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Szanowni Mieszkańcy Powiatu Lublinieckiego
W wyjątkowy czas Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Państwu wielu radosnych przeżyć,
serdecznych spotkań, odpoczynku od trosk i wyzwań codzienności.
Niech upłyną one w atmosferze radosnych spotkań, a nadchodzący Nowy 2008 Rok
przyniesie spełnienie oczekiwań i nie zawiedzie pokładanych w nim nadziei.

Koniec roku to czas
podsumowań, reﬂeksji
nad minionymi dniami,
tygodniami, miesiącami.
Zastanawiamy się wówczas
czy dobrze wykorzystaliśmy
dany nam czas.
Bez wątpienia można stwierdzić,
że ostatnie dwa lata były dla powiatu
czasem urodzaju – prawie 8 mln zł
dodatkowych środków pozabudżetowych, jakie pozyskaliśmy w tym
okresie pozwoliło nam na dalszy rozwój w wielu obszarach działania powiatu.
Dzięki staraniom Powiatu Lublinieckiego możliwe było uzyskanie
ponad 2 mln zł w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej S 2305 łączącej drogi krajowe
nr DK 46 z DK 11” relacji Ciasna
– Dzielna – Gosławice. Pozwoliło
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Wykorzystana szansa
to dostosować do wysokich standardów drogę łączącą województwo śląskie z opolskim.
Prawie 1, 8 mln zł to pieniądze,
za które Powiatowy Urząd Pracy wyszkolił dużą część bezrobotnych: dzisiaj wielu z nich posiada uprawnienia operatora koparki, spawacza,
a także ma za sobą kursy języków
obcych – tak potrzebnych na europejskim rynku pracy. Za dodatkowe 72 tys. zł przeszkolono pracowników PUP-u w trosce o utrzymanie
ciągłości w skutecznym przeciwdziałaniu bezrobociu.
Powiat postawił również w dużym
stopniu na programy stypendialne.
Szeroki zasięg projektów powiatowych (dotyczyły zarówno uczniów,
jak i studentów) oraz jedyny w województwie śląskim dwuletni projekt uczniowski, pozwoliły na pozyskanie z funduszy unijnych prawie
1 mln 350 tys. zł.
Ponad 1 mln zł przekazany domom
pomocy społecznej to zdecydowany
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postęp w kierunku poprawy jakości
funkcjonowania tych placówek oraz
bezpieczeństwa ich mieszkańców.
Dodatkowo, dla dzieci uczących się
w Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym w Lublińcu pozyskaliśmy 400 tys. zł na poprawę warunków kształcenia.
Pozyskaliśmy również 25 tys. zł
na poprawę warunków dla dzieci
przebywających w Domu Dziecka
w Ciasnej.
Dążąc do osiągnięcia jak najlepszych
efektów w edukacji i wychowaniu
młodego pokolenia, powiat pozyskał
dodatkowo 320 tys. zł na usprawnienie funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Herbach. 57 tys. zł na monitoring
wizyjny w naszych szkołach, którego
celem jest dbałość o bezpieczeństwo
młodzieży oraz prawie 12 tys. zł
na innowacyjne projekty służące wyrównywaniu szans edukacyjnych.
Porozumienie z Wojewodą Śląskim
pozwoliło na częściowe umorze-

nie pożyczki zaciągniętej na termomodernizację Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w wysokości ponad 100 tys. zł.
Dzięki środkom pozyskanym dla SP
ZOZ-u zakupiliśmy nowy ambulans
reanimacyjny oraz sprzęt medyczny
o ogólnej wartości 275 tys. zł.
Z pewnością nie poprzestaniemy
na dotychczasowych działaniach.
Będziemy starać się jak najlepiej wykorzystywać nasz wspólny potencjał,
na którym możemy budować pomyślność naszego powiatu rozumianego jako wspólnota osób. Wkraczając w Nowy 2008 rok, życzę każdemu
z Państwa nieustannego odkrywania
tego co piękne i szlachetne, tak aby
każdy mógł „smakować” swoje życie, wnosząc w nie radość i nadzieje na lepsze jutro.
STAROSTA LUBLINIECKI
JOACHIM SMYŁA

c.d. na str. 2
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Wykorzystana szansa c.d.
Wykaz środków pozabudżetowych dodatkowo pozyskanych przez Powiat Lubliniecki
w latach 2006-2007 – 8 mln złotych

Lp.

Nazwa zadania

Wysokość dodatkowych środków
(w złotych)

1.

