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BUDŻET U'2BWALONY
I

Na ostatniej Sesji Rady Powiatu
Lublinieckiego podjęto uchwałę w spra
wie przyjęcia budżetu Powiatu Lubli
nieckiego na rok 2003 r.
Rada uchwaliła dochody budżetu powiatu w
wysokości 40 490 573 zł, natomiast wydatki
w kwocie 41 127 573 zł., niedobór planuje
si• ,okryć z zaciągniętego kredytu
,tatuI
•
pn.._.,,encyJnego.
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a Rolnictwo I lowi,ectwo

ROLNICY
PROTESTUJĄ
Luty w całym kraju był miesiącem
protestów rolników, organizowanych
przez Związek Zawodowy Rolnictwa
Samoobrona. Demonstracje i blokady
dróg nie ominęły również regionu
Lublińca, gdzie rolnicy blokowa)j skrzy
żowanie w Lubecku. Kilkudziesię
cioosobowa grupa rolników spacerowała po
przejściu dla pieszych, samo chody
przepuszczane były co kwadrans. Protesty
kor-"� uowano przed siedzibą Starostwa
Po�owego w Lublińcu. Na liście postu
latów, których zrealizowania domagali się
rolnicy, znalazły się m.in.: uruchomienie
interwencyjnego skupu żywca wieprzowego
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Sposób .EJOT-u na .sukces
„Jeden procent natchnienia, 99 procent wytężonej pracy" tak Thomas A. Edison
wyjaśniał sekret swoich wynalazków.
Zdanie to równie trafnie opisuje drogę firmy EJOT Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. do spekta
kularnych wyników, które niewątpliwie można nazwać sukcesem. Sukces ten został szczegó
łowo zaplanowany, a później wdrażany z chirurgiczną precyzją, przy bezkompromisowym
myśleniu o jakości produktów i skrupulatnym postępowaniu, dotyczącym ochrony środowiska.

w Zakład ach Mięsnych Lubliniec,
przywrócenie opłacalnych cen płodów
rolnych, wprowadzenie w życie ustawy o
biopaliwach i uruchomienie między
gminnych ubojni i mogielników. c • s.ro11a
d t
2
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BUDŻET UCHWALONY dokończenie ze str.I
DOCHODY

Ogólną kwotę dochodów w 45,8% tworzą
subwencje, 29,6% stanowią dotacje na
zadania własne, dochody własne to 13%
ogólnej kwoty dochodów, a dotacje na
zadania zlecone to 10,4% tej kwoty. Udziały
powiatu w podatku dochodowym od osób
fizycznych stanowią 1,2% zaplanowanej
kwoty dochodów. Dotacje na zadania
własne dotyczą realizacji zadań związanych
z leśnictwem, transportem, opieką
społeczną, oświatą oraz edukacyjną opieką
wychowawczą. Zadania zlecone obejmują
realizację zadań z zakresu rolnictwa i
łowiectwa, gospodarki mieszkaniowej,
działalności ush1gowej, ochrony zdrowia,
opieki społecznej, bezpieczeństwa
publicznego.

WYDATKI

W oga ng k wxi e "»'da kó v.( 41127 573:a)
- 36 897 202 zł to wydatki na zadania własne
(to m.in. zadania oświatowe i zadanja z
zakresu opieb społecznej), pozostała kwota
4 230 371 to wydatki na zadania zlecone.
Znaczna część budżet u µ-zeznaczona
zstanie na opiekę społeczną (14 102 590 zł)
i na oświatę (I I 177 691 zł).
W ramach wydatków inwestycyjnych w
2003 r. i w latach następnych planuje się:
* przebudowę i termomodernizację bu
dynków w Zespole Ośrodków Spec
jalnych w Lublińcu,
* modernizację drogi powiatowej 08694
w Woźnikach,
* wykonanie dokumentacji technicznej do
tyczącej budowy hali sportowej przy Ze-

spole Szkół im. Adama Mickiewicza w
Lublińcu,
* wykonanie dokumentacji technicznej de
tyczącej budowy hali sportowej przy Zes
pole Szkół Ogólnokształcąco Technic2
n ych nr I w Lublińcu
* adaptację Oddziału Chirurgicznego n,
Szpitalny Oddział Ratunkowy.
Wydatki w stosunku do dochodów są wy;
sze o kwotę 637 OOO zł. Niezrównowaźeni
budżetu planuje się pokryć nadwyżką buc
żetową w kwocie 150 OOO zł oraz planowan
pożyczką w wysokości 487 000 zł z
środków Wojewódzkiego Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodni
w Katowicach.
(KA

