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Zmartwychwstanie Pańskie jest czasem
odkrywania na nowo wartości życia, miłości i nadziei.
W tym szczególnym dniu pragniemy życzyć Państwu,
aby radość płynąca z przeżywania Wielkiej Nocy
umocniła w Nas wiarę i pozwoliła dostrzec
piękniejsze oblicze codzienności.
Przewodnicząca Rady Powiatu

Starosta Lubliniecki

Lidia Kucharczyk

Joachim Smyła

Uniwersytet
w Lublińcu

Uniwersytet Trzeciego Wieku 24 lutego br. gościł prof. Jana Miodka

Niebawem w III rok działalności wejdzie
lubliniecki Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Dwa lata temu, 11 marca 2008 r. Uniwersytet
zainaugurował działalność wykładem
znanego miejscowego historyka dr Macieja
Janika nt. ”Lubliniec w Europie”. dokończenie na str. 2

Jubileusz Ogrodników
Wicestarosta
Tadeusz Konina
wręczył pamiątkowe dyplomy
i puchary osobom
zasłużonym dla
rozwoju ogrodnictwa w naszym
regionie. więcej na str. 7
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Na drodze do sukcesu

Śląski Urząd Marszałkowski zdecydował, kto w tym roku szkolnym dostanie
stypendium w ramach unijnego projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”.
Na liście rankingowej znalazło się aż 9 uczniów i uczennic z naszego powiatu.
dokończenie na str. 3

Oferta edukacyjna dla absolwentów gimnazjów
na rok szkolny 2010/2011
W najbliższym czasie uczniowie gimnazjów
muszą wybrać szkołę ponadgimnazjalną, w której
we wrześniu podejmą dalszą naukę. Starostwo
Powiatowe w Lublińcu - we współpracy z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych - od wielu lat
realizuje projekt mający na celu umożliwienie
uczniom klas III gimnazjów uzyskanie pełnej wiedzy
na temat oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w powiecie lublinieckim.
dokończenie na str. 4

Danuta Lampka
Sekretarz Powiatu Lublinieckiego
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dokończenie ze str. 1

