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Rozmowa
z
Romanem
Kurzacem
– przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

AK: Czy mógłby Pan przybliżyć naszym czytelnikom zadania
i plany działania Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa?
RK: Zadania realizowane przez Komisję Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa nakreśla szczegółowy plan działania komisji w kolejnych
latach, zatwierdzany przez Radę Powiatu. Na jego kształt znaczący wpływ
na szeroko rozumiana polityka państwa w przedmiotowym zakresie,
określona w aktach prawnych oraz
opracowany i wdrażany „Program
Ochrony Środowiska dla Powiatu
Lublinieckiego na lata 2004-2015”
do lektury, którego serdecznie Państwa zapraszam. Zakłada on szereg
działań z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodno – ściekowej,
gospodarki odpadami, ochrony przyrody, gospodarki leśnej, rybactwa
śródlądowego, łowiectwa, rolnictwa, ochrony gruntów rolnych i leśnych, geologii i górnictwa. Komisja,

której mam przyjemność przewodniczyć, zajmuje się w/w zagadnieniami;
omawiamy je, konsultujemy, zbieramy informacje, przekazujemy je opinii publicznej, a w sytuacjach tego wymagających, wychodzimy z inicjatywą
uchwałodawczą.
AK: Jakie są największe problemy w realizacji szeroko rozumianej ochrony środowiska?
RK: Trudne pytanie, bo trudno odpowiedzieć na nie jednym zdaniem.
Niestety w wielu obszarach dotyczących ochrony środowiska „diabeł siedzi w szczegółach”. W polskim prawodawstwie nie mamy jednej ustawy kompleksowo regulującej
kwestie ochrony środowiska. Aby
poznać i zrozumieć kwestie z nim
związane, zainteresowani muszą zapoznać się z szeregiem ustaw oraz
aktów niższego rzędu, co nastręcza
wielu trudności. Wśród najważniejszych ustaw należy wymienić: ustawę
prawo ochrony środowiska, ustawę
o ochronie przyrody, ustawę o odpadach, prawo wodne, prawo geologiczne i górnicze i wiele innych. Mamy zatem do czynienia w wielu przypadkach
z brakiem jasnych interpretacji aktów
prawnych, ich prawną niespójnością,
w tym z dyrektywami unijnymi. Innym
przykładem niech będzie chociażby
brak instrumentów prawnych gmin
do realizacji zadań związanych z odpadami komunalnymi. Dzisiaj system
prawny gospodarki odpadami komunalnymi nakłada na gminy szereg obowiązków, jednak nie idzie za tym two-

rzenie szczegółowych konstrukcji
prawnych umożliwiających ich skuteczną realizację. Przepisy szczegółowe nie uwzględniają nowoczesnych
technologii przetwarzania odpadów,
tj. możliwości przetworzenia odpadów w produkt, który już nie jest odpadem, np. substancją cechami zbliżoną do paliwa lub wręcz paliwem.
Poza prawnymi uchybieniami dochodzą problemy i niejasności w zakresie ﬁnansowania.
AK: Powiat Lubliniecki uważany jest za „zielony zakątek Śląska”, lasy stanowią ponad 50%
jego powierzchni. Jakie działania podejmowane są w kierunku dalszego utożsamiania powiatu z wypoczynkiem na świeżym
powietrzu, miejscem wyjazdów
weekendowych?
RK: Powiat Lubliniecki, to w dużej
części lasy, które stanowią najcenniejszy walor przyrodniczo – krajobrazowy. Północną, wschodnią i południową część powiatu zajmują lasy
ochronne i nieliczne lasy gospodarcze, które doskonale znamy my sami, ale również licznie przybywający na letni wypoczynek czy jesienne
grzybobranie. Na terenie powiatu
mamy również usytuowany Park Krajobrazowy „Lasy nad Górną Liswartą”. Lasy – pomimo ubiegłorocznych
klęsk żywiołowych – są i pozostaną
miejscem wypoczynku i wyjazdów
weekendowych. Współpraca samorządów z nadleśnictwami, Zarządem
Zespołu Parków Krajobrazowych,

placówkami edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi owocuje szeregiem działań w tym zakresie. Między innymi są to:
– edukowanie społeczeństwa poprzez rozwój sieci przyrodniczych
ścieżek dydaktycznych,
– wspieranie rozwoju edukacji ekologicznej poprzez popularyzowanie
konkursów o tematyce ekologicznej,
– współpraca z Zespołem Parków
Krajobrazowych Województwa Śląskiego „Lasy nad Górną Liswartą”
w zakresie edukacji przyrodniczej
(zajęcia terenowe realizowane na obszarze i w okolicy parku krajobrazowego: wycieczki przyrodnicze, historyczne; zabawy i gry edukacyjne; edukacja na terenie szkół.
Dalsza realizacja tych zadań chroni
nasze lasy przed dewastacją, a przebywających w nich uczy prawidłowego korzystania z dobrodziejstw
przyrody.
Poza licznymi, cenionymi przez wielu walorami naszych lasów atrakcyjności powiatowi dodają ….. nowe odkrycia. Wykopaliska kości wielkiego,
drapieżnego dinozaura oraz gada ssakokształtnego w Lisowicach są tematem nowym, rozwojowym; wierzę,
że i one wpłyną w sposób znaczący
na turystyczne zainteresowanie naszym powiatem. Działania takie, jako
Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, będziemy rekomendowali Radzie Powiatu.
Rozmawiała Aneta Konieczny

Mianowania na stopnie oﬁcerskie
W siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublińcu odbyło się uroczyste wręczenie
aktów mianowania na pierwsze i kolejne stopnie oﬁcerskie niżej wymienionym
żołnierzom rezerwy:
– Prezydent RP Postanowieniem
Nr 112- 52-2008 z dnia 28.10
2008 r. mianował na stopień podporucznika Wojska Polskiego (po
odbyciu ćwiczeń wojskowych):
1) sierż. pchor. rez. Henryka
Wosia,
2) st. kpr. pchor. rez. Pawła
Chrzęstka,
3) kpr. pchor. rez. Krzysztofa
Kłobusa,
– Minister Obrony Narodowej Decyzją Nr 106/kadr z dnia
22.01.2009 r. mianował na stopień
podpułkownika Wojska Polskiego:
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1) mjr rez. Jana Szymkowiaka (długoletniego żołnierza zawodowego, obecnie pracownika korpusu Służby Cywilnej WKU
Lubliniec).
W imieniu Ministra Obrony Narodowej wręczenia aktów mianowania w obecności starosty powiatu – Joachima Smyły i burmistrza – Edwarda Maniury dokonał
ppłk Andrzej Sygulski – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Lublińcu wraz ze swoim zastępcą mjr
Tadeuszem Lipińskim.
(red.)
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Dokonano podziału śroków z PFRON-U
W 2009 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przekazał Powiatowi Lublinieckiemu środki ﬁnansowe na realizację zadań
związanych z rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych
w wysokości 1.070.685 zł. jest to o około 127.000 zł. mniej niż w roku ubiegłym.

W dniu 20.02.2009 r. Rada Powiatu
w Lublińcu – po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych – dokonała podziału środków
na realizację zadań.
Kwota 1.000.685 zł. została przeznaczona na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zadań w ramach rehabilitacji społecznej, w tym na:
– doﬁnansowanie uczestnictwa
osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
– 100.000 zł.
– doﬁnansowanie zaopatrzenia
w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych
przepisów – 68.952 zł.
– doﬁnansowanie likwidacji barier
architektonicznych, w komunikowa-

niu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 68.951 zł.
– doﬁnansowanie sportu, kultury,
rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 22.982 zł.
– doﬁnansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej –
739.800 zł.
Kwota 70.000 zł. została przeznaczona na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy zadań w ramach
rehabilitacji zawodowej, w tym na:
– ﬁnansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych
zarejestrowanych jako poszukujące
pracy niepozostające w zatrudnieniu
– 11.000 zł.
– przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie
działalności gospodarczej, rolniczej

albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – 18.000 zł.
– dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osobie
niepełnosprawnej – 38.000 zł.
– ﬁnansowanie kosztów szkolenia i przekwaliﬁkowania zawodowego osób niepełnosprawnych –
3.000 zł.
Zainteresowanie wszystkimi formami pomocy jest tak duże, że w ubiegłym
roku zabrakło pieniędzy na pomoc.
W bieżącym roku może ją uzyskać
jeszcze mniej osób. Na posiedzeniu
w dniu 12.02.2009 r. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawna w porozumieniu z PCPR
i PUP dokonała ograniczeń co do wysokości kwot pomocy udzielanej osobom niepełnosprawnym na realizację
zadań. Przy doﬁnansowaniu uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych przyjęto za-

UWAGA!

Odnaleziono rower

KRADZIEŻE KART
BANKOMATOWYCH!
Z posiadanych przez Policję informacji wynika, że na terenie województw: śląskiego,
opolskiego i małopolskiego, porusza się grupa przestępcza dokonująca kradzieży
tylko kart bankomatowych. Sprawca porusza się głównie po biurowcach, urzędach
i obiektach użyteczności publicznej.
Z ogólnodostępnych pomieszczeń
biurowych po penetracji portfeli,
biurek itp. dokonuje tylko i wyłącznie kradzieży kart bankomatowych.
Następnie członkowie grupy przestępczej z budki telefonicznej dzwonią do pokrzywdzonego i w trakcie
rozmowy podają się za pracownika banku, który oświadcza, że właśnie nieznana osoba dokonuje większych zakupów na kartę i podczas
zapłaty nie zgadza się podpis na paragonie z podpisem na karcie. Właściciel karty proszony jest o sprawdzenie, czy dana karta nie została
skradziona. W chwili kiedy rozmówca potwierdza fakt kradzieży podający się za pracownika banku informuje, że może natychmiast dokonać
zablokowania karty, lecz potrzeb-
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ny jest numer karty. Gdy rozmówca oświadcza, że nie pamięta całego
numeru karty, podający się za pracownika banku informuje go, że może być również numer PIN. Gdy uzyskuje ten numer, prawdopodobnie
natychmiast, podaje go drugiej osobie, która znajduje się już bezpośrednio pod bankomatem i natychmiast
wypłaca pieniądze.
W powyższej sytuacji, ze względu
na szybkość działania złodziei – pokrzywdzony pozbawiony jest właściwie możliwości zablokowania karty
w przypadku, gdy już zorientuje się,
że padł oﬁarą przestępstwa.
Dlatego pamiętajmy o kilku podstawowych zasadach, których przestrzeganie zminimalizuje ryzyko stania się oﬁarą złodzieja.

nr 6-7/2008

sadę przyznawania pomocy tej samej dorosłej osobie raz na dwa lata,
ograniczenia wprowadzono również
przy doﬁnansowaniu likwidacji barier architektonicznych, technicznych oraz w komunikowaniu się. Ponadto ze względu na zwiększającą się
liczbę wniosków o doﬁnansowanie
zakupu aparatów słuchowych w ramach zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wprowadzono ograniczenia ze względu
na posiadany stopień niepełnosprawności. Osoby ze znacznym stopniem
otrzymają maksymalne doﬁnansowanie z umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności do 800, 00 zł.
natomiast osoby z lekkim stopniem
niepełnosprawności do 500, 00 zł.
doﬁnansowania do zakupu w/w środków pomocniczych.
Ilona Kozioł-dyrektor PCPR

1. Pamiętajmy o ochronie karty
i numeru PIN. W żadnym wypadku
nie zapisujmy go na karcie. Numer
ten najlepiej zapamiętać!
2. W przypadku, gdy mamy problem z zapamiętaniem numeru, należy zapisać go na kartce i schować,
jednakże nie w miejscu gdzie przechowujemy kartę bankomatową.
3. W zatłoczonych miejscach publicznych (np. w autobusie, targowisku) trzymajmy torebkę, plecak,
saszetkę zamkniętą przed sobą, tak
aby mieć nad nią stałą kontrolę.
4. W miejscu pracy torebkę z pieniędzmi i dokumentami trzymajmy
w miejscu niedostępnym dla osób
postronnych (w zamkniętej szaﬁe,
biurku).
5. Nie nośmy portfeli w kieszeniach

Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu informuje, iż w dniu 6 lutego
2009 na terenie miasta Lublińca został odnaleziony rower górski marki
MASS kolor czarny. Właściciel roweru proszony jest o odbiór w tutejszej jednostce Policji po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Kontakt tel. 034/3532255 lub
034/3532200
st.sierż.Bartłomiej Trocha
asp. Rafał Kachel

AUTO SERWIS –ANDRZEJ KOZA
BLACHARSTWO-LAKIERNICTWO
NAPRAWY POWYPADKOWE
POMOC DROGOWA
MECHANIKA POJAZDOWA
tel. 604-137-939
ul. Majora Hubala 7
Ciasna
spodni, gdyż widoczny dla złodzieja
portfel stanowi dla niego dodatkową zachętę
6. Pieniądze, szczególnie większą
ilość przechowujmy i nośmy w kilku miejscach. W przypadku kradzieży, nie utracimy wówczas wszystkich
pieniędzy.
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Konkurs Cukierniczy
„Wspomnienie z dzieciństwa”
W dniu 11 marca 2009 r. w Zespole Szkół Zawodowych
w Lublińcu odbył się Międzyszkolny Konkurs Cukierniczy,
którego motywem przewodnim stały się „Wspomnienia
z dzieciństwa”.

Celem konkursu było podniesienie rangi zawodu i kształcenia zawodowego, nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń między
uczniami, nauczycielami i szkoła-

mi, a przede wszystkim stworzenie
uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności w zakresie cukiernictwa. Pomysłodawcami zorganizowania konkursu były:

Renata Pruska i Jolanta Mazur-Pogoda.
Część praktyczna konkursu odbyła
się w Piekarni – Ciastkarni Państwa
Jana i Hildegardy Kampa w Lublińcu. Polegała ona na sprawdzeniu
umiejętności praktycznych uczniów.
Młodzi adepci branży cukierniczej
za zadanie mieli wykonanie ciastek
bankietowych, złożenie tortu okolicznościowego oraz dekorację według własnego projektu.
Do udziału w pracach komisji oceniającej przyszłych cukierników zaproszeni zostali mistrzowie cukiernictwa: Anna Böhm – Piekarnia-Ciastkarnia „Kampa” w Lublińcu, Adam
Plaza – Cukiernia „Miś” w Strzebiniu i Jan Nowak – Zakład Cukierniczy w Koszęcinie.
Laureatami Międzyszkolnego Konkursu Cukierniczego zostali:
1. Justyna Cierpioł – Zespół Szkół

Zawodowych w Lublińcu
2. Justyna Grabowska – Zespół
Szkół Gastronomicznych im. M. Skłodowskiej – Curie w Częstochowie
3. Iwona Florek – Zespół Szkół
Zawodowych w Lublińcu
4. Mariola Kłosek – Zespół Szkół
Zawodowych w Lublińcu
5. Patrycja Myrcik – Zespół Szkół
Zawodowych w Lublińcu
W przygotowanie konkursu zaangażowanych było wielu nauczycieli i uczniów, którzy przygotowali konkurs od strony organizacyjnej,
gastronomicznej oraz plastycznej.
Szczególne podziękowania kierujemy do Haliny Hońcy, Katarzyny
Stemarowicz, Aleksandry Binek
oraz Adama Pietrygi.
Dyrektor Jolanta Kardas wyraziła nadzieję, że pierwsza edycja Międzyszkolnego Konkursu Cukierniczego dostarczyła wszystkim uczestnikom pozytywnych emocji, a w myśl
motta konkursu – „Wspomnienie
z dzieciństwa” – wszystkie wyroby
były słodkie i bajecznie kolorowe.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy na kolejną edycję
w przyszłym roku.
(red.)

Podziękowania za pomoc w zorganizowaniu Konkursu kierujemy do:
Państwa Hildegardy i Jana Kampa z Lublińca
Firmy Polmarkus Sp. z o.o. z Pyskowic
Firmy Zeelandia Sp. z o.o Oddział z Katowic
Pani Heleny Famuły z Kochanowic
Pana Wojciecha Pakuły z Lublińca
Organizatorzy Konkursu

„Już wkrótce nadejdzie pełnia czasu”
W kościele pw. św. Jana Nepomucena w Lisowicach
odbył się koncert „Już wkrótce nadejdzie pełnia czasu”
inaugurujący tegoroczne Dni Kultury Chrześcijańskiej
w Powiecie Lublinieckim.
– Mam nadzieję, iż dzisiejszy koncert
dostarczy Państwu głębokich przeżyć religijnych i pozwoli doświadczyć piękna i nadziei płynącej z pieśni sakralnych – mówił starosta –
Joachim Smyła, pomysłodawca
koncertów.
Program religijny wprowadzający
w atmosferę wielkopostną zapre-

zentowali artyści: Anna Płaczek,
Czesław Płaczek, Aneta Skiba
i Andrzej Skiba. W repertuarze
znalazły się pieśni pasyjne, teksty
Michaela Quoista oraz franciszkanina – ojca Huberta. Koncert będący
świadectwem żywej wiary pozwolił
publiczności na obcowanie z kulturą
chrześcijańską na wysokim poziomie

Powstanie kolejne boisko
W ramach projektu „Moje Boisko
– Orlik 2012” powstał już kompleks boisk przy Zespole Szkół Nr
1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu.
Oprócz samych boisk wyposażo-
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nych w sprzęt sportowy i budynki
sanitarno – szatniowe, utwardzono
teren w obrębie boiska i zainstalowano oświetlenie. Na budowę z budżetu powiatu przeznaczono ponad

i wzruszające doznania estetyczne.
Artyści wprowadzili publiczność
w nastrój ciepła i bliskości dzieląc
się sobą, swoją wrażliwością i sposobem odbierania świata. Koncert
inaugurujący Dni Kultury Chrześcijańskiej miał więc prawdziwie
profesjonalny charakter, pozostaje
tylko cieszyć się, że na naszym terenie podejmowane są tak inspirujące przedsięwzięcia dodające wiary i pozwalające z nadzieją spojrzeć
w przyszłość.
(KA)

720 tys. zł, pozostałą kwotę – 333
tys. zł sﬁnansował Urząd Marszałkowski i 333 tys. zł wpłynęło z puli Ministra Sportu.
W tym roku, w ramach tego samego projektu, powstanie kolejne boisko
przy Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu. Budowa ﬁnansowana będzie, podobnie jak
w poprzednim projekcie, przez Po-
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wiat Lubliniecki, Urząd Marszałkowski oraz Ministra Sportu. Program
przewiduje budowę boisk dostępnych dla dzieci i młodzieży z całego
powiatu lublinieckiego. Jest więc nadzieja, że boiska te staną się dla przyszłych sportowców miejscem wypoczynku, w którym zdrowo spożytkują swój wolny czas.
(KA)

Ziemia

Ich wypiekom trudno się oprzeć
Redakcja „Ziemi Lublinieckiej” miała
okazję gościć w piekarni „Kampa”
w związku z Międzyszkolnym
Konkursem Cukierniczym, którego
piekarnia była współorganizatorem.

Rozmowa z Karolem Kampą przybliżyła nam historię ﬁrmy i tajniki wypieku pyszności „od Kampy”.
AK: Znak ﬁrmowy „Kampa” kojarzy mi się z produktami cukierniczymi i wypiekami najwyższej jakości. Jaki jest zatem Wasz przepis na jakość?
Miło nam słyszeć taką opinię. Rzeczywiście, wysoka jakość wyrobów
jest naszym głównym celem. W codziennej pracy kierujemy się tym by
nasze ciasta i pieczywo, było przede
wszystkim zdrowe, smaczne i by cieszyło oczy.
Przepis na jakość jest prosty. Mając
recepturę trzeba się jej trzymać, nie
można stosować zamienników i ułatwień. Kupując nasze wyroby, mogą
być Państwo pewni, że zostały zrobione z najwyższej jakości surowców,
a technologia ich produkcji jest jak najbardziej tradycyjna. Chleby pieczemy na naturalnym kwasie, a do ciast
i torów używamy świeżego masła. To
widać odpowiada naszym klientom,

Ziemia

a najlepszym tego dowodem jest to,
że wracają następnego dnia.
AK: „Kampa” to ﬁrma rodzinna, z tradycjami. Proszę opowiedzieć naszym czytelnikom jak to
się wszystko zaczęło.
Wszystko zaczęło się w 1984 r. gdy
moi rodzice zakupili od swojej krewnej Otylii Płonka piekarnię na Steblowie. Dzięki pomocy dziadka nauczyli się fachu piekarza i wraz z nim rozpoczęli prowadzenie małego zakładu.
Lata osiemdziesiąte nie sprzyjały prowadzeniu prywatnej działalności, jednak ich pasja i ciężka praca sprawiały, że za chlebem ustawiały się długie
kolejki. Kilka lat później dziadek zmarł
i rodzice musieli zacząć radzić sobie
sami. Warto wspomnieć, że w tym
czasie piekliśmy jedynie jeden rodzaj
chleba, bułek i drożdżówki z marmoladą i makiem. Tata pracował z kilkoma piekarzami, a mama sprzedawała w sklepie.
W miarę upływu czasu i zmian gospodarczych zachodzących w naszym
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Jan Kampa – właściciel piekarni

kraju zaczęliśmy wprowadzać nowy
asortyment i wzbogacać park maszynowy. W starej piekarni robiło się coraz ciaśniej. W 2005 roku podjęliśmy decyzję o rozbudowie zakładu
i po dwóch latach budowy, w sierpniu 2007 roku przenieśliśmy się do
nowej części.
Tak, jak Pani wspomniała nasza ﬁrma
to ﬁrma rodzinna, każdy: mama, tata,
brat i ja jest w niej bezpośrednio zaangażowany. Muszę wspomnieć również
o tym, że „rodzinne” relacje wiążą nas
również z naszymi pracownikami. Są
to ludzie, bez których nie byłoby sukcesu naszej ﬁrmy, większość z załogi
jest z nami od wielu lat i nie można sobie wyobrazić piekarni Kampa bez ich
poświęcenia i zaangażowania.
AK: Odwiedzając Waszą piekarnię zdecydowanie mogę stwierdzić, że stawiacie na nowoczesność. Jak to się robi: tradycyjne
smaki przy pomocy nowoczesnych technologii?
Decydując się na budowę nowego
zakładu postanowiliśmy zrobić to według nowoczesnych standardów zarówno pod względem technologicznym jak i estetycznym. Mając na myśli
nowoczesność nie zawsze musi ozna-

czać to rezygnację z tradycyjnych form
produkcji pieczywa. Dobraliśmy takie
rozwiązania i urządzenia, które ułatwiałyby pracę w piekarni, a nie zastąpiły jej maszynami. Za przykład mogą
tutaj posłużyć silosy na mąkę, dzięki
którym piekarze nie muszą już szarpać ciężkich worków z oddalonego
o kilka metrów magazynu, a jedynie
zaprogramować w komputerze żądaną ilość i odczekać chwilę, a do dzieży z ciastem za pomocą systemu rur
zostanie doprowadzona mąka. Mimo,
iż musieliśmy pożegnać się ze starym
ceramicznym piecem, obecnie chleby wypiekane są na podobnych zasadach, także poprzez system zespolonych rurek, tak, jak miało to miejsce
100 lat temu. W naszym zakładzie
spełnione zostały również wszystkie
wymagania stawiane przez Unię Europejską, odnośnie systemu bezpieczeństwa produkcji HACCP.
Jesteśmy dumni, że udało nam się
uzyskać pożądany efekt i że teraz dzięki
dobrym warunkom możemy skoncentrować się jeszcze bardziej na wytwarzaniu dla Państwa codziennie świeżych, smacznych wypieków.
AK: Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Aneta Konieczny
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Przeprowadzenie elektronicznej
rekrutacji wymaga współpracy Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego, wszystkich gimnazjów z poszczególnych gmin powiatu, szkół ponadgimnazjalnych oraz ﬁrmy Vulcan
Sp. z o.o., która jest koordynatorem
przedsięwzięcia. System ten służyć
ma usprawnieniu procedury rekrutacji do szkół, a polega m.in. na monitorowaniu na bieżąco akcji przyjmowania uczniów do szkół. Rejestracja
kandydatów w systemie rozpoczyna
się 11 maja br. i trwać będzie do 16
czerwca br. Wszystkie formalności
kandydat może załatwić w swoim
gimnazjum. System przydziela kandydata do wybranej klasy w danej szkole zgodnie z indywidualną listą preferencji ucznia i wynikami osiągniętymi
w gimnazjum.
Dobry zawód i wysokie kwaliﬁkacje
to w dzisiejszych czasach podstawa

sukcesu. Solidne wykształcenie, które można zdobyć w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez
Powiat Lubliniecki, przygotuje absolwentów do podjęcia nauki na wymarzonym kierunku studiów i w przyszłości do podjęcia pracy zawodowej. Aby ułatwić zdobycie informacji
na temat możliwości kształcenia w naszym powiecie, Starostwo Powiatowe w Lublińcu udostępniło już po raz
trzeci „Informator dla gimnazjalistów
na rok szkolny 2009/2010” w formie
papierowej i elektronicznej na stronie
internetowej www.starostwo.lubliniec.gov.pl. Kandydaci do klas pierwszych znajdą tam wszelkie informacje na temat rekrutacji i kierunków
w poszczególnych szkołach.
Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2009/2010
jest bardzo bogata i zróżnicowana.
Ilość miejsc w szkołach ponadgim-
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Tegorocznych absolwentów gimnazjów czeka
w najbliższym czasie wybór szkoły, w której kształcić się
będą przez najbliższe lata. Już po raz piąty gimnazjaliści
będą mogli wybrać swoją dalszą drogę kształcenia
w jednej ze szkół funkcjonujących na terenie Powiatu
Lublinieckiego za pomocą systemu elektronicznego
naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych.
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Rusza elektroniczny
nabór do szkół
ponadgimnazjalnych
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ZESPÓL SZKÓŁ nr 1 im. ADAMA MICKIEWICZA
42-700 LUBLINIEC ul. SOBIESKIEGO 22
nr tel.: (034) 3511433, (034) 3562926
www.mickiewicz.net.pl
e-mail: lolubliniec@list.pl

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2009/2010
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza
• klasa matematyczno- informatyczna
• klasa matematyczno - przyrodnicza
• klasa humanistyczna
• klasa przyrodniczo-ekologiczna
• klasa humanistyczno – artystyczna
• klasa geograﬁczno-językowa
• klasa językowa
• klasa medyczno – sportowa
Technikum nr 1
• technik ekonomista
Nauczane języki obce: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski
Baza materialna szkoły składa się z: 22 pracowni przedmiotowych, biblioteki, czytelni
wyposażonej w komputery, dwóch pracowni komputerowych, pracowni języków obcych wyposażonej w komputery, nowoczesnej hali sportowej, sali gimnastycznej, sali treningowej, strzelnicy
sportowej, obserwatorium astronomicznego i boiska sportowego oraz
kompleksu „ORLIK 2012”. Szkoła posiada szerokopasmowy dostęp do Internetu (DSL).
Oferowane zajęcia pozalekcyjne: kółko astronomiczne, szkolne koło sportowe, kółko muzyczne, kółko strzeleckie, koło erystyczne, zajęcia z dziennikarstwa.

nazjalnych jest porównywalna z liczbą kandydatów z naszego powiatu,
tj. wynosi 1054. Obejmuje ona 33
oddziały w szkołach ponadgimnazjalnych naszego powiatu, w tym 15
w trzyletnich liceach ogólnokształcących, 2 w liceach proﬁlowanych, 9

w czteroletnich technikach i 7 w zasadniczych szkołach zawodowych.
Tak więc nie ma obaw o to, aby którykolwiek z absolwentów nie znalazł
miejsca w naszych szkołach.
SEKRETARZ POWIATU
Danuta Lampka

Wizyta studentów z Chin
Młodzież Zespołu Szkół
nr 1 im. Adama Mickiewicza
w Lublińcu miała okazję
uczestniczyć w warsztatach
prowadzonych przez
studentów z Chin.

Dayong Liu – studiujący ekonomię na Nankai University in Tianjin i Li Ding – student matematyki
na Central University of Finance and
Economic in Beijig prowadzili warsztaty poświęcone tematyce przedsiębiorczości, praw konsumenckich
w Unii Europejskiej oraz wrażliwości i otwartości kulturowej. Młodzież
zdobywała też wiedzę z zakresu strategii marketingowych i generowania
pomysłów biznesowych.
Wizyta chińskich studentów zrealizowana była w ramach projektu
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Enter Your Future w ramach współpracy Zespołu Szkół nr 1 i AIESEC
Polska.
– Ideą projektu jest szerzenie idei kreatywnej przedsiębiorczości oraz uczenie polskiej młodzieży tolerancji wobec
innych kultur i religii świata. Z założenia projekt Enter Your Future ma być
impulsem dla uczniów, który zachęci ich do bycia proaktywnym i wychodzenia z własną inicjatywą – tłumaczy Żaneta Cierpioł – nauczycielka j. angielskiego.
Danuta Lampka – sekretarz powiatu – zwraca uwagę, iż równie ważnym celem projektu jest umożliwienie
młodym ludziom kontaktu z innymi
kulturami i religiami. – To zrozumienie i poznanie nieznanego uczy tolerancji, a nie tylko mówienie o niej.
Wspólna zabawa, rozmowy, wymiana poglądów z praktykantami wpły-

wa na poszerzenie horyzontów, otwarcie na świat oraz pogłębianie wiedzy
młodzieży.
Uczniowie wysoko ocenili poziom
merytoryczny zajęć, dużą atrakcją
okazała się też możliwość poznania
kultury Dalekiego Wschodu.
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Studenci z Chin gościli również z
wykładami w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących.
(KA)

Ziemia

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu

Zespół Szkół im. św. Edyty Stein

ul. ks. płk J. Szymały 3
42-700 Lubliniec
tel. /fax: (0-34)351-14-31
www.zsot1.lubliniec.pl
e-mail: zsot1@poczta.onet.pl

Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
ul. Piłsudskiego 8, 42-700 Lubliniec
nr tel.: 0 34/351 03 60
www.szkolaedytystein.pl
e-mail: dyrektor@szkolaedytystein.pl

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

II Liceum Ogólnokształcące
• klasa ekonomiczno – językowa

Liceum Ogólnokształcące im. św. Edyty Stein KSW
• klasa informatyczno-językowa o rozszerzeniu z informatyki i wybranego języka obcego
• klasa geograﬁczno-językowa o rozszerzeniu z geograﬁi i wybranego języka obcego
• klasa artystyczna o rozszerzeniu z historii oraz z historii sztuki lub historii
muzyki do wyboru

Technikum nr 2
• technik informatyk
• technik budownictwa
• technik hotelarstwa
• technik handlowiec
• technik mechanik – specjalność obsługa
i naprawa pojazdów samochodowych
Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki, język rosyjski.
Oferowane zajęcia pozalekcyjne: zajęcia
sportowe, zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego ze szczególnym uwzględnieniem
języka zawodowego, kółko pierwszej pomocy przedmedycznej, kółko dziennikarstwa
radiowego, grupa wokalno-taneczna, grupa teatralna, dodatkowe zajęcia z matematyki
przygotowujące do matury, matematyka – zajęcia prowadzone przez wykładowców Politechniki Częstochowskiej, kółko erystyczne, konsultacje dla maturzystów.

Nauczane języki obce: język niemiecki, język angielski
Baza dydaktyczna szkoły: dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe,
2 pracownie komputerowe, biblioteka i Multimedialne Centrum Informacji, sala gimnastyczna,
Oferowane zajęcia pozalekcyjne: chór szkolny, kółko informatyczne, kółko teatralne,
kółko plastyczne i ceramiczne, kółko strzeleckie, SKS,
kurs szybownictwa „Podniebna szkoła” – uczestnicy
w ciągu roku zajęć teoretycznych i praktycznych zdobywają umiejętność pilotażu szybowca i przygotowują się do
uzyskania licencji pilota szybowca.

Szkoła posiada cztery nowoczesne pracownie komputerowe,
specjalistyczną pracownię językową, pracownie przedmiotowe i zawodowe wyposażone
w tablicę interaktywną, rzutniki
multimedialne i specjalistyczny
sprzęt do nauki zawodu.

Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych

ul. Klonowa 10
42-700 Lubliniec
tel.: 034 351 14 32
www.zsz.lubliniec.pl

ul. Grunwaldzka 48
42-700 Lubliniec
tel./fax (034) 3511436
http://medyk.lubliniec.internetdsl.pl
e-mail: medyklubliniec@wp.pl
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Technikum nr 3
• technik elektryk
• technik elektronik
• technik technologii żywności

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2009/2010
V Liceum Proﬁlowane
• proﬁl socjalny

Medyczno-Społeczna
Szkoła Policealna
Technik
• farmaceutyk
• technik masażysta
• ratownik medyczny
• technik usług kosmetycznych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2
• mechanik pojazdów samochodowych
• kucharz małej gastronomii
• sprzedawca
• oddział wielozawodowy (3 letni)
• oddział wielozawodowy (2 letni)
• piekarz-cukiernik
• elektryk-stolarz

Nauczane języki obce: język
angielski, język niemiecki

Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki.

Baza dydaktyczna szkoły: posiadamy doskonale wyposażone pracownie (medyczną,
informatyczną, masażu, che-

Szkoła posiada klasopracownie: gastronomiczną (3 stanowiska do egzaminów zawodowych przeprowadzanych przez
OKE), elektryczną, mechaniczną,
technologii drewna, 2 pracownie
komputerowe z nowoczesnymi
stanowiskami z dostępem do internetu, centrum multimedialne,
siłownię. W styczniu 2009r. zakończono budowę nowego boiska szkolnego o syntetycznej nawierzchni.

miczną), Centrum Multimedialne
oraz mnóstwo pomocy dydaktycznych związanych przede wszystkim
ze specyﬁką zawodu
Oferowane zajęcia pozalekcyjne:
kółko muzyczne, PCK, akupresury, chemiczne, informatyczne,
sportowe

Oferowane zajęcia pozalekcyjne: zajęcia sportowe: siatkówka i tenis stołowy, kółko gastronomiczne, kółko przedsiębiorczości, kółko literacko-ﬁlmowe, zajęcia fakultatywne
przygotowujące do egzaminów zewnętrznych.

Ziemia
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Spotkanie załogowe strażaków

szenia do odpowiednich służb (Policja, Pogotowie Ratunkowe).

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu
W siedzibie Starostwa
Powiatowego w Lublińcu
odbyło się spotkanie
załogowe strażaków
Komendy Powiatowej PSP
w Lublińcu.
Celem spotkania było podsumowanie
realizacji zadań krajowego systemu
ratowniczo – gaśniczego w powiecie
lublinieckim w roku 2008.
W spotkaniu uczestniczyli: zastępca
Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach bryg. mgr
inż. Jeremi Szczygłowski, wicestarosta – Tadeusz Konina, Komendant Powiatowy PSP w Lublińcu –
bryg. mgr inż. Michał Chrząstek
oraz strażacy KP PSP w Lublińcu.
Spotkanie rozpoczął Komendant
Powiatowy PSP, który przywitał
uczestników, a następnie przedstawił krótką informację o funkcjonowaniu w roku 2008 Krajowego Systemu
Ratowniczo- Gaśniczego w powiecie
lublinieckim wraz z krótką informacją o zamierzeniach i zadaniach, któ-
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re w tym zakresie będą realizowane
w roku 2009.
W dalszej części spotkania kierownicy komórek organizacyjnych KP
PSP omawiali realizację zadań wykonanych w 2008 roku oraz przedsta-

wili plan zamierzeń na rok 2009.
Za najważniejsze wydarzenie
w 2008 r. uznano udział strażaków
w akcji związanej z usuwaniem skutków trąby powietrznej. Poza tym
w 2008 r. zdał swoje obowiązki Komendant Powiatowy- bryg. Marian
Nocuń, a stanowisko Komendanta
Powiatowego objął bryg. Michał
Chrząstek.
Zwrócono uwagę, iż corocznie
wzrasta ilość interwencji straży po-

żarnej; w 2008 r. wyniosła już 1210,
w tym: pożary – 207, miejscowe zagrożenia – 945 i fałszywe alarmy –
58.
Największy procentowy udział interwencji zanotowano w Lublińcu
– 35%, najmniejszy w Boronowie
– 4%.
Zaprezentowano również wyposażenie sprzętowe Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Lublińcu, gdzie
za największą chlubę uznano samochód rozpoznawczo-ratowniczy Land
Rover.

Na zakończenie zaproszeni goście podziękowali za dotychczasową współpracę, jednocześnie składając deklarację kontynuacji podejmowanych działań na rzecz poprawy
ochrony przeciwpożarowej w naszym powiecie.

(KA)

Ziemia

Omówiono też zadania Zintegrowanego Centrum, którego otwarcie
pozwala na przyjmowanie zgłoszeń
z numeru alarmowego 112, a w razie potrzeby przekierowanie zgło-
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