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Inwestycje mijającej kadencji
Dobiega końca IV kadencja Rady Powiatu i już wkrótce dokonamy wyboru nowej Rady. Mijająca kadencja to czas, w którym zrealizowaliśmy bardzo
wiele ważnych zadań.

Po raz pierwszy w historii samorządu nasza gmina dostąpiła zaszczytu organizowania
dożynek Powiatu Lublinieckiego. To wielkie przedsięwzięcie
i wielka promocja naszej gminy i Gminnego Ośrodka Kultury, który był głównym organizatorem tego wielkiego święta
rolników całego powiatu.

więcej na str. 2

Powiatowe Centrum Usług Społecznych

więcej na str. 6

Lubliniecka Policja ma swój sztandar

Zakończył się kolejny etap
prac remontowych dawnego
budynku przychodni przy ul.
Sobieskiego 9 w Lublińcu, który 1,5 roku temu przejęło Starostwo Powiatowe, tworząc
w tym miejscu Powiatowe Centrum Usług Społecznych.

więcej na str. 7

90. urodziny Zespołu Szkół
Ogólnokształcąco-Technicznych
Komendzie Powiatowej Policji w Lublińcu został nadany sztandar ufundowany przez samorząd powiatu.

więcej na str. 8

Wielkie greckie wakacje

Bardzo uroczyście i na wysokim poziomie artystycznym –
tak 26 września 2014r. Zespół
Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych świętował 90-lecie
swojego istnienia.

więcej na str. 12

Podsumowanie projektu „Nasz Powiat
Lubliniecki – sport i zabawa – lato 2014”

Greckie wakacje stały się faktem dla Michała Cieślika – zwycięzcy
Konkursu Fotograficznego dla Fotografów Amatorów organizowanego przez Starostwo Powiatowe. Swoimi wrażeniami z wyprawy na Wyspę Słońca podzielił się z naszymi czytelnikami.

W Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie podsumowujące projekt zainicjowany przez przewodniczącą Komisji Edukacji Rady Powiatu Anitę Naczyńską pod hasłem „Nasz Powiat
Lubliniecki – sport i zabawa – lato 2014”.

więcej na str. 14

więcej na str. 10
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Inwestycje mijającej kadencji
Dobiega końca IV kadencja Rady Powiatu i już
wkrótce dokonamy wyboru
nowej Rady. Mijająca kadencja to czas, w którym
zrealizowaliśmy bardzo
wiele ważnych zadań.
Ogromne środki finansowe skierowaliśmy na poprawę
bazy szpitalnej. Największym
osiągnięciem jest wybudowanie i oddanie do użytku nowego budynku szpitala, w którym
znajdują się obecnie oddziały: ginekologiczno-położniczy z traktem porodowym i oddział pediatryczny. Wybudowanie tego obiektu pozwoliło
na opuszczenie budynku przy
ul. Żwirki i Wigury, który nie
spełniał żadnych standardów.
Tego wszystkiego dokonujemy
w warunkach bardzo trudnej
sytuacji lecznictwa szpitalnego.
Narodowy Fundusz Zdrowia odmawia płacenia za nadwykonania realizowane przez nasz szpital. Zdrowie jest wartością, wobec której nie można stosować
limitów przyjęć, a tak niestety
zachowuje się jedyny płatnik
usług medycznych – NFZ. Tylko on może płacić za leczenie
pacjentów, ponieważ otrzymuje z naszych podatków składkę
zdrowotną. Ten brak pieniędzy – w systemie opieki zdrowotnej – nie usprawiedliwia
odmowy płacenia przez NFZ
za leczenie pacjentów. Szpital
świadczący usługi medyczne
musi otrzymywać środki finansowe, aby nie generować dalej swojego zadłużenia. W tych
trudnych warunkach zapaści

systemu opieki szpitalnej w Polsce, powiat przeznacza ogromne środki ze swojego budżetu
na inwestycje szpitalne oraz
na pokrywanie corocznej straty
finansowej generowanej przez
SP ZOZ w Lublińcu, ponieważ
naszym priorytetem jest utrzymanie publicznego charakteru
tej placówki w obecnej formie
SP ZOZ-u.
W 2011 r. w 60-tą rocznicę
powstania struktur zawodowej Straży Pożarnej w Lublińcu,
otwarty został również nowoczesny obiekt Strażnicy Komendy Powiatowej PSP. To ważne
wydarzenie, które lokuje nas
w europejskich standardach
i na pewno jest spełnieniem
oczekiwań kilku pokoleń lublinieckich strażaków.
Niewątpliw ym sukcesem
mijającej kadencji są również
wyniki matur. Nasze szkoły
osiągnęły najwyższą zdawalność egzaminów maturalnych
w województwie śląskim, co pozwoliło nam uzyskać 7 miejsce w rankingu krajowym. Wysoki poziom nauczania w naszych szkołach miał również
przełożenie na wyniki rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Dzięki temu nie było konieczności zwolnień nauczycieli mimo wciąż trwającego niżu
demograficznego. Cieszy fakt,
że szkoły podejmują trud przystępowania i realizacji projektów unijnych, co stwarza im
możliwość wyjazdów i praktyk
zagranicznych.
Mijająca kadencja to także
dalsza systematyczna poprawa stanu dróg powiatowych.
Zrealizowaliśmy wspólnie

z burmistrzem Lublińca, w ramach tzw. schetynówek, inwestycję drogową na ul. Stalmacha
oraz na ul. Oleskiej i Zwycięstwa. Szczegółowy zakres realizacji inwestycji drogowych oraz
remontów dróg powiatowych
przedstawia tabela na str. 4-5.
Cieszy mnie fakt, iż w 2012 r.
udało się nam zrealizować przeniesienie wychowanków z Domu Dziecka w Ciasnej do trzech
komfortowo wyposażonych
budynków znajdujących się
w pięknym otoczeniu lublinieckiego parku.
Jednym z ważniejszych osiągnięć mijającej kadencji jest wybudowanie nowego budynku
szkolnego przy Zespole Szkół
Zawodowych w Lublińcu. Dzięki nowej elewacji, przeszklonym ścianom budynek nabrał
przyjaznego wyglądu. Zagospodarowano na nowo teren
przed szkołą, położono kostkę brukową, zmodernizowano
ogrodzenie. Całość to połączenie klasyki z nowoczesnością.
Na przełomie 2013/2014 wyremontowano dawny budynek
przychodni przy ul. Sobieskiego
9 w Lublińcu, który obecnie jest
budynkiem Starostwa i pełni
funkcję Powiatowego Centrum
Usług Społecznych. W obiekcie
swoją siedzibę mają: Powiatowy Urząd Pracy, administracja
SP ZOZ-u, Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie, Powiatowy
Inspektorat Weterynarii, PCK
i Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.
To tylko niektóre zadania realizowane przez nas na rzecz
samorządowej wspólnoty powiatowej. Zawsze za tymi

Nowy budynek Szpitala Powiatowego

Uroczystość otwarcia nowego
budynku szpitala zaszczycił
Biskup Gliwicki Jan Wieczorek
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działaniami kryje się człowiek
dlatego chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim
Radnym i Zarządowi Powiatu za dobrą współpracę, która
pozwoliła na realizację zadań,
które z mocy prawa są przypisane powiatowi.
Każda inicjatywa mieszkańców, każde działanie Wójtów i Burmistrzów, przyczynia się do rozwoju poszczególnych gmin, a tym samym
do rozwoju całego powiatu. Jesteśmy bowiem jedną samorządową wspólnotą, realizującą różne zadania. Cieszy mnie,
iż współpraca pomiędzy powiatem, a poszczególnymi gminami jest bardzo merytoryczna,
oparta na zasadach życzliwości
i wzajemnej pomocy we wszystkich obszarach życia publicznego, w których jest to tylko
możliwe.
Niech mi więc będzie wolno
podziękować Panom Burmistrzom i Wójtom: burmistrzowi Lublińca Edwardowi Maniurze, burmistrzowi Woźnik Alojzemu Cichowskiemu, wójtowi
Gminy Boronów Rufinowi Majchrzykowi, wójtowi Gminy Ciasna Zdzisławowi Kulejowi, wójtowi Gminy Herby Romanowi
Banduchowi, wójtowi Gminy
Kochanowice Ireneuszowi Czechowi, wójtowi Gminy Koszęcin Grzegorzowi Ziaji, wójtowi
Gminy Pawonków Henrykowi
Swobodzie, za współdziałanie,
za ich zaangażowanie w rozwój
każdej gminy, za każdą inwestycję, która została w tej kadencji zrealizowana.

Joachim Smyła

Starosta Lubliniecki

Nowa siedziba Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu przy ulicy PCK w Lublińcu

Nowy budynek szkolny przy Zespole Szkół Zawodowych (ul.Klonowa w Lublińcu)

Dom Dziecka w Lublińcu

Wyremontowane drogi powiatu

Powiatowe Centrum Usług Społecznych przy ul. Sobieskiego w Lublińcu

ul. Stalmacha w Lublińcu
ul. Oleska w Lublińcu

Poradnie specjalistyczne
w nowym miejscu
W związku z prowadzoną
reorganizacją Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Lublińcu, do budynku przy ul.
Grunwaldzkiej 9 (nowo wybudowane skrzydło szpitala)
przeniesiono następujące
poradnie i pracownie:
•
•
•
•
•

Poradnia Kardiologiczna
Poradnia Cukrzycowa
Poradnia Chirurgii Ogólnej
Poradnia Proktologiczna
Pracownia EKG.

Przeniesione poradnie specjalistyczne znajdują się w budynku, w którym funkcjonują również inne komórki organizacyjne,
np.: Pracownia RTG, Pracownia
Endoskopii, czy Pracownia UKG.
– Dzięki tym udogodnieniom
pacjenci będą mieli ułatwiony
dostęp do poszczególnych pracowni i nie będą zmuszeni przemieszczać się z jednego budynku
do drugiego, co w przypadku urazów wymagających interwencji chirurgicznej stanowiło dużą
niedogodność. Przeniesione poradnie, usytuowane są w wyremontowanych pomieszczeniach
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Wraz z poradniami do nowych pomieszczeń została przeniesiona
rejestracja.

zapewniających znacznie wyższy standard świadczonych usług
medycznych. Wraz z poradniami do nowych pomieszczeń została przeniesiona rejestracja.
W związku z powyższym w budynku przy ulicy Sobieskiego 9,

Dużym udogodnieniem dla naszych pacjentów jest umiejscowienie Poradni Chirurgicznej i Pracowni RTG w jednym miejscu mówił lek. med. Michał Janusz

pozostały wyłącznie: Poradnia Położniczo – Ginekologiczna oraz
Poradnia Chorób Piersi wraz
z rejestracją do tych dwóch poradni – wyjaśniała Barbara Szubert,
dyrektor SP ZOZ w Lublińcu.
(KA)
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Nowa siedziba Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu

DODATKOWE ŚRODKI POZABUDŻETOWE POZYSKANE
PRZEZ POWIAT LUBLINIECKI W LATACH 2010-2014
NAZWA ZADANIA

OTRZYMANA KWOTA

2010 ROK

Transport i łączność
pomoc finansowa z Gminy Lubliniec na realizację zadania inwestycyjnego
pn. „Przebudowa drogi powiatowej S 2346 ul. Żwirki i Wigury w Lublińcu”
dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej S 2346 ul. Żwirki i Wigury w Lublińcu” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008–2011”
Administracja publiczna
dotacje rozwojowe na realizację programu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
dotacje z budżetu państwa (w tym 100.000,00zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych)
dotacja z budżetu państwa na budowę strażnicy przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu
dotacje z jst, w tym pomoce finansowe na budowę strażnicy przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu (Gmina Lubliniec – 15.000,00 zł, Gmina Boronów – 5.000,00 zł, Gmina Herby – 10.000,00 zł, Gmina Koszęcin – 8.000,00 zł, Gmina Woźniki – 10.000,00 zł oraz Gmina Kochanowice – 10.000,00 zł);
Oświata i wychowanie
środki Komisji Europejskich na program pn. „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Comenius realizowany przez Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu
środki Komisji Europejskich na program pn. „Młodzież w działaniu” Akcja
1.1. „Wymiana młodzieży” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu
dotacja celowa na projekt pn. ”Prus, Mickiewicz, Słowacki – będzie takich więcej”
dotacja celowa na projekt pn. „Wspólnie w stronę nauki”
dotacja celowa na projekt pn. „Wspólnota lokalna po angielsku”
dotacja dla SOSW na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw
Ochrona zdrowia
dotacje z jst w tym pomoc finansowa z Gminy Lubliniec dla SP ZOZ w Lublińcu na zakup lampy do fototerapii na Oddział Dziecięcy Szpitala Powiatowego
Pomoc społeczna
dotacja na projekt pn. „Na przekór. Na wprost” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
środki pozyskane na domy pomocy społecznej
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
dotacja na realizację projektu pn. „Teraz my – pośrednik i doradca na rynku pracy”;
dotacja na realizację projektu pn. „Staż – pierwszy krok do kariery zawodowej”
dotacja na realizację projektu pn. „Teraz my – pośrednik i doradca na rynku pracy” II edycja
Edukacyjna opieka wychowawcza
dotacje pozyskane na projekt dotyczący wypłaty stypendiów dla
uczniów w ramach projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”
dotacje z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację zadania „Bezpieczna i przyjazna szkoła. Wsparcie działalności młodzieży ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz poprawa skuteczności wykonywania orzeczeń sądowych i efektywności pomocy
terapeutycznej i resocjalizacyjnej dla nieletnich przez MOW Herby”

Nowy budynek Szpitala Powiatowego
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Nowa siedziba Komendy Powiatowej PSP
w Lublińcu przy ulicy PCK w Lublińcu

100.000,00 zł
418.100,00 zł

9.821,10 zł

4.330.007,25 zł
4.625.769,65 zł
58.000,00

61.566,40 zł
39.497,16 zł
18.704,69.zł
25.135,23 zł
25.545,90 zł
5.992,99 zł
9.500,00 zł

226.971,95 zł
326.824,00 zł
10.306,25 zł
1.195.157,97 zł
139.926,69 zł

53.325,00 zł
49.787,68 zł

NAZWA ZADANIA

OTRZYMANA KWOTA

2011 ROK

Rolnictwo i łowiectwo
dotacja otrzymana od samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania pn. „Rozpoznanie stanu zanieczyszczenia gleb na terenie 2 gmin powiatu lublinieckiego: Ciasna i Kochanowice”
Transport i łączność
dotacje z budżetu państwa na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – remont 3 przepustów oraz nawierzchni drogi nr 2012 S w miejscowości Łebki Gmina Herby
dotacje z budżetu państwa na realizację zadań związanych z usuwaniem
skutków klęsk żywiołowych – remont konstrukcji betonowej obiektu mostowego w miejscowości Zborowskie Gmina Ciasna na drodze nr 2011 S
pomoc finansowa z Gminy Ciasna na realizację zadania inwestycyjnego
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr S2011 ul. Zjednoczenia w Ciasnej”
Administracja publiczna
dotacje celowe na realizację programu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”
Oświata i wychowanie
środki Komisji Europejskich na program pn. „Uczenie się przez całe życie” Partnerskie Projekty Comenius realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu
środki Komisji Europejskich na program pn. „Leonardo da Vinci” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu
środki Komisji Europejskich na program pn. „Uczenie się przez całe życie” Partnerskie Projekty Comenius realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu
dotacje celowe na projekt pn. „Indywidualizacja szansą rozwoju uczniów
niepełnosprawnych” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu
dotacje z budżetu państwa dla ZSS nr 2 w Lublińcu na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”
Pomoc społeczna
dotacja na projekt pn. „Na przekór. Na wprost” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
dotacja na projekt „Niepełnosprawni pełnowartościowi”, w którym powiat jest partnerem
środki Komisji Europejskich na program pn. „Gruntvig” realizowany przez Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu
dotacja na realizację projektu pn. „Teraz my – pośrednik i doradca na rynku pracy” II edycja
środki pozyskane na domy pomocy społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
dotacja na wypłaty stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”
dotacja na program „Kuchnie świata” realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach
dotacje z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację zadania „Bezpieczna i przyjazna szkoła. Wsparcie działalności młodzieży ośrodków wychowawczych w zakresie tworzenia warunków umożliwiających terminową realizację postanowień sądów dla tymczasowego umieszczenia nieletnich w MOW
– poprawa skuteczności wykonywania orzeczeń sądowych”
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9.941,60 zł

41.852,00 zł
71.564,00 zł
1.221.255,92 zł

4.965,75 zł
87.151,36 zł
121.272,59 zł
4.220,26 zł
56.737,74 zł
5.800,00 zł

202.831,13 zł
19.724,95 zł
15.570,72 zł
138.569,37 zł
67.238,00 zł
140.140,87 zł
48.986,40 zł
46.357,00 zł

NAZWA ZADANIA

OTRZYMANA KWOTA

2012 ROK

Transport i łączność
dotacje z budżetu państwa na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – remont uszkodzonej konstrukcji obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2010 S w m. Panoszów
środki na realizację zadania pn. „Odtworzenie nawierzchni drogowej oraz systemu odwodnienia drogi powiatowej 2318S Pawełki-Zborowskie oraz nawierzchni drogi wraz z remontem obiektu mostowego w ciągu drogi relacji Zborowskie-Brzegi”
Administracja publiczna
dotacja otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
dotacje z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Ogólnopolska Akcja Profilaktyczno-Artystyczna VII Przystanek PaT – Lubliniec 2012”
dotacja otrzymana z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach na zakup sprzętu
Oświata i wychowanie
środki Komisji Europejskiej na program pn. „Uczenie się przez całe życie” Partnerskie Projekty Comenius realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu
środki Komisji Europejskiej na programy pn. „Uczenie się przez całe życie” Partnerskie Projekty Comenius realizowane przez Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu
środki Komisji Europejskiej na program pn. „Uczenie się
przez całe życie” Partnerskie Projekty Comenius realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu
środki Komisji Europejskiej na program pn. „Leonardo da Vinci” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu
środki Komisji Europejskiej na program pn. „Leonardo da Vinci” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu
dotacja na projekt pn. „Indywidualizacja szansą rozwoju uczniów niepełnosprawnych” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Pomoc społeczna
dotacja na projekt pn. „Na przekór. Na wprost” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
dotacja na projekt pn. „Niepełnosprawni pełnowartościowi”, w którym powiat jest partnerem
dotacja na realizację projektu pn. „Teraz my – pośrednik i doradca na rynku pracy” III edycja
dotacja na realizację projektu pn. „Staż – szansą i wsparciem dla każdego”
środki pozyskane na domy pomocy społecznej

2013 ROK

Rolnictwo i łowiectwo
dotacja otrzymana od samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania pn. „Rozpoznanie stanu zanieczyszczeń gleb na terenie gmin: Pawonków, Koszęcin, Woźniki, Boronów i Herby”
Transport i łączność
dotacje z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym na zadanie pn. „Remont nawierzchni drogowej oraz systemu odwodnienie drogi 2316S Jawornica – Kochcice – I etap”
pomoc finansowa Gminy Lubliniec na dofinansowanie zadania publicznego polegającego na naprawie nawierzchni drogi powiatowej nr 2350S ul.
Św. Anny oraz drogi powiatowej nr 2348S ul. Wyszyńskiego w Lublińcu
pomoc finansowa Gminy Lubliniec na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2351S (ul. Stalmacha) na skrzyżowania z DK 11 do skrzyżowania z DW 906 w miejscowości Lubliniec
dotacja z budżetu państwa na przebudowę drogi powiatowej 2351S (ul. Stalmacha) na odcinku od skrzyżowania z DW 906 w miejscowości Lubliniec
pomoc finansowa Gminy Lubliniec na dofinansowanie inwestycji z budową miejsc parkingowych przy budynku Przedszkola nr 6 w Lublińcu

Nowy budynek szkolny przy Zespole Szkół
Zawodowych (ul.Klonowa w Lublińcu)

735.655,00 zł
148.125,00 zł

40.000,00 zł

119.999,99 zł
40.000,00 zł

70.792,00 zł
64.043,20 zł
64.569,60 zł
351.548,97 zł
147.193,11 zł
3.262,20 zł

133.478,78 zł
42.137,06 zł
100.753,30 zł
565.998,38 zł
368.641,00 zł

27.507,22 zł

200.781,00 zł
50.000,00 zł
1.219.765,00 zł
2.439.528,00 zł
13.686,57 zł

Wyremontowana ul. Zwycięstwa w Lublińcu
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NAZWA ZADANIA

OTRZYMANA KWOTA

2013 ROK

Administracja publiczna
środki otrzymane z NFOŚ i GW na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji
środki otrzymane z WFOŚiGW na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku będącego własnością Powiatu Lublinieckiego zlokalizowanego w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 9”
Oświata i wychowanie
dotacje z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do miejsca zabaw dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lublińcu w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”
dotacje na projekty realizowane przez jednostki oświatowe
Ochrona zdrowia
pomoc finansowa z Gminy Lubliniec na dofinansowanie zakupu kardiomonitora GOLDWAY dla SP ZOZ w Lublińcu
Pomoc społeczna
dotacje z budżetu państwa otrzymane na podstawie porozumień z administracją rządową na realizację zadania pn. „Resortowy Program
Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2013”
dotacje na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu
środki pozyskane na domy pomocy społecznej
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
dotacje na projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu

2014 ROK

Transport i łączność
dotacja z budżetu państwa na przebudowę drogi powiatowej 2351 S (ul. Zwycięstwa i ul. Oleska w Lublińcu) na odcinku od Ronda Opolczyka do skrzyżowania z węzłem DK 46 i 11
pomoc finansowa gminy Lubliniec na przebudowę drogi powiatowej 2351 S (ul. Zwycięstwa i ul. Oleska w Lublińcu) na odcinku od Ronda Opolczyka do skrzyżowania z węzłem DK 46 i 11
Administracja publiczna
dofinansowanie PFRON w ramach programu „Wyrównywanie różnic między
regionami II w obszarze B” na przebudowę wejścia i wymianę windy osobowej w budynku Starostwa Powiatowego w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 9
Oświata i wychowanie
dotacja na projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu pn. „Leonardo da Vinci – Mobilność”
dotacja na projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu pn. „Leonardo da Vinci – Profesjonalizm w hotelarstwie to niełatwa sztuka”
dotacja na projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu pn. „Leonardo da Vinci 2013–2015 – Niemiecka technologia, wiedza i praktyka dla polskich uczniów”
dotacja na projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu pn. „Comenius – Święta urzędowe opowiadają historię i kulturę kraju”
dotacja na projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu pn. „Comenius – Odkryj swój międzynarodowy potencjał zawodowy”
Pomoc społeczna
dotacja na projekt pn. „Na przekór. Na wprost” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu
środki pozyskane na domy pomocy społecznej
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
dotacja na projekt pn. „Kierunek Przedsiębiorczość” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy
dotacja na projekt pn. „Teraz my – pośrednik i doradca na rynku pracy” IV edycja realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy
dotacja na projekt pn. „Uwierz w siebie i bądź aktywny zawodowo” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy

8.000,00 zł
164.991,00 zł

6.000,00 zł
128.316,20 zł
9.500,00 zł

8.715,00 zł
119.428,20 zł
62.358,00 zł
1.977.077,98 zł

3.000 000,00 zł
1.807.465,00 zł

78.127,78 zł

5.966,57 zł
64.083,76 zł
387.687,11 zł
51.171,64 zł
55.694,08 zł

130.000,00 zł
161.903,00 zł
418.393,00 zł
66.630,38 zł
645.059,59 zł
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Dożynki Powiatu
Lublinieckiego
w Boronowie
„Przynieśli nam wieniec.
Z kłosów naszej ziemi
Ślicznie przewijany.
Wstęgami krasnemi! ”
(M. Konopnicka)


Po raz pierwszy w historii
samorządu nasza gmina dostąpiła zaszczytu
organizowania dożynek
Powiatu Lublinieckiego.
To wielkie przedsięwzięcie i wielka promocja
naszej gminy i Gminnego
Ośrodka Kultury, który był
głównym organizatorem
tego wielkiego święta rolników całego powiatu.
Zgodnie z wielowiekową tradycją, która każe uroczyście
dziękować za plony i pochylić
się nad trudem ciężkiej pracy
rolnika o godzinie 13.00 w naszym pięknym, zabytkowym
kościele, uroczyście przystrojonym na tę wielką okazję, odbyła się uroczysta dziękczynna Msza Święta, w czasie której dziękowano Bogu za plony.
Do kościoła przybyli starostowie dożynek Państwo Barbara i Józef Kożuchowie, włodarz
powiatu lublinieckiego Joachim
Smyła, wójt gminy Boronów Rufin Majchrzyk, wójtowie gmin
powiatu lublinieckiego, rolnicy, samorządowcy z gmin sąsiadujących, radni powiatu, radni
gminy, goście z Komorni Lhotki, goście z Anglii, młodzież
w pięknych strojach ludowych
i harcerze w mundurach, panie
w tradycyjnych strojach z Psar
i Strzebinia, Lisowa i Herb oraz
licznie zgromadzeni mieszkańcy i goście. Przepięknie przystrojony na tę okoliczność stół
Pański sycił oczy wszystkich
zgromadzonych wiernych; wieniec i chleby dożynkowe spoczywające na honorowym miejscu ołtarza nadały i podkreśliły
religijny i tradycyjny charakter
tej niecodziennej uroczystości. Msza Święta dziękczynna
koncelebrowana przez księdza
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proboszcza naszej parafii Wernera Olejnika i księdza seniora Jerzego Roboka dostarczyła
wielu wzruszeń, pozwoliła zatopić się w rozmyślaniach nad
mozołem i sensem ciężkiej pracy rolników.
O oprawę muzyczną Mszy
Świętej zadbał pan Paweł Sukiennik wspólnie z Pauliną Pająk i orkiestrą dętą z Domu Kultury w Strzebiniu. Modlitwę
wiernych odczytały członkinie Studia Teatralnego z GOK-u w Boronowie i harcerze, którzy na tę uroczystą okazję założyli galowe mundury.
Po Mszy Świętej wszyscy
uczestnicy uroczystości udali się przed kościół, by w radosnym nastroju przejechać korowodem ulicami Boronowa,
na miejsce imprezy przed scenę plenerową, gdzie odbyła się
dalsza, świecka już część uroczystości. Korowód poprowadził samochód OSP z Boronowa oraz orkiestra dęta ze Strzebinia, przyszli adepci naszej
kadry narodowej piłki nożnej,
bryczki udekorowane wstążkami i kwiatami oraz przyozdobione traktory i platformy. Korowód, jak co roku, zachwycił
pomysłowością mieszkańców
Boronowa, Grojca, Huciska,
Zumpów, Dębowej Gór oraz gości z Psar, Strzebinia, Babienicy. Widać inwencję twórczą
autorów scenek odgrywanych
na wozach, platformach, która
coraz bardziej zaskakuje zebranych na trasie widzów, a tegoroczne hasła dożynkowe odnosiły się również do aktualnej sytuacji politycznej, bo przecież
„my te jabłka sami przerobimy”.
Barwny korowód dożynkowy zaanonsowała orkiestra dęta, grając dziarskiego marsza,
a oficjalna część dożynek rozpoczęła się od powitania przybyłych z korowodem starostów
tegorocznych dożynek Państwa
Barbary i Józefa Kożuchów, gospodarza tegorocznych dożynek wójta gminy Boronów Rufina Majchrzyka, współgospodarza starostę lublinieckiego

Joachima Smyłę, wicestarostę
Tadeusza Koninę, burmistrza
Lublińca – Edwarda Maniurę,
burmistrza Woźnik – Alojzego Cichowskiego, wójta Herbów – Romana Banducha, wójta
Ciasnej – Jerzego Kuleja, wójta
Kochanowic – Ireneusza Czecha, wójta Koszęcina – Grzgorza Ziaję, sekretarza gminy Pawonków – Irenę Sikorę przez
członkinie studia teatralnego
działającego przy GOK.
Po powitaniach nastąpił najważniejszy moment każdych
dożynek – starostowie dożynek powierzyli chleb i wieniec
dożynkowy wójtowi gminy –
Rufinowi Majchrzykowi, który
przyjął dary z wdzięcznością
i szacunkiem, obiecując, że będzie dzieli chleb sprawiedliwie, a następnie młodzież witająca gości przekazała chlebki staroście powiatu i wójtom
gmin. Potem głos przekazano
gościom, którzy w pięknych słowach wyrazili radość z uczestnictwa w uroczystości Dożynek
Powiatu Lublinieckiego.
Po zakończeniu części oficjalnej święta plonów orkiestra
dęta z Domu Kultury w Strzebiniu dała pokaz swych umiejętności i zagrzała widzów do zabawy. Na scenie wstąpili przedstawiciele gmin Ciasna, Herby,
Kochanowice, Lubliniec, Pawonków, Woźniki, Boronów
i młodzież z w Dziewieniszek
na Litwie, którzy w krótkich,
specjalnie przygotowanych programach zaprezentowali swoje gminy.
Duży aplauz publiczności
wzbudziły porywające występy zespołów: „Karlik” i „Kwaśnica Bawarian Show”, który
potem od godziny 2100 przygrywał do tańca w czasie zabawy trwającej do godziny 2400.
Atrakcyjnym przerywnikiem
zabawy tanecznej był wirtuozowski występ tancerzy ognia
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czarujących swym kunsztem,
sprawnością i brawurą. Do zabawy zachęcał profesjonalny
konferansjer, potrafiący nawet
opornych pobudzić do zabawy
i podziwiania tego, co działo
się na scenie i poza nią.
Po raz kolejny Boronowianie
pokazali swą gościnność, pracowitość i radość życia. Mimo
padającego momentami deszczu i nie za wysokiej temperatury, bawili się przednio, korzystając z licznych atrakcji, stoisk
gastronomicznych, czeskiego
wesołego miasteczka, animacji
dla dzieci, a przede wszystkim
możliwości przebywania razem,
bo przecież gmina to wspólnota osób dumnych ze swej małej ojczyzny, którzy umieją się
bawić i pracować dla jej dobra
oraz prezentować jej dorobek
materialny i kulturalny.
Sobotnie występy dały przedsmak, tego co będzie się działo w niedzielę. Już od godziny
19.00 bawił nas zespół Ligocianie, kultywujący kulturę Śląska
.”Szmaciorz haderlok”, czy jak
„Jo chodził do szkoły” tradycyjne utwory prof. Adolfa Dygacza wprowadziły nas w zabawowy nastrój, który udzielił się
wszystkim zebranym. Discopolowy zespól Zibo rozbawił zebraną publiczność, a uczestnicy programu telewizyjnego
Must by the Music – zespół Great Line dał „czadu” na scenie,
młodzież wspólnie z zespołem
śpiewała „Dziewczynę made in
Poland”. Sobotnie występy zakończyła dyskoteka, która mimo padającego deszczu trwała
do późnych godzin nocnych.
Do zobaczenia za rok na kolejnych dożynkach!!! Serdecznie zapraszamy wszystkich
do obejrzenia galerii zdjęć dożynkowych na stronach www.
ugmboronow.pl oraz www.gokboronow.pl i filmiku reklamującego całą dożynkową imprezą.

Powiatowe Centrum
Usług Społecznych
Zakończył się kolejny etap
prac remontowych dawnego budynku przychodni
przy ul. Sobieskiego 9
w Lublińcu, który 1,5 roku
temu przejęło Starostwo
Powiatowe, tworząc w tym
miejscu Powiatowe Centrum Usług Społecznych.
Przebudowane zostało wejście główne do budynku, zamontowany został również
samoobsługowy podnośnik
dla osób niepełnosprawnych.
Podnośnik przeznaczony jest
dla trzech osób lub osoby
na wózku z opiekunem, ma nośność 250 kg. Udogodnieniem

są zainstalowane tu automatyczne uchylne bramki dwuskrzydłowe.
Dla osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich wybudowany został wewnętrzny
podjazd, tak, żeby w jak największym stopniu ograniczyć
utrudnienia w poruszaniu się
po terenie obiektu. Strefa wejściowa została wyposażona
w podwójne drzwi automatyczne otwierane na fotokomórkę. W trakcie tej modernizacji
udało się pozyskać dodatkowe
miejsce, które zostało przeznaczona na pokój biurowy do obsługi petentów Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie.
P rzebudowa n a zost a ła
również winda, która teraz

sterowana
jest mikropro cesowo,
posiada teleskopowe automatyczne drzwi i może przewieźć
8 osób. Winda wyposażona jest
w najnowocześniejsze systemy
zabezpieczające, posiada modem telefoniczny, który w razie awarii można wykorzystać
do kontaktu z serwisem. Winda
jest w pełni przystosowana dla
osób niepełnosprawnych, tzn.
posiada odpowiednie wymiary, tak, żeby osoby na wózkach
mogły bez problemów z niej
skorzystać. Panel sterowania
wykonany jest również w języku Braille’a. Ponadto niezbędne informacje podawane są fonicznie poprzez intercom. –
Budynek przechodzi gruntowną
modernizację. W pierwszym etapie pozyskaliśmy na to środki zewnętrzne, m.in. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Ociepliliśmy już ściany
zewnętrzne i stropodach. Wymienione zostały okna i drzwi
zewnętrzne. Wykonana została też instalacja wodna. Myślę,
że istotną sprawą dla osób korzystających z usług Centrum

było oddanie miejsc parkingowych od ul. Majdanek. Przebudowany został również chodnik
od frontu budynku. Planujemy
zlokalizować w tym obiekcie jak
największą ilość instytucji, tak
żeby ułatwić mieszkańcom naszego powiatu korzystanie z ich
usług – mówił Joachim Smyła,
starosta lubliniecki.
Istotnym elementem inwestycji był też remont pokrycia
dachowego. Remont korytarzy
i łazienek zaplanowano na kolejne lata. Dzięki prowadzonym pracom powstanie zintegrowany system obsługi petenta w nowoczesnym budynku
użyteczności publicznej spełniającym wszystkie wymagane normy.
(KA)