Uniwersytet w Lublińcu

Inicjatywa powołania takiej instytucji pojawiła się pół roku
wcześniej i była odpowiedzią na potrzebę zaktywizowania
środowiska ludzi w tzw. wieku dojrzałym, którzy bardzo często po
przejściu na emeryturę, odczuwają silny syndrom odrzucenia,
marginalizacji, zatracania sensu życia, samotności i alienacji.
Społeczeństwo współczesne, w którym ludzie pochłonięci ciągłą
gonitwą za pieniądzem, sukcesem zawodowym, uwikłani
w nieustającą konkurencję, zapominają, że pośród nich żyją ludzie
starsi, często samotni i nieszczęśliwi, odrzuceni i zapomniani.
Wielu z nich nie może i nie chce uczestniczyć w takim tempie
życia. Jednocześnie ludzie ci są pełni inicjatywy, pasji i potrzeb.
Oni mają prawo żyć pełnią życia, spełniając swoje aspiracje
i pragnienia. Wiek emerytalny nie musi być wiekiem smutnym.
Może być okresem w życiu pięknym i godnym. Można w tym
wieku żyć aktywnie i twórczo, można wciąż rozwijać się
intelektualnie i utrzymywać dobrą kondycję fizyczną. Można
wciąż uczyć się języków, komputera, gromadzić i systematyzować
wiedzę, poznawać świat i Polskę, można konserwować zdrowie
i kondycję fizyczną ,uczestnicząc w zajęciach sportowych
i rekreacyjnych. Można w końcu rozbudowywać ciągle swój
światopogląd i doskonalić swój stosunek do przyrody, ludzi
i samego siebie.
Świat obecny (zwłaszcza dotyczy to krajów na dorobku), jest
„zaprogramowany” głównie dla ludzi młodszych. „Wyścig
szczurów”, tempo przemian technologicznych, społecznych
i kulturowych, kult konsumpcji, inwazja reklam, rozbudzanie
potrzeb ludzkich, by produkować bez końca w poszukiwaniu
zysków, gdzie wszystko (lub prawie wszystko) jest na sprzedaż,
także zasady i normy, gdzie media wchodzą wszędzie, a świat
wirtualny miesza się ze światem rzeczywistym - to opis
współczesności, za którą nie nadąża wielu młodych. Natomiast
wśród osób w tzw. trzecim wieku czyni prawdziwe spustoszenie.
To efekt dzikiego i brutalnego kapitalizmu, rozumianego
wyłącznie jako pogoń za pieniądzem i zyskiem, gdzie zapomina się
o człowieku, gdzie brak solidarności prawdziwie ludzkiej,
powoduje, że wielu nie wytrzymuje. Plagą dzisiejszych czasów są
depresje psychiczne, zatracenie sensu życia i „samotność
w tłumie”. Następuje erozja więzi rodzinnych.
W miejsce tradycyjnych wartości w rodzinach wielopokoleniowych, gdzie ludzie starsi cieszyli się szacunkiem u dzieci
i wnuków, gdzie przy stole zasiadali na honorowym miejscu,
weszły zjawiska nowe, o których wspomniałem wyżej. Skromne
wymiary rent i emerytur, a często konieczność dzielenia się nimi
z dziećmi sprawiają, że grupa społeczna emerytów i rencistów
należy do najbardziej spauperyzowanych grup w Polsce.
Sytuacja ludzi starszych stanowi poważne wyzwanie dla władz
państwowych (które nie potrafią lub nie chcą wprowadzić
rozwiązań systemowych). Stanowi też wyzwanie dla społeczeństwa
obywatelskiego, które, poprzez stowarzyszenia, fundacje i inne
organizacje pozarządowe może sprawić, że sytuacja ludzi w tzw.
III wieku będzie się poprawiać.
Utworzenie w Lublińcu Uniwersytetu Trzeciego Wieku to
odpowiedź na w/w wyzwania. To próba samoorganizacji ludzi
starszych, by samemu „wziąć się za bary” z problemami wieku
dojrzałego. To próba stworzenia instytucji, która odpowie na
potrzeby środowiska. Daje ona możność, nie tylko uczestnictwa
w licznych formach zajęć edukacyjnych, naukowych, rekreacyjnych, sportowych i turystycznych, ale również daje możność
ich współtworzenia i organizowania. Daje lek na samotność
i nudę. Ten lek to aktywność, to przynależność do grupy, to
akceptacja grupy, to możliwość realizacji swych potrzeb
i pragnień.
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Pomysł utworzenia w Lublińcu Uniwersytetu Trzeciego Wieku
zrodził się w głowie emerytowanego artysty – tancerza zespołu
„Śląsk” Benedykta Majera. Pomysłem tym zaraził emerytowanego pułkownika policji Romana Szafrańca i przechodzącego
na emeryturę nauczyciela wychowania fizycznego i filozofii
Marka Jeremicza. Po wielokrotnych spotkaniach we troje
i dyskusjach powołano Komitet Założycielski, do którego zaproszono również emerytowaną nauczycielkę Marię Dzierżawską.
Pierwsze wykłady i zajęcia rozpoczęły się w marcu 2008r. mimo, że
formalnie Stowarzyszenie Trzeciego Wieku zostało zarejestrowane przez Krajowy Rejestr Sądowy dopiero 01 lipca 2008r.
W dniu 06 października 2008r. odbyło się I Walne Zebranie
Członków, na którym wybrano statutowe władze Stowarzyszenia.
Obecnie Stowarzyszeniem kieruje Zarząd w osobach:
Szafraniec Roman
- Prezes
Majer Benedykt
- V-ce Prezes
Wodara Zofia
- Sekretarz
Dzierżawska Maria
- Skarbnik
Foks Katarzyna
- Członek Zarządu
Jeremicz Marek
- Członek Zarządu
Suwary-Hebda Teresa - Członek Zarządu –Rzecznik Prasowy
W Komisji Rewizyjnej zasiadają :
Dłubała Irena
- Przewodnicząca
Jakubowska Joanna
- Członek
Knobloch Jolanta
- Członek
c.d. w następnym numerze