Modernizacja drogi powiatowej

2 mln 300 tys.

2.

Programy dla bezrobotnych

1 mln 782 tys.

3.

Programy stypendialne

1 mln 347 tys.

4.

Dodatkowe środki na funkcjonowanie domów pomocy społecznej

711 tys.

5.

Programy naprawcze dla domów pomocy społecznej

462 tys.

6.

Pomoc w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

385 tys.

7.

Wsparcie działalności MOW w Herbach

320 tys.

8.

Zakup karetki pogotowia i sprzętu medycznego

276 tys.

9.

Częściowe i warunkowe umorzenie pożyczki na termomodernizację SOS-W

101 tys.

10.

Szkolenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

72 tys.

11.

Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach

58 tys.

12.

Programy naprawcze dla domów dziecka

25 tys.

13.

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

12 tys.

Bezcenni
pomocnicy Mikołaja
Ktoś zapyta o sens
wolontariatu: po co? Żeby
co roku w święta znaleźć
odpowiedź na pytanie „co
zrobiłem dla drugiego
człowieka?”
Odpowiedź na pewno nie sprawi
problemu Karolinie Olejniczak, która od dwóch lat uczestniczy w wolontariackim projekcie jednej z ﬁrm
pożyczkowych „Tak. Pomagam”.
Własnymi rękami remontowała
już lubliniecki Markot, a w tym roku zorganizowała mikołajki mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej
„Zameczek”.
– W wolontariacie nie chodzi o same pieniądze, ale o to, że można pomóc i jednocześnie dać komuś kawałek siebie – tłumaczy wolontariuszka.
Dlatego sama wybrała się na zakupy. Chciała, żeby paczki od Mikołaja
były jak najlepsze.
W oczekiwaniu na „świętego”,
mieszkańcy „Zameczka” śpiewali ko-
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Mikołaj rozdał prezenty i pozował z mieszkańcami „Zameczka” do zdjęcia. Warunek? Każdy ma mieć na głowie mikołajową czapkę.

lędy, a jedna z opiekunek żartowała:
– Mikołaj się spóźni, ponieważ stoi
w korku.
Kiedy w końcu dotarł na miejsce,
sala rozpromieniła się uśmiechami

ludzi. Jeden z mieszkańców zaśpiewał kolędę „Wśród nocnej ciszy”
i …zadedykował ją swojej mamie.
Każdy dostał dużą paczkę ze słodyczami i czapką Mikołaja. – Prezen-
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tów mamy tyle, że wystarczy nam
jeszcze na gwiazdkę – cieszy się Wiesława Dudek, dyrektor „Zameczka”.
ŁUKASZ WRÓBEL
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Dokarmiamy
zwierzęta leśne
Zima to trudny czas
dla zwierząt leśnych.
W lasach pojawia się śnieg
i zwierzętom jest coraz
trudniej znaleźć pokarm.
Od wielu lat staramy się
uczyć najmłodsze pokolenie
jak dokarmiać zimą
zwierzęta.

przez udział w tym przedsięwzięciu
poznali oni zagadnienia dotyczące
ochrony oraz kształtowania środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny.
Prezes Koła Łowieckiego” Bażant”
– Krzysztof Gruca – podziękował
dzieciom za zaangażowanie w dokarmianiu zwierzyny leśnej. Spotkanie
zakończyło się wręczeniem wszystkim uczestnikom konkursu dyplomów oraz nagród, a także wspólnym
pieczeniem kiełbasek przy ognisku.
Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy.

Z tej okazji pod patronatem Starosty Lublinieckiego – Joachima Smyły odbył się konkurs na dokarmianie zwierzyny leśnej zorganizowany przez Koło Łowieckie „Bażant”.
W konkursie wzięli udział najmłodsi
uczniowie szkoły podstawowej. Po-

JUSTYNA PASIAK
MONIKA PUDŁO
Wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku

Młodzi głosują
Młodzi ludzie mają prawo
do głosu – program
„Młodzi glosują” daje im
możliwość wypowiedzenia
się w sprawach ważnych dla
przyszłości naszego kraju.
Rok 2007 to zmiana sceny politycznej w naszym kraju. W jesiennych
wyborach parlamentarnych zwycięstwo odniosła Platforma Obywatelska. Frekwencja wyborcza wyniosła
53, 88%. Aby zachęcić szczególnie
młodych ludzi do wzięcia udziału w głosowaniu, przed wyborami przeprowadzono szereg neutralnych politycznie akcji zachęcających
do oddania głosu w wyborach. Jedną
z takich akcji jest program „Młodzi
glosują”, realizowany przez Centrum
Edukacji Europejskiej w Warszawie.
Poprzez tę akcję uczniowie organizują w szkołach młodzieżowe wybory prezydenckie, parlamentarne i samorządowe. Wyniki takich wyborów
publikowane są w mediach. Projekt
realizowany jest podczas wszystkich
wyborów i referendów państwowych
od 1995 roku. W tym roku udział
w projekcie zgłosił też Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 1 w Lublińcu. Uczniowie Zespołu wraz z po-
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Prawybory w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych

mocą nauczycieli: Hanny Ślimak,
Aliny Lipowskiej i Beaty Kąpielskiej, wspólnie przygotowali prawybory parlamentarne.
– Nauczyciele WOS-u intensywnie pracowali nad tym, aby uczniowie mogli dowiedzieć się, kto może wziąć udział w głosowaniu, jakie
są zasady wyborów w państwie demokratycznym – mówi dyrektor zespołu Joanna Walczak.
Na prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała Młodzieżowa Komisja Wyborcza w składzie: przewodniczący – Adrian Kocyła, zastępca przewodniczącego Wioletta
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Suchanek oraz członkowie komisji: Aneta Czekała, Beata Toman,
Agnieszka Ryncarz oraz Michał
Drynda. Komisja skrupulatnie wykonywała swoje obowiązki, nie podbita legitymacja szkolna uniemożliwiała wzięcie udziału w głosowaniu.
W ZSO-T uprawnionych do głosowania było 212 uczniów. Głosowało 170 uczniów, wśród których oddano 4 głosy nieważne. Frekwencja
wyniosła aż 80,19%.
Głosów ważnych oddano na Komitety:
• Komitet wyborczy Platforma Obywatelska – 110

• Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – 27
• Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP – 12
• Komitet Wyborczy Liga Polskich
Rodzin – 7
• Komitet Wyborczy Polskiego
Stronnictwa Ludowego – 6
• Komitet Wyborczy Polska Partia
Pracy – 2
• Komitet Wyborczy Samoobrona
Rzeczpospolitej Polskiej – 2
– Nasza szkolna akcja miała charakter wyłącznie wychowawczy –
nie zachęcaliśmy do głosowania
na jakąkolwiek opcję polityczną –
ściśle przestrzegamy zasady neutralności politycznej. Akcja ta miała
zwiększyć zainteresowanie wyborami parlamentarnymi – mówi Joanna Walczak.
JUSTYNA PASIAK
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Po prostu tańcz!
Szkoła uczy, wychowuje,
a także…tańczy.
I to jak! Zespół Szkół
OgólnokształcącoTechnicznych roztańczył się
na dobre podczas szkolnego
konkursu „You can dance”.
– Niech Wasze brawa będą prawdziwym szałem! – namawiały publiczność jeszcze przed konkursem
Henryka Sukienik i Agnieszka
Drumowicz, organizatorki szkolnego „You can dance”.
Owacjom nie było końca podczas
występu zwycięzcy turnieju Jacka
Skocznia. – Był bezkonkurencyjny –
przyznaje dyrektorka ZSO-T Joanna
Walczak, której Jacek przypomniał
Maćka Florka, triumfatora TVN-owskiego programu „You can dance. Po prostu tańcz”. – Te charak-

Cieszymy się,
że w konkursie zagościł też taniec towarzyski – mówili jurorzy. Patrycja Kołek
i Adrian Dyla zdobyli
drugą nagrodę.

terystyczne pady na parkiet i taniec
na głowie aż prosiły się o skojarzenia
– mówi dyrektor.
Henryka Sukienik – przewodnicząca jury – w TVN-ie widziałaby
też innych uczestników tanecznego show. – Bardzo trudne kombinacje kroków połączone z elementami
gimnastyki akrobatycznej i dodatkowymi rekwizytami rzeczywiście zrobiły wrażenie – przekonuje. Tego samego zdania była publiczność, która przyznała swoją nagrodę Monice
Mice i Monice Buczek.
– Ten konkurs to strzał w dziesiątkę! Jego poziom przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania – mówi Henryka Sukienik. – W tym roku stworzyliśmy coś, czego jeszcze nie było.
Za rok kolejna edycja – dodaje Joanna Walczak, dyrektor szkoły.
ŁUKASZ WRÓBEL
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