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„Aby Święta Bożego Narodzenia były Bliskością
i Spokojem, a Nowy Rok – dobrym czasem”.

Szanowni Państwo!
Koniec roku jest czasem,
w którym każdy z nas wraca
myślami do minionych dni,
tygodni i miesięcy. Próbujemy
dokonywać różnorakich podsumowań, zastanawiamy się nad tym wszystkim, co
przyniosło nam życie, zarówno w wymiarze osobistym,
rodzinnym, jak i zawodowym.
W mijającym roku, mimo fatalnej kondycji służby
zdrowia w Polsce, zaniżonych przez NFZ kontraktów
oraz niepłaceniu nadwykonań, nasz szpital
funkcjonował bez zakłóceń, prowadząc działalność
medyczną w nowych obiektach szpitalnych, spełniających
najwyższe standardy. Zakończenie roku kalendarzowego jest dobrym czasem, aby podziękować wszystkim
pracownikom szpitala za ich pracę na rzecz człowieka
potrzebującego pomocy. Dziękuję Pani Dyrektor
SP ZOZ-u za jej ogromne zaangażowanie, aby w tych
trudnych czasach, zapewnić pacjentom jak najlepsze
warunki leczenia.
W minionym roku połączyliśmy również dwa duże
zespoły szkół w jeden Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy, co stworzyło lepsze warunki nauki dla
uczniów oraz pozwoliło na bardziej racjonalne
zarządzanie środkami finansowymi.
Przenieśliśmy także Dom Dziecka z Ciasnej do nowych
3 domów w Lublińcu. Każdy z nich stanowi odrębną
małą placówkę opiekuńczo-wychowawczą, a dzieci mogą
w tych małych wspólnotach, poczuć chociaż trochę
atmosferę domowego zacisza, odnajdując tam swoje
miejsce.
Przejęliśmy także w lipcu - od SP ZOZ-u – budynek tzw.
dawnego ośrodka zdrowia, który jest mocno zniszczony.
Planujemy w najbliższych latach przeprowadzić w tym
obiekcie prace remontowe wraz ze zrobieniem nowej
elewacji i zamontowaniem nowej windy.
Prowadziliśmy także szereg prac remontowoinwestycyjnych na drogach powiatowych. W 2012 roku
wyremontowaliśmy drogę Harbułtowice – Sadów, Psary
– Lubsza oraz ulicę Dąbrówki w Koszęcinie.
Mimo bardzo złego finansowania powiatów ze strony
budżetu państwa, będziemy się starać, aby z każdym
rokiem, jakość tych dróg była coraz lepsza. Cieszę się, że
udało nam się doprowadzić do kapitalnego remontu
drogi wojewódzkiej nr 907 na odcinku Koszęcin –
Boronów. Stan tej drogi był już katastrofalny. Pragnę
gorąco podziękować wójtowi gminy Koszęcin
Grzegorzowi Ziaji oraz wójtowi gminy Boronów
Rufinowi Majchrzykowi za to, że wspólnie ze mną,
wytrwale dążyli do realizacji tej inwestycji.
W kończącym się roku, pragnę podziękować także
wszystkim nauczycielom za wspaniałe osiągnięcia
edukacyjne, dzięki którym nasza młodzież może realizować swoje projekty życiowe, kształcić się w tych kierunkach, które stanowią przedmiot ich zainteresowań.
Powołaliśmy w tym roku do istnienia Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, które poprzez
swoją bogatą ofertę edukacji zawodowej, wypełni
zapotrzebowanie na kształcenie młodzieży w takich
zawodach, które nie będą prostą produkcją kolejnych
roczników młodych ludzi, pozostających bez pracy.
Chciałbym także podziękować wszystkim powiatowym
służbom, które czuwają nad naszym bezpieczeństwem,
a więc Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Policji,
Powiatowemu Inspektorowi Nandzoru Budowlanego
oraz pracownikom Sanepid-u.

(K.I. Gałczyński)

Boże Narodzenie to szczególny czas, w którym uświadamiamy sobie
istotę ludzkiego istnienia, jaką jest miłość Boga do ludzi.
Bóg objawia się człowiekowi w najbardziej osobisty sposób,
oddając mu swego Jednorodzonego Syna, aby niósł nową nadzieję.
Na ten czas radości, życzymy Błogosławieństwa Dzieciątka Jezus
i owocnego zgłębiania tajemnicy Zbawienia w Nowym Roku.
PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
Lidia Kucharczyk

Most w Panoszowie
wyremontowany

STAROSTA LUBLINIECKI
Joachim Smy³a

Smaki Italii
w obiektywie

Ukończono remont mostu na rzece Liswarta
w miejscowości Panoszów w gminie Ciasna,
znajdującego się na drodze powiatowej na granicy
powiatów lublinieckiego i kłobuckiego. Była to
bardzo ważna inwestycja ze względu na istotne
znaczenie tego połączenia drogowego dla
okolicznych mieszkańców.
dokończenie na str. 2

dokończenie na str. 2

Laureatka zeszłorocznego Powiatowego
Konkursu Fotograficznego dla Fotografów
Amatorów – Katarzyna Ledwoń – zdobywając
nagrodę Starosty Lublinieckiego, miała okazję
posmakować włoskich klimatów i uwiecznić je na
fotografii. Z naszymi czytelnikami podzieliła się
wrażeniami z tej wyprawy.
dokończenie na str. 4

Rolnicy na piedestale
3 grudnia Starosta Lubliniecki wręczył nagrody uznania za szczególne osiągnięcia w rolnictwie.
- Trud pracy wykonywanej w pocie czoła, specjalistyczna wiedza nie tylko z zakresu rolnictwa, ale również
organizacji pracy, przetwórstwa żywności czy mechaniki to elementy czyniące zawód rolnika bardzo
wymagającym – tłumaczy chęć uhonorowania laureatów powiatowych i wojewódzkich konkursów
rolniczych Starosta Lubliniecki Joachim Smyła.
dokończenie na str. 3

dokończenie na str. 2
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Most w Panoszowie
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Remont w najstarszym kościele
drewnianym na Śląsku

Zarząd Powiatu podejmując decyzję o remoncie tego obiektu był
świadomy niedogodności, jakie mogą czekać mieszkańców w czasie robót.
Charakter prac wymusił całkowite zamknięcie mostu i wyznaczenie objazdów
innymi drogami. Zaniechanie tych robót mogło spowodować, w niedługim
czasie zamknięcie mostu dla ruchu kołowego ze względu na zły stan
techniczny. Mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników tej drogi - wiosną
tego roku - starosta Joachim Smyła podjął decyzję o wprowadzeniu ograniczeń
w ruchu. Jak informowaliśmy w poprzednim numerze „Ziemi Lublinieckiej”,
Zarząd Powiatu pozyskał na ten cel fundusze z rezerwy celowej budżetu
państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, jakie zaistniały w latach
2010-2011 w kwocie 850 tys. zł.
Remont mostu obejmował swoim zakresem m.in. prace związane
z reprofilacją w konstrukcji betonowej, naprawę nawierzchni, elementów
stalowych, dylatacji mostu i jego skarp, montaż nowych poręczy stalowych
i barier ochronnych, wymianę łożysk stalowych i ciosów podłożyskowych.
Wykonanie tych robót pozwoli na użytkowanie obiektu przez wiele lat.
Z satysfakcją należy stwierdzić, że ukończenie remontu tego mostu
jest kolejnym przedsięwzięciem, jakie Starostwo Powiatowe w ostatnich
dwóch latach wykonało po pracach na obiektach mostowych w miejscowości
Piłka w gminie Koszęcin, czy miejscowościach: Zborowskie oraz Brzeg
znajdujących się na terenie gminy Ciasna.
(AB)

III Minifestiwal Pieśni
i Piosenki Religijnej
Ju¿ po raz trzeci w DPS „Dom Kombatanta” w Lubliñcu spotkali
siê przedstawiciele domów pomocy spo³ecznej z naszego regionu, by wzi¹æ
udzia³ w Minifestiwalu Pieœni i Piosenki Religijnej.
- Historia festiwalu zaczęła się kilka lat temu. Postanowiliśmy wówczas
spróbować zorganizować coś, co byłoby różne od tradycyjnych i dość powszechnych
spotkań biesiadnych, które choć radosne, nie niosą ze sobą głębszych refleksji. Ludzie
starzy, chorzy i osamotnieni, potrzebują wsparcia. Czegoś, co niesie nadzieję, dodaje siły
i odwagi do zmagania się z trudnościami na co dzień. Takim wsparciem są dla ludzi
starszych, o czym często mówią w czasie codziennych rozmów, przeżycia i doświadczenie
wynikające z wiary. To właśnie stało się inspiracją do zorganizowania Festiwalu
Pieśni i Piosenki Religijnej. Zaprosiliśmy reprezentantów kilku domów pomocy
społecznej z naszego regionu, zorganizowaliśmy przegląd i tak to się zaczęło – mówiła
Jadwiga Kozicka, dyrektor DPS „Dom Kombatanta”.
Tegoroczny przegląd jest już trzecim z rzędu. Zmagania artystyczne
odbywają się według regulaminu - każdy z uczestników wykonuje dwie pieśni
lub piosenki religijne, które są oceniane przez jury. W jury zasiadają
przedstawiciele DPS i osoby duchowne. W tym roku jurorami byli: proboszcz
naszej parafii o. Waldemar Janecki i kapelan domów pomocy społecznej
o. Marian Więckowski. Zaproszone placówki to: domy pomocy społecznej
z Częstochowy, Bytomia, Opola, Tarnowskich Gór, Dąbrowy Górniczej
i oczywiście z Lublińca - w sumie dziewięć drużyn. Występy zgromadziły
prawie wszystkich mieszkańców DPS „Dom Kombatanta”, którzy brawami
nagradzali każdy występ. Laureatem tegorocznej odsłony festiwalu został
zespół z Domu Pomocy Społecznej z Dąbrowy Górniczej. Nagrody wręczyła
przewodnicząca jury, dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Dom
Kombatanta” Jadwiga Kozicka. Po zakończonym konkursie przyszedł czas
na poczęstunek, rozmowy i pierwsze refleksje, z których najczęściej
pojawiającą się była ta, by w przyszłym roku ponownie spotkać się na festiwalu.
Za przygotowanie festiwalu odpowiedzialni byli pracownicy DPS,
którym należą się słowa podziękowania i uznania za trud i zaangażowanie.

Ołtarz przed konserwacją i po konserwacji

Parafia rzymsko-katolicka NMP Królowej Różańca Świętego
w Boronowie przeprowadziła remont ołtarza głównego. Prace prowadzone
były po otrzymaniu zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Katowicach ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach,
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach, Starostwa
Powiatowego w Lublińcu, Urzędu Gminy w Boronowie oraz własnych.
Kościół drewniany pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca
Świętego (pierwotnie pw. Świętego Andrzeja) zabytek dawnej klasy "0", jest to
najstarszy drewniany kościół na Śląsku zbudowany na planie krzyża
greckiego. Fundatorem kościoła był hrabia Andrzej Dzierżanowski herbu
Gozdawa, ówczesny właściciel Boronowa.
Posługę duszpasterską w kościele sprawowali początkowo krakowscy
franciszkanie konwentualni, a w drugiej połowie XVII w. w ich miejsce
pojawili się dominikanie z Opola. Dwukondygnacyjny ołtarz główny wpisany
do rejestru zabytków (B-62/06) pochodzi z okresu budowy kościoła, tj. 1611r.
Roboty budowlane ukończono najpóźniej w 1621 r. Ołtarz główny wykonano
już trzy lata wcześniej, na co wskazuje widoczna na retabulum inskrypcja
„A.D. 1618”.
Snycerska nastawa jest strukturą dwukondygnacyjną. Posadowiona
na predelli dolna kondygnacja – wyższa i szersza – podzielona została na trzy
osie za pomocą kolumn o bogato zdobionych trzonach. Jego centralną część
stanowi obraz Matki Boskiej adorowanej przez św. Dominika, a po jego
bokach umieszczone są figury świętych, Wojciecha i Stanisława.
Dolna kondygnacja ozdobiona jest okazałymi uszakami
utworzonymi z motywów okuciowych. Powyżej wznosi się górna
kondygnacja, mieszcząca obraz św. Andrzeja. Po bokach stoją figury aniołów
oraz dekoracyjne wazy. Podobnie jak poniżej w deko-racyjnych uszakach
wykorzystano ornament okuciowy.
Zakres prac konserwatorskich obejmował oczyszczenie z
powierzchniowych zabrudzeń, impregnację i dezynfekcję drewna, odsłonięcie
pierwotnej polichromii, konsolidację warstw, uzupełnienie ubytków drewna,
odtworzenie i rekonstrukcję zniszczonych elementów snycerskich,
uzupełnienie i rekonstrukcję złoceń, rekonstrukcję polichromii oraz pełną
konserwację trzech obrazów ołtarzowych: Matki Bożej Różańcowej (XVIII w.),
Matki Bożej Częstochowskiej (1910 r.) i św. Andrzeja Ap. (XVII w.). Wszystkie
roboty konserwatorskie wykonała perfekcyjnie Pracownia Konserwacji Dzieł
Sztuki.
Tomasz Klecha

(red.)
dokończenie ze str. 1

W tym kończącym się roku chciałbym także podziękować burmistrzom i wójtom
gmin powiatu lublinieckiego za bardzo dobrą współpracę, za to, że potrafimy zawsze
w dialogu poszukiwać takich rozwiązań, które najlepiej służą wspólnotom, które
reprezentujemy.
Dziękuję wszystkim pracownikom pomocy społecznej za ich szczególną służbę, która
opiera się na wrażliwości wobec drugiego człowieka, który oprócz codziennej pomocy,
potrzebuje poczucia, że jest dla kogoś ważny. Ze szczególną wdzięcznością myślę o
rodzinach zastępczych, które zapewniają dzieciom miłość i troskę o ich rozwój, o to
aby mogły czuć się szczęśliwe.
Osobne słowa podziękowania pragnę skierować do radnych Rady Powiatu oraz do
Zarządu Powiatu za ich wspaniałą współpracę, za zrozumienie i życzliwość w tym
wszystkim, co wspólnie realizujemy na rzecz dobra powiatowej wspólnoty
samorządowej.
Kończąc pragnę podziękować pracownikom Starostwa za ich pracę, za nieustanny
wysiłek, aby w tym, co robią, stawać się codziennie lepszym.
Z podziękowaniami na ogół jest tak, że nigdy do końca nie wyrazimy wdzięczności.
Niech mi więc będzie wolno zakończyć słowami: dziękuję Wszystkim za wszystko.
STAROSTA LUBLINIECKI
Joachim Smy³a
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Rolnicy na piedestale
Siła tradycji
Dla Panów Adolfa, Dariusza i Klaudiusza Więcek słowa „śląska rodzinna tradycja”
oznaczają jakość i różnorodność opartą o rodzinne receptury przy zastosowaniu
najnowszych technologii i technik produkcji.
Założony przez Jana Więcka – ojca i dziadka obecnych właścicieli – zakład mięsnowędliniarski z prawie stuletnią tradycją posiada dzisiaj 11 sklepów firmowych oraz
zatrudnia ok. 130 pracowników. - Mamy też bogate zaplecze technologiczne, w tym
klimatyzację, sterowane komputerowo ciągi technologiczne, kotły, nadziewarki
z programatorami, myjnie automatyczne, itp. Kilka lat temu przeprowadziliśmy
gruntowną modernizację, która otwarła nam drzwi do handlu z krajami należącymi do
Unii Europejskiej – wylicza Dariusz Więcek, jeden z właścicieli.
– Prawie stuletnia tradycja masarsko-wędliniarska połączona z racjonalnie
i efektywnie dobieranymi rozwiązaniami technologicznymi oraz dobrą organizacją
stanowi gwarancję jakości, co tworzy podstawę sukcesu tej firmy – mówi Tadeusz
Toma, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie
Powiatowym w Lublińcu oraz członek Komisji Konkursowej, która przyznała
Zakładowi Masarskiemu „Więcek” Sp. j. Adolf, Dariusz, Klaudiusz Więcek z Psar I
miejsce w ramach konkursu "Na najlepszy zakład przetwórstwa rolno-spożywczego
oraz najlepsze gospodarstwo rolne Powiatu Lublinieckiego" w kategorii zakład
przetwórstwa rolno-spożywczego.

z czego 43 ha to własne pole. W tym roku zdobył I miejsce w ramach konkursu
"Na najlepszy zakład przetwórstwa rolno-spożywczego oraz najlepsze gospodarstwo
rolne Powiatu Lublinieckiego" w kategorii gospodarstwo rolne.
W gospodarstwie Pana Pawła każdy etap hodowli ma wyznaczone miejsce. Znajduje
się tu pomieszczenie macior prośnych, porodówka, odchowalnia prosiąt czy tuczarnia.
Rozwój działalności jest solidnie przemyślany. – Do tej pory wybudowaliśmy tuczarnię,
kupiliśmy kombajn, pług obrotowy, traktor, wybrukowaliśmy podwórze, a teraz staramy
się o zakup beczkowozu – wylicza Pan Kosytorz.
- Duńczycy mają jedne z najwyższych wskaźników w Europie, jeśli chodzi o hodowlę
trzody chlewnej. Moje wskaźniki rosną z roku na rok i niedługo mam zamiar ich dogonić
– deklaruje Pan Paweł. Na pytanie o sposób na tak efektywny rozwój odpowiada bez
zastanowienia: - Solidność. Razem z weterynarzem stawiamy sobie bardzo wysokie
wymagania i je realizujemy – mówi.
Wzór do naśladowania

Zaczęło się 27 lat temu, kiedy Pan Paweł Kosytorz ze Zborowskiego dostał od
rodziców 5 macior, 4 krowy i 13 ha pola. Dzisiaj posiada 46 macior i uprawia 55 ha,

Państwo Joanna i Tomasz Kryś to zdobywcy II miejsca w etapie wojewódzkim
X Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2012”,
organizowanego przez KRUS.
Uprawiają 23ha pola, posiadają 300 szt. trzody oraz 17 szt. bydła. Komisja oceniająca
gospodarstwo Państwa Kryś zwracała uwagę na zagrożenia dla wybranych elementów
środowiska pracy, w tym podwórza i obejścia, drabiny, schody, instalacje i urządzenia
elektryczne oraz maszyny rolnicze. Na stronie internetowej KRUS-u czytamy:
„Wyróżnione gospodarstwa są przykładem i wzorem do naśladowania dla innych, jak
dobre praktyki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wprowadzać do
gospodarstwie by stały się standardem i służyły rolnikowi w bezpiecznej pracy.”

Na naukę języków
nigdy nie za późno

KOLEJNY SUKCES PROJEKTU
„NA PRZEKÓR. NA WPROST”

Solidność napędem rozwoju

Z początkiem lipca tego roku, dzięki uprzejmości i wsparciu pani
dyrektor Jadwigi Kozickiej, w Domu Pomocy Społecznej „Dom
Kombatanta”, rozpoczął się bezpłatny kurs języka angielskiego dla pensjonariuszy. W cotygodniowych zajęciach zainicjowanych i prowadzonych przez
panią Anitę Naczyńską bierze udział jedenastu uczestników, z których
najstarszy ma aż 91 lat.
Słuchacze w przyjemny i ciekawy sposób poznają angielskie słownictwo
i gramatykę oraz prowadzą swe pierwsze konwersacje w obcym języku.
Są oni nadzwyczaj zdyscyplinowani, systematyczni oraz chętni do nauki,
a każda lekcja to wyjątkowa chwila, przyjemność i powód do uśmiechu
zarówno dla nich, jak i dla lektorki prowadzącej.
Pierwsza część kursu już za nimi. Na początku listopada każdy
z kursantów zdał swój pierwszy egzamin w języku angielskim. Wyników
i efektów nauki mogłoby
pozazdrościć im wielu
młodych ludzi.
Gratulujemy wszystkim
uczestnikom zapału, aktywności i wyników w nauce,
a także życzymy wielu kolejnych sukcesów i dużo radości
nie tylko z nauki języka
angielskiego.
(AN)

(ŁW)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu od 2008 roku
realizuje projekt „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.
Corocznie projekt „Na przekór. Na wprost”, a jest to już piąta edycja,
przyczynia się do poprawy społecznego, zawodowego i zdrowotnego
funkcjonowania grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
z Powiatu Lublinieckiego.
Liczba zadowolonych uczestników projektu zwiększyła się o kolejne
19 osób, tj. 10 osób, które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze (tzw.
osoby usamodzielniane) oraz 9 osób niepełnosprawnych.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu w ramach projektu
„Na przekór. Na wprost” zorganizowało uczestnikom szereg form wsparcia, a
mianowicie kurs komputerowy, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
oraz konsultacje z pracownikiem socjalnym i doradcą ds. osób
niepełnosprawnych.
Ponadto osoby niepełnosprawne wyjechały na czternastodniowy turnus
rehabilitacyjny nad Morze Bałtyckie do miejscowości Darłówko. Uczestnicy
turnusu korzystali z codziennych zabiegów rehabilitacyjnych, a także
szerokiej oferty zajęć integracyjno-rekreacyjnych, takich jak piesze i rowerowe
wycieczki, rejs statkiem po morzu, ogniska.
Osoby usamodzielniane natomiast otrzymały możliwość dołączenia do
szeregu kierowców samochodów osobowych poprzez udział w kursie prawa
jazdy kat. B.
Wspomnieć należy, że projekt ten zgodny jest z zasadą równych szans
kobiet i mężczyzn na rynku pracy. W tegorocznym projekcie udział wzięło
11 kobiet i 8 mężczyzn.
Nowością tej edycji projektu, dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem
Pracy w Lublińcu, było skierowanie jednego uczestnika na staż zawodowy.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Na przekór. Na wprost”
w 2013 roku szczegółowe informacje uzyskają w siedzibie Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 9. Udział
w projekcie jest bezpłatny.

Mariola Drapacz
Konsultant ds. koordynacji projektów europejskich

Uczestnicy podczas kursu komputerowego
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Uczestnicy podczas zajęć teoretycznych
z prawa jazdy kat. B
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Smaki Italii w obiektywie
Dzięki wygranej w Konkursie Fotograficznym organizowanym przez Starostwo
Powiatowe w Lublińcu miałam okazję zobaczyć i sfotografować nieco ciekawych
zakątków słonecznych Włoch. Bardzo ucieszyła mnie taka możliwość, realizowanie
działań fotograficznych w miejscu innym niż zwykle, o tak bogatej historii i kulturze,
tylko czekającej na uwiecznienie na zdjęciach. Na zwiedzanie tego kraju najbardziej
odpowiednie są wiosna lub jesień, kiedy upał nie jest taki, jak w sezonie letnim, idealny
jest więc wrzesień, w Polsce powoli koczy się lato – we Włoszech temperatura idealna do
intensywnego kilkudniowego zwiedzania.
Podróż obejmowała kilka miast, w kilku rejonach, ale też małe miasteczka, często
swego rodzaju kurort,y jak miejscowość Montecatini Terme albo Fiuggi Terme będącą
miejscowością wypadową dla mieszkańców Rzymu, oddaloną o kilkadziesiąt
kilometrów. Każdy z poszczególnych regionów
można
traktować bardzo
indywidualnie, każdy słynie z czegoś wyjątkowego, jednocześnie wpisując się w
charakter Włoch. Miałam okazję zrobić mnóstwo zdjęć architektury, detali,
krajobrazów z uprawami winogron i gajami oliwnymi tak charakterystycznymi dla
kraju. Poza dużymi miastami, łatwo dostać się do ciekawych zakątków i pooglądać nie
typowo turystyczne miejsca, w których jakby zatrzymał się czas. Odnoszę wrażenie, że
bardzo dba się o to, aby współczesne zabudowania pasowały do tych, które powstały
sporo wcześniej, daje to niesamowity efekt, widać że Włosi bardzo cenią swoją tradycję
i nie uciekają od niej.
Pierwszym miejscem na naszej drodze była Padwa, w której studiował Mikołaj
Kopernik i Jan Kochanowski. Charakterystycznym miejscem kojarzonym z miastem
jest bazylika św. Antoniego, budowla romańsko-gotycka z wpływami stylu
bizantyjskiego. Ciekawym punktem okazał się plac Prato della Valle, największy plac
miejski we Włoszech z bazyliką św. Justyny i posągami sławnych mieszkańców,
nieopodal Uniwersytet. Padwę zwiedziliśmy rano, idealnej porze na espresso w jednej
z małych kawiarni. Kolejne miejsce - Lukka, miasto założone przez Etrusków, kolonia
rzymska od 180 p.n.e. Zwiedzanie katedry św. Marcina, będącej symbolem miasta,
kościół San Michele in Foro z charakterystycznymi arkadami, spacer przez plac
Napoleona. Kolejny przystanek - Piza – obowiązkowe zwiedzanie zabytków przy placu
Cudów, marmurowa katedra, baptysterium poświęcone Janowi Chrzcicielowi i jeden
z najbardziej rozpoznawalnych budynków świata - Krzywa Wieża. Następnym
w programie była Siena, jedno z miast, gdzie w pełni zachowała się antyczna struktura
budowli, zaskakująca mnóstwem wąskich uliczek. W centrum plac del Campo
z ceglanym pałacem Publico i Torre del Mangia.
Trochę o klimacie. W porze największych upałów w mniejszych miejscowościach
godziny otwarcia lokali nieco różnią się od naszych przyzwyczajeń. Często w godzinach
południowych zamykane są sklepy i lokale, by znowu odżyć w godzinach
popołudniowych, aż do późnego wieczoru. Tym sposobem trafiliśmy w jednym z miast
na wieczorny plenerowy koncert lokalnej orkiestry.

Ciekawym kolejnym miastem było Orvieto - miejsce, z którego pochodzi tradycja
obchodzenia święta Bożego Ciała. Spacer po starym mieście oraz "złota lilia wszystkich
katedr", katedra, w której znajdują się relikwie cudu eucharystycznego, na obrzeżach
studnia św. Patryka zbudowana prawdopodobnie przez Leonardo da Vinci. Kolejne
dwa dni stanowiły wyjazd do Rzymu na zwiedzanie miasta oraz zbiory Muzeów
Watykańskich, unikatowa Kaplica Sykstyńska ozdobiona freskami Michała Anioła,
Plac św. Piotra z otaczającą go kolumnadą Berniniego, Bazylika św. Piotra za
Murami, jedna z najważniejszych świątyń chrześcijaństwa, zbudowana nad grobem
św. Piotra Apostoła oraz kaplica św. Sebastiana, w której został pochowany bł. Jan
Paweł II.
Sporo w tak krótkim czasie, ale na pewno warto. Dobrze na własne oczy zobaczyć
i uwiecznić na fotografii omawiane przykłady architektury renesansowej w związku
z wykładami historii sztuki (studiuję grafikę). Jedno to teoria, czasem monotonna,
a drugie to oglądanie na żywo np. symbolu Rzymu – Koloseum, które - o dziwo - dobrze
wpisuje się w współczesne oblicze miasta, tak samo Forum Romanum - najważniejszy
plac starożytnego miasta oraz Panteon. Rzym barokowy to centrum z placem
i Schodami Hiszpańskimi oraz fontanną Barcaccia, otoczony sklepami znanych marek
i mnóstwem turystów. Nieopodal fontanna di Trevi. Sporym polskim akcentem było
odwiedzenie Monte Cassino, krótka wizyta na cmentarzu żołnierzy polskich oraz
zwiedzanie opactwa Benedyktynów z widokiem na wzgórza. Odskocznią była Gaeta,
mała portowa miejscowość, nad Morzem Tyrreńskim.
Ostatnim przystankiem stała się Florencja - katedra Santa Maria del Fiore,
pobliskie baptysterium, do którego prowadzą pozłacane Drzwi Raju, spacer po centrum
miasta otoczony pałacami Piazza Signoria, z nietypową fontanną Neptuna
i pomnikiem, najważniejsza świątynia franciszkańska we Włoszech - kościół Santa
Croce, w którym znajdują się nagrobki Michała Anioła, Dantego Alighieri oraz
Galileusza oraz Ponte Vecchio (Most Złotników) - symbol Florencji.
Cały kraj obfituje w mnóstwo przykładów rzymskich budowli, ważnych dla
przeciętnego turysty, również charakterystycznych świątyń renesansowych. Po drodze
w każdej miejscowości sporo miejsc kultu religijnego. Myślę jednak, że nie tylko
pielgrzym, jak mogło by się zdawać, znalazłby tutaj coś interesującego. Zawsze ważnym
elementem jest kuchnia – makarony & pizza & sery & wina, sporo lokalnych odmian,
każdy znajdzie coś dla siebie, gdyż każdy region jest inny, warty poznania.
We Włoszech byłam po raz pierwszy, na pewno jeszcze tam wrócę, mogę polecić
każdemu, kto szuka nowych tematów do fotografowania. Najsłynniejsze miasta
zdecydowanie są świetnym tematem do wypraw fotograficznych, mają swój
charakterystyczny klimat, nie tylko ze względu na mnogość zabytków, lecz też
przemiłych ludzi i atmosferę . Warto skupić się na detalach nie tylko kopiować ujęcia
z pocztówek, lecz poszukać własnej wizji Włoch. Namawiam wszystkich do zabawy
z fotografią, nie trzeba zajmować się tym profesjonalnie, wystarczy mieć chęci do
uwiecznienia tego, co nas otacza i próbować swoich sił w konkursach – bo, jak widać
można dzięki temu rozwijać swoją pasję.
Katarzyna Ledwoń

Srebrny Klucz dla radnego powiatowego
Kapituła III edycji konkursu „Samorządowiec Roku” wyłoniła najlepszych przedstawicieli władz lokalnych województwa śląskiego.
Wśród laureatów znalazł się radny Rady Powiatu w Lublińcu Zygmunt Tabor.
Konkurs miał na celu wyłonienie liderów wspólnot samorządowych, wyróżniających się oryginalnymi działaniami, służącymi lepszemu
zaspokajaniu potrzeb społecznych oraz tworzących warunki dla zrównoważonego rozwoju lokalnego i przyczyniających się do unowocześnienia
potencjałuspołecznego i gospodarczego miast, gmin i powiatów. Kapituła, w skład której weszli przedstawiciele środowisk artystycznych,
kulturalnych, naukowych, gospodarczych oraz trzeciego sektora promowała postawy wybitnych działaczy samorządowych i ich dokonania mogące
znaleźć zastosowanie we wspólnotach województwa śląskiego. W konkursie ocenie poddany został wkład i dokonania liderów z punktu widzenia ich
otwartości na problemy i oczekiwania mieszkańców, poszukiwania aktywnych form komunikowania się władz ze społecznościami lokalnymi,
innowacyjność w kreowaniu polityki lokalnej oraz współpraca z biznesem i trzecim sektorem w budowie społeczeństwa obywatelskiego.
W tym roku Srebrnym Kluczem wyróżniony został Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej w Radzie Powiatu w Lublińcu, Zygmunt
Tabor. Kapituła konkursu doceniła jego zaangażowanie w pracach Komisji, a zwłaszcza starania zmierzające do pozyskiwania środków finansowych
ze źródeł zewnętrznych dla placówek pomocy społecznej. Zawodowo Zygmunt Tabor pracuje w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
w Herbach, której jest wieloletnim prezesem Zarządu. Laureat konkursu „Samorządowiec Roku” pracuje także z młodymi ludźmi przebywającymi
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach. Chociaż jest bardzo aktywny zawodowo i społecznie, znajduje także czas dla bliskich.
- Wolne chwile poświęcam rodzinie oraz wnuczkom: Wiktorii, Julii i Alicji oraz wnukowi Wojtkowi – zapewnia pan Zygmunt.
(DM)
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EDUKACJA W POWIECIE
Nagrody i odznaczenia dla nauczycieli

Dzień Edukacji Narodowej to święto ludzi realizujących życiowe pasje
w zawodzie nauczyciela. To święto wyjątkowe ze względu na ogromne znaczenie
pracy nauczycieli w kształtowaniu obecnych oraz przyszłych pokoleń,
stanowiących o funkcjonowaniu i rozwoju naszego kraju. Z tej okazji najlepsi
nauczyciele zostali uhonorowani za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i
wychowawczej. Za szczególne zasługi dla rozwoju edukacji wyróżniającym się
nauczycielom zostały wręczone odznaczenia państwowe, resortowe oraz nagrody
Ministra Edukacji Narodowej i Śląskiego Kuratora Oświaty.
Wśród odznaczonych i nagrodzonych znaleźli się następujący nauczyciele szkół i placówek
prowadzonych przez Powiat Lubliniecki:
1) Złoty Medal za Długoletnią Służbę otrzymali:
Krystyna Pacuda – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu,
Józef Wocław – nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Lublińcu,
2) Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymały:
Irena Bonk – p.o. dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu,
Cecylia Ochman – nauczyciel Zespołu Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu,
Katarzyna Myrcik – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu,
Alina Lipowska – pedagog Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu,
Magdalena Strzelecka – nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Lublińcu,
Elżbieta Melnarowicz – nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Lublińcu,
Izabela Szczęsny – nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lublińcu,
Bogusława Zielińska – Lisakowska – wychowawca Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Lublińcu,
Alicja Jaskmanicka – pedagog Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublińcu,
Aldona Siwy – rehabilitant Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublińcu.
3) Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymała:
Katarzyna Myrcik – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu.

4) Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty otrzymały:
Alicja Kamińska – dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublińcu,
Bogusława Zielińska – Lisakowska – wychowawca Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Lublińcu,
Małgorzata Klimczyk – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych
w Lublińcu.
W dniu 19 października 2012 r. w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Lublińcu odbyła się powiatowa uroczystość obchodów Dnia Edukacji Narodowej, w trakcie
której wyróżnionym dyrektorom i nauczycielom wręczone zostały Nagrody Starosty
Lublinieckiego. W uznaniu szczególnych osiągnięć w pracy pedagogicznej Nagrodami Starosty
Lublinieckiego uhonorowani zostali:
1) Jadwiga Stroniewska – dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu,
2) Jolanta Kardas – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu,
3) Irena Bonk – p.o. dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu,
4) Marek Warwas – p.o. dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lublińcu,
5) Andrzej Gęsiarz – dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach,
6) Alicja Kamińska – dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublińcu,
7)Katarzyna Tarara – nauczyciel Zespołu Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu,
8)Joanna Styczyszyn – pedagog Zespołu Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu,
9)Lesław Brol – wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu,
10)Sławomir Kościelny – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych
w Lublińcu,
11) Jolanta Skubala – wicedyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu,
12) Marta Opalska – nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu,
13) Jolanta Bomba – nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu,
14)Monika Ledwoń – nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lublińcu,
15) Ilona Ceglarek – nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lublińcu,
16)Beata Kuczyńska – nauczyciel Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach,
17)Zygmunt Tabor – instruktor praktycznej nauki zawodu Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Herbach,
18)Liliana Białas – psycholog Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublińcu.
Jeszcze raz gratulujemy wszystkim nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów!

(WES)

Jestem w Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego dla WAS!
Mam nadzieję, że wszyscy zgodzimy się ze
stwierdzeniem, że dzisiejszy rynek pracy poszukuje
pracowników najlepiej wykwalifikowanych oraz że
dawne przekonanie naszych rodziców czy dziadków
o tym, że w jednym wyuczonym zawodzie będziemy
pracować do emerytury jest już nieaktualne. Jak więc
się odnaleźć w tych dzisiejszych wymagających
zawodowo czasach?
W jaki sposób odkryć w sobie najlepsze pokłady
własnych zdolnościi umiejętności, aby móc tak
zaplanować sobie swoją karierę, by swoją przyszłą prace
wykonywać z pasją, przyjemnością i odpowiednią
gratyfikacją finansową.
W wyborze kolejnych etapów edukacji doradzają rodzice, znajomi,
nauczyciele, a od pewnego czasu szkolni doradcy zawodowi, którzy stają się
swoistymi menadżerami karier osób, z którymi współpracują.
Obecna młodzież jest nowoczesnym pokoleniem, ponieważ ma taką sumę
doświadczeń wieku dorastania, jaka nie towarzyszyła jej poprzednikom, a jego
wyróżnikiem jest upowszechnienie Internetu. Młodzi ludzie mają dziś
możliwości podejmowania zróżnicowanych wyborów w sferze edukacyjnozawodowej. Jednocześnie tak bogata oferta edukacyjna, powstawanie nowych
zawodów, wszechobecna kultura sukcesu oraz duża konkurencja na rynku
pracy stwarzają potrzebę wspierania młodzieży w procesie podejmowania
decyzji. Ważne jest, aby wybory edukacyjno-zawodowe były zgodne z ich
zainteresowaniami, uzdolnieniami oraz hierarchią wartości. Istotne jest
również, aby wobec coraz bardziej złożonych problemów współczesnego
świata, przygotować młodzież do radzenia sobie na postmodernistycznym
rynku pracy. Z tego punktu widzenia bardzo istotna jest rola doradztwa
zawodowego. Doradztwem objęci powinni być nie tylko młodzi ludzie
w wieku szkolnym, lecz przede wszystkim ich rodzice – to do nich należy
dotrzeć z komunikatem o pozytywnych aspektach nabywania kwalifikacji
zawodowych i o możliwościach dalszego rozwoju uczniów.
Moim zadaniem - jako doradcy zawodowego - jest udzielanie pomocy
zarówno młodzieży, jak i osobom dorosłym, w zakresie wyboru ich przyszłego
zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia lub zmiany kwalifikacji w odniesieniu do indywidualnych predyspozycji zawodowych i zapotrzebowania
rynku pracy.
Porady mogą być udzielane w formie spotkań grupowych lub
indywidualnych.
Zapraszam do współpracy
Doradca Zawodowy
mgr Katarzyna Dworok
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Zapraszamy do nauki w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Lublińcu
Zgodnie z duchem reformy szkolnictwa zawodowego szkoły policealne znikają z naszego
oświatowego krajobrazu. Ich miejsca zajmują kursy kwalifikacyjne, w których mogą brać udział
wszyscy dorośli bez względu na wiek i posiadane wykształcenie. Kursy kwalifikacyjne mają za
zadanie umożliwić podniesienie kwalifikacji lub zmianę kwalifikacji zawodowych - to wymóg, jaki
stawia przed nami współczesny rynek pracy. Pracodawcę nie interesuje dziś długość kształcenia, lecz
umiejętności, jakie posiadają kandydaci do pracy. Stąd zdobywanie kwalifikacji, które potrwa dużo
krócej niż kończenie określonej szkoły. Wystarczy, że zbierze się grupa 20 osób i już taki kurs
możemy zorganizować . I to nie na początku roku szkolnego, lecz w dowolnym dniu miesiąca.
Zajęcia oczywiście są bezpłatne.
W grudniu br. rozpoczęły się kursy:
1) bezpłatny kurs kwalifikacyjny w zawodzie technik usług kosmetycznych,
2) kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego współorganizowany
z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.
Trwa rekrutacja:
1) na bezpłatny kurs kwalifikacyjny w zawodzie technik rachunkowości
(planowany termin rozpoczęcia zajęć – grudzień 2012 r.)
2) na bezpłatne kursy kwalifikacyjne w zawodach:
a) technik ochrony osób fizycznych i mienia
b) technik elektryk
c) cukiernik
d) krawiec
(planowany termin rozpoczęcia zajęć – styczeń 2013 r.)
Zakończył się kurs:
„Stawiam na siebie – efektywna integracja społeczno – zawodowa wobec wyzwań rynku pracy
w Gminie Lubliniec” zorganizowany przez MOPS Lubliniec w ramach środków UE.
p.o. Dyrektora
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Lublińcu
mgr Iren Bonk
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15 lat po powstaniu
Śląskiej Izby Rolniczej…
W dniu 5 grudnia 2012 r. odbyło się Statutowe Posiedzenie Rady
Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej o wyjątkowym charakterze. Powód?
15 lat istnienia struktur ŚIR.
Kompleksowe wsparcie dla rolników, w tym organizacja międzynarodowej
współpracy rolniczej, prowadzenie szerokiej akcji szkoleniowej, a także
pomoc w tworzeniu grup producenckich oraz wsparcie w ubieganiu się
o dopłaty bezpośrednie i środki strukturalne – tak w największym skrócie
wygląda minione 15 lat działalności ŚIR.
Na początku grudnia było więc co wspominać. W jubileuszowym spotkaniu
uczestniczył Roman Włodarz – Prezes Zarządu ŚIR, Roman Pielorz –
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ŚIR, a posiedzenie prowadził Andrzej
Mój – Przewodniczący Rady Powiatowej ŚIR.
Wieloletnia współpraca powiatu z samorządem rolniczym została
uhonorowana pamiątkowymi medalami uznania, które otrzymał m. in.
Starosta Lubliniecki Joachim Smyła.
– U podstaw naszej współpracy leży duże zaangażowanie obydwu stron
w efektywne wykorzystanie potencjału rolniczego, jaki istnieje na
terenie naszego powiatu – mówił
Starosta Lubliniecki.
15-lecie Śląskiej Izby Rolniczej było
również okazją do podsumowań,
dyskusji nad planami, wyzwaniami
i problemami śląskiego rolnictwa.
(ŁW)

Uczestniczyli w Dniu Pamięci
Ofiar Wojen
Podczas wizyty z okazji Jubileuszu 100 – lecia szkoły partnerskiej
Hans-Thoma-Gymnasium w Lorrach, w październiku 2011, dyrektor
Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza - Jadwiga Stroniewska - została
zaproszona przez Burmistrza Lorrach, wraz z nauczycielami i uczniami,
do przygotowania prezentacji na święto Volkstrauertag (Dzień Pamięci
Ofiar Wojen). Święto to jest obchodzone w Niemczech od chwili zakończenia
I Wojny Światowej do chwili obecnej i poświęcone jest ofiarom wszystkich
wojen na świecie.
Uroczyste obchody stały się tradycją w Lorrach i zaprasza się corocznie
miasta partnerskie do udziału w tej podniosłej uroczystości i do jej
współtworzenia . W dniach, od 13 do 20 listopada 2012, młodzież Zespołu
Szkół im. Adama Mickiewicza w Lublińcu przebywała w Lorrach w ramach
projektu realizowanego ze szkołą partnerską Hans-Thoma-Gymnasium
i organizacją SAK. Projekt ten był finansowany ze środków PolskoNiemieckiej Wymiany Młodzieży oraz Miasta Lorrach. 12 uczniów wraz
z nauczycielkami Małgorzatą Kanią i Małgorzatą Pardułą, razem
z młodzieżą niemiecką brało udział w przygotowaniu prezentacji na to święto.
Prezentacja uczniów została wypracowana w ciągu 6 - dniowego pobytu
i przedstawiała historię Lublińca i sylwetkę patronki miasta - Edyty Stein.
Prezentacja wzbogacona została o wiersz i piosenkę „A mury runą”
w wykonaniu uczennicy Agnieszki Mirowskiej, wzbudzając duże
zainteresowanie mieszkańców miasta. Burmistrz Miasta Lorrach osobiście
pogratulował młodzieży ciekawego występu i wręczył im czekolady Milka
produkowane w Lorrach. Wielu uczestników imprezy ze łzami w oczach
dziękowało młodzieży za udany występ i dostarczone wzruszenia
Po przyjeździe do Lorrach okazało się, iż odbywają się tam organizowane
po raz trzeci Dni Polskie. W ramach, tej cieszącej się dużym zainteresowaniem
imprezy, odbyła się prezentacja filmu „Podzielona klasa” w reżyserii Andrzeja
Klamta pochodzącego z Bytomia, który opowiada życiorysy kolegów ze swojej
klasy, z której duża część wyjechała do Niemiec. Film jest historią o szukaniu
szczęścia w ojczyźnie i poza nią, na emigracji oraz był okazją do spotkania i
dyskusji z reżyserem.
Kolejnym punktem programu Dni Polskich było spotkanie
z mieszkankami Lorrach, które przed laty wyemigrowały z różnych powodów
z Polski do Niemiec i opowiadały o doświadczeniach życia na emigracji.
Po wytężonej pracy nad projektem młodzież miała również okazję poznać
historię miasta Lorrach oraz zwiedzić pobliskie piękne miasto Bazylea
w Szwajcarii, które leży w trójkącie trzech krajów Europy.
Projekt był jednak przede
wszystkim okazją do spotkania
z młodzieżą i wymiany poglądów
na temat wspólnej, trudnej
historii naszych krajów oraz do
poznania historii miast. Największą zaletą wyjazdu była oczywiście możliwość doskonalenia
znajomości języków obcych.

KOLEJNE PIENIĄDZE Z UNII DLA MŁODZIEŻY
Kolejne projekty Fundacji Tutaj Przyszłość realizowane są na terenie
naszego powiatu. Dzięki działaniom starosty Joachima Smyły i Fundacji Tutaj
Przyszłość młodzi ludzie z naszego powiatu mają możliwość zdobycia nowych
umiejętności, które pozwolą im w przyszłości lepiej rozwijać swoją osobowość.
W naszym powiecie ruszyły dwa duże projekty dofinansowane
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota jest niebagatelna, bo prawie
100 000 zł. Pieniądze te zostaną spożytkowane na zajęcia dodatkowe dla młodzieży
szkół średnich. Dwa projekty są równocześnie realizowane i skierowane do
umysłów ścisłych oraz do młodzieży o uzdolnieniach bardziej humanistycznych.
- Jestem bardzo zadowolona z tego, że mamy w naszym powiecie tyle uzdolnionej
i kreatywnej młodzieży, która poświęca swój wolny czas na poszerzanie swoich umiejętności –
mówi liderka Fundacji Joanna Bąk.
Młodzież, która przystąpiła do projektów bardzo chętnie uczęszcza na
zajęcia. Jest to też odciążenie domowych budżetów, gdyż lekcje, np. matematyki są
darmowe. 90 uczennic i uczniów w projekcie „Matematyka – nasza inwestycja
w przyszłość” zdobywa dodatkowe umiejętności matematyczne oraz rozwoju
osobowości w zakresie komunikacji. Podsumowaniem projektu będzie
organizowany w lutym konkurs „Matematyka w biznesie” , w którym młodzież
będzie ze sobą rywalizować zarówno na poziomie podstawowym, jak
i rozszerzonym. W drugim projekcie „I Ty możesz spełnić swoje marzenia”
20 młodych osób poznaje tajniki zawodu dziennikarza, przygotowuje scenariusze
i uczy się jak kręcić filmy. Każde zajęcia to czas, by rozwijać swoje zainteresowania
i tak cenną dziś otwartość i kreatywność. Na
zakończenie projektu zostanie zrealizowany
festiwal, w którym młodzież, realizując swoje
krótkie filmy, walczyć będzie o cenne nagrody.
Dodatkowym przeżyciem dla młodych
dziennikarzy będzie wizyta w studiu Telewizji
Polskiej w Warszawie. Oba projekty zakończą się
w lutym przyszłego roku.
(red.)
Młodzi dziennikarze z „Mickiewicza” i Joanna Bąk

Dzieñ Seniora w „Kombatancie”
W Światowym Dniu Seniora, uczniowie
Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu
odwiedzili mieszkańców „Dom Kombatanta”.
Wraz z życzeniami wręczyli seniorom własnoręcznie wykonane słodkości. Pomysłodawcom
i wykonawcom tej niespodzianki gratulujemy
wrażliwości życiowej i społecznej, której tak
często brakuje. Starsi ludzie zasługują na to, by
o nich pamiętać. DZIĘKUJEMY!
(red.)

Podpatrywali mistrzów grzebienia

Tradycją młodych adeptów fryzjerstwa Zespołu Szkół Zawodowych
w Lublińcu jest obecność na odbywającym się - już po raz 12-sty
w Sosnowcu - Festiwalu Fryzjerstwa „Hair Fair” oraz Festiwalu
Kosmetycznym „Beauty Fair”. Dwudniowa impreza gromadząca światowej
sławy mistrzów grzebienia i stylistów jest okazją do poszerzenia wiedzy
z zakresu fryzjerstwa i kosmetologii.
Jak co roku, odwiedzający festiwal mogli obejrzeć pokazy i prezentacje
trendów wiodących marek na rynku europejskim i światowym. Mistrzyni
świata Maria Korzeniowska, Tomasz Migdal, Berendowicz&Kublin czy
Robert Wypych, to tylko niektóre z nazwisk uświetniających pokazy
fryzjerskie. Dodatkowo uczniowie mieli okazję śledzić zmagania zawodników
w „Konkursie o Puchar Śląska”, a także w „Mistrzostwach w zdobieniu
paznokci fantasmagorie”. Nowością w tym roku był kreatywny konkurs
„Top City Junior” dla uczniów zawodu poniżej 21 lat. Podobnie jak
prestiżowy konkurs „Top City” miał on za zadanie wyłonić najlepszych
kreatorów sztuki fryzjerskiej, młodych, zdolnych stylistów o ponad
przeciętnym zmyśle artystycznym i wyczuciu smaku.
Impreza była okazją do podpatrzenia światowej sławy mistrzów
grzebienia i poznania najnowszych trenów we fryzjerstwie i kosmetologii.
Z pewnością uzmysłowiła, że wbrew powszechnej opinii, jest to zawód trudny.
Wymaga przebojowości i zarazem życzliwości dla klienta, gotowości do nauki
i ciągłego pogłębiania wiedzy.
(red.)

(MK)
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Lublinieckie Morsy
rozpoczęły sezon

Projekt ”Sport i Zabawa -Lato 2012”

Lublinieckie Morsy, 28 października, rozpoczęły sezon na Kanale
Grunwaldzkim. W tym dniu temperatura powietrza wynosiła 3oC,
temperatura wody 6oC, nie przeszkodziło to jednak w zachowaniu dobrego
samopoczucia uczestników kąpieli.
W rozpoczynającym się sezonie doszło do zmian związanych
z działalnością klubu. Powołana została Rada Klubu, która ustaliła regulamin
określający zasady przyjmowania nowych członków oraz zasady korzystania
z kąpieli. Istotnym faktem jest ustalenie dodatkowego dnia zimowych kąpieli
na każdą środę o godzinie 19:00.
- Tradycyjnie serdecznie zapraszamy wszystkich zeszłorocznych morsów,
jak również nowe osoby w każdą niedzielę o godzinie 11:00 i środę o 19:00 na
zimową kąpiel. Tę porę roku można naprawdę polubić, a hartowanie
organizmu to dobry sposób na koniec problemów z przeziębieniem,
cieknącym nosem i innymi dolegliwościami występującymi w okresie jesieni
i zimy – mówił Wojciech Marcinkowski, lubliniecki Mors.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.lublinieckiemorsy.pl
(red.)

I OTWARTY TURNIEJ SIŁACZY

Po raz pierwszy w Lublincu odbył się I Otwarty Turniej Siłaczy
o puchar Starosty Lublinieckiego. Organizatorem zawodów był Klub
siłownia/fitness Vita Center w Lublińcu. Zawodnicy zmagali się
z wyciskaniem sztangi leżąc.
Na starcie stanęło 17 zawodników – w tym 4 zawodniczki, które startowały
w kategorii „open”. Startujący mężczyźni zgłaszali się do Turnieju w czterech
kategoriach wiekowych: junior (16-22 lat), senior (23-29 lat) i master senior (od
30 roku życia).
Po uroczystym rozpoczęciu i przywitaniu zawodników, sponsorów
i gospodarzy nastąpiło ważenie zawodników. Ciężar ciała zawodników
pozwolił ustalić współczynnik Wilks’a dla każdego startującego, co jest
niezbędne przy ustaleniu punktacji końcowej.
Najlepszy wynik w kategorii kobiet „open” uzyskała Monika Wolik,
wyciskając 40 kg przy wadze ciała 55,6 kg, co dało jej 47,33 pkt. Drugie miejsce
zajęła Marta Uszko (wyciskając 45 kg i uzyskując 44,77 pkt), a trzecie miejsce
na podium przyznano Izabeli Styczyrz (32 kg).
W walkach mężczyzn kategorii „junior” pierwsze miejsce zajął Tomasz
Lis, z wynikiem 61,20 punktów (wycisnął 90 kg przy wadze 80,5 kg). Na drugim
miejscu znalazł się Dawid Brol.
Druga kategoria mężczyzn – „senior” – okazała się szczęśliwa dla Pawła
Pradeloka, który wycisnął 190 kg, uzyskując 108,30 punktów. Dziesięć
kilogramów mniej wycisnął Piotr Sebastian, i tym samym znalazł się na
drugim miejscu. Natomiast trzecim w tej kategorii okazał się Łukasz Jędrych.
W kategorii mężczyzn „master senior” tryumfatorem został Partyk
Szypuła, który wycisnął 210 kg (131,80 pkt). Drugie miejsce zajął Wojciech
Nowak z tą sama ilością wyciśniętych kilogramów, ale przy większej masie
ciała (ilość zdobytych punktów: 121,19). Trzecia lokata przypadła Leszkowi
Poloczkowi.
(red.)

W okresie tegorocznych wakacji z inicjatywy Starosty Lublinieckiego
Joachima Smyły oraz Przewodniczącej Komisji Edukacji Anity Naczyńskiej odbyła się pierwsza odsłona Projektu „Sport i Zabawa-Lato 2012”.
Projekt ten skierowany został do organizacji pozarządowych oraz
indywidualnych promotorów sportu z prośbą o przygotowanie serii
bezpłatnych zajęć otwartych dla mieszkańców Lublińca i okolic w trakcie
wakacji. W ramach zaangażowania się w projekt na rzecz mieszkańców
Lublińca, organizatorzy zajęć mogli liczyć na reklamę w mediach lokalnych,
pierwszeństwo w ustalaniu grafików wynajmu sal sportowych oraz
preferencyjne warunki finansowe wynajmu w trakcie roku szkolnego.
W projekcie wzięli udział:
1. Sonia Wachowska STB Energia promująca zajęcia z badmintona,
2. Dominika Dybałowska, niezależna trenerka promująca Aqua Aerobic,
3. Kajetan Zbączyniak, trener promujący Brazylijskie Jiu Jitzu,
4. Wojciech Marcinkowski, trener promujący Nordic Walking,
5. Jacek Rurański, właściciel siłowni X-Kinetic promujący zajęcia fitness
dla różnych grup wiekowych,
6. Michał Pabiasz, trener promujący zajęcia Akademii Aikido.
Wszyscy uczestnicy projektu zaproponowali serię ciekawych zajęć
otwartych w trakcie tegorocznych wakacji i dzięki ich zaangażowaniu ponad
stu mieszkańców Lublińca i okolic mogło bezpłatnie wziąć udział
w treningach, poznając wiele dyscyplin sportu wpływających na poprawę swej
kondycji fizycznej, a przede wszystkim ciesząc się wakacjami spędzonymi
w bardzo aktywny i interesujący sposób.
W związku z wielkim zaangażowaniem wykazanym przez powyższe
podmioty i osoby fizyczne zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Aby
utrzymać tego typu inicjatywy i bezpośrednio wspierać rozwój rekreacji
i sportu w naszym mieście i całym powiecie, Starosta Lubliniecki oraz
Burmistrz Miasta Lublińca wsparli już kilku z nich oferując preferencyjne
stawki wynajmu lub wręcz rezygnując z pobierania opłat.
Pierwsza edycja Projektu „Sport i Zabawa - Lato 2012” według wielu
mieszkańców Lublińca zakończyła się dużym sukcesem i wielu z nich ma
nadzieję na udział w kolejnej odsłonie tego projektu, która odbędzie się
w trakcie kolejnych wakacji.
(AN)

Tydzień na Wyspach Kanaryjskich
W dniach 18 – 24 listopada 2012 roku odbyła się wizyta robocza
uczniów i nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza na
Teneryfie w ramach realizowanego w szkole projektu Comenius „Six
Languages One Aim – Live, Learn and Teach cultural and natural
heritage”. Było to pierwsze spotkanie, w którym mogło wziąć udział czterech
szczęśliwców z 1 i 2 klas LO. Uczniowie z opiekunami: Katarzyną Bugno
i Aleksandrą Kucharską wraz z młodzieżą z Włoch, Francji i Turcji mieli okazję
zakosztować nie tylko kanaryjskiej gościnności, ale również zwiedzić jedną z
najpiękniejszych wysp Oceanu Atlantyckiego. Wizyta w Parku Narodowym
Teide, gdzie znajduje się krater wulkanu El Pico de Teide pozostawiła
niezapomniane wrażenia. Młodzież oraz nauczyciele ze wszystkich krajów
partnerskich brali udział w warsztatach zorganizowanych przez stronę
hiszpańską. Nauka tańców narodowych, czy tworzenie kwietnego dywanu to
tylko niektóre z zadań jakie stanęły przed uczestnikami projektu. Uczniowie,
którzy mieszkali wraz ze swoimi hiszpańskimi rówieśnikami mieli
niepowtarzalną okazję zasmakować
przysmaków kuchni kanaryjskiej
i poznać inny styl życia. Tydzień spędzony na
Wyspach Kanaryjskich minął zdecydowanie
zbyt szybko, ale zaowocował nowymi przyjaźniami i planami na kolejne wizyty projektowe.
Następne spotkanie w ramach Comeniusa już
w kwietniu 2013 roku, tym razem we Włoszech.
(KB)
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Punkt Interwencji Kryzysowej
dla dzieci i młodzieży
W Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Lublińcu powołano Punkt Interwencji Kryzysowej dla
dzieci i młodzieży (PIK). Głównym celem działania Punktu
jest doraźna pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci
i młodzieży w nagłych sytuacjach kryzysowych i w razie
potrzeby pokierowanie do odpowiednich instytucji. PIK będzie
świadczył pomoc poprzez dyżury konsultacyjne na terenie
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lublińcu
(ul. Sobieskiego 9, II piętro) w każdy poniedziałek w godzinach
16.00 – 18.00. W nagłych sytuacjach wymagających pomocy
psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły lub miejsca
zamieszkania dziecka powołany zostanie mobilny zespół
interwencyjny. Pomoc świadczona w ramach PIK jest bezpłatna.

Zmiana na stanowisku dowódcy
W dniu 26 listopada płk Wiesław Kukuła objął stanowisko
dowódcy Jednostki Wojskowej Komandosów. Nowemu dowódcy sztandar
Jednostki przekazał czasowo pełniący obowiązki dowódcy ppłk Sławomir
Drumowicz.
Uroczystość przekazania dowodzenia uświetnili swoją obecnością
zaproszeni goście, a wśród nich: Dowódca Wojsk Specjalnych gen. bryg. Piotr
Patalong, byli dowódcy oddziału, Prezes Związku Polskich Spadochroniarzy
– gen.dyw. rez. Jan Kempara - władze administracyjne oraz przedstawiciele
służb mundurowych miasta i regionu, a także przedstawiciele instytucji
współpracujących z jednostką.
Po przyjęciu sztandaru i podpisaniu protokołu – zgodnie z tradycją
Jednostki - płk Wiesław Kukuła odebrał symbol dowodzenia Jednostką replikę noża szturmowego, który wraz z pochwą osadzony jest na podstawie
opatrzonej napisem „Dowódca Jednostki Wojskowej Komandosów”.
Podczas uroczystego apelu żołnierze - uczestnicy misji zagranicznych
zostali odznaczeni Gwiazdami Iraku i Gwiazdami Afganistanu oraz
odznaczeniami resortowymi.
(red.)

Podziękowanie
Szanownej Pani Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Adama
Mickiewicza w Lublińcu – mgr Jadwidze Stroniewskiej, Radzie
Pedagogicznej, Komitetowi Organizacyjnemu, Stowarzyszeniu
Absolwentów, sponsorom oraz uczniom składamy najserdeczniejsze
wyrazy wdzięczności za ufundowanie – z okazji 90-lecia szkoły – tablicy
pamiątkowej naszemu ojcu Józefowi Kacalskiemu.
Był on inicjatorem budowy szkolnego obserwatorium
astronomicznego, którym przez wiele lat pasjonowali się nasi
uczniowie i absolwenci.
Z serdecznym podziękowaniem i wyrazami szacunku
córka Apolonia i syn Juliusz

8

Ziemia

- gazeta powiatowa

Redaktor naczelny: Jan Myrcik
Wydawca: Powiat Lubliniecki
Adres redakcji:
Starostwo Powiatowe w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7
tel. 34 35 10 500, wew. 601, e-mail: gazeta@lubliniec.starostwo.gov.pl
Nakład: 10 000 egz.
Skład i druk: Drukarnia
Radzionków, ul. Nałkowskiej 51, tel. 32 289 82 75, e-mail: biuro@mikopol.com.pl
Materiały do gazety i ogłoszenia reklamowe przyjmowane są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublińcu, pokój 21.
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzega sobie także prawo ich skracania.
Nie przyjmowane są artykuły niepodpisane. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.

Ziemia

nr 8/2012

