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Wielkie kolędowanie
ze „Śląskiem”

Już po raz 38. rozdano najstarsze regionalne nagrody
w Polsce – Śląskie Nagrody im. Juliusza Ligonia.
Przyznawane są one przez Stowarzyszenie „Civitas
Christiana”. Pierwszym laureatem nagrody był Gustaw
Morcinek.
dokończenie na str. 7

Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu Zespołu
Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, który
z inicjatywy starosty Joachima Smyły odbywa się każdego
roku w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Lublińcu,
w dalszym ciągu cieszy się ogromnym zainteresowaniem
mieszkańców powiatu lublinieckiego.
dokończenie na str. 5

Jan Myrcik - laureat Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia

Zasłużeni dla Obronności Kraju
Podczas uroczystego posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 30 grudnia 2010 r. starosta lubliniecki Joachim
Smyła wręczył ośmiu mieszkańcom powiatu lublinieckiego medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. dokończenie na str. 5

Widoczni i bezpieczni

Afrykańskie rytmy w ZSS nr 2

W Przedszkolu Miejskim nr 8 w Lublińcu odbyła się inauguracja
akcji „Jestem widoczny, jestem bezpieczny”, mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego.
Przedsięwzięcie realizowane jest przez Caritas Diecezji Gliwickiej,
Starostwo Powiatowe w Lublińcu, Urząd Miasta Lubliniec, inspektorat ubezpieczeniowy oraz lublinieckich policjantów. dokończenie na str. 4

Występ zespołu "Tornado"

Od kilkunastu tygodni dzieci i młodzież z Zespołu Szkół
Specjalnych Nr 2 w Lublińcu mogą uczestniczyć w zajęciach
muzykoterapeutycznych z zakresu terapii dźwiękiem
i rytmem z wykorzystaniem afrykańskich bębnów djembe.
dokończenie na str. 7
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RADA POWIATU W LUBLIŃCU
Przewodnicząca Rady
Powiatu

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu

Lidia Kucharczyk

Adam Konina

Ernest Pogoda

SKŁADY KOMISJI RADY POWIATU W LUBLIŃCU
NAZWA
KOMISJI

CZŁONKOWIE KOMISJI
Krzysztof Strzoda –
przewodniczący

Marek Wręczycki
Zygmunt Tabor
Andrzej Domagała

KOMISJA
REWIZYJNA

Anita Naczyńska –
przewodnicząca

Jerzy Cyrulik
Łukasz Jędryka
Leszek Matyja

KOMISJA
EDUKACJI

Renata Pyrek – przewodnicząca

Urszula Buchenfeld
Leszek Matyja

KOMISJA
KULTURY,
SPORTU I
TURYSTYKI

Joachim Smyła

Roman Czornik –
przewodniczący
KOMISJA
OCHRONY
ŚRODOWISKA,
ROLNICTWA I
LEŚNICTWA
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Krzysztof Strzoda
Ernest Pogoda
Maria Dmitriew
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SKŁADY KOMISJI RADY POWIATU W LUBLIŃCU
Mirosław Duda –
przewodniczący

Adam Konina
Krzysztof Olczyk
Ireneusz Kłobus

KOMISJA
ZDROWIA

Zygmunt Tabor –
przewodniczący

Andrzej Domagała
Roman Czornik
Krzysztof Olczyk

KOMISJA
POLITYKI
SPOŁECZNEJ

Urszula Buchenfeld –
przewodnicząca

Joachim Smyła
Renata Pyrek
Lidia Kucharczyk

KOMISJA
BUDŻETU
I FINANSÓW

Marek Wręczycki –
przewodniczący

Ernest Pogoda
Maria Dmitriew
Ireneusz Kłobus

Łukasz Jędryka –
przewodniczący

Jerzy Cyrulik
Adam Konina
Mirosław Duda

KOMISJA
BEZPIECZEŃSTWA
PUBLICZNEGO I
DROGOWNICTWA

KOMISJA
STATUTOWA
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dokończenie ze str. 1