Uniwersytet Trzeciego Wieku jest organizatorem licznych wycieczek naukowo-turystycznych
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Na drodze do sukcesu

Wśród stypendystów nie brakuje uczestników ogólnopolskich
i wojewódzkich olimpiad matematycznych, chemicznych czy
geograficznych. Bo to właśnie przedmioty ścisłe są w centrum
zainteresowania Urzędu Marszałkowskiego. Stąd też minimalna
średnia ocen, jaką stypendyści muszą osiągnąć z trzech wybranych
przez siebie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
i technicznych (5,00) różni się od progu dotyczącego pozostałych
przedmiotów (4,25).
- Nasi stypendyści to uczniowie i uczennice gimnazjów i szkół średnich
z całego powiatu, natomiast aż czwórka z nich to podopieczni
lublinieckiego Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu.
Co ciekawe, niektórzy stypendyści osiągali średnią z trzech wybranych
przedmiotów 6,00 – zauważa Danuta Lampka, sekretarz Powiatu
Lublinieckiego.
Stypendium w wysokości 7.200 zł (600 zł na miesiąc) zostanie
przeznaczone na cele edukacyjne, m.in. korepetycje na wyższych
uczelniach, wyjazdy do obserwatorium astronomicznego czy na
giełdy minerałów.
- Polska gospodarka potrzebuje specjalistów z zakresu nauk ścisłych. Im
szybciej umożliwimy młodym ludziom zdobywanie specjalistycznej
wiedzy, tym lepiej wyjdą oni na tym w przyszłości – mówi sekretarz
Powiatu Lublinieckiego.

Podczas uroczystego spotkania w Starostwie Powiatowym
w Lublińcu,sekretarz Powiatu Danuta Lampka wręczyła
zawiadomienia o przyznaniu stypendium następującym osobom
(kolejność alfabetyczna):
1) Agnieszka Brewka – Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Medycznych w Lublińcu – kl.III
2) Jarosław Czudaj – Zespół Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza
w Lublińcu – kl.III
3) Dawid Hernik – Gimnazjum nr 1 w Lublińcu – kl.III
4) Katarzyna Spik – Publiczne Gimnazjum w Łagiewnikach
Wielkich – kl.III
5) Angelika Stellmach - Zespół Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza
w Lublińcu – kl.II
6) Natalia Ślimok – Gimnazjum nr 2 w Strzebiniu – kl.III
7) Paulina Ślimok - Gimnazjum nr 2 w Strzebiniu –kl. III
8) Damian Trzensisko - Zespół Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza
w Lublińcu – kl.I
9) Mateusz Wąsik - Zespół Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza
w Lublińcu – kl.III
(ŁW)

Wyróżnienie dla naszych radnych
Wśród laureatów, zorganizowanego przez Wydawnictwo
Regiony i Stowarzyszenie Dziennikarzy RP, Konkursu
Samorządowiec Roku 2009 znaleźli się dwaj radni Rady
Powiatu Lublinieckiego: Krzysztof Gruca i Roman Kurzac.
W skład kapituły weszli m.in. poseł Kazimierz Zarzycki,
prof. Marek Barański i red. Marcin Twaróg. Kapituła oceniała
szczególnie ważne inicjatywy i dokonania w zakresie tworzenia
społeczeństwa obywatelskiego.
Konkurs miał na celu wyłonienie najlepszych działaczy

samorządowych w poszczególnych miastach i powiatach
województwa śląskiego. Pod uwagę były brane opinie mieszkańców, organizacji, stowarzyszeń itp. Oceniany był wkład i dokonania w rozwoju miasta czy powiatu, postawa moralno-etyczna,
zaangażowanie w prace samorządu oraz otwartość na problemy
swoich wyborców. Zorganizowany konkurs pokazał, iż Panowie
stanęli na wysokości zadania, zdołali pokonać licznych
konkurentów, czego wynikiem było przyznanie im na uroczystej
Gali Laureatów, wyróżnień i wręczenie statuetek.
(KA)

Krzysztof Gruca – radny Rady Powiatu
Lublinieckiego, przewodniczący Komisji
Zdrowia i Polityki Społecznej, lekarz,
właściciel NZOZ w Kochanowicach.