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom i gościom za tak liczny
udział w obu dniach imprezy
dożynkowej. Jeszcze raz udowodniliśmy, że wspólnie potrafimy wiele. Dziękuję wszystkim samorządom gmin powiatu lublinieckiego za aktywne
włączenie się w przygotowanie prezentacji artystycznej.
Bogusława Leśniowska
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Boronowie

Realizatorem projektu – „Dożynki Powiatu Lublinieckiego w Gminie Boronów – kultywowanie rolniczych tradycji wspólnego świętowania zakończenia żniw” był Gminny Ośrodek Kultury w Boronowie, a projekt współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Projekt zrealizowano
dzięki wdrażaniu LSR przez LGD „Bractwo Kuźnic” z siedzibą w Poczesnej. Kwota dofinansowania wyniosła 28.000,00 zł.
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Lubliniecka Policja ma swój sztandar
Komendzie Powiatowej Policji w Lublińcu został nadany
sztandar ufundowany przez samorząd powiatu. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in. pierwszy zastępca Komendanta Głównego Policji – nadinsp. Krzysztof
Gajewski, pierwszy wicewojewoda – Andrzej Pilot, Śląski
Komendant Wojewódzki Policji – nadinsp. Krzysztof
Jarosz oraz przedstawiciele władz samorządowych.
– Uroczystość nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji jest wydarzeniem szczególnym,
wydarzeniem, które w jakiś sposób tworzy historię lublinieckiej
Policji. Dzisiejsza uroczystość jest
dobrą okazją, aby podziękować
Państwu, wszystkim Paniom i Panom policjantom, za ich dar służby na rzecz drugiego człowieka.
Wiem, że Wasza służba jest obowiązkiem trudnego wyzwania, ale
w jakiejś mierze szczególnie pięknego. Niechaj ten sztandar będzie zawsze symbolem tych wartości, które nigdy nie przemijają.
Niechaj będzie dla Was – Drodzy
Policjanci – znakiem, że służba,
którą pełnicie ma oblicze każdego mieszkańca naszego Powiatu
– mówił w swoim wystąpieniu
starosta Joachim Smyła.
Uroczystość nadania sztan-

daru to ważne wydarzenie nie
tylko dla lublinieckich policjantów, ale również dla całej społeczności powiatu. – Sztandar
jest znakiem uosabiającym Rzeczpospolita Polską, symbolem najwyższych wartości, sławy i tradycji oraz wierności, honoru i dumy, których Ojczyzna wymaga
od funkcjonariuszy Policji. Nadanie sztandaru jest dla policjantów lublinieckiej komendy aktem
najwyższego uznania za trudną,
niejednokrotnie niebezpieczną
służbę na rzecz bezpieczeństwa
mieszkańców powiatu lublinieckiego – mówił Marek Wręczycki, inicjator nadania sztandaru KPP w Lublińcu, radny Rady Powiatu.
Wygląd sztandaru jest jednakowy dla wszystkich sztandarów policyjnych, różnicę

stanowi nazwa danej jednostki Policji oraz herb właściwego samorządu terytorialnego.
Uroczystości zainaugurowała msza święta odprawiona przez biskupa Diecezji Gliwickiej ks. Jana Kopca, kapelana Policji ks. Joachima Gondro
oraz wikariusza parafii o. Tomasza Woźnego w kościele św.
Stanisława Kostki w Lublińcu.
Po mszy, wszyscy w niej uczestniczący, przemaszerowali ulicami miasta do centrum, gdzie
dowódca uroczystości złożył
Pierwszemu Zastępcy Komendanta Głównego Policji meldunek o gotowości do uroczystości
nadania sztandaru Komendzie
Powiatowej Policji w Lublińcu.
Po odczytaniu aktu nadania
sztandaru odbyła się ceremonia
wbijania gwoździ honorowych
w drzewiec sztandaru. Gwóźdź
pamiątkowy został wbity przez
Kazimierza Radosławskiego –
syna przedwojennego policjanta, który pełnił służbę na terenach powiatu lublinieckiego,
a w 1939 roku został rozstrzelany w Twerze.
W dalszej części uroczystości

sztandar został poświęcony,
a następnie odbyło się jego uroczyste przekazanie Komendantowi Powiatowemu Policji
w Lublińcu. W dowód uznania
za wzorową służbę lublinieckich funkcjonariuszy, starosta przekazał kluczyki do nowego radiowozu marki Opel
Astra, którego zakup możliwy
był dzięki środkom finansowym przekazanym przez władze gmin powiatu lublinieckiego.
Uroczystość zakończyła się
koncertem Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
(KA)

„Na przekór. Na wprost.”
Dobiega końca kolejna
edycja projektu „Na przekór. Na wprost.”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu siódmy z kolei rok realizuje projekt systemowy pt. „Na przekór.
Na wprost”, w ramach priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie
7.1, Poddziałanie 7.1.2, współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W tegoroczny m projekcie uczestniczyły 22 osoby,
w tym 11 kobiet i 11 mężczyzn,
a wśród nich 6 osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze lub rodziny zastępcze (osoby usamodzielniane)
i 16 osób niepełnosprawnych.
W ramach projektu „Na przekór. Na wprost.” uczestnicy
i uczestniczki nabyli umiejętności posługiwania się
komputerem, Internetem,
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programami biurowymi. Ponadto udział w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy
wzmocnił ich pozycję na rynku pracy m.in. poprzez nabycie umiejętności przygotowania dokumentów aplikacyjnych, prowadzenia rozmowy
kwalifikacyjnej, poruszania się
na rynku pracy, jak również
przyczynił się do rozwinięcia
umiejętności kreowania pozytywnego wizerunku. Uczestnicy i uczestniczki projektu potrafią eksponować swoje zalety, umiejętności, mocne strony.
Poza szkoleniami grupa osób
niepełnosprawnych wyjechała na czternastodniowy turnus rehabilitacyjny nad Morze Bałtyckie do miejscowości
Darłówko. Wyjazd, oprócz podstawowej roli rehabilitacyjnej,
pełnił również rolę integracyjną. Uczestnicy i uczestniczki turnusu brali udział w zajęciach integracyjnych i rekreacyjnych jak wycieczki piesze
i rowerowe, zwiedzanie latarni

morskiej, rejs statkiem po morzu, ogniskach i spotkaniach
podczas, których wszystkie
osoby mogły się lepiej poznać.
Ponadto grupa osób usamodzielnianych nadal uczestniczy w kursie prawa jazdy kat.
B. Zajęcia teoretyczne zakończyły się w sierpniu, a obecnie
osoby te nabywają praktyczne
umiejętności prowadzenia samochodu.
Prócz w/w form wsparcia
uczestnicy i uczestniczki objęci byli wsparciem konsultanta ds. koordynacji projektów
europejskich oraz pracownika
socjalnego i doradcy ds. osób
niepełnosprawnych.
To już ostatni projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013
skierowany do tych grup osób.

W roku 2015 po raz pierwszy
wsparcie zostało zaplanowane dla rodziców zastępczych
w celu podniesienia ich kompetencji rodzicielskich oraz przygotowania ich do lepszego rozumienia dziecka powierzonego ich opiece. Dlatego dla nich
zorganizowane zostaną zajęcia
o charakterze doradczym oraz
warsztatowym m. in. w zakresie komunikacji interpersonalnej, funkcjonowania emocjonalnego dzieci w opiece czy poświęcone regułom i relacjom
w rodzinie zastępczej.

„Na przekór. Na wprost.” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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TOBIASZ KOTARA – wspomnienie…
Z wielkim bólem i smutkiem przyjąłem wiadomość
o tragicznej śmierci uczniów naszych szkół

Tobiasza Kotary
ucznia Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych
w Lublińcu
oraz

Roberta Przybyły
ucznia Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza
w Lublińcu
Rodzinie, Najbliższym, których ta śmierć
najbardziej dotknęła, wyrazy
serdecznego współczucia i żalu składa



Joachim Smyła
Starosta Lubliniecki

Śmierć stawia nas w obliczu bezsilności, która nas obezwładnia i zabiera w nieznane. A kiedy pojawia się, kradnąc ukochaną osobę, przeszywa nasze serca bólem i odznacza w nim swoje piętno, które przypomina nam stale, jacy jesteśmy wobec niej
bezsilni.

Wyrazy głębokiego współczucia dla rodziny
i najbliższych tragicznie zmarłej 21 lipca b.r.
ś.p. Gabrieli Szczeszek
uczennicy klasy III b1 Zespołu Szkół nr 1
im. Adama Mickiewicza w Lublińcu



Przekazują uczniowie, nauczyciele,
pracownicy oraz dyrekcja szkoły.

Śmierć Gabrysi jest ciosem dla wszystkich, którzy ją znali. Nie
ma słów, by opisać żal i współczucie, jakie ogarnęły nas po jej
stracie. Jak trudno jest żegnać na zawsze kogoś, kto jeszcze miał
być z nami. Gabrysia pozostanie w naszej pamięci jako wspaniała uczennica, osoba ogromnego serca, pełna życzliwości koleżanka.
Szanowni Rodzice i najbliżsi, łączymy się z Wami w wielkim bólu
i smutku po stracie Gabrysi.

Wyrazy głębokiego współczucia dla rodziny
i najbliższych tragicznie zmarłego
5 października b.r.
ś.p. Roberta Przybyły
ucznia klasy III d2 Zespołu Szkół nr 1
im. Adama Mickiewicza w Lublińcu



Przekazują uczniowie, nauczyciele,
pracownicy oraz dyrekcja szkoły.

Wzorowy uczeń. Wspaniały kolega, do którego nie można było mieć jakichkolwiek zastrzeżeń. Sumiennie wykonywał powierzoną Mu pracę. Nie wymagał od innych. Doskonale wiedział,
że najwięcej wymagać należy właśnie od siebie. Mimo przegranych i porażek, zawsze stawał ponownie na starcie. Z niezwykle
ogromnym zawzięciem zaciskał zęby, aby wszystko zrobić tak,
jak należy.
Jak słońce promieniował swoim uśmiechem. Zawsze wyczekiwał
dzwonka na przerwę, by móc zamienić chociaż słowo z każdym
z osobna.
Niestety, już nie ma osoby, z którą mógłby rozmawiać.
Już nie ma powodu, by bez końca się uśmiechać.
Dla Niego nie ma już celu w ponownym stawaniu na starcie.
Zabrakło już sensu, by cokolwiek mógł od siebie wymagać.
Dziś, niestety, nie ma Go wśród nas, choć każde wspomnienie
zamieszkało głęboko w naszych sercach. Uwielbialiśmy słowa Jego żartów, które, niczym wiatr, niosły nas w przestrzeń.. a dziś
słyszymy je znowu, choć za oknem panuje bezwietrzna pogoda.
Nie pada deszcz, a mogłoby się wydawać, że dźwięki bijących
o ziemię kropel przypominają potworną ulewę.
Płaczemy…
Bez wstydu wylewamy pod stopy hektolitry słonych łez.
Utoniemy w nich, czy na wspólnie zbudowanej tratwie dopłyniemy tam, gdzie On sam dopija właśnie herbatę?
-Nie wylewaj jej. Kiedyś wspólnie przysiądziemy, ciesząc się jej
smakiem. Czekaj nas!

MATEUSZ SZULC

kl. 3TB, ZSOT w Lublińcu

Uczniowie, wychowawca i wszyscy nauczyciele,
dyrekcja oraz pracownicy
Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu
łączą się w smutku i żalu z Rodziną i bliskimi Tobiasza
pozostawiając równocześnie w pamięci obraz jego spokojnej
i pogodnej osoby.