Rolnicy protestują dokończenie ze str.I
W związku z protestami rolników,
w piątek 7 lutego, w Starostwie Powia
towym w Lublińcu odbyło się posiedze
nie Komisji Rolnictwa Sejmiku Samo
rządowego. W spotkaniu uczestniczyli
m.in.: wicemarszałek Jan Grela, wice
wojewoda Jerzy Borowiec, starosta Jan
Demarczyk i poseł Samoobrony
And rzej Grzes ik . Przedstawiciele
rolników wyrazili swoją dezaprbatę dla
polityki rolnej państwa i niekorzyst
nych, według nich, warunków integracji
z . Unią Europejską. Poseł Andrzej
Grzesik przedstawił zebranym postulaty
rolników.
17 lutego rolnjcy po kilkugodzinnej
blokadzie skrzyżowania w Lubecku roz
mawiał i ze starostą Janem Demarczykie�. Stanowczo domagali się działań,
t maJących na celu uruchomienie inter
wencyjnego skupu żywca wieprzowego
w lublinieckich zakładach mjęsnych.
Starosta zadeklarował chęć pomocy.
Ponownie rolrucy pojawili się przed
Starostwem w czwartek, 20 lutego. Tym
razem protestujący rozmawiali z wice
starostą Zdzisławem Magdziarem

powiatowym lekarzem
weterynarii, Wiesła
wem Walisko. Dornagali się realizacji przed
stawionych postulatów,
zapowiedzieli dalsze
akcje protestacyjne
organizowane do czasu
spełnienia ich żądań.
Zdzisław Magdziar za
prosił przedstawicieli
rolruków na posiedzerue
Ko m i s j i O c h r o n y
Środowiska, Rolnictwa i
Lesnictwa Rady
Powiatu.
24 luty to kolejny dzień rolniczych
protestów. Do połudnja demonstrujący
blokowali przejście dla pieszych w
okolicy skrzyżowanja w Lubecku, potem
udali się pod gmach Starostwa w
Lublińcu. Do rozmów z protestującymj
wyszli: starosta Jan Demarczyk, powia
towy lekarz weterynaiii, Wiesław Walis
ko oraz wojewódzki lekarz weterynarii
Tad e u s z Sa r n a.
Rol n i c y p o n o w nie
domagali się
uruchomienia
inte1wencyjnego skupu
żywca w Zakładach
Mięsnych Lubliniec
E.R.J. D r ą ż e k . W
rozmowach poruszony
został też problem róż
nych stawek za usługi
weterynaryjne oraz
problem opłat za bada-
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nie zwierząt i związanych z nim dodatko
wych kosztów dojazdu wete�- -:a
które muszą pokrywać rolnic . �
obradach Komisji Ochrony Środowiska
Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu
udział wzięli: dyrektor Agencji Rynki
Rolnego, Powiatowy Lekarz Weterynari
o r a z p rz e d s t a w i c i e l e r o l n i k ó w
Stwierdzono, iż Zakład Mięsny E.R.J
Drążek nie może prowadzić skupt
interwencyjnego żywca wieprzowego
ponieważ rue ma uprawrueń ekspor
towych. Aby uzyskać takie uprawnjenif
należy spełnić wymagania uprawruając�
do skupu, które to Zakład Mięsn)
Lubliniec spełnia w ok. 80%. Pan Remi·
giusz Drążek poinfonnował zebranych
iż planowany termin dostosowania
zakładu do obowiązujących nonn te
wrzesień 2003 r. Poruszony został rów
nież problem możliwości uruchomierua
międzygminnych ubojni i mogielników.
(KA

