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Z nadzieją w 2009 rok
Przed kilkunastoma dniami miałem
okazję podczas „Koncertu na Zamku”
w Koszęcinie, dedykowanego strażakom, policji, wojsku i wielu bezimiennym osobom, podziękować za ich postawę w tych tragicznych, sierpniowych
dniach, kiedy to po przejściu trąby powietrznej nie szczędzili sił, aby pomóc
tym wszystkim, którzy ucierpieli i tej
pomocy oczekiwali. W tamtych pamiętnych dniach rodziła się prawdziwa

wielkość człowieka, który dla drugiego człowieka był w stanie zdobyć się
na ogromne poświęcenie. Może właśnie w tym czasie, kiedy koniunktura
gospodarcza gwałtownie się załamała, pamięć tamtych dni pokazuje nam,
co naprawdę w życiu jest ważne.
Powiat realizując swoje ustawowe
zadania, podejmuje stale nowe inicjatywy. Zakończyliśmy już budowę boiska wielofunkcyjnego z programu „Mo-

Prawie 200 tys. zł
na dodatkowe zajęcia w szkołach
Powiat Lubliniecki pozyskał dodatkowo ze środków unijnych w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 191 tys. zł mających wspomóc edukację w szkołach ponadgimnazjalnych naszego powiatu.
Za otrzymane pieniądze zostaną przeprowadzone m.in. zajęcia

z dziennikarstwa, astronomii, laboratorium chemicznego, języka angielskiego i niemieckiego zawodowego
dla techników, języka biznesu czy terenowe zajęcia z geograﬁi.
Wszystkie projekty są współﬁnansowane z Europejskiego Funduszu
Społecznego.

je boisko – Orlik 2012” przy Zespole
Szkół im. Adama Mickiewicza. Młodzież może już z niego korzystać rozwijając swoje sportowe talenty. Zakończyliśmy również budowę boiska
z programu „Blisko boisko” przy Zespole Szkół Zawodowych przy ul. Klonowej. Mam nadzieję, że nasza młodzież, a może i osoby w sile wieku zechcą korzystać z tych boisk.
Aplikujemy także o środki unijne
na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych nr 1 w Lublińcu. Nasz wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną i został zakwaliﬁkowany do dalszego
etapu postępowania konkursowego.
Informuję również, iż pozytywnie
został także zakwaliﬁkowany wniosek na inwestycję drogową w ramach
„Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na 2008 – 2011”.
W ramach tego programu zostanie
przeprowadzona modernizacja drogi
powiatowej z Koszwic do Pawonkowa. Długość modernizowanego odcinka drogi wynosi 5 km, koszt zadania to kwota 3 mln zł.
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Już w kwietniu Powiatowy Urząd Pracy będzie przeniesiony do budynku
Powiatowego Centrum Usług Społecznych przy ulicy Sobieskiego (budynek dawnej przychodni). Kończymy już tam remont, obecnie trwają
ostatnie prace wykończeniowe. Tak
więc oprócz Powiatowego Urzędu
Pracy, swoją siedzibę w tym miejscu
mają już Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Publiczna Poradnia
Psychologiczno – Pedagogiczna. Pozostałą powierzchnię zajmuje jeszcze
administracja SP ZOZ-u oraz kilka poradni specjalistycznych.
Joachim Smyła
STAROSTA LUBLINIECKI

MUZYCZNY DOTYK IRLANDII

NOWE SALE LEKCYJNE

BAL CHARYTATYWNY
W KOSZĘCINIE

Starosta Joachim Smyła wręcza statuetkę „Zasłużony dla Powiatu Lublinieckiego” komendantowi Powiatowemu PSP – bryg. Michałowi Chrząstkowi

od prawej: Starosta Joachim Smyła, sekretarz powiatu
– Danuta Lampka, dyrektor ZSO-T – Joanna Walczak
i wicestarosta Tadeusz Konina w nowo wyremontowanej sali lekcyjnej

W pierwszym rzędzie: Joachim Smyła – starosta
z żoną Danutą, profesor Jerzy Buzek i Joanna Konina
– prezes Caritas Paraﬁi NSPJ w Koszęcinie
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Rozmowa z Lidią Kucharczyk – Przewodniczącą Rady Powiatu
AK: Jakie najważniejsze zadania
stoją przed powiatem w 2009 r.?
LK: Zadania powiatu wynikają głównie z przygotowanego przez Zarząd
i uchwalonego przez radę budżetu
na rok 2009 r. Oprócz wydatków bieżących przeznaczonych na funkcjonowanie jednostek powiatu takich jak
szkoły, domy pomocy społecznej, placówki oświatowo wychowawcze itp.
zaplanowano również wydatki na inwestycje. Głównym zadaniem uwarunkowanym możliwością uzyskania
środków europejskich jest modernizacja dróg powiatowych. Duża ilość
dróg powoduje, że corocznie ponoszone wydatki na ich remonty i modernizacje, to stanowczo za mało, aby
mieszkańcy mogli w sposób znaczący
to odczuć. W planie inwestycyjnym

– przyjętym na bieżący rok – ujęto
dwie drogi zgłoszone do Regionalnego Programu Operacyjnego. Uzyskanie doﬁnansowania ze środków europejskich pozwoli na oddanie kolejnych zmodernizowanych kilometrów
dróg, co wpłynie nie tylko na komfort
poruszania się, ale przede wszystkim
na bezpieczeństwo użytkowników
– a ta sfera życia dotyczy wszystkich
mieszkańców naszego powiatu. Powiat sam nie jest w stanie sﬁnansować
tych inwestycji więc uzyskanie dodatkowych środków znacznie poprawi
w tym zakresie sytuację. W bieżącym
roku istotną sprawą jest również przeniesienie Powiatowego Urzędu Pracy
do budynku będącego własnością powiatu i na tę adaptację przeznaczono
również środki inwestycyjne.

AK: Minął półmetek kadencji Rady Powiatu. Co uważa Pani za największe osiągnięcie, które dotychczas udało się zrealizować?
LK: Uważam, że zasługą każdej kadencji jest kontynuacja zadań i pewna
ciągłość działania. I tutaj należy podkreślić rozpoczętą jeszcze w ubiegłej
kadencji i zakończoną w ubiegłym roku budowę wielofunkcyjnego budynku szpitalnego. Zakończono również
wiele innych inwestycji, w tym modernizacje i remonty dróg, wybudowano
boiska. Działania powiatu idą w wielu
kierunkach, co pozwala rozwijać się
we wszystkich istotnych obszarach
funkcjonowania wspólnoty samorządowej, jaką jest powiat.
AK: Jakie są największe problemy, z którymi musi się zmierzyć

Rada Powiatu?
LK: Głównym problemem
jest oczywiście służba zdrowia –
zadłużenie SP ZOZ – u w Lublińcu i jego zła baza lokalowa. Jednak jest to tak
ogromny problem, że bez wsparcia
państwa i możliwości uzyskania dodatkowych środków ﬁnansowych obecna Rada – i jak sadzę jeszcze następne – nie poradzą sobie.
AK: Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów w pracy samorządowej.
Rozmawiała
Aneta Konieczny

Powiat mówi TAK dla dodatkowych
zajęć sportowych i tanecznych
Mury Zespołu Szkół
Ogólnokształcąco–Technicznych
podczas ferii tętniły życiem.
W sali gimnastycznej odbywał się Halowy Turniej
Piłki Nożnej prowadzony przez nauczycieli wychowania ﬁzycznego – Artura Gawina i Jacka
Łuczyńskiego. Tytuł Mistrza Szkoły po emocjonującym meczu ﬁnałowym zdobyła drużyna FC
Twinky Winky. Pokonała ona najlepszą drużynę
fazy grupowej – FC Informatyki 16:12.
Turniej halówki nie był jedynym przedsięwzięciem
sportowym w Zespole Szkół Ogólnokształcąco –
Technicznych. Dla dziewcząt zaplanowano zarówno
zajęcia z piłki siatkowej, jak i zajęcia taneczne. Prowadziła je Henryka Sukienik,, nauczycielka wychowania
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ﬁzycznego, która od kilku lat skupia wokół siebie młodzież
chcącą rozwijać swoją pasję taneczną.
– Zajęcia sportowe odbywają się w ZSOT regularnie od września 2008 r. Początkowo były one
realizowane w ramach projektu z budżetu województwa śląskiego, w którym Starostwo Powiatowe jako wnioskodawca zapewniło środki na zajęcia sportowe – wyjaśnia Danuta Lampka – sekretarz powiatu. – Kiedy jednak projekt się zakończył,
władze powiatu uznały, że zajęcia sportowe i taneczne należy kontynuować. Cieszą się one niesłabnącym zainteresowaniem młodzieży i są wartościowym elementem wzbogacającym ofertę szkoły.
A potwierdzeniem tego jest frekwencja podczas tegorocznych ferii zimowych.
(red.)

nr 1/2009

Ziemia

NOWE SALE LEKCYJNE

Trwające od pół roku prace remontowe w Zespole Szkół Ogólnokształcąco -Technicznych
Nr 1 w Lublińcu dobiegły końca i 12 lutego br. oﬁcjalnie oddano do użytku trzy nowe
pracownie.

Przed remontem

Korytarze szkolne nabrały estetycznego wyglądu

Nasza szkoła cieszy się niesłabnącym
powodzeniem wśród gimnazjalistów –
chwali dyrektor Joanna Walczak. –

Ma to jednak swoje plusy i minusy. Duża ilość uczniów sprawia, że od dawna
borykaliśmy się z problemami lokalowy-

mi. Trzy dodatkowe sale ułatwią pracę
nauczycielom, ale przede wszystkim
poprawią komfort nauki uczniom.

Joanna Walczak od początku swojej dyrektorskiej kadencji zabiegała
o środki na adaptację pomieszczeń.
Pozyskanie ich wcale nie było sprawą łatwą, mimo przychylności władz
powiatowych i ich zrozumienia dla
potrzeb szkoły.
Remonty w Zespole Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych objęły
kilka miejsc jednocześnie. Poza adaptacją pomieszczeń odnowiono korytarze szkolne. Nowoczesny wygląd zyskały one dzięki ﬁrmom budowlanym, z którymi współpracuje
szkoła – Hoger i Gerlic. Uczniowie
technikum budowlanego w ramach
swoich praktyk zawodowych wymalowali korytarze szkolne i wymienili nieestetyczną lamperię na nowoczesną i trwałą okładzinę. Młodzież
z klasy 2 TB2, przygotowała podłoże i fachowo położyła mozaikową masę tynkarską, budząc podziw
swoimi umiejętnościami wykonywania robót wykończeniowych w budownictwie.
(red.)

BEZPIECZNY POWIAT

W dniu 9 lutego 2009 w Starostwie Powiatowym w Lublińcu odbyła się roczna narada
służbowa podsumowująca działania lublinieckiej Policji z udziałem przedstawicieli
wszystkich pionów i komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu
oraz zaproszonych gości.

Wzięli w niej udział m.in.: I zastępcy
Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Katowicach podinsp. Andrzeja
Kukuły, starosty lublinieckiego – Pana Joachima Smyły, naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – Pani Haliny
Trybus, Prokuratora Prokuratury Rejonowej – Pana Krzysztofa Droździoka oraz st.chor. Wojciecha Pietrzaka z Placówki Żandarmerii Wojskowej w Lublińcu.
Komendant Powiatowy Policji w Lublińcu mł.insp. Andrzej Hudy omówił
działania, jakie podejmowali lublinieccy
policjanci w minionym roku na rzecz
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poprawy bezpieczeństwa w powiecie.
Z przedstawionego sprawozdania dotyczącego stanu bezpieczeństwa w powiecie w roku 2008 wynika, że teren
podległy Komendzie Powiatowej Policji w Lublińcu należy do rejonów o niskiej skali zagrożenia przestępczością.
Zagrożenie to w statystykach policyjnych jest wyrażone współczynnikiem
przestępstw stwierdzonych na 100
tys. mieszkańców. Dzięki efektywnej pracy funkcjonariuszy – Komenda Powiatowa w Lublińcu uplasowała
się na 2 miejscu wśród jednostek powiatowych i miejskich województwa
śląskiego uzyskując ten współczynnik
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na poziomie 1969, 3. W minionym
roku lubliniecka Policja uzyskała najwyższy w województwie spadek ilości
przestępstw w pięciu wybranych kategoriach – bójka lub pobicie, rozbój,
kradzież z włamaniem, kradzież mienia
w tym kradzież samochodu. W kategorii przestępstw kryminalnych na terenie powiatu odnotowano 24, 2%
przestępstw mniej w stosunku do roku 2007, a w kategorii przestępstw
ogółem (wszystkich razem) mniej
o 17, 2% niż w roku poprzednim.
Oprócz działań ukierunkowanych
na zwalczanie przestępczości policjanci podejmowali także szereg działań
w związku z popełnianymi wykroczeniami. Wśród ogólnej liczby wykroczeń – najliczniejszą grupę stanowią
wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji drogowej. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym była zresztą jednym
z najważniejszych zadań „Planu Pracy
KPP Lubliniec na rok 2008”. W całym
roku w sumie odnotowano 941 zdarzeń drogowych w tym 107 wypad-

ków i 834 kolizje. W wypadkach drogowych na terenie powiatu 14 osób
poniosło śmierć a 142 doznały obrażeń ciała.
Dzięki podejmowanym działaniom w 2008 roku odnotowano:
1. spadek ilości wypadków drogowych o 30
2. spadek ilości osób zabitych w wypadkach drogowych o 12
3. spadek ilości osób rannych
o 36
4. spadek ilości kolizji o 137
Pomimo zadowalających wyników
statystycznych dotyczących ilości zdarzeń, w dalszym ciągu ogromnym problemem są nietrzeźwi kierujący, stwarzający największe zagrożenie zarówno dla siebie jak i innych uczestników
ruchu. Z danych tutejszej jednostki Policji wynika, że zagrożenie zdarzeniami drogowymi z udziałem tej właśnie
grupy – wzrosło. Wiele takich zdarzeń
nie miało by miejsca gdybyśmy sami
nie pozwolili naszym znajomym wracać do domu w stanie po użyciu alkoholu. Pozwalamy na to, a nasz głośny
sprzeciw budzą takie zdarzenia dopiero wtedy gdy tragedia dotknie naszą
rodzinę lub nas osobiście.
(red.)
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Posiedzenie Powiatowej
Rady Zatrudnienia
14 stycznia 2009 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy odbyło
się pierwsze w tym roku posiedzenie Powiatowej Rady
Zatrudnienia.

Na przewodniczącego Powiatowej Rady Zatrudnienia wybrano starostę
Joachima Smyłę. Na spotkaniu omówiono m.in. sytuację na lokalnym rynku pracy w okresie od stycznia do grudnia 2008 r., wykorzystanie środków
z Funduszu Pracy przeznaczonych na promocję zatrudnienia oraz łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizację zawodową za rok 2008.

Powołano członków w składzie:
1. Joachim SMYŁA
2. Anna JONCZYK-DRZYMAŁA
3. Edward CZYŻ
4. Zdzisław KULEJ
5. Ireneusz CZECH
6. Lidia KUCHARCZYK
7. Roman BANDUCH

8. Henryk SWOBODA
9. Eugeniusz CIBA
10. Agnieszka PIETRZAK
11. Andrzej MOJ
12. Małgorzata BLUKACZ
13. Marek KNABEL
14. Grzegorz ZIAJA

UWAGA! GRYPA!
W ostatnim czasie w województwie śląskim obserwujemy wzrost zachorowań na grypę. Przypominamy, iż grypa jest groźną chorobą zakaźną układu
oddechowego. W Polsce szczyt zachorowań obserwuje się pomiędzy lutym
i marcem. Główne objawy grypy to wysoka temperatura, bóle głowy, mięśni,
osłabienie, objawy nieżytowe górnych dróg oddechowych, ogólne rozbicie.
Jest to choroba szerząca się drogą powietrzno – kropelkową. Zapobieganie zakażeniom wirusem grypy to unikanie styczności chorych szczególnie
we wczesnym okresie choroby z ludźmi zdrowymi. Przestrzeganie zasad
higieny osobistej przy kichaniu, kaszlu, mówieniu (np. zatykaniu ust chusteczką) oraz nabywanie odporności przez szczepienia. Najlepiej zaszczepić
się przed sezonem grypowym (wrzesień – październik), jednak przypominamy, iż odporność nabywamy po 7 dniach od dnia zaszczepienia.

GABINET GINEKOLOGICZNY
lek. Marek Kowalik
specj. ginekolog położnik
Lubliniec ul. Mickiewicza 35

Badania USG ginekologiczne – przezpochwowe, diagnostyka i leczenie
schorzeń ginekologicznych, wysiłkowe oddawanie moczu, prowadzenie ciąży,
zabiegi ginekologiczne, operacje laparoskopowe w nowoczesnym Ośrodku
Zdrowia w Częstochowie w ramach NFZ nieodpłatne.
GABINET USG Lubliniec, ul. Miarki 15 G
Położnicze i prenatalne (genetyczne) z możliwością nagrywania na DVD
Zapisy telefoniczne tel.0602- 371 – 256
WYSIŁKOWE NIETRZYMANIE MOCZU
Mimowolne uciekanie moczu podczas kaszlu, kichania, dźwigania - problem
dokuczliwy, ale uleczalny.
Zabiegi metodą TVT (implant taśmy podcewkowej).

Spotkanie sołtysów
Ziemi Lublinieckiej
W auli Zespołu Szkół nr 1
im. A. Mickiewicza
w Lublińcu odbyło się
spotkanie inaugurujące
cykl spotkań
sołtysów Ziemi
Lublinieckiej.

Pomysłodawca spotkania – starosta Joachim Smyła – witając sołtysów, wójtów, burmistrzów oraz
przedstawicieli Ośrodków Doradztwa Rolniczego zwrócił uwagę na korzyści płynące ze wspólnego działania na rzecz wspólnoty samorządowej. Zaproszeni goście wysłuchali
koncertu w wykonaniu młodzieży
Zespołu Szkół.

Zmiany w prawie budowlanym
1 stycznia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 19
września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 191, poz. 1373).
Nowelizacja wprowadza przepisy
dotyczące wymagań stawianych budynkom w zakresie ustalenia dla nich
charakterystyki energetycznej. Dotyczy to każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku
podlegającego zbyciu lub wynajmowi. Charakterystyka ta powinna być
ustalona w formie świadectwa charakterystyki energetycznej.
1 stycznia 2009 r. weszło w życie
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczegółowego zakresu i formy pro-
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jektu budowlanego (Dz. U. Nr 201,
poz. 1239).
Zgodnie z nowelizacją opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego powinien zawierać
rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
z przeznaczeniem, w szczególności
instalacji i urządzeń budowlanych: sanitarnych, ogrzewczych, wentylacji
grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chłodniczych,
klimatyzacji, gazowych, elektrycz-

nych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz
z punktami pomiarowymi, założenia
przyjęte do obliczeń instalacji oraz
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podstawowe wyniki tych obliczeń,
z uzasadnieniem doboru, rodzaju
i wielkości urządzeń.
Tomasz Klecha
Naczelnik Wydziału
Budownictwa i Architektury

Ziemia

Młody senator z Lublińca
Projekt Młodzi Senatorowie
powstał z inicjatywy
Kancelarii Senatu. Jego
współorganizatorem
jest Centrum Edukacji
Obywatelskiej. Trwał
od 12 września 2008
do 20 stycznia 2009 roku.
Adresowany był do szkół
ponadgimnazjalnych z całej
Polski.

W wyniku wyborów, które odbyły
się we wszystkich szkołach 19 listopada 2008 r., zostało wyłonionych
100 Młodych Senatorów. 19- 20 stycznia 2009 r. w Warszawie uczestniczyli

oni w obradach Senatu Młodych Senatorów.
Radosław Stachacz, uczeń klasy
3 Technikum Hotelarskiego ZSOT
w Lublińcu znalazł się w elitarnym gronie 100 Młodych Senatorów. Wraz
ze swoimi opiekunkami – Beatą Kąpielską i Hanną Ślimak przygotował
debatę dla uczniów na temat wprowadzenia powszechnego obowiązku
uczestniczenia w wyborach. Wnioski
wypracowane w dyskusji z uczniami
wykorzystał do przygotowania swojego wystąpienia na forum Senatu Młodych Senatorów. Jego praca znalazła
się wśród wyróżnionych. Dzięki temu
został zaproszony do udziału w II etapie projektu i w dniach 19-20 stycznia uczestniczył w obradach senatu

w Warszawie. Radek – zachwycony
udziałem w obradach Młodego Senatu – zastanawia się na razie nad swoją
dalszą drogą życiową: Dwudniowa wizyta w Parlamencie była na pewno wielką życiową przygodą. Możliwość przebywania w miejscach i z ludźmi, których
znam z telewizji to naprawdę duża frajda. Ale czy polityka okaże się moim przeznaczeniem? – za wcześnie, żeby w ogóle rozważać tę kwestię.
Radek Stachacz już dzisiaj deklaruje,
że weźmie udział w następnej edycji
projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej. Udzielił także błyskotliwego wywiadu w Radiu Lubliniec, potwierdzając,
że młody polityk poradzić sobie musi
z wszelkimi wystąpieniami na żywo.
(red.)

W cieniu smoka
Marek Błyszcz

Lisowice – niewielka, urokliwa miejscowość, jedna z kilkunastu w gminie Pawonków, jedna z wielu w powiecie lublinieckim. Miejscowość z kilkoma tzw.
przysiółkami m.in. Sówkowe, Zawada,
Andrzejów czy wreszcie kontrowersyjne Lipie Śląskie, które mimo obecnych
aspiracji jego mieszkańców do utworzenia oddzielnej miejscowości, jak się
okazuje jest – i w przeszłości zawsze
było – częścią wsi Lisowice. Postępowanie mające na celu wyjaśnienie obec-

Joachim Smyła – starosta lubliniecki,
Renata Piosek – prezes Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Lisowice, Marek
Błyszcz – v-ce prezes Stowarzyszenia
Rozwoju Sołectwa Lisowice przy znalezionej kości ramieniowej dicynodonta.
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nego statusu Lipia Śl. przeprowadzono
na wniosek jego mieszkańców. Trudno
tutaj kogokolwiek winić za taki stan rzeczy, można tylko się z nim zgadzać lub
nie. Próby szukania winnych tych zawiłości administracyjnych byłyby przysłowiowym polowaniem na czarownice.
Problem wydaje się być sztucznie napędzany również przez niektóre media, a przecież tworzenie jakichkolwiek
podziałów społecznych – tak na dobrą
sprawę – nikomu nie służy.
Do niedawna życie tutaj toczyło się
spokojnie, bez większych emocji, a pewne ożywienie społeczne – co pewien
czas – budziły jedynie wybory samorządowe. 29 lipca 2008 r. naukowcy
z Instytutu Paleobiologii PAN w Warszawie w trakcie konferencji prasowej zorganizowanej przez polską edycję National Geographik, ogłosili wyniki dwuletnich prac wykopaliskowych
prowadzonych na terenie miejscowej
cegielni. Sensacją okazało się odkrycie
pierwszego polskiego dinozaura, oraz
najmłodszego i największego w świecie dicynodonta, gada ssakokształtnego, których wiek określa się na ok. 205
milionów lat. Wtedy to do wsi zjechały się liczne ekipy telewizyjne, prasowe i radiowe.
Cała sprawa, tak na dobre, rozpoczęła
się w maju 2006 roku, kiedy to dr Tomasz Sulej oraz Grzegorz Niedźwiedzki, ówczesny student piątego roku Wydziału Biologii UW po raz pierwszy odwiedzili wyrobisko cegielni. Pierwsze
– jak się później okazało – sensacyjne
znaleziska dały początek regularnym
pracom wykopaliskowym których efek-
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13 listopada 2007 r. Warszawa – Instytut Paleobiologii PAN

tem są wspomniane odkrycia.
Niemal od pierwszego dnia ich pracy mogłem dzielić z nimi radość z odkrywania kolejnych kości czy zębów
smoka, bo tak później nazwano tego
teropoda. Ogromne poruszenie wśród
naukowców wzbudziło znalezienie niemal kompletnej tylnej kończyny dicynodonta.
Odkrycie tych kości było ukoronowaniem pięknego słonecznego, sierpniowego dnia 2007 r. Mój emocjonalny stosunek do tego miejsca to efekt
wieloletniej fascynacji tą dla wielu nic
nie znaczącą dziurą w ziemi. A wszystko zaczęło się w połowie lat 90-tych
ub. wieku kiedy to jeden z pracowników cegielni znalazł dwa ciosy mamuta z których podobno co najmniej jeden przepadł bezpowrotnie. Dziś żal
mi tych straconych lat bo być może
już wtedy możliwe było gromadzenie
pokaźnej kolekcji skamieniałości.
To tyle o tym, co było, a dzień dzisiejszy to Gminne Muzeum Paleontologiczne w Lisowicach które prezentuje kości
wszystkich odkrytych gatunków.
Powstanie tego muzeum możliwe
było dzięki osobistemu zaangażowaniu Wójta Gminy Pawonków Henryka Swobody, który już 24 lipca 2006
po raz pierwszy odwiedził miejsce zna-

leziska, a później udzielał ogromnego
wsparcia wszystkim, którzy tworzyli
to muzeum, które powstało z środków
gminy przy współpracy Instytutu Paleobiologii PAN w Warszawie, Zarządu
Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Lisowice, Sołectwa Lisowice no i oczywiście samej gminy Pawonków.
Obecnie muzeum rozwija swoją działalność oferując m.in. zajęcia dla szkół,
lekcje muzealne czy warsztaty plastyczne. Planowane są również nowe sale
wystawowe i dydaktyczne, które mają
być otwarte już wiosną tego roku.
Wszystko to dzieje się w ścisłej współpracy ze światem nauki. Rok 2009
to planowane, kolejne duże wykopaliska z udziałem studentów z całej Polski. Mam nadzieję, że efekty ich i naszej pracy już niedługo będą powodem
do dumy nie tylko dla mieszkańców
gminy Pawonków ale także, a może
przede wszystkim, całego Śląska. Powodem do dumy dla ludzi którzy umiłowali śląską ziemię i własną ciężką pracą ją ubogacają.
Muzeum prezentowane jest również
na stronach internetowych:
www.lisowice.com/muzeum
www.muzeum.lisowice.com
www.lisowice.com
Marek Błyszcz
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Niepełnosprawni pełnowartościowi
Ania potrzebuje chłopaka, przy którym czas będzie mógł się zatrzymać. Arturowi marzy
się pełna niezależność, a Zbyszek tęskni za światem pełnym uśmiechu.

Niepełnosprawni mieszkańcy lublinieckich domów pomocy społecznej
wiedzą, że ich życie może być lepsze.
Wiedzą też o tym członkowie Stowa-

rzyszenia Przyjaciół Zameczka i przedstawiciele Powiatu Lublinieckiego, którzy razem wystartowali w konkursie
o unijne dotacje dla 3 lublinieckich domów pomocy społecznej.
– Dzięki wsparciu powiatu nasze szanse na unijne pieniądze znacznie wzrastają. Wspólne inicjatywy – takie jak nasza
– są lepiej oceniane przy wyborze wniosków na doﬁnansowanie – mówi Przemysław Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zameczka.
Sterczewski pracuje na co dzień
w jednym z lublinieckich domów pomocy społecznej i doskonale zna problemy niepełnosprawnych. – Potrzeba im przede wszystkim wiary we własne możliwości i umiejętności, które my

chcemy z kolei u nich rozwinąć – mówi
prezes SZP. – Dlatego w całym projekcie oprócz zajęć aktywnego ruchu, hipoterapii, dogoterapii, wspinaczki skalnej
czy nurkowania znalazły się także zajęcia z psychologiem.
Projekt przewiduje również szkolenia
dla pracowników lublinieckich domów
pomocy społecznej. Swoje kwaliﬁkacje
ma podnieść prawie 200 osób.
Wartość całego przedsięwzięcia
to ponad 980 tys. zł, a całość ma być
doﬁnansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego. Powiat Lubliniecki i Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka aktualnie czekają na wyniki konkursu.
(red.)

Chcesz wesprzeć działalność
Stowarzyszenia Przyjaciół
Zameczka?
Przeznacz 1%
swojego podatku.
KRS: 0000031762
NAZWA:
STOWARZYSZENIE
RODZICÓW NA RZECZ
POMOCY SZKOŁOM
„PRZYJAZNA SZKOŁA”.
INFORMACJE
UZUPEŁNIAJĄCE:
STOWARZYSZENIE
PRZYJACIÓŁ „ZAMECZKA”
NR. IDENTYFIKACYJNY:
600000058339

Bal Charytatywny w Koszęcinie

Zespół „Caritas” przy paraﬁi Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie obchodzi w tym roku dziesięciolecie istnienia.
Skromny „jubileusz” skłania do podsumowań oraz do wytyczenia nowych kierunków działania na polu charytatywnym.

Profesor Jerzy Buzek wręcza nagrodę „Anioł Miłosierdzia roku 2008”
ks. prałatowi Tadeuszowi Frycowi

Podczas spotkania Zarządu „Caritas”
zrodziła się myśl o ustanowieniu specjalnej nagrody dla osoby lub instytucji,
która w znaczący sposób wspiera działalność paraﬁalnej „Caritas”. Członkowie zespołu postanowili, że raz w roku jedna osoba lub instytucja zostanie wyróżniona honorową nagrodą,
którą nazwano „Anioł Miłosierdzia”.
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Nagrodą będzie statuetka anioła oraz
okolicznościowy dyplom. Powołano
pięcioosobową kapitułę, która przyznawać będzie nagrodę „anioła”. Kapitule przewodniczy proboszcz paraﬁi, a zarazem przewodniczący paraﬁalnej „Caritas”. Pierwszą nagrodę
„Anioł Miłosierdzia roku 2008” postanowiono przyznać ks. prałatowi

Tadeuszowi Frycowi, emerytowanemu proboszczowi paraﬁi i twórcy
paraﬁalnej „Caritas”. Nagroda została wręczona podczas balu charytatywnego, który już po raz dziesiąty odbył
się w Koszęcinie, w sobotę 07 lutego.
Gościem honorowym balu był profesor Jerzy Buzek. 65 par bawiło się
na bezalkoholowej zabawie, której
co roku przyświeca idea przekazania
dochodu z balu na dobry cel. W tym
roku zabawa przebiegała pod hasłem:
„Bawiąc się pomagamy Kosowianom
na Ukrainie”. Koszęcińska paraﬁa dwa
lata temu zawiązała przyjaźń z paraﬁą
Matki Bożej Różańcowej w Kosowie
na Ukrainie (archidiecezja lwowska).
Latem roku 2007 goszczono na dwutygodniowych wakacjach grupę ukraińskiej młodzieży. Dochód z tegorocznego balu został przekazany na budowę kościoła w Kosowie. Na zabawę
przybył kosowski proboszcz – ks. Antoni Kozak. Doroczny bal charytatywny był także okazją do podziękowania wszystkim, którzy przez cały
miniony rok wspierali działalność paraﬁalnej „Caritas”.
Tą drogą pragniemy również podziękować Panu Wójtowi inż. Grzegorzowi Ziaji oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za przyznaną na zorganizowanie balu dotację.
Dziękujemy uczestnikom zabawy
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i darczyńcom fantów na loterię.
Wdzięczność wyrażamy także ﬁrmie
„PAK” za ich wkład włożony w przygotowanie sali i konsumpcji.
Słowa podziękowania kierujemy
pod adresem artystów Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” za występ: Pani
Karolinie Szendera i Panu Tomaszowi Antczakowi oraz akompaniującej do Ich występu Pani Stefanii Biela, dyrygentce koszęcińskiego
Chóru „Lutnia”.
Gorącym sercem dziękujemy młodym tancerzom ze szkół tańca w Lublińcu i Oleśnie: Przemkowi Ulﬁkowi z partnerką Kamilą oraz parze: Marcinowi i Ani.
Zapraszamy na jedenasty bal, który
odbędzie się 23 stycznia 2010 roku.
ks. Sławomir Madajewski
Proboszcz Paraﬁi NSPJ w Koszęcinie
Przewodniczący Paraﬁalnej „Caritas”

Cennik modułów reklamowych
w gazecie powiatowej” Ziemia
Lubliniecka”
1.
2.
3.
4.

5 cm / 3,5 cm – 25 zł brutto
10 cm / 7 cm – 50 zł brutto
10 cm / 14 cm – 150 zł brutto
24 cm / 15,5 cm (pół strony)
– 200 zł brutto
5. 24 cm / 32,5 cm (cała strona)
– 300 zł brutto
Szczegółowe informacje można uzyskać pod
numerem telefonu (034) 353 10 500.

Ziemia

Kolejne spotkanie z cyklu

KONKURS
FOTOGRAFICZNY

„HISTORIA I KULTURA”

31 stycznia 2009 r. w Domu Kultury w Koszęcinie odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Kultura
i Historia”, którego inicjatorem
jest animator życia kulturalnego w naszym regionie, realizator
wielu działań ważnych dla kultury Śląska – Jan Myrcik. Honorowym gościem spotkania był wybitny
polski uczony prof. dr hab. nauk
medycznych Mieczysław Chorąży, który wygłosił wykład na temat

„Ingerencja człowieka w przyrodę”.
O przepiękną oprawę muzyczną zadbali artyści muzycy: Danuta Smyła, Brunon Czaja i Krzysztof Anczyk. Po wykładzie zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in.
Starosta Joachim Smyła i wójt Koszęcina Grzegorz Ziaja, mieli okazję podziwiać wystawę malarstwa
Roberta Komendery i ks. Bogdana Blajera.
(KA)

KONKURS FRYZJERSKI

„Fryzura karnawałowa 2009”
23 stycznia 2009 r., odbyła się impreza pod nazwą „Fryzura
karnawałowa 2009” o Puchar Starosty Lublinieckiego, który
objął honorowy patronat nad konkursem.
Mottem konkursu fryzjerskiego organizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu były słowa jednego
z najbardziej znanych i ekstrawaganckich stylistów włosów w Londynie, Jerome Hilliona:
„Doskonała fryzura jest dziełem
stworzonym na miarę i dokładnie odpowiednim dla cech charakteru oraz
stylu życia klienta. Doskonała fryzura
istnieje, ale sztuką jest ją znaleźć.”
Pomysłodawczynią tego konkursu
jest Pani Renata Pruska (nauczycielka w Zespole Szkół Zawodowych
Lublińca). Konkurs ma zasięg wojewódzki i skierowany jest do uczniów
młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodzie fryzjer lub technik usług fryzjerskich. Zadaniem uczestników jest wykonanie
damskiej fryzury karnawałowej zgodnie z obowiązującymi trendami mody.
Bardzo ważnym elementem branym
pod uwagę przez komisję oceniającą efekty pracy przyszłych adeptów
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fryzjerstwa, oprócz profesjonalizmu,
jest również twórcze podejście do tematu, oryginalność uczesania, dostosowanie fryzury do urody modela oraz
odpowiedni makijaż i strój.
Pani Jolanta Kardas, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu
podkreśla, że konkurs jest formą odkrywania ukrytych talentów, co ją niezwykle cieszy, ponieważ po raz kolejny z rzędu jej uczennice stają na najwyższych podiach.
W tym roku do konkursu zgłosiła się
młodzież ze szkół w Dobrodzieniu,
Kłobucku, Myszkowie, Tarnowskich
Górach oraz Lublińca. W sumie wystartowało 28 uczestniczek, co jest sygnałem dla organizatorów, że konkurs
z każdą edycją zyskuje na randze i staje
się znakomitą wizytówką szkoły.
Dbałość o wysoki poziom organizacyjny, stworzenie miłej i przyjaznej
atmosfery, atrakcyjne nagrody są największym atutem konkursu, który
przyciąga tak licznych uczestników.

nr 1/2009

Fundatorami nagród tegorocznej
edycji konkursu było Starostwo Powiatowe w Lublińcu, Cech Rzemiosł
i Przedsiębiorczości w Lublińcu, perfumeria „Ewa” z Lublińca, tarnogórski oddział Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” oraz ﬁrma Alcina Cosmetic Polska.
Do udziału w pracach komisji zaproszeni zostali: przewodniczący Zdzisław Wojtal, znany lubliniecki mistrz
fryzjerstwa męskiego oraz Jolanta Nowak i Nina Kukowka reprezentujące
salony fryzjerskie.
Laureaci III edycji konkursu „Fryzura karnawałowa 2009” to:
1. Samanta Błaszczyk, Wieloproﬁlowy Zespół Szkół w Tarnowskich
Górach;
2. Grażyna Wiśniowska, Zespół
Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego
w Myszkowie;
3. Sara Gołdowska, Zespół Szkół
Zawodowych w Lublińcu;
4. Joanna Kosek, Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu;
5. Katarzyna Blachecka, Zespół
Szkół Zawodowych w Lublińcu;
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy życząc dalszych sukcesów oraz w imieniu organizatorów Zespołu Szkół Zawodowych
w Lublińcu, zapraszamy na kolejną edycję konkursu w przyszłym
roku.
Więcej informacji na stronie www.
zsz.lubliniec.pl
Aleksandra Binek

Starostwo Powiatowe w Lublińcu organizuje konkurs fotograﬁczny dla fotografów amatorów „ZIEMIA LUBLINIECKA
– MOJA MAŁA OJCZYZNA”.
Celem konkursu jest zachęcenie
do poznania uroków Ziemi Lublinieckiej. Konkurs adresowany jest do amatorów, których zdjęcia były dotąd niepublikowane oraz są oryginalnymi pracami autora.
Każdy uczestnik może nadesłać
maksymalnie 3 zdjęcia (format
13x18 cm) do każdej z czterech
kategorii:
1. „Przyroda wokół nas”
2. „Zabytki powiatu lublinieckiego
te znane i te zapomniane”
3. „Moja pasja”
4. „Jeden dzień z życia powiatu”
Prace należy dostarczyć lub przesłać do 1 kwietnia 2009 r. na adres:
Starostwo Powiatowe w Lublińcu; ul.
Paderewskiego 7; Zespół ds. Kultury
i Promocji (p. 21); 42-700 Lubliniec
Każda praca powinna mieć na odwrocie informacje: imię i nazwisko, dokładny
adres lub nazwa szkoły i numer kontaktowy autora, tytuł fotograﬁi oraz podpisaną klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych w celach konkursowych zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych z dn.
29.08.1997 r., przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7,
42-700 Lubliniec. Jednocześnie oświadczam, że tym samym zostałem/am powiadomiony/na o przysługującym mi prawie wglądu do danych oraz ich poprawiania.
data oraz podpis osoby pełnoletniej
Osoby niepełnoletnie dołączają pisemna zgodę rodziców lub prawnych
opiekunów na udział w konkursie oraz
akceptację regulaminu konkursu. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie
podpisują klauzulę o ochronie danych
osobowych.
Zdjęcia będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
– dzieci i młodzież do lat 14,
– młodzież do lat 19,
– dorośli.
Bliższe informacje na temat konkursu
można uzyskać w Starostwie Powiatowym Lublińcu, tel. (0-34) 35-10-500
lub e-mail: ziemialubliniecka@poczta.
onet.pl
Dla zwycięzców konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody
ufundowane przez Starostę Lublinieckiego.
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W podziękowaniu za dobro niesione drugiemu człowiekowi……

MUZYCZNY DOTYK IRLANDII

W piątkowy wieczór, 13 lutego br. w siedzibie Zespołu „Śląsk” w Koszęcinie odbył
się koncert muzyki irlandzkiej „Carrantuohill”. Starosta Lubliniecki Joachim Smyła
zadedykował koncert strażakom
biorącym udział w usuwaniu skutków trąby
powietrznej, która spustoszyła w sierpniu br.
miejscowości powiatu lublinieckiego.
– Mam zaszczyt dzisiejszy koncert
dedykować wspaniałym ludziom, ludziom, dla których wartość ratowania ludzkiego życia okazała się na tyle
znacząca, że tak ludzkie odczucia jak
strach przed żywiołem nie miały w tym
momencie większego znaczenia – zwracał się do strażaków starosta
– To właśnie Wam – Moi Drodzy
– pragnę złożyć wyrazy uznania
i szacunku za fachowość, kompetencję i profesjonalizm.
W dowód uznania za zasługi w usuwaniu skutków żywiołu Kapituła Powiatu Lubliniec-

kiego przyznała strażakom szczególne wyróżnienie – honorową nagrodę
„Zasłużony dla Powiatu Lublinieckiego”, którą starosta przekazał na ręce
Komendanta Powiatowego PSP bryg.
Michała Chrząstka.
Po części oﬁcjalnej zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in.:
Komendant Policji – mł. insp. Andrzej Hudy, z-ca Komendanta Policji – pinsp. Roman Lach, Dowódca Jednostki Wojskowej 4101 – płk
Dariusz Dachowicz, Dowódca Sztabu Jednostki Wojskowej 4101 – ppłk
Leszek Ligowski, Komendant PSP –

bryg. Michał Chrząstek, z-ca Komendanta PSP – st. kap. Janusz Bula, mieli
okazję poczuć energetyczny dotyk Irlandii. Zespół Carrantuohill wykonał
zarówno tradycyjną muzykę celtycką rodem z Irlandii i Szkocji, jak i własne opracowania aranżacyjne oparte
na „celtyckich korzeniach”. Najlepszą
wizytówką zespołu są słowa Seamusa Heaneya – irlandzkiego poety, laureata nagrody Nobla w 1995 r., który po spotkaniu z zespołem stwierdził: „ nieoczekiwanie poczułem się jak
w domu podczas spotkania z zespołem Carrantuohill, polskimi muzykami grającymi irlandzkiego jiga i reela
w takim stylu i z takim szelmostwem,
że nawet Irlandczycy nie zrobiliby tego
lepiej”.
Wieczór z muzyką irlandzką zakończył się owacjami wypełnionej po brzegi sali koncertowej.
Aneta Konieczny
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Występ zespołu Carrantuohill

Finisz XVI halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starosty
Na jedną kolejkę przed zakończeniem turnieju wyniki XIV kolejki przedstawiają się następująco:

XIV kolejka 14.02.2009 r.:
KOSZ
WIKTORIA
JW. 4101
AD SERWIS
DZIKA DRUŻYNA
ATUT
IMAC
ZAMENT

-

W XIV kolejce strzelono 45 bramek

SENIOR
AG BUDOWLANI
OLDBOY
PEDAGOG
SPARTAKUS
HOMIES
MIK
FUB GŁÓWKA

6:0
1:7
5:0
0:2
0:2
2:1
3:9
4:3

Tabela:
Miejsce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zespół
JW. 4101
PEDAGOG
KOSZ
MIK
SPARTAKUS
ATUT
AD SERWIS
SENIOR
IMAC
AG BUDOWLANI
ZAMENT
OLDBOY
DZIKA DRUŻYNA
HOMIES
FUB GŁÓWKA
WIKTORIA

Mecze
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

Punkty
42
33
32
30
28
27
20
20
19
16
15
14
13
10
6
0

Bramki
53:5
64:24
49:19
68:19
32:19
40:22
22:20
29:35
52:51
31:35
23:30
22:50
24:32
35:41
23:53
14:126

+/48
40
30
49
13
18
2
-6
1
-4
-7
-28
-8
-6
-30
-112

Strzelcy:

31 - Rasztar G.
24 - Demarczyk J.
23 - Janicki R.
18 - Beim P.
16 - Szwedziński M.
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15 - Rasztar Ł.
14 - Prandzioch T.
13 - Witek J.
12 - Mięsowski T.

Ziemia