Czy pamiętasz żołnierzu?
Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego
w Lublińcu zorganizował
wieczór wspomnień „Czy
pamiętasz żołnierzu?”

15 lipca 1943 r. w Sielcach
pod Riazaniem, gdzie płynie Oka jak Wisła szeroka,
po uroczystej przysiędze złożonej przez żołnierzy Pierwszej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, odrodziło
się Wojsko Polskie. Armia Polska stała się faktem. Szli wciąż

naprzód i naprzód, wciąż dalej i dalej pod bronią, z pieśnią
na ustach.
„Nad nami płynie orzeł biały
Biało-czerwony sztandar nasz
Na pola walki, pola chwały
Dywizjo nasza naprzód marsz”!
Członek naszego związku
– porucznik Janina Zabłocka
(z domu Ostrowska), 71 lat temu w Sielcach nad Oką, składała tę historyczną przysięgę. Nasze spotkanie upłynęło
w miłej, serdecznej atmosferze z pieśnią żołnierską.
Halina Matera

To nieodżałowana strata dla wszystkich, którzy Go znali i kochali. Nie znajdujemy słów, by wyrazić smutek i ogromną pustkę, jaką odczuwamy. Robert pozostanie w naszej pamięci jako wspaniały przyjaciel, świetny kolega, sympatyczny uczeń, ale
przede wszystkim wartościowy młody człowiek.
Szanowni Rodzice i najbliżsi, łączymy się z Wami w wielkim bólu
i smutku po stracie Roberta.
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Podsumowanie projektu
„Nasz Powiat Lubliniecki –
sport i zabawa – lato 2014”
W Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie
podsumowujące projekt
zainicjowany przez przewodniczącą Komisji Edukacji
Rady Powiatu Anitę Naczyńską pod hasłem „Nasz
Powiat Lubliniecki – sport
i zabawa – lato 2014”.

Projekt zakładał organizację
bezpłatnych zajęć dla mieszkańców naszego powiatu podczas
wakacji. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w zakresie sportu i rekreacji, przedstawiciele urzędów
gmin oraz indywidualni promotorzy kultury i pasjonaci sportu, którzy wzięli udział w projekcie. – Bardzo cieszę się z faktu, iż z roku na rok coraz więcej
osób włącza się do naszego projektu i bezinteresownie organizuje
zajęcia dla mieszkańców naszego
powiatu. Swoim zaangażowaniem
udowodniliście Państwo, że społeczność lokalna może aktywnie
wpływać na jakość życia w powiecie. Budujące jest to, że z roku na rok jest nas coraz więcej –
mówiła podczas spotkania Anita Naczyńska
W tym roku oprócz zajęć sportowo-rekreacyjnych,
mieszkańcom powiatu zaoferowano zajęcia z tańca ludowego, cykl zajęć językowych, wizytę w Ośrodku Kultury i Edukacji Regionalnej w Koszęcinie
oraz zwiedzanie Muzeum Paleontologicznego w Lisowicach.
W projekcie poraz kolejny
wzięły udział dwa lublinieckie Kluby Fitness. Każdy mógł
więc zaaplikować sobie potężna dawkę endorfin podczas treningu, poprawić swoją kondycję fizyczną, jednym słowem
– rozpocząć przygodę ze sportem. Nad poczynaniami gości czuwała wykwalifikowana
kadra trenerów i fizjoterapeutów. Można więc było zasięgnąć
porad zarówno w zakresie poprawności wykonywanych ćwiczeń, jak i odpowiedniego odżywiania, czy suplementacji.
Klub X-Kinetic zaoferował
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zajęcia fitness, m.in. Fit Ball,
X Pump i Hi Dance oraz gratisowe wejście na doskonale wyposażoną halę siłowni. Klub
Vita Center oprócz możliwości
korzystania ze sprzętów: bieżni, elips, steperów, zafundował
mieszkańcom naszego powiatu
relaks w saunach: fińskiej i infrared (z aromaterapią i koloroterapią).
Nasi powiatowi specjaliści od Nordic Walking: Wojtek Marcinkowski i Artur Biłek
zadbali o to, by technika marszu z kijami była poprawna,
tak żeby pro zdrowotne aspekty tej dyscypliny sportu stały
się faktem.
Klub Rekreacyjno-Sportowy
TKKf „Boronovia” dla dzieci
ze szkół podstawowych i gimnazjów zorganizował Turniej
Dzikich drużyn w Piłce Nożnej
oraz imprezę pod tytułem „Bieg
po zdrowie”. Nad sprawnym
przebiegiem zawodów czuwał
prezes Zbigniew Ormańczyk.
Dzieci, chcące poznać tajniki pływania miały okazję
uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez instruktora
Tomasza Rybaka, który w towarzystwie ratownika WOPR-u Kamila Horbińskiego uczył
dzieci podstawowych umiejętności pływackich, elementów
nurkowania i podstawowych
skoków do wody. Na zakończenie kursu dzieciaki otrzymały
dyplomy i słodkie upominki.

Swój debiut w programie
miała Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
organizując „Dzień otwartej
strażnicy”. W tym dniu można

było zapoznać się z Powiatow ym Stanowiskiem Kierowania, gdzie przyjmowane
są zgłoszenia z numerów alarmowych i dysponowane są jednostki straży pożarnej do zdarzeń. Zaprezentowane zostały
również samochody pożarnicze
oraz sprzęt ratowniczy. Można
było sprawdzić swoją celność
próbując przewrócić pachołek
strumieniem wody podawanym
z samochodu gaśniczego oraz
zasięgnąć wiedzy teoretycznej
z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Dużą atrakcją okazała się kurtyna wodna, która była doskonałym zwieńczeniem
przygotowanych przez strażaków atrakcji.

Dla miłośników dwóch kółek Krąg Przyjaciół Zapomnianej Historii wraz z Gminnym
Centrum Kultury i Informacji
w Kochanowicach przygotował rajd rowerowy. Trasa wiodła z Kochanowic przez Sadów,
Rusinowice, Piłkę aż do Koszęcina. Uczestnicy wycieczki poznali historię rodziny Auslocków, historię pomnika Schilla
i oczywiście zapoznali się z walorami rezerwatu Jeleniak – Mikuliny. W rajdzie wzięli udział
cykliści w wieku od 5 do 65 lat.

Dużym zainteresowaniem
cieszyły się zajęcia badmintona dla dzieci i rodziców zorganizowane poraz kolejny przez
STB Energia Lubliniec. – Treningi odbywały się dwa razy
w tygodniu, przez cały sierpień.
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Na zajęcia uczęszczały całe rodziny, najmłodsza uczestniczka
miała 3,5 latka. To był na prawdę
piękny widok obserwując na płycie boiska trzypokoleniową rodzinę. Oprócz typowych ćwiczeń
z lotką, rakietką i ćwiczeniem
elementów gry w badmintona,
na zajęciach było dużo zabawy,
sportowej rywalizacji i śmiechu
– mówiła Sonia Wachowska ,
trenerka STB Energii Lubliniec.

Nowością w projekcie była możliwość zwiedzania muzeum Paleontologicznego w Lisowicach połączona z prelekcją
dra Grzegorza Niedźwiedzkiego
z Uniwersytetu Upsali w Szwecji, jednego z odkrywców Smoka – pierwszego polskiego dinozaura.
Liczna grupa miłośników
tradycji śląskich przybyła
do Ośrodka Kultury i Edukacji Regionalnej w Koszęcinie,
gdzie pod okiem założyciela tego muzeum – lokalnego działacza i pasjonata historii – Jana Myrcika, miała okazje zwiedzić Izbę Regionalną z końca
XIX w., galerię stroju ludowego,
stałą ekspozycje starej książki
i kartografii śląskiej oraz eksponaty śląskiego hutnictwa,
rolnictwa i dawnego wyposażenia mieszkań. Zwiedzający
odwiedzili również Kościół pw.
Świetnej Trójcy i kompleks pałacowy będący obecnie siedzibą
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Tłumy chętnych zgłosiły
swój udział w zajęciach językowych oferowanych przez Sieć
Szkół Językowych Naczyńscy.
Zajęcia z języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego,
francuskiego, rosyjskiego, czy
chorwackiego skierowane były do różnych grup wiekowych,
począwszy od przedszkolaków,
dzieci w wieku szkolnym oraz
dorosłych.
Młodzi adepci piłki nożnej,
pod okiem trenera Damiana Kubosia w ramach szkółki Football

EDUKACJA W POWIECIE

Obóz klas mundurowych

Aneta Konieczny

nr 7-8/2014

Wdzięczni uczestnicy obozu
wraz z opiekunami

Zapraszam na kurs dla kandydatów na przewodników w zakresie terenowym po Lublińcu i okolicy. Kurs rozpocznie się 27 października 2014 r. w Sali Muzeum im. Edyty Stein (Lubliniec, ul. E. Stein 2) o godz. 16.00. Zgłoszenia indywidualne należy składać do 20 października 2014 r. w Punkcie Informacji Turystycznej przy ul. Edyty Stein 2 w Lublińcu. Mile widziane osoby ze znajomością j. angielskiego i niemieckiego.

Instruktor Przewodnictwa PTTK, Kazimierz Bromer

PRACODAWCO

w wieku 45 lat i więcej.
Zainteresowanych pracodawców prosimy o składanie wniosków do 30 października 2014r. – na szkolenia i kształcenie
ustawiczne rozpoczynające się w 2014r.
natomiast od 02 stycznia 2015r. przyjmowane będą wnioski na dokształcanie
rozpoczynające się od 2015r.
szczegółowe informacje na stronie www.
puplubliniec.samorzady.pl, lub pod nr tel.
34 350 60 72 lub 350 60 73

jeśli masz potrzebę dokształcenia swoich
pracowników lub siebie, uzyskania uprawnień zawodowych lub nowych kwalifikacji, zgłoś się do Powiatowego Urzędu Pracy w Lublińcu.
Nowa forma wsparcia, jaką wprowadziła nowelizacja Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w postaci
Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)
umożliwia sfinansowanie szkoleń, kursów,
studiów podyplomowych lub egzaminu –
ze środków KFS.
W roku 2014 i 2015 wsparciem zostaną objęcia pracodawcy i pracownicy
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Ziemio!

go przez Starostwo

Dobrze mi
tu być
pod natryskiem
zmyć wielkomiejkłosów
ski blichtr.

W Starostwie Powiatowym w Lublińcu (pokój 21) oraz w urzędach
gmin powiatu lublinieckiego dostępne jest najnowsze wydanie
magazynu społeczno-kulturalnego „Ziemia Lubliniecka”. W numerze znajdziecie Państwo m.in. informacje nt. Kamienia Śląskiego i rodu Odrowążów, poznacie Państwo też sylwetkę Barbary Padło
– zasłużonej, długoletniej nauczycielki.
Za pośrednictwem Edwarda Przebieracza

2013 zorganizowane

Kiedy Cię
widzę
nad moim
sercem
latają jaskółki,
bo jesteś
żywą szatą
Boga.
Gdybym
serce od Ciebie
niechaj się
odwrócił
stanę
słupem soli.

Amatorów

M AGA Z
EGZEMPLA

o dla Fotografów

Zapraszamy
do lektury!