Widoczni i bezpieczni

Spotkanie, w którym udział wzięli przedstawiciele
Caritasu, członkowie firm i organizacji pozarządowych,
przedstawiciele Kościoła, członkowie lokalnych władz oraz
policjanci z Lublińca, Komendy Wojewódzkiej Policji oraz
funkcjonariusze zrzeszeni w IPA Lubliniec, rozpoczął
dyrektor Caritasu, ksiądz Rudolf Badura, który przedstawił
istotę i cel przedsięwzięcia. W następnej kolejności głos
zabrał komendant lublinieckiej policji - podinsp. Piotr
Malinowski, który podziękował za zaangażowanie w tego
typu działania i zapewnił zebranych, że bezpieczeństwo
najmłodszych zawsze będzie jednym z priorytetowych celów
działań wszystkich lublinieckich funkcjonariuszy.
W dalszej części imprezy, po krótkim wystąpieniu starosty
i burmistrza miasta, przedstawiciele lokalnych władz
powiatu podpisali porozumienie w sprawie realizacji
projektu „Jestem widoczny, jestem bezpieczny”. Zgodnie
z założeniami, akcja ma objąć wszystkie przedszkola naszego
powiatu.
Kolejnym etapem spotkania była część artystyczna
przygotowana przez przedszkolaków. Dzieci wspaniale
przygotowały występ o tematyce dotyczącej bezpieczeństwa
pieszych. Za pomocą piosenek i wierszyków doskonale
pokazały, jak należy zachowywać się na drodze. Po występach młodych artystów, komendant wręczył dyrektorce
przedszkola kamizelki odblaskowe, które dzieci ubrały,
a następnie chętnie pozowały do zdjęć z maskotką śląskiej
policji - Sznupkiem.
W odróżnieniu od akcji przeprowadzanych do tej
pory, przekazane kamizelki pozostaną w przedszkolu
i będą wykorzystywane podczas zorganizowanych wyjść
poza teren placówki. Tak więc ubrane w ten sposób
maluchy z „ Ósemki” wychodząc na spacer, mogą się czuć
się bezpieczne.
Wszyscy musimy zdawać sobie sprawę z tego, że są
sytuacje, w których nie jesteśmy w stanie przewidzieć
zachowania naszych pociech. Możemy jednak spowodować,
że wyposażone w odblaski, będą bardziej widoczne dla
innych uczestników ruchu, a to z kolei znacząco wpływa na
poprawę bezpieczeństwa. Jak pokazują policyjne statystyki,
do głównych przyczyn wypadków z udziałem pieszych
należy wtargnięcie na jezdnię oraz ich słaba widoczność.
Niestety, wśród tej grupy najbardziej zagrożone są dzieci.

Wychowankowie Przedszkola Miejskiego nr 8 w Lublińcu
podczas występu o tematyce dotyczącej bezpieczeństwa pieszych

W ubiegłym roku na terenie naszego powiatu w 3 wypadkach
drogowych została ranna trojka dzieci. We wszystkich
przypadkach bezpośrednią przyczyną było wtargnięcie pod
nadjeżdżający samochód.
Pamiętajmy, że w ciemnościach pieszy widzi
reflektory samochodu nawet z odległości kilku kilometrów,
ale kierowca dostrzeże go dopiero wtedy, gdy zauważy
sylwetkę człowieka w zasięgu świateł samochodu. Po ciemku,
bez elementów odblaskowych, jesteśmy widoczni
w światłach mijania z odległości zaledwie 20-30 metrów. Jeśli
kierowca jedzie prędkością 90 km/h, to pokonuje 25 metrów
drogi w ciągu 1 sekundy i nie ma szans na jakąkolwiek
reakcję, gdy nagle zauważy na swojej drodze pieszego. Jeśli
jednak pieszy wyposażony jest w element odblaskowy,
odbijający światła samochodu, kierowca spostrzeże go już
z odległości 130 -150 metrów, czyli ok. 5 razy szybciej! To
może uratować pieszemu życie.
Policjanci oraz nauczyciele w szkołach wiążą duże
nadzieje z akcją „Jestem widoczny, jestem bezpieczny” oraz
podobnymi przedsięwzięciami, licząc na to, że wpłynie to na
poprawę bezpieczeństwa wśród najmłodszych uczestników
ruchu drogowego i zmniejszy ilość zdarzeń drogowych z ich
udziałem.
(red.)

Wspólne zdjęcie z maskotką śląskiej policji - Sznupkiem
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dokończenie ze str. 1

Występ wywodzącego się z Koszęcina, a znanego
prawie na całym świecie zespołu każdorazowo dostarcza
wysokiej klasy doznań słuchowych, ale także wzrokowych,
bowiem piękne kolorowe stroje „Śląska” niewątpliwie
stanowią jego dodatkowy atut.
Tegoroczny koncert, który odbył się 30 stycznia,
zgromadził rzesze słuchaczy (kościół pw. św. Stanisława
Kostki w Lublińcu jest największym z kościołów
znajdujących się na terenie powiatu), którzy nie tylko
podziwiali przepiękne aranżacje znanych polskich kolęd
i pastorałek, wyśpiewywanych w partiach zarówno

Artysta Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk", Piotr Hankus, wygłasza gawędę góralską o narodzeniu Jezusa

O. Aleksander Doniec wręcza staroście Joachimowi Smyle statuetkę bł. Józefa Cebuli

solowych, jak i chóralnych, lecz także sami włączali się do
śpiewu.
Swoje uznanie dla kunsztu ZPiT „Śląsk” wyraził proboszcz
parafii pw. św Stanisława Kostki, o. Aleksander Doniec,
wręczając dyrygentowi Waldemarowi Sutrykowi statuetkę
przestawiającą bł. Józefa Cebulę, który od roku 1931 przez
sześć lat pełnił funkcję superiora (przełożonego) klasztoru
w Lublińcu. Taką samą figurką został uhonorowany
starosta Joachim Smyła, któremu w ten sposób o. Doniec
podziękował za dotychczas zorganizowane koncerty. (D.M.)

Zasłużeni dla Obronności Kraju

Medale te nadaje Minister Obrony Narodowej pracownikom organów samorządowych, członków organizacji
i podmiotów zajmujących się problematyką obrony
cywilnej. Odznacza się nim osoby, które przyczyniły się do
wzmocnienia i rozwoju obronności państwa w myśl rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia
1991 r. w sprawie zasad i trybu nadawania medalu
„Za Zasługi dla Obronności Kraju”.
W ubiegłym roku Minister Obrony Narodowej
wyróżnił ww. odznaczeniem łącznie osiem osób z terenu
powiatu lublinieckiego, w tym działaczy samorządowych
oraz pracowników i członków Powiatowej Komisji
Lekarskiej, przeprowadzającej w powiecie lublinieckim
kwalifikację wojskową.

Poniżej przedstawiamy listę mieszkańców powiatu
lublinieckiego uhonorowanych medalem „Za Zasługi dla
Obronności Kraju” :
1.
Iwona Szymańska – brąz
2.
Mirosława Uzar – brąz
3.
Joanna Wiora – brąz
4.
Grzegorz Ziaja - brąz
5.
Ireneusz Gubała – brąz
6.
Jan Mańka – brąz
7.
Edward Opiełka – srebro
8.
Michał Janusz - złoto
(red.)

Uhonorowani medalem „Za zasługi dla Obronności Kraju” w towarzystwie przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Lublińcu.
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Nauczycielki ZSO-T nagrodzone
za działalność ekologiczną
Beata Kąpielska - nauczycielka geografii i Anna
Siwiaszczyk - nauczycielka biologii w Zespole Szkół
Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu zostały
nagrodzone za działalność ekologiczną. 7 grudnia ubiegłego
roku uczestniczyły w uroczystej gali zorganizowanej
z udziałem przedstawicieli świata polityki i nauki: między
innymi Jerzego Swatonia - byłego Ministra Środowiska,
przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Kuratorium
Oświaty, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
w Katowicach. Nagrody dla nauczycieli prowadzących
edukację dla zrównoważonego rozwoju w placówkach
oświatowo-wychowawczych województwa śląskiego wręczał
Prezes Zarządu Fundacji Ekologicznej Silesia Eugeniusz
Leopold Ćwięczek.
Beata Kąpielska i Anna Siwiaszyk od kilku lat
aktywnie promują działania proekologiczne w swojej
macierzystej szkole. W 2009 r. zrealizowały projekt edukacyjny i przeprowadziły sesję popularnonaukową na temat
zagospodarowania odpadów w powiecie lublinieckim. Z ich
inicjatywy odbywa się interdyscyplinarny Powiatowy
Konkurs Przyrodniczy, zachęcający uczniów do rozwijania
zdolności w dziedzinie geografii, biologii, fizyki i chemii.

Nauczycielki Beata Kąpielska i Anna Siwiaszczyk podczas odbioru nadanych im wyróznień

Obydwie propagują turystykę rowerową, promując atrakcje
przyrodnicze okolic Lublińca. Nagroda jest zwieńczeniem
całorocznej pracy obu nauczycielek, której wykładnikiem są
nie tylko akcje ekologiczne, ale także wysokie wyniki na
egzaminach maturalnych.
(red.)

YA - Portal społecznościowy
dla młodych artystów
Dyżur konsultanta
Punktu Konsultacyjnego
dla
przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć
działalność gospodarczą
Punkt Konsultacyjny świadczy bezpłatne usługi informacyjne w zakresie:
·
podejmowania, wykonywania i rezygnacji z prowadzenia
działalności gospodarczej;
·
możliwości pozyskania środków finansowych na rozpoczęcie
działalności gospodarczej;
·
możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania
rozwoju firmy (m.in. dotacje na inwestycje, szkolenia,
doradztwo, wsparcie działań eksportowych, oferty pożyczkowe,
poręczeniowe);
·
możliwości i zasad uzyskania usług specjalistycznych (m.in.
usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym i usług
doradczych proeksportowych);
·
informacji teleadresowych (baz danych) dot. instytucji otoczenia
biznesu.

Starostwo Powiatowe w Lublińcu
ul. Paderewskiego 7
Sala 28
Rok 2011
15.03; 12.04; 10.05; 24.05; 14.06;
05.07; 02.08; 30.08; 20.09;
godz. 9:00 – 14:00

Grupa uczniów Zespołu Szkół OgólnokształcącoTechnicznych od listopada 2010 r. uczestniczy w ponadregionalnym projekcie "Czwarta władza z klasą. Szkolny koncern
medialny".
Pod opieką polonistki Katarzyny Myrcik w styczniu
2011r. powstał portal internetowy pod nazwą „YA”. Celem
przedsięwzięcia jest promowanie twórczych, zdolnych osób, które
dopiero próbują swoich sił w różnych dziedzinach artystycznych.
Nazwa „YA” stanowi symbol i odwołanie do angielskich słów:
Your Art. Young Art. Yuppie Art.
Sześcioosobowy zespół uczniów nie tylko redaguje stronę
internetową, ale także wszechstronnie kształci się od listopada
w Gliwicach. Uczestniczy w zajęciach informatycznych
i dziennikarskich, a także w "spotkaniach z mistrzem". Pomysł
wpisuje się w hasło odkrywania talentów, uczy pracy zespołowej,
rozwija umiejętności. Za dwa miesiące strona internetowa
www.ya.czwartawladza.edu.pl stanie do konkursu, w którym można
wygrać sprzęt dla szkoły i wakacyjne kursy zagraniczne i krajowe
dla całego zespołu redakcyjnego. Prace do publikacji wysyłać
można na adres: ya.redakcja@gmail.com.
Patronat medialny nad przedsięwzięciem objęło Starostwo
Powiatowe w Lublińcu. Link do portalu YA można znaleźć na
stronie internetowej starostwa (www.lubliniec.starostwo.gov.pl),
a w kolejnych wydaniach „Ziemi Lublinieckiej” prezentowane
będą wybrane z nadesłanych do portalu prac.
(red.)

Punkt Konsultacyjny jest współfinansowany przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 2.2.1
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
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Afrykańskie rytmy w ZSS nr 2
ZSS nr 2 jest w posiadaniu 8 bębnów djembe oraz dwóch
bębnów darbuka, zakupionych na potrzeby utworzonego
w placówce zespołu djembe „TORNADO”. By na nich grać, trzeba
mieć poczucie rytmu, a to ma prawie każdy człowiek.
Bębny są ogromną atrakcją dla dzieci niepełnosprawnych,
gra na nich nie wymaga specjalnych umiejętności, tak więc może
być wykorzystywana w pracy z osobami o różnym stopniu
upośledzenia. Dzięki grze na bębnach uczniowie zamknięci
otwierają się, osoby cierpiące na problemy z koncentracją stają się
cierpliwe i precyzyjne. Dzieci agresywne bądź nerwowe poprzez
grę na bębnach mogą się wyładować i wyzwolić swoje emocje.
Bębny cieszą się ogromnym powodzeniem wśród dzieci
i młodzieży, która uczestnicząc w zajęciach ma możliwość
rozwijania swoich zainteresowań i pasji oraz wypełniania wolnego
czasu. Gra na bębnach ma wartość terapeutyczną, ale walorem
edukacyjnym bębnów jest również zainteresowanie uczniów
kulturą i tradycją afrykańską, z której wywodzą się bębny.
Wspólna gra na bębnach pozwala również na nawiązywanie
znajomości i naukę tolerancji dla odmiennych kultur.
Gra na bębnach afrykańskich w ZSS nr 2 to forma arteterapii, która
poprzez muzykę leczy i rozwija. Jest to terapia dźwiękiem
pozytywnie wpływającym na człowieka: redukuje stres, obniża
ciśnienie, wpływa na wzrost odporności czy równowagi, jak i na
pobudzanie rożnych obszarów mózgu i ich synchronizacji,

przyczyniając się do poprawy zdolności uczenia się i zwiększenia
kreatywności. Gra na djembe idealnie pozwala wyładować
frustrację. Pozwala na oczyszczenie z negatywnych emocji, daje
odprężenie, wzmacnia koncentrację i samoświadomość, rozwija
wrażliwość muzyczną i dostarcza doznań estetycznych. Wspólna
gra na bębnie może być skuteczną formą integracji grupy
i osiągania wspólnego rytmu. Jest to również możliwość tworzenia
naturalnej muzyki dla osób, które nigdy przedtem nie miały
z muzyką żadnego kontaktu, gdyż każdy człowiek ma w sobie
pierwotny rytm i naturalnie posiada zdolność gry na bębnach,
jedyną trudnością jest powtórne usłyszenie i poczucie pulsu.
Aleksandra Perkowska
Klaudia Brewka

Klient na pierwszym planie
20 stycznia br. podczas uroczystej gali w warszawskim hotelu Sheraton zostały
ogłoszone wyniki trzeciej edycji konkursu „Market Roku 2011”. Plebiscyt zorganizowany przez
„Wiadomości Handlowe” miał na celu wyłonienie najlepszych sklepów w Polsce. Konkurs
odbywał się w 4 kategoriach: małe sklepy spożywcze (do 100m), duże sklepy spożywcze (do
400m), supermarkety (400-2500m) oraz hipermarkety (powyżej 2500m).
W konkursie nie brały udziału dyskonty.
W kategorii „Supermarket” startował m.in. sklep „Delikatesy Profit” z Pawonkowa, zajmując
miejsce w pierwszej piątce najlepszych supermarketów w Polsce.
(red.)

Jan Myrcik
uhonorowany
Jednym z tegorocznych
laureatów został Jan Myrcik
– koszęcinianin, działacz
społeczno-kulturalny i historyk, który w szczególnie
piękny sposób przedstawił
w swojej działalności postać
Juliusza Ligonia.
Nagrody otrzymali
również: ksiądz Jan Rosiek,
którego niewątpliwą zasługą
jest odbudowa kompleksu
pocysterskiego w Rudach,
matematyk – prof. Roman
Jerzy Ger oraz prof. Marian
Zembala – kardiochirurg,
dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
W tym roku przyznano również nagrodę specjalną.
Kapituła zdecydowała, że otrzyma ją Śląski Związek Chórów
i Orkiestr.
(KA)
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WEZWANIE
Na podstawie art. 6 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia
18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U.
z 2006 roku, nr 208, poz. 1537 z późn. zm.), z uwagi na brak możliwości
doręczenia wezwania do odbioru depozytu lub nieustalenie osoby
uprawnionej, wzywam wszystkie osoby uprawnione (właścicieli lub osoby
posiadające inny tytuł prawny) do niezwłocznego odbioru niżej
wyszczególnionych depozytów przechowywanych przez Biuro Rzeczy
Znalezionych Starostwa Powiatowego w Lublińcu:
1. Rower górski koloru granatowego
2. Rower o nazwie WINORA
3. Telefon komórkowy NOKIA
4. Rower górski koloru szarego
5. Rower górski koloru czarnego
Pouczenie:
1. Zgodnie z art. 2 i art. 4 w/w ustawy, w przypadku nieodebrania depozytu
w terminie 3 lat od dnia wywieszenia niniejszego wezwania, z mocy prawa
nastąpi jego likwidacja w postaci przejścia praw na rzecz Skarbu Państwa.
2. Warunkiem odebrania przedmiotu z depozytu jest złożenie jego
szczegółowego opisu lub przedstawienie dokumentów potwierdzających
prawo własności.
3. Starostwo Powiatowe nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny
wymienionych przedmiotów.
Biuro Rzeczy Znalezionych mieści się w pokoju Nr 24 w budynku
Starostwa Powiatowego w Lublińcu ul. Paderewskiego 7,
telefon 034 3510534.
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Restauracja & Hotel „U Tomanów”
Ślub, wesele – wolne terminy!
Zapraszamy wszystkie Pary Młode,
które pragną oryginalnej oprawy ślubu i wesela.
Oddajemy do dyspozycji klimatyzowaną
salę bankietową na ponad 100 osób.
Gwarantujemy Państwu wyjątkową atmosferę.
Zapraszamy więc na niepowtarzalne przyjęcie weselne.

Wesele w tygodniu -20 % rabat
Posiadamy wolne terminy na uroczystości rodzinne.

INFORMACJA:
Pietraszów,
ul. Figla 20,
tel. 34 35 37 554
kom. 603 772 345

Psary, ul. Główna 96
zaprasza na kursy prawa jazdy kat:

A – motocykl,
B – pojazd samochodowy o dmc do 3,5 t.,
C – samochód ciężarowy,
C+E – s. ciężarowy + przyczepa,
B+E – przyczepa ciężka, również ciągnikowa
W zakresie kat. A i B uczymy na pojazdach takich jak w WORD Częstochowa.
Do kat. C posiadamy samochód Volvo za skrzynią biegów 4x2 MAN.
Zapisy:
Szkoła Podstawowa w Psarach ul. Główna 91: wtorek, czwartek w godz. 8:00 – 21:00
Dom Kultury w Woźnikach: środa, piątek w godz. 18:00 – 21:00 lub telefonicznie.

Cennik modułów reklamowych
w gazecie powiatowej „Ziemia Lubliniecka”
Ceny dotyczą zamieszczenia ogłoszenia reklamowego
w jednym wydaniu gazety, w pełnym kolorze
5 cm / 3,5 cm - 19,50 zł netto + VAT
10 cm / 7 cm - 39 zł netto + VAT
10 cm / 14 cm - 117 zł netto +VAT
24 cm / 15,5 cm - (pół strony) - 156 zł netto + VAT
24 cm / 32,5 cm - (cała strona) - 234 zł netto + VAT
Szczegółowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu (0-34) 35-10 500, w. 601
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