Sposób EJOT-u ...

dokończenie ze str.I

Umiejętne poruszanie się w świecie
biznesu, postępowanie zgodnie z jego
prawidłami i wymogami jest zauważane i
doceniane nie tylko przez kierownictwo
holdingu EJOT, ale również przez inne
instytucje i organizacje.
Finna została m.in. uhonorowana wyróż
nieniem Państwowej Inspekcji Pracy w
konkursie „Pracodawca Organizator Pracy
Bezpiecznej", zakwalifikowała się również
do finału konkursu dla małych i średnich
przedsiębiorstw „Europejska finna" pod
honorowym patronatem ministra ds. euro
pejskich prof. Danuty Hiibner. W 2002 r.,
podczas Gali Biznesu, wyróżniona została
przez Izbę Gospodarczą Śląsk w Opolu
statuetką za innowacje.

wiąże się oczywiście ze wzrostem zatrudnie
nia, które wzrosłoby wtedy do 150- 160osób
powiedział JerzyKupka, prezes firmy.
Przedsiębiorstwo prowadzi aktywną
działalność na rzecz lokalnej społeczności.
Wspomaga finansowo szkoły, przedszkola i
instytucje charytatywne. EJOT przywią
zuje duże znaczenie do problemu ochrony
środowiska. Opracowana przez członka za
r z ą d u Ralfa Cramera k o n c e p c j a
postępowania z odpadami użytkowym i
przy wsparciu władz lokalnych może zna
cząco przyczynić się do redukcji odpadów w
gminie Ciasna.
Manfred Otrz onsek, dyrektor ds.
produkcji wyjaśnił, iż głównym założeniem
firmy jest jakość oraz szybkość dostarczania
zamawianych produktów; działalność pro
wadzona jest w oparciu o wiedzę holdingu
EJOT oraz na bazie doświadczeń posiada
nych w tej branży przez Jerzego Kupkę.
EJOT jest przedsiębiorstwem, w którym
pomysł na sukces stał się rzeczywistością.
Optymalne wykorzystanie warunków
rynkowych i precyzyjne określenie profilu
firmy przyczyniły się do jej dynamicznego
roZWOJU.

- Firma powstała w 1998 I'. na podbudowie
firmy prowadzonej przeze mnie o podob nym
profilu. W 1999 1: rozpoczęliśmy budowę
hal, produkcję rozpoczęto rok później.
Produkujemy łączniki do termoizolacji z
przeznaczeniem dla budownictwa, części
mocowań technicznych różnego zastoso
wmiia, zajmujemy się również produkcją i
ażem elementów oświetlenia dla

- Przychody ze sprzedaży jakie osiągnęła
firma
w okresie pięciu lat działalności, cią
.
gle wzrastają. W minionym roku spółka po
okresie dochodzenia do pełnych zdolności
produkcyjnych i nabyciu określonej ilości
maszyn produkcyjnych osiągnęła znaczny
zysk. Przyczyni/o się to do pozyskania uzna
nia w holdingu i w konsekwencji do podjęcia
korzystnych dla nas decyzji o dalszej rozbu
dowie zakładu. Możliwa będzie więc wię
ksza specjalizacja i dalszy wzrost produkcji
tłumaczył Czesław Gansiniec, główny
księgowy.
Sprzedaż produkcji podstawowej,
�ółproduktów I materiałów
EJOT Tworzywa Sztuczne sp. z o.o.
_
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motoryzacji. Obecnie zatrudniamy około
I 00 osób, planujemy jednak dalszą
rozbudowę przedsiębiorstwa. W pierwszym
etapie miałaby powstać hala maszynowa, w
drugim hala magazynowa. Rozwój firmy

Niewątpliwie firma EJOT odniosła
sukces. Jarosław Waliszko dyrektor han
dlowy, wyjaśnia ten fenomen w następujący
sposób
- Zakreśliliśmy