Fotograﬁczneg

Pasjonaci tańca i śpiewu ludowego mogli spełnić swoje
marzenia uczestnicząc w zajęciach proponowanych przez
profesjonalnych instruktorów
Zespołu Pieśni i Tańca „Halka”:
Witolda Polaka i Stefanii Bieli.
Amatorzy mocnych wrażeń
licznie stawili się na zawodach
strzeleckich zorganizowanych
przez Klub Strzelecki LOK Sieraków Śląski. Piotr Gansiniec,
Marek Widera i wiele innych
osób, bez zaangażowania których ta impreza nie miałaby
miejsca, zadbali nie tylko o dobrą zabawę, ale również o bezpieczeństwo zawodników.
Kajetan Zbączyniak zaproponował dla młodzieży gimnazjalnej i dorosłych treningi z mało znanej dotychczas

dyscypliny sportu – Brazylijskiego Jiu-Jitsu.
Marcin Makowski i Łukasz
Christ natomiast przedstawili bardzo ciekawą propozycję
zajęć z Judo i MMA. Treningi
oprócz walki w parterze, rzutów, obaleń i dźwigni uczyły
wykonywania ćwiczeń w atmosferze dyscypliny i szacunku dla kształtowania charakteru dziecka.
Nie zapomniano również
o naszych najmłodszych mieszkańcach powiatu. Dzięki Pani
Beacie Łubowskiej mogli oni
korzystać z atrakcji lublinieckiego Wesołego Miasteczka.
Do projektu przyłączyło się
również Lublinieckie Towarzystwo Tenisowe, Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Lisowice,
Gminny Ośrodek Kultury w Boronowie, Klub Jednostki Wojskowej Komandosów, Stowarzyszenie „Raptor” i wiele innych osób i instytucji, którym
serdecznie dziękujemy. Dzięki
Wam projekt „Nasz Powiat Lubliniecki – sport i zabawa – lato 2014” został wcielony w życie, a do mieszkańców powiatu trafiła ciekawa oferta zajęć
sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych. Następna odsłona
za rok. Zapraszamy!

i udzielanie pierwszej pomocy.
Zajęcia na strzelnicy kończyły 2-dniowy pobyt na obozie. Zmęczona, ale pełna wrażeń i nowych doświadczeń młodzież wróciła do domów.
Dziękujemy wiceprezesowi
Fundacji Szturman – Adamowi
Burzywodzie, Nadleśniczemu
Nadleśnictwa Lubliniec – Jurandowi Irlikowi oraz Dowódcy
Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu płk Wiesławowi
Kukule za wsparcie i bezinteresowną pomoc przy organizacji obozu kondycyjno-szkoleniowego.

Konkursu

Bambini, uczestniczyli w zajęciach ogólnorozwojowych
z elementami piłki nożnej. Nieco starsi piłkarze mogli spróbować swoich sił podczas treningów prowadzonych przez
Jacka Szczygioła – trenera LKS
„Sparta”.

w nocy, zorganizowano konkurs na temat znajomości flory i fauny występującej w lublinieckich lasach. Wieczorem
młodzież integrowała się przy
ognisku. W nocy uczestników
obozu zerwał ze snu alarm. Ponownie trenowano nawigację
według mapy, ale teraz utrudnieniem była ciemność. Marsz
zakończył się po godz. 1.00.
Następnego dnia o godz.
6.00 rano – pobudka. W szybkim tempie toaleta, śniadanie,
zwijanie namiotów i marsz kolumną na strzelnicę wojskową, gdzie rozpoczęły się zajęcia z instruktorami (byłymi
i obecnymi żołnierzami JWK).
Zajęcia odbywały się w czterech grupach szkoleniowych.
Trenowano m.in. przyjmowanie postaw strzeleckich z bronią długą, dowodzenie drużyną w czasie działań bojowych

Golan, laureat

Przedsięwzięcie to łączyło w sobie charakter edukacyjny, sportowo-rekreacyjny i patriotyczny. Celem tego
zgrupowania było doskonalenie współdziałania w grupie i dowodzenie w sytuacjach
wymagających podejmowania
szybkich, rozważnych decyzji. W obozie wzięło udział 38
uczniów wraz z opiekunami:
Piotrem Matusiakiem, Tomaszem Wachowskim , Piotrem
Poradą i Piotrem Dutką. Dnia
5 września klasy mundurowe

wyposażone w sprzęt, niezbędny do bytowania w terenie leśnym wyruszyły na 2-dniowy
obóz. W zaplanowanym wcześniej miejscu (łąka przy leśniczówce), przystąpiono do organizacji obozowiska. Czekał
już tam na nich transport z namiotami wojskowymi z zaprzyjaźnionej Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu.
Po przybyciu uczestnicy niezwłocznie rozpoczęli rozbijanie
namiotów, następnie ogrodzono teren obozowiska. Ustalono
zasady dowodzenia, podległości, oraz omówiono rolę służby dyżurnej w czasie trwania
zgrupowania. Po samodzielnie przygotowanym posiłku
nadszedł czas na marsz kondycyjny. Należało odnaleźć wyznaczone na mapie miejsca
w terenie i dotrzeć tam w jak
najkrótszym czasie. Późnym
popołudniem przeprowadzono wykłady na temat nawigacji

fot: Paweł

Klasy trzecie wojskowe służb państwowych
mundurowych Zespołu
Szkół nr 1 im. Adama
Mickiewicza w Lublińcu
uczestniczyły w obozie
kondycyjno-szkoleniowym
na terenie kompleksu leśnego pod Lublińcem.

zapoznacie się Państwo z ciekawymi wydawnictwami promującymi ziemię lubliniecką. Miłośników gwary śląskiej z pewnością zainteresuje „Bajanie o Ostrowie
i Lubockach” autorstwa Gertrudy Pyki
i Elżbiety Czernej. W numerze też: „Garnizon żołnierzy pruskich w Lublińcu w latach 1866 – 1871” autorstwa Krzysztofa Kanclerza, artykuł Jana Myrcika – „Rok
2014 – rokiem rocznic i tragicznych wspomnień”, „Rzemiosła branży skórzanej w Lublińcu i okolicy od 1962 roku” autorstwa
Stanisława Zonia oraz „Lublinieckie młyny” w opracowaniu Andrzeja Musioła. Nie
zabrakło również stałej rubryki „Lubliniec
wczoraj i dziś”.
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90. urodziny Zespołu Szkół
Ogólnokształcąco-Technicznych
Bardzo uroczyście
i na wysokim poziomie
artystycznym – tak 26
września 2014r. Zespół
Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych świętował
90-lecie swojego istnienia.
Uroczystości przyciągnęły
setki absolwentów, przyjaciół
szkoły, licznych przedstawicieli
przedsiębiorstw współpracujących ze szkołą i instytucji miejskich i powiatowych. Oficjalna część rozpoczęła się Mszą
św. w kościele pw. św. Mikołaja, której przewodniczył ksiądz
prałat Antoni Zając – od wielu
lat związany ze szkołą, a obecność orkiestry reprezentacyjnej Policji w Katowicach nadała mszy szczególnie uroczysty
charakter.

Zasłużeni dla Śląska
Głowna część uroczystości
odbyła się na gościnnej scenie Miejskiego Domu Kultury.
Rozpoczął ją starosta lubliniecki Joachim Smyła, który dokonał uroczystego przekazania
młodzieży nowego sztandaru szkoły. Z uznaniem dla dorobku wypowiedział się także burmistrz Edward Maniura,
a przewodniczący Sejmiku Śląskiego wraz z radną prof. Ludgardą Buzek uhonorowali szkołę złotą odznaką „Zasłużony
dla Województwa Śląskiego”.
To samo odznaczenie otrzymał
podczas uroczystości Józef Kazik – wieloletni dyrektor ZSOT,
późniejszy burmistrz Lublińca. – To była bardzo wzruszająca chwila. Pełne zaskoczenie
dla wszystkich – komentowali goście na sali widowiskowej
MDK. – 25 lat kadencji dyrektora sprawiło, że do dziś na szkołę
mówi się „Kazik”. To piękny symbol – jednoczesne uhonorowanie
złotą odznaką zasług szkoły i jej
dyrektora dla rozwoju województwa śląskiego.
Do zebranych przemówił także profesor Jerzy Buzek poprzez
elektroniczny przekaz z Brukseli. Dyrektor Joanna Walczak
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odczytała także list Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Na widowni wśród zaproszonych gości znalazło się wiele
znamienitych osób: przedstawiciele władz samorządowych
ościennych gmin, władz oświatowych, księża Dekanatu Lublinieckiego, radni powiatowi i miejscy, dawni dyrektorzy
ZSOT i dyrektorzy instytucji miejskich i powiatowych,
a także przedsiębiorcy, z którymi współpracuje, kształcąc
specjalistów na lokalny rynek
pracy. Honorowy patronat nad
imprezą przyjęli także Minister
Edukacji Narodowej i Wojewoda Śląski Piotr Litwa. Wizytę
w szkole złożyła europosłanka
Jadwiga Wiśniewska, która nie
zdążyła na oficjalną część uroczystości, ale – zgodnie z obietnicą – spotkała się z nauczycielami i absolwentami.

W naszej starej szkole
Do późnego wieczora trwały spotkania w gmachu ZSOT.
W każdej szkolnej klasie czekał na absolwentów poczęstunek. Można było porozmawiać
z nauczycielami i spotkać kolegów z tego samego rocznika. Na tablicach multimedialnych i rzutnikach wyświetlano
filmy zmontowane ze starych
zdjęć. Słychać było radosne głosy, kiedy wśród wystaw fotografii na korytarzach odkrywano znajome twarze. Słyszało
się słowa pochwały pod adresem dyrekcji na temat nowoczesnego wyposażenia, śmiałej
estetyki pomieszczeń. – Odwiedziło szkołę mnóstwo osób. Widziało się ludzi, którzy przyszli powspominać stare czasy i ze łzami
w oczach odnajdywali się na zdjęciach i rozpoznawali wśród gości
swoich dawnych kolegów – mówi dyrektor Joanna Walczak. –
To właśnie dla takich osób i chwil
podjęliśmy trud przygotowania tej
uroczystości.
Zespół nauczycieli pracował
nad organizacją imprezy od ponad roku. Młodzież zajmowała
się dekoracjami, przygotowaniem prezentacji, montażem

filmów. Uczniowie obsługiwali sprzęt nagłośnieniowy, sterowali światłami, ćwiczyli teksty,
układy taneczne, a także pomagali w rozkładaniu namiotu i obsłudze gości. Włączyli
się w te prace niemal wszyscy.
Każdy na miarę swoich zdolności i umiejętności.
Również program artystyczny na biesiadę pod namiotem
zaprezentowali uczniowie
i absolwenci. Uroczystość była przygotowana z ogromnym
rozmachem, na wysokim poziomie dostrzegalnym zarówno
na scenie Miejskiego Domu Kultury, jak i na płaszczyźnie organizacyjnej. Zaskoczył wszystkich również poziom prezentacji
artystycznych podczas biesiady w namiocie na boisku szkolnym. Doceniły trud nauczycieli i uczniów tłumy gości uczestniczących w uroczystościach
przez dzień, od części oficjalnej, do końca imprezy w późnych godzinach nocnych.

Żywa historia
90 lat temu, kiedy została
utworzona Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa – dzisiejszy Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych, zapewne nikt
nie sądził, że doczeka ona tak szacownej rocznicy – 90 lat istnienia.
Przez ten czas placówka przetrwała liczne zawirowania historii, zmieniały się również nazwy
szkoły, profile i zawody. Nie zmieniło się natomiast jedno – atmosfera wzajemnej życzliwości, solidarności, dobrych relacji pomiędzy nauczycielami i uczniami oraz
poczucie wspólnoty. Te wartości od zawsze pielęgnowane były
w szkole i do chwili obecnej należą do priorytetów kolejnych jej dyrektorów. Te wartości w trudnych
momentach chroniły to, co dla
społeczności szkolnej jest najważniejsze – takimi słowami dyrektor Joanna Walczak witała
na scenie przybyłych na uroczystość gości. Te słowa znalazły swój realny wymiar podczas urodzin 90 urodzin „Kazika” w piątek 26 września.
Katarzyna Myrcik
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Absolwenci zespołu szkół zawodowych
zdobyli kwalifikacje w zawodzie
Nie bez powodu nowy
rok szkolny 2014/2015
został ogłoszony rokiem
kształcenia zawodowego.
Z roku na rok rośnie zainteresowanie młodych ludzi
kształceniem w zawodzie.

Powoli zmienia się również
postrzeganie w społeczeństwie
pracy fizycznej. Rodzice chcą,
aby ich dziecko zdobyło nie tylko wykształcenie teoretyczne,
ale przede wszystkim umiejętności praktyczne. Po trzech latach nauki uczeń przystępuje do egzaminu, uzyskując tytuł czeladnika. Można śmiało
stwierdzić, że jest fachowcem
w wyuczonym zawodzie. Nabywa także umiejętności potrzebne do prowadzenia własnej firmy. Kształcąc się, jest już
na rynku pracy, co najważniejsze zdobywa doświadczenie.

Ukończenie szkoły zawodowej
nie zamyka możliwości dalszej
nauki, wielu absolwentów nadal się dokształca.
Tegoroczni absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w Lublińcu ubiegali się o tytuł
czeladnika w następujących zawodach: fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz, murarz i blacharz samochodowy. Już po raz
drugi nasza szkoła ma przyjemności organizowania egzaminów
zawodowych. To ważne, aby nasi absolwenci mogli zdawać egzamin w swojej macierzystej
placówce, pozwala to chociaż
w małym stopniu na zmniejszenie stresu wynikającego z egzaminem – mówi Jolanta Kardas
Dyrektor ZSZ w Lublińcu.
Egzamin składa się z części praktycznej oraz teoretycznej. Cześć teoretyczna obejmuje test oraz wypowiedź ustną.

Natomiast w części praktycznej muszą wykazać się wymaganymi w danym zawodzie
umiejętnościami manualnymi. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą przedstawiciele pracodawców kształcących
pracowników młodocianych
zrzeszonych w Cechu Rzemiosł
Różnych i Przedsiębiorczości
w Lublińcu.
W tym roku do egzaminów
przystąpiło 68 absolwentów naszej szkoły. Cieszy fakt, że wszyscy otrzymali tytuł czeladnika –
dodaje dyrektor ZSZ.
Najbardziej artystycznymi zawodami były fryzjer, cukiernik i piekarz. Przyszli adepci fryzjerstwa mieli wykonać
strzyżenie, fryzurę wieczorową oraz dobrać odpowiednią
stylizację. Cukiernicy i piekarze
prezentowali ekspozycje wykonanych przez siebie wyrobów
cukierniczych lub piekarskich.

Składały się na nią: torty, ciasta,
bułki oraz pieczywo ozdobne.
Należy podkreślić, że tytuł
czeladnika honorowany jest
na rynku pracy w krajach Europy Zachodniej. Młodzi ludzie
mogą pracować w wyuczonym
zawodzie, są dobrymi i cenionymi przez pracodawców fachowcami. Wielu z nich zakłada tam własne firmy, przekazując zdobyte doświadczenie
i umiejętności innym.
Jolanta Skubala

Ślubowanie klas pierwszych
We wtorek, 30 września,
w auli Zespołu Szkół nr
1 im. Adama Mickiewicza odbyło się uroczyste
przyjęcie uczniów klas
pierwszych w szeregi
społeczności szkoły.

Na uroczystość przybył m.in.
przedstawiciel Wyższej Szkoły
Bezpieczeństwa w Poznaniu,
która objęła patronat nad klasą akademicką – dr Krystian
Cuber.
Uczniowie złożyli przysięgę
na sztandar szkoły w obecności swoich wychowawców i dyrektora szkoły – Jadwigi Stroniewskiej. Po zakończeniu części oficjalnej młodzież wzięła
udział w zabawach i konkursach integracyjnych, przygotowanych przez Samorząd
Uczniowski i klasę IIc pod kierunkiem Iwony Nierody.
W tym dniu odbyło się również ślubowanie klas mundurowych oraz nominacje na klasę II
i III. Wśród zaproszonych gości

znaleźli się m.in.: przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego z Kuratorium Oświaty
w Katowicach – ppłk rez. mgr
Wacław Wójcik, przedstawicielka organu prowadzącego – Anita Naczyńska, przedstawiciel
Wyższej Szkoły Humanitas –
dziekan Ewa Kraus , kierownik Centrum Kształcenia Służb
Mundurowych – mł. insp. Wacław Kubiesa oraz przedstawiciele służb mundurowych z Komendy Powiatowej Policji, Jednostki Wojskowej Komandosów
w Lublińcu, Fundacji Szturman, IPA, Powiatowej Straży
Pożarnej, Izby Celnej w Katowicach, Straży Granicznej w Pyrzowicach, Ośrodka Szkolenia
Służby Więziennej w Kulach
i Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie.
Uroczystość rozpoczął nauczyciel elementów musztry,
Piotr Matusiak , który wydał
komendę wprowadzenia sztandaru i złożył dyrektorowi szkoły meldunek o przygotowaniu
klas pierwszych do uroczystego
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ślubowania. Po odśpiewaniu
hymnu narodowego, wyróżnieni uczniowie ślubowali
na sztandar szkoły. Pasowania młodzieży na uczniów klas
pierwszych Zespołu Szkół nr
1 dokonały: dyrektor Jadwiga
Stroniewska oraz Przewodnicząca Komisji Edukacji Anita Naczyńska . Od tej chwili pierwszoklasiści mogą czuć
się pełnoprawnymi uczniami
szkoły.
(red.)

Ślubowanie klas mundurowych
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Wielkie greckie wakacje
Grecja kusi fantastycznymi widokami, piękną pogodą i obietnicą przygody. Jest niczym mityczny próg obfitości, pełen atrakcji, bajkowego piękna i czekających na odkrycie tajemnic. Snuje fascynujące opowieści, których nie można przestać słuchać.
Opowiada o wspaniałej przyrodzie, plażach skąpanych w morskim lazurze, cichych wioskach rybackich i gwarnych miastach,
w których od czasów antycznych kształtowała się europejska
cywilizacja. Brzmi zachęcająco? Chyba tak! Takie właśnie greckie wakacje stały się faktem dla Michała Cieślika – zwycięzcy
Konkursu Fotograficznego dla Fotografów Amatorów organizowanego przez Starostwo Powiatowe. Swoimi wrażeniami z wyprawy na Wyspę Słońca podzielił się z naszymi czytelnikami.
Zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji Konkursu. Prace
można nadsyłać w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci do lat
16 i dorośli i młodzież powyżej 16 roku życia. Na Wasze zdjęcia
czekamy do 31 października br.
Regulamin konkursu na stronie: www.lubliniec.starostwo.
gov.pl/konkurs
(KA)
wzgórza z gajami oliwnymi.
Charakterystyczne dla tego
Dzięki wygranej w Konkur- miasta z racji tego, iż mieści się
sie Fotograficznym organizo- w zatoce są częste wiatry, które
wanym przez Starostwo Powia- w trakcie upałów są wręcz zbatowe w Lublińcu, mogłem zwie- wienne. Jak każde miasto grecdzić słynną Grecką wyspę Kretę. kie, również Kissamos ożywia
Już od pierwszych chwil wyspa się nocą, kiedy to liczne nadzachwyciła mnie swoim pięk- morskie tawerny zapełniają się
nem i niezwykłym krajobra- mieszkańcami oraz turystami.
zem. Dzięki temu, że był czer- Panuje tam przemiła atmoswiec i trwała wiosna, wszędzie fera, ludzie siedzą i biesiadują
można było zachwycać się zie- do późnych godzin nocnych.
lenią i pięknymi kwiatami kwit- Oprócz Kissamos zwiedziłem
nącymi nawet przy głównych także dwa największe po stodrogach. Przy drogach można licy Krety miasta, a mianobyło spotkać także pasące się wicie miasto Chania oraz Rekozy. Swoje wakacje na Krecie thymnon. W Chanii najbardziej
spędzałem w mieście Kissamos
położonym w zachodniej części
wyspy. Kissamos jest miastem
portowym, z którego oprócz łodzi rybackich odpływają także
duże promy. Z Kissamos między
innymi można płynąć na wyspę
Gramvousa oraz lagunę Balos,
cudowne miejsca, które osobiście miałem okazję zobaczyć.
W Kissamos urzekły mnie piękne widoki, gdzie z jednej strony
podziwiałem morze, a z drugiej

Piękna wyspa Kreta

14

urzekającym miejscem był stary port wenecki oraz latarnia
portowa. W porcie oprócz pięknych starych kamienic znajduje się mnóstwo tawern serwujących tradycyjne dania kuchni
greckiej, a także świeże owoce
morza, które dopiero co zostały złowione. Miasto podzielone
jest na część starą oraz nowoczesną. Oczywiście stare miasto jest dużo bardziej interesujące ze względu na swoje pełne
uroku uliczki i stare zabudowania. W Chanii, tak jak w innych
miastach greckich tawerny zapełniają się wieczorami, można wtedy dobrze zjeść, a także posłuchać greckiej muzyki
i potańczyć. Miasto Retymnon
także może poszczycić się starym portem weneckim jednakże port ten jest mniejszy niż
ten w mieście Chania. W mieście Rethymnon znajduje się
za to potężna forteca wybudowana za czasów panowania Wenecjan, a także muzeum archeologiczne. W centrum miasta
rozciąga się piękna piaszczysta
plaża o długości 12 kilometrów,
a także promenada wzdłuż wybrzeża. Miasto to słynie z wielu ciasnych uliczek na których
oprócz zaparkowanych skuterów najczęściej można spotkać
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wylegujące się w słońcu koty.
Oprócz miast miałem okazję
odwiedzić także słynne plaże
na wyspie: plażę Elafonisi oraz
Falasarnę. Pierwsza z nich słynie z różowego piasku, który
rzeczywiście można zobaczyć
przy brzegu. Plaża ta śmiało
może nosić miano najpiękniejszej na Krecie, gdyż błękit morza i górzysty krajobraz wokoło jest niepowtarzalny. Druga plaża, Falasarna jest plażą
na której można zachwycać się
najpiękniejszymi zachodami
słońca na wyspie, a to dlatego,
iż słońce zachodzi za morze,
a nie za góry, tak jak w przypadku innych miejsc na Krecie.
Będąc na Krecie miałem
okazję odwiedzić także wcześniej już wspomnianą wyspę
Gramvousa oraz lagunę Balos.
Są to miejsca bajeczne i żadne
nawet najbardziej wyszukane
słowa oraz dobre zdjęcia nie
są w stanie opisać i oddać ich
piękna. Na wyspę oraz lagunę płynąłem statkiem z portu
w Kissamos. Najpierw prom zacumował przy wyspie Gramvousa, gdzie po kilkuminutowej
wspinaczce w pełnym słońcu
znalazłem się na szczycie wzgórza, z którego rozciągał się cudowny widok na morze oraz lagunę Balos. Po godzinnym pobycie na wyspie popłynęliśmy

Zawody Nordic Walking
111 to numer startowy Ireneusza Stachowskiego – zawodnika KS Forma Wodzisław Śląski, który był jednym
z pomysłodawców stworzenia cyklu zawodów pod nazwą
Korona Śląska. To również liczba zawodników, którzy
w dniu 14 września wystartowali w zawodach Nordic
Walking III edycja Korony Śląska 2014/2015, które, podobnie jak w zeszłym roku, odbyły się w Lublińcu.
Zawodniczki, osoby niepełnosprawne oraz dzieci i młodzież do lat 18 mieli do pokonania dystans 5,4 km, przed mężczyznami postawiono zadanie
pokonania 10,8 km. Organizatorzy trasę zawodów wyznaczyli lublinieckich lasach, co pozwoliło zawodnikom, oprócz
dużej dawki ruchu na świeżym
powietrzu, zasmakować również wrażeń estetycznych.
Uczestników zawodów przywitał starosta lubliniecki Joachim Smyła oraz przedstawiciel Lasów Państwowych Nadleśnictwa Lubliniec Andrzej
Gajda. Na starcie licznie stawili się reprezentanci województwa śląskiego, dopisali również zawodnicy z województwa
mazowieckiego, małopolskiego i opolskiego. Nie zawiedli
też „kijkarze” z terenu naszego powiatu.
Jako pierwsza linię mety
przekroczyła Aneta Dmowska
z Gwoździan pokonując dystans

5 km w czasie 35 minut 13 sekund. Artur Biłek reprezentujący Nordic Walking Lubliniec
10 kilometrową trasę przeszedł
w czasie 1godziny 6 minut i 30
sekund zajmując w klasyfikacji open 3 miejsce. W klasyfikacji osób niepełnosprawnych
zwyciężyła reprezentująca Lubliniec Lidia Kazuch uzyskując czas – 47 minut 59 sekund.
Pierwsze miejsce w kategorii
M- 15 zajął Jakub Marcinkowski (Nordic Walking Lubliniec),
a w kategorii K-15 drugie miejsce wywalczyła Agnieszka Marcinkowska, również reprezentująca Nordic Walking Lubliniec. Agnieszka na ostatnich
metrach trasy stoczyła pojedynek z innym zawodnikiem
z Lublińca – Mateuszem Adamczykiem, który, jak na prawdziwego gentelmana przystało,
ostatecznie linię mety minął
tuż za Agnieszką. W nieoficjalnej klasyfikacji open drugie
miejsce zajęła Tatiana Galińska

na wspomnianą wcześniej lagunę Balos, gdzie zażywałem kąpieli w ciepłym morzu i delektowałem się pięknem i tajemniczością tego miejsca. Oprócz
zwiedzania miałem okazję także
zasmakować dań kuchni greckiej, między innymi: sałatki
greckiej, pizzy greckiej, sałatki z owocami morza, kurczaka po grecku, grillowanej kozy,

musaki, souvlaki, kawy greckiej,
ciastka kataifi, a także popularnego alkoholu na wyspie Raki, którym byłem częstowany
po każdym posiłku. Kreta zachwyciła mnie zarówno piękno
przyrody, zabytkami, jak i życzliwością i temperamentem ludzi
tam mieszkających. Na pewno
tam jeszcze wrócę!

z Parkoszowic, a trzecie – Violetta Mól z Czeladzi. Ryszard
Kłyś z Gliwic zajął pierwsze
miejsce w open, Paweł Mencewicz z Gołkowice był drugi,
a na trzecim miejscu uplasował się Artur Biłek z Lublińca.
Najliczniejszą rodziną, która
wystartowała w zawodach byli Państwo Gruszka.
Na zawodach wręczono również puchary dla zwycięzców
ubiegłorocznej – II edycji Korony Śląska 2013/2014 oraz nagrody za największą ilość zdobytych punktów w całej edycji.
Nagrody te otrzymali: Grażyna
Pipiro i Artur Biłek. Doceniono też zawodników, którzy wystartowali we wszystkich zawodach, a są to: Klaudia Białas,
Małgorzata Rencz, Bożena Białas, Maria Bańczyk, Jakub Marcinkowski i Marcin Oleksiuk.
Zwycięzcami w swoich kategoriach wiekowych okazali się:
Klaudia Białas, Patrycja Białas, Małgorzata Rencz, Bożena

Białas, Maria Bańczyk, Jakub
Marcinkowski, Robert Zostawa, Paweł Mencewicz, Jacek Kołek, Zenon Sznajder, Katarzyna Kowalska i Łukasz Kasza. –
Kolejne zawody dla „kijkarzy”
to w 2015 r. II Lubliniecki Półmaraton Nordic Walking, który
zaplanowaliśmy na 19 kwietnia
i start IV edycji Korony Śląska,
który planujemy na 13-go września 2015 r. Już teraz wszystkich
serdecznie zapraszam. Chciałbym
też podziękować wszystkim wolontariuszom oraz sponsorom,
którzy zawsze nas wspierają –
mówił Wojciech Marcinkowski, organizator imprezy.
(red.)

Szczegółowe wyniki oraz galerię z zawodów można zobaczyć na stronie www.lublinieckiemorsy.pl

Michał Cieślik
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Spełniłem swoje
podniebne marzenie
Czy zastanawiałeś się
kiedyś nad opcją skoku
ze spadochronem? Jesteś
na wysokości 4 000 metrów, błękit nieba, chmury
i ty. Po magicznych słowach instruktora „raz,
dwa, trzy, go!” lecisz!

Niektórym z nas już na samą
myśl o tym podnosi się poziom
adrenaliny. Większość z nas
z pewnością powie „nie, to nie
dla mnie, to już nie to zdrowie,
nie ten wiek….”. Takich dylematów nie miał Tomasz Lesik –
entuzjasta biegania, maratończyk – wykonując swój pierwszy skok w tandemie, o którym
marzył od lat. Nie byłoby może w tym nic dziwnego gdyby
nie fakt, że Tomek jest osobą
niewidomą. Wzrok pogorszył
się mu w wieku 20 lat w wyniku choroby Lebera. 20-ste
urodziny obchodził już w „krainie cieni”, bo widzi tylko zarysy osób i przedmiotów. Jest
zawodnikiem, który w swojej

karierze sportowej ukończył
30 maratonów, 4 Biegi o Nóż
Komandosa, przebiegł setki kilometrów. Biega z przewodnikiem, z którym związany jest
krótkim sznurkiem. – Spełniam
po prostu swoje marzenia. Chcę
pokazać też innym, że niepełnosprawność nie jest przeszkodą w drodze do osiągania wytyczonych celów. W 2009 r., dzięki Fundacji Achilles, udało mi się
ukończyć maraton w Nowym Yorku. Jako niewidomy maratończyk
budziłem wśród kibiców wielkie
emocje, skandowali moje imię,
to wspaniałe uczucie! Na maratonie w Berlinie złamałem magiczny czas 4 godzin i dobiegłem
na metę w ciągu 3 godzin i 55 minut. Nie muszę chyba Ci mówić,
co wtedy czułem. Emocji towarzyszących przekroczeniu mety
maratonu nie można porównać
z niczym innym, trzeba to samemu przeżyć, poczuć to. Teraz
przyszedł czas na zrealizowanie
moich „podniebnych” marzeń.
Od zawsze chciałem skoczyć ze
spadochronem i udało się. Zrobiłem sobie taki prezent z okazji

Zjazd rodzin
Uroczystą mszą św.
w intencji mieszkańców, ich
rodzin oraz pracowników
Domu Pomocy Społecznej
przy ul. Kochcickiej rozpoczął się „Piknik rodzinny”.

Po powitaniu przez dyrektora Domu – Ewę Lasek – Leszczyńską i przewodniczącego
samorządu mieszkańców, zaproszeni goście wzięli udział
w przedstawieniu pt. „Podróże dookoła świata” przygotowanym przez uczestników
Warsztatów Terapii Zajęciowej i mieszkańców placówki. Niewątpliwą atrakcją spotkania okazał się w ystęp
zespołu muzycznego „Kochciczanki”, który zaprezentował własne interpretacje
znanych i lubianych pieśni
ludowych.
red.
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zostania dziadkiem. Skok dedykowałem mojemu wnukowi – Konstantemu Tomaszowi (drugie imię
po dziadku oczywiście). Mam nadzieję, że kiedyś, jak dorośnie, będzie ze mnie dumny. Do mojego
szalonego pomysłu namówiłem
też Przemka, mojego syna, który
skakał w drugim tandemie. Przed
skokiem uczestniczyliśmy w krótkim szkoleniu, w trakcie którego pokazano nam pozycje, jakie
należy przyjąć podczas wyskoku
z samolotu oraz w trakcie lądowania. Na wysokości 2 tys. metrów spięliśmy się z instruktorem,
a kiedy samolot osiągnął wysokość 4 tys. metrów drzwi zostały otworzone, siedliśmy na krawędzi, przed nami rozpościerała
się niebiańska przestrzeń. Nawet
nie miałem czasu na jakiekolwiek
przemyślenia, strach. Po odliczeniu instruktora: „raz, dwa, trzy,
go!” polecieliśmy. Po kilku sekundach wyciągnąłem przed siebie
ręce. Ten moment, tzw. moment
wolnego spadania, wspominam
najlepiej. Czułem się jak w stanie
nieważkości. Pomimo dosyć dużej prędkości z jaką spadaliśmy

(200km/h) nie czułem tego. Było naprawdę bajecznie. Na wysokości 1800 metrów otworzył się
spadochron i bezpiecznie wylądowaliśmy na ziemi. Niezapomniane wrażenia! – wspominał Tomek, dziadek Tomek.
Słuchając opowieści Tomka
zaczynam wierzyć w to, że nie
ma rzeczy niemożliwych, a nasze ograniczenia zwykle stwarzamy sobie sami. Większość
z nas brnie do przodu ścieżkami
życia na oślep, bez celu, czasami gubimy się w labiryncie codzienności. On – niewidomy,
ma wizję, cel w życiu, spełnia
swoje marzenia, nie przejmuje
się ograniczeniami. Jest szczęśliwy, bo jak mówi „Kto chce, ten
szuka sposobu, a kto nie chce, ten
szuka powodu”.
Aneta Konieczny

Poetycki sukces
Edwarda Przebieracza
Lubliniecki literat Edward
Przebieracz przywiózł kolejne w tym roku znaczące trofeum poetyckie: III nagrodę
w konkursie poetyckim XXVI
Ogólnopolskich Literackich
Spotkań Pokoleń Kruszwica-Kobylniki 11–14 IX 2014.

Nagrodę otrzymał z rąk burmistrza miasta Kruszwica pana Dariusza Witczaka. Dwa
nagrodzone wiersze E. Przebieracza („Erotyk” oraz „List
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z Arktyki”) opublikowane zostały w pokłosiu konkursu
pt. „Z ogrodów przeszłości”.
W konkursie wzięło udział prawie 90 poetów, z czego 30 –
wybranych przez konkursowe
jury – zostało zaproszonych
do Pałacu w Kobylnikach na imprezę finałową.
Podczas kilkudniowej literackiej imprezy E. Przebieracz
promował swój najnowszy tomik „Wiersze przebrane. Wybór wierszy z lat 1991–2011”.
Wiersze swe prezentował m.in.
podczas spotkania z uczniami
klasy maturalnej Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.
Dla 2 czytelników, który jako pierwsi przedzwonią pod nr
882–197–725, mamy w prezencie „Wiersze przebrane” z dedykacją Autora.
red.