Roman Kurzac - radny Rady Powiatu
Lublinieckiego, przewodniczący Komisji
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
członek Komisji Rewizyjnej, kierownik
sprzedaży w PROVIMI Polska Sp. z.o.o.
region w Tworogu.

Koncert w hołdzie miłości
Owacjami na stojąco zakończył się
koncert „Kochać i być kochanym, to
największe szczęście istnienia” zorganizowany przez lublinieckie Starostwo
w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Olszynie.
Program koncertu nawiązywał do
różnych aspektów miłości, tej naszej –
ziemskiej i tej miłości „przez duże M” –
Boskiej. Publiczność miała okazję wysłuchać m.in. pieśni: „Powiedz ludziom, że
kocham ich”, „Warto dla jednej miłości
żyć”, oraz fragmentów encykliki Ojca
Świętego Benedykta XVI „Caritas in
veritate” (Miłość w prawdzie).
(KA)
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Oferta edukacyjna dla absolwentów

dokończenie ze str. 1

W ofercie, którą przygotowaliśmy na zbliżający się rok szkolny
2010/2011, wzięliśmy pod uwagę oczekiwania gimnazjalistów,
które zostały wyrażone w ankiecie przeprowadzonej w gimnazjach w klasach III, w grudniu ubiegłego roku. Mam nadzieję, że
bogata oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych naszego
powiatu sprosta ambitnym oczekiwaniom młodych ludzi i w pełni
pozwoli na rozwój ich zdolności i umiejętności.
Planowane jest utworzenie 32 oddziałów klas I – w tym 12 klas
liceum ogólnokształcącego (360 miejsc), 2 klas liceum profilowanego (60 miejsc), 13 klas technikum (390 miejsc) i 5 klas
zasadniczej szkoły zawodowej (150 miejsc).
Oddziały ujęte w planie naboru będą tworzone pod warunkiem
zgłoszenia się wystarczającej liczby chętnych. Kandydaci będą
mogli skorygować swój wybór w dniach określonych
w harmonogramie działań gimnazjalisty.
Tegoroczna oferta, jak co roku, wprowadza kilka nowych
kierunków kształcenia zawodowego:
- technik obsługi turystycznej (w Zespole Szkół Nr 1
im. A.Mickiewicza),
- technik architektury krajobrazu (w Zespole Szkół
Ogólnokształcąco-Technicznych),
- technik organizacji usług gastronomicznych i technik
mechatronik (w Zespole Szkół Zawodowych).
Już od stycznia br. szkoły ponadgimnazjalne rozpoczęły działania
promocyjne, w ramach których - we wszystkich gimnazjach
powiatu lublinieckiego - goszczą przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych, zachęcając do wyboru swoich szkół. Szkoły
w ramach promocji kierunków kształcenia przygotowały ciekawe
prezentacje.
W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, nabór do szkół
ponadgimnazjalnych w Powiecie Lublinieckim zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem komputerowego systemu wspomagającego rekrutację, do którego przystąpiły wszystkie szkoły
gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenu powiatu. System zbiera
dane o kandydatach do szkół ponadgimnazjalnych w centralnej
bazie danych, a następnie w bardzo krótkim czasie wyznacza
jednoznaczny przydział uczniów do poszczególnych oddziałów
w szkołach. Przydział uzależniony jest od liczby punktów, które
kandydat zdobył w procesie rekrutacji oraz określonej przez niego
listy preferowanych oddziałów (klas).
Dzięki tej formie, korzyści odnoszą wszyscy uczestniczący
w procesie rekrutacji: gimnazja otrzymują dane o losach swoich
kandydatów, szkoły ponadgimnazjalne - kompletne listy przyjętych wraz z niezbędnymi danymi osobowymi, gimnazjaliści,
mają stały dostęp do aktualnej oferty szkół oraz natychmiastową
informację o wynikach naboru.
Nabór do klas pierwszych młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów rozpoczyna się 10 maja 2010 r. Młodzież
będzie wprowadzać podanie przez Internet, a dokumenty trzeba
dostarczyć tylko do tzw. szkoły pierwszego wyboru, czyli do tej, do
której uczeń najbardziej chce uczęszczać i którą zaznaczył jako
pierwszą w systemie. Jak co roku wybrać można maksymalnie trzy
szkoły, ale za to wszystkie klasy, które w nich są. Szkoły i klasy
młodzież będzie wybierać po zalogowaniu się do systemu.
Szczegółowe informacje dotyczące oferty edukacyjnej oraz naboru
można uzyskać bezpośrednio w szkołach ponadgimnazjalnych,
na stronach internetowych szkół oraz na stronie internetowej
www.info-gim.pl lub poprzez stronę Starostwa Powiatowego
w Lublińcu
http://lubliniec.starostwo.gov.pl/
(klikając
w zakładkę rekrutacja), która zostanie uruchomiona na początku
kwietnia. Natomiast od 12 kwietnia br. kandydaci do szkół
ponadgimnazjalnych będą mogli korzystać z serwisu systemu
Nabór Optivum 2010 pod adresem http://slaskie.edu.com.pl.
Na tej stronie gimnazjaliści będą mogli znaleźć wszystkie
niezbędne informacje związane z rekrutacją i przeglądać
elektroniczny informator.
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Z myślą o gimnazjalistach z naszego powiatu organizowane są
po raz 13-ty Targi Edukacyjne, które odbędą się w dniach 15–16
kwietnia br., tym razem w Zespole Szkół OgólnokształcącoTechnicznych w Lublińcu. Celem targów jest wyposażenie
młodzieży gimnazjalnej w pełną informację o możliwościach
dalszego kształcenia na terenie powiatu oraz wsparcie w efektywnym zaplanowaniu kariery zawodowej. Dla szkół ponadgimnazjalnych jest to niepowtarzalna okazja zaprezentowania się od jak
najlepszej strony i dotarcia ze swoją ofertą edukacyjną do
wszystkich uczniów klas trzecich gimnazjum z całego powiatu
lublinieckiego. Z myślą o nich przygotowano ulotki, foldery,
z których można będzie dowiedzieć się wszystkiego o profilu
szkoły, oferowanych przez nią kierunkach i specjalnościach.
Każdy gimnazjalista otrzyma „Informator” o pełnej ofercie
edukacyjnej na terenie powiatu lublinieckiego przygotowany
przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.
W Targach uczestniczyć będzie także Publiczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu na co dzień współpracująca z młodzieżą i wspomagająca ją. Uczniowie poszukujący
jeszcze swojego miejsca zawodowego, zgodnie z własnymi
predyspozycjami i zainteresowaniami, będą mogli skorzystać
z fachowej pomocy doradców zawodowych, pedagogów
i psychologów.
Tradycją stało się również organizowanie Dni Otwartych.
Tegoroczna edycja adresowana jest do uczniów oraz rodziców,
którzy chcą usystematyzować swoją wiedzę odnośnie oferty
edukacyjnej lublinieckich szkół ponadgimnazjalnych. Młodzież
może odwiedzać szkoły pod opieką nauczyciela lub rodzica 7 maja
2010 r. w godzinach: 10.00 – 17.00. Każda szkoła gimnazjalna
otrzyma multimedialną prezentację dotyczącą wszystkich szkół
ponadgimnazjalnych.
O jedno gimnazjaliści mogą być spokojni, na każdego z nich
czeka miejsce w szkołach ponadgimnazjalnych funkcjonujących
na terenie Powiatu Lublinieckiego. To w jakiej szkole
gimnazjalista rozpocznie naukę we wrześniu, zależy tylko
i wyłącznie od efektów jego nauki i aktywności w gimnazjum.
Życzę zatem gimnazjalistom powodzenia w nauce i na egzaminie
gimnazjalnym.
Danuta Lampka
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gimnazjów na rok szkolny 2010/2011

Zespół Szkół
Ogólnokształcących
i Medycznych
W Lublińcu

Zespół Szkół Zawodowych
ul. Klonowa 10
42-700 Lubliniec
tel.: 034 351 14 32
www.zsz.lubliniec.pl
zsz@zszlubliniec.pl
zsot2@interia.pl

UL. GRUNWALDZKA 48
42-700 LUBLINIEC
TEL. (034) 351-14-36
e-mail: medyklubliniec@wp.pl
http://medyk.lubliniec.internetdsl.pl

Kształcenie zawodowe na każdym poziomie umożliwia dostosowanie i przekwalifikowanie
zgodnie z wymogami rynku pracy. Szkoła została przekształcona w szkołę szerokoprofilowaną.
Stale unowocześnia bazę dydaktyczną. Zapewnia bezpieczeństwo uczniom między innymi
poprzez monitoring (system kamer), a także współpracę z instytucjami pomagającymi
w organizacji programów profilaktycznych.
Szkoła umożliwia uczniom uczestniczenie w warsztatach fryzjerskich, cukierniczych i piekarskich.
W ramach nauki zawodu w klasie mechanik pojazdów samochodowych uczniowie biorą udział w
bezpłatnym kursie prawa jazdy kategorii B.
Oferta na rok szkolny 2010/2011
Technikum nr 3
Technik elektryk
Technik elektronik
Technik technologii żywności
Technik mechatronik
Technik organizacji usług gastronomicznych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2
Mechanik pojazdów samochodowych
Kucharz małej gastronomii
Sprzedawca
Oddział wielozawodowy (3 letni)
Oddział wielozawodowy (2 letni)
Oddział dwuzawodowy - piekarz-cukiernik
Oddział dwuzawodowy - elektryk-stolarz

Technikum Uzupełniające Nr 2 dla Dorosłych
(3-letni cykl kształcenia – forma stacjonarna)
Technik technologii drewna
Technik elektryk
Technik technologii żywności
Technik mechanik
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
(2-letni cykl kształcenia – forma zaoczna).
Opracowała: Katarzyna Stemarowicz
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KIERUNKI KSZTAŁCENIA W NASZEJ SZKOLE:
V LICEUM PROFILOWANE
- PROFIL SOCJALNY

-

MEDYCZNO-SPOŁECZNA SZKOŁA POLICEALNA
TECHNIK FARMACEUTYCZNY -2 lata
RATOWNIK MEDYCZNY – 2 lata
TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH – 2 lata

o
o
o
-

SZKOŁA POLICEALNA NR 1 DLA DOROSŁYCH
TECHNIK BHP (zaocznie 1,5 roku)
OPIEKUN MEDYCZNY (zaocznie 1 rok)
OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA – (zaocznie, 1 rok)
ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – (zaocznie, 1 rok)
TECHNIK PRAC BIUROWYCH – (zaocznie, 2 lata)
OPIEKUNKA DZIECIĘCA – (2 lata)
TECHNIK MASAŻYSTA – (2 lata)

Młodzież szkoły z uwagi na charakter kształcenia,
bardzo aktywnie uczestniczy w życiu szkolnym, jak
i poza szkolnym. Jest inicjatorem i współorganizatorem
wielu imprez i uroczystości.
Młodzież z własnej inicjatywy założyła wolontariat
i sprawuje opiekę nad dziećmi z DPS „Zameczek”.
W naszej szkole zapewniamy: bezpłatną naukę na wszystkich kierunkach, ciepłą
i przyjazną atmosferę, bezpieczeństwo, rozwijanie zainteresowań, wykwalifikowanych nauczycieli oraz odpowiednio wyposażone pracownie dydaktyczne.
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Zmiany w przepisach
dotyczących paszportów
W styczniu br. uległy zmianie przepisy dotyczące paszportów.
Podstawowe zmiany dotyczą:
- rezygnacji z obowiązku obecności osoby małoletniej, która nie
ukończyła 5 roku życia przy składaniu dla niej wniosku o wydanie
paszportu tymczasowego,
- ograniczenia okresu ważności paszportu wydawanego na żądanie
rodziców małoletniemu, który nie ukończył 5 lat, do 12 miesięcy od daty
jego wydania w związku z dużą dynamiką zmian danych biometrycznych
osób w tym wieku; paszporty wydane przed 19 lutym 2010 r. małoletnim,
którzy nie ukończyli 5 lat zachowają ważność do czasu upływu terminów
w nich określonych,
- rezygnacji z obowiązku obecności osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej całkowicie przy odbiorze dla nich dokumentów paszportowych;
odbioru dokumentu paszportowego może dokonać jeden z rodziców lub
ustanowionych przez sąd opiekunów,
- wprowadzenia przepisu, zgodnie z którym dokument paszportowy
zawierający dane, które uległy zmianie lub zostały sprostowane, a więc nie
poświadczający tożsamości osoby w nim wskazanej, traci ważność - zostaje
wyeliminowany z obiegu prawnego,

Trąba powietrzna
i architekci krajobrazu
Duże zniszczenia po trąbie powietrznej w nadleśnictwach
Koszęcin i Herby przypominają nam nadal o szkodach i niebezpieczeństwie, jakie niosą ze sobą takie zjawiska pogodowe.
Działania prewencyjne są bardzo trudne, ponieważ zjawisko trąb
powietrznych nie jest do końca znane. Warto się więc zastanowić
czy istnieje możliwość zagospodarowania zniszczonej przestrzeni
tak, by w przyszłości zminimalizować lub wykluczyć szkody
poniesione w wyniku działania żywiołu.
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - wraz z firmą
Alternatywny Krajobraz - wyszli z inicjatywą zorganizowania
warsztatów poświęconych tej tematyce. Pomysłem zainteresowały
się też lokalne władze. W organizację projektu włączyło się
Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta w Lublińcu i Nadleśnictwo
Koszęcin.
Alternatywny Krajobraz jest firmą, która na terenie powiatu
lublinieckiego działa od roku. Na swoim koncie ma już wiele
ciekawych projektów z zakresu projektowania terenów zieleni
publicznej oraz ogrodów. Obecnie przy współpracy z innymi
architektami krajobrazu rozpoczęła prace nad zorganizowaniem
warsztatów poświęconych tematyce trąb powietrznych na terenie
Ziemi Lublinieckiej.
Projekt ten skierowany jest do
studentów kierunku architektura krajobrazu oraz mieszkańców powiatu
lublinieckiego. Warsztaty odbędą się
w drugiej połowie sierpnia 2010 roku
na terenie powiatu. W najbliższym
czasie zostanie ogłoszony konkurs na
najlepsze fotografie ukazujące skutki
przejścia trąby powietrznej. W trakcie
trwania warsztatów będzie również
zorganizowana wystawa fotografii.
Będziemy Państwa regularnie
informować o stanie realizacji tego
projektu.
(AG)
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- wyeliminowania możliwości wydania paszportu tymczasowego w kraju
z przyczyn określonych jako "potrzeba pilnego wyjazdu za granicę",
- doprecyzowania sposobu zgłaszania utraty lub zniszczenia dokumentu
paszportowego: osoba, która utraciła dokument paszportowy lub której
dokument paszportowy uległ zniszczeniu, jest obowiązana zawiadomić
o tym organ paszportowy, który dokument wydał, lub organ paszportowy
właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby,
- uzupełnienia właściwości miejscowej organów paszportowych
I instancji: utrzymując jako zasadę, że organem właściwym do wydania
paszportu jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego
osoby ubiegającej się o paszport, dodano określenie, że w razie braku
takiego miejsca, w przypadku wymeldowania osoby i braku miejsca
stałego pobytu, właściwym organem jest wojewoda według ostatniego
miejsca stałego pobytu,
- rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do wniesienia ulgowej opłaty
paszportowej o osoby małoletnie do czasu podjęcia ustawowo
określonego obowiązku szkolnego, przy takiej redakcji przepisu ulgowa
opłata paszportowa przysługuje wszystkim osobom małoletnim nie
będącym uczniami.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy
prac młodego fotografa,
lublińczanina, Zbyszka Rodewalda
„Ziemia Lubliniecka
– moje miejsce, mój świat”.
Wystawę można oglądać
w Domu Pracy Twórczej
w siedzibie ZPiT „Śląsk”
od 22 marca
od poniedziałku do piątku
w godz. 9:00 – 15:00.

Cennik modułów reklamowychw 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
Szczegółowe informacje można uzyskać
10 cm / 14 cm - 117 zł netto +VAT
pod numerem telefonu (0-34) 35-10 500, w. 601
24 cm / 15,5 cm - (pół strony) - 156 zł netto + VAT
24 cm / 32,5 cm - (cała strona) - 234 zł netto + VAT

Ziemia

nr 2/2010

STOP nietrzeźwym
Prowadzone kampanie społeczne i liczne apele o zachowanie trzeźwości podczas jazdy samochodem zdają się nie
trafiać do części mieszkańców naszego powiatu. Tylko w pierwszych dwóch miesiącach tego roku policjanci zatrzymali już
32 nietrzeźwych kierujących.
„ Piłeś - nie jedź” to zasada o której zapominają kierowcy.
Wypicie kilku kieliszków wódki, małego piwa lub lampki wina nie
stanowi przeszkody do siadania za kierownicą samochodu lub na
rower.
Prowadzący „ na podwójnym gazie” lekceważą problem lub nie
zdają sobie sprawy, że stanowią ogromne zagrożenie zarówno dla
siebie, jak i innych uczestników ruchu. Za przykład takiego

Wszystkim mieszkańcom
naszego powiatu,
życzenia zdrowych,
pełnych rodzinnego ciepła
i radości Świąt Wielkanocnych
składa
Komendant Powiatowy Policji
i policjanci z KPP Lubliniec

bezmyślnego, nieodpowiedzialnego zachowania możemy wskazać kolizję, do której doszło w dniu 10 marca 2010 r. w Herbach,
gdzie zderzył się Fiat Seicento i Opel Astra. Okazało się, że jeden
z kierowców w przeszłości był już karany za kierowanie pod
wpływem alkoholu, posiadał zakaz prowadzenia pojazdów i tego
dnia także był nietrzeźwy. Przeprowadzone badanie wykazało
u niego niecałe 2 promile alkoholu. Na szczęście w wymienionym
przypadku nikt nie został ranny i skończyło się tylko na stratach
finansowych związanych z naprawą uszkodzonych samochodów.
W tym roku doszło już jednak do dwóch poważnych wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących, w których
zostały ranne osoby.
Mając na celu wyeliminowanie podobnych sytuacji i ograniczenie
ilości nietrzeźwych kierujących, lublinieccy policjanci na drogach
naszego powiatu prowadzą działania „ Alkohol i narkotyki”.
Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego lublinieckiej
komendy systematycznie przeprowadzają kontrole i poddają
badaniom na zawartość alkoholu i narkotyków kierujących
pojazdami. Musimy zdawać sobie sprawę, że podejmowane
działania nie wyeliminują całkowicie nieodpowiedzialnych,
pijanych kierowców ale z całą pewnością ograniczą ryzyko
wypadków i zwiększą bezpieczeństwo na naszych drogach.
(red.)

Jubileusz
Związku Ogrodników
Ziemi Lublinieckiej
Związek Ogrodników Ziemi Lublinieckiej, 4 marca br.
obchodził jubileusz 25- lecia istnienia. Z tej okazji w Starostwie
Powiatowym odbyła się uroczystość, podczas której wicestarosta
lubliniecki Tadeusz Konina i prezes Związku Marian Gosecki
wręczyli osobom zasłużonym dla rozwoju ogrodnictwa w naszym
regionie, pamiątkowe dyplomy i puchary. Wśród wyróżnionych
znaleźli się: Feliks Walczak, Jan Krzywański, Jan Mzyk, Jan
Czekała, Gerhard Farys, Edward Widuch, Józef Skiba, Marian
Nyk, Józef Nocoń, Karol Chmiel, Bronisław Zieliński, Jan Hadzik
i Alojzy Loręczyk.
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Klub PTTK „Turystyka”
zaprasza
na co miesięczne spotkania
sympatyków turystyki i
krajoznawstwa
do „Galerii Pod Glinianym Aniołem”
w Domu Kultury w Lublińcu
w ostatni poniedziałek miesiąca (godz. 16:00),
gdzie będzie można podzielić się wrażeniami
z ciekawych wyjazdów
oraz przedstawić propozycję dalszych wojaży.
Plan na I półrocze 2010: 29 marzec, 26 kwiecień, 31 maj, 28 czerwiec
lipiec i sierpień – przerwa wakacyjna
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