w piątek 17 lutego 2006 roku w sali
widowiskowej Miejskiego Domu Kultury. Wzięła w nim udział
młodzież ośmiu szkół powiatu lublinieckiego. Podobnie jak w roku
ubiegłym patronat nad konkursem sprawowal i Starosta Powiatu
Lublinieckiego Pan Joachim Smyła oraz Wójt Gminy Pawonków Pan
Henryk Swoboda. Naszym honorowym gościem była Pani Senator
Maria Pańczyk- Pozdziej , wielki autorytet w dziedzinie popularyzo
w�ri.ia śląskiej kultury, twórczyni, konkursu " Po naszymu - czyli
, .�ąsku" . Dla młodych ludzi spotkanie z tak znaną postacią było
i'l'rEwątpliwie wielkim zaszczytem. Na widowni zasiedli ponadto
przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół, nauczy
ciele i oczywiście młodzież. Konkurs tradycyjnie rozpoczął dyrektor
Publicznego Gimnazjum w Łagiewnikach Wielkich Pan Krzysztof
Klo bus. Znakomite jury oceniało zmagania szkól, a zasiadali w nim:
Pani Danuta Lampka, Pani Małgorzata Janas, Pan Dr Jan
Borzymowski, Pan Marek Szołtysek. Oceniano miedzy innymi
posługiwanie się gwarą śląską, umiejętności aktorskie, scenografię.
Oprawę konkursu stanowiły występy zespołu muzycznego
kierowanego przez Panią Joannę Pasiekę oraz zespołu tanecznego

D - 8 z gimnazjum w Łagiewnikach Wielkich. Nagrody w konkursie
ufundowali: dla szkół patroni konkursu, a dla uczniów sponsorzy:
Apteka Panaceum i Centrum Językowe Helen I?oron.
W tegorocznym konkursie " Z życia Slązoka" zwyciężyli
gimnazjaliści ze Strzebinia przedstawieniem " Trzy kolory - czorny " ,
które przygotowały Panie Sylwia Mężyk i Iwona Skop.
II miejsce przypadło w udziale Public:z;nemu Gimnazjum w Łagie
wnikach Wielkich, które pokazało "Sląską wigilię" , a uczniów
przygotowała Beata Pietrek.
III miejsce zajęło gimnazjum w Psarach. O " Sląskiej rodzinie"
opowiedzieli uczniowie przygotowani przez panią Jolantę Musik.
Wyróżnienie otrzymał Zespół Szkół Specjalnych, uczniowie
zaśpiewali o walorach " Kuchni śląskiej " . Indywidualne wyróżnienie
otrzymała uczennica z Herb Krystyna Halemba.
W konkursie wystąpili również gimnazjaliści z Herb. Przedstawili oni
widowisko o "Wyszkubkach, !odpuście i świnobiciu" przygotowane
przez panie Annę Kulej i Ewelinę Kuźniak- Korzekwa. Gimnazjum
z Boronowa pokazało scenkę "Górnikiem trza się urodzić "
przygotowaną pod kierunkiem Agaty Kudlek Domagała. Uczniowie
z Koszęcina pokazali " Wigilię" przygotowaną przez panią Katarzynę
Płaczek. Zaś gimnazjalistści z Woźnik przypomnieli widowni
o " Wyszkubkach" , a przygotowała ich Pani Joanna Rajtar.
Nagrodzone szkoły otrzymały sprzęt RTV, książki Pana Szołtyska,
dyplomy. Każdy uczeń, który występował na scenie, na pamiątkę
otrzymał kubek, na którym znajduje się logo konkursu. Opinie jakie
zebrałam od gości, nauczycieli , członków jury, utwierdzają mnie
w przekonaniu, że warto organizować tego typu imprezy, poziom
uczestników z roku na rok jest coraz wyższy. Mimo że, jest to konkurs
i przyznawane są nagrody , to przecież najważniejsze jest, byśmy
wspólnie dbali o śląską gwarę, kulturę i tradycję i byśmy czerpali
radość ze swojej pracy. Kiedy zapytałam Panią Marię Pańczyk jak
ocenia nasz konkurs, odpowiedziała: "Trzeba to robić dalej " . Dlatego
myślę że za rok znów się spotkamy.
W tym miejscu pragnę raz jeszcze podziękować nauczycielom
i młodzieży za przygotowanie się do występów, a publiczności
za wspaniałą atmosferę.
Beata Pietrek - nauczyciel historii
w Publicznym Gimnazjum w Łagiewnikach Wielkich

DZIAŁA NOWY KLUB SPORTOWY W LUBLIŃCU !

W dniu 27 stycznia br. odbyło się zebranie założycielskie
Społecznego Towarzystwa Badmintona "Energia" Lubliniec.

Stowarzyszenie STB "Energia" , to kontynuacja działalności sekcji bad
mintona seniorów w TKKF " Włókniarz" i TKKF " Energetyk" oraz
sekcji badmintona juniorów - "Steblowia " . Zarówno TKKF "Energetyk"
prowadzony przez Jacka Osadnika, jak i "Steblowia" pod kierunkiem
Grzegorza Wójcika, brały udział w rozgrywkach ligowych, początkowo
w IV lidze, stopniowo awansując do III , a potem do II ligi. Zawodnicy
startowali również indywidualnie w mistrzostwach województwa,
niejednokrotnie zdobywając medalowe miejsca, jak i w rozgrywkach
krajowych plasując się na ogólnopolskiej liście rankingowej .
Po wielu latach od zakończenia działalności tych klubów, powstała
inicjatywa reaktywowania w Lublińcu olimpijskiego sportu, jakim
jest badminton. Prezesem STB "Energia" Lubliniec został Edmund
Dołeżych , który wraz z Gerardem Swobodą, Romanem Uliczką
i Edmundem Grucą, stanowił grono prekursorów tej gry w Lublińcu.
Planowanym miejscem, w którym od września prowadzone będą
treningi, to budowana obecnie hala sportowa przy Zespole Szkól
im.A. Mickiewicza w Lublińcu. Klub będzie prowadził trzy poziomy
zajęć: I - rekreacyjny (bez ograniczeń wiekowych), II - rekreacyjno sportowy (dla byłych zawodników), III - szkoleniowy ( dla dzieci
i młodzieży).
Już teraz serdecznie zapraszamy na I otwarty turniej badmintona,

Zapraszamy
W czerwcu br. planuje sie przeprowadzenie naboru do sekcji dzieciecej. Szczegółowe informa
cje można uzyskać w siedzibie STB " Energia", która mieści się przy ul.Damrota 1 w Lublińcu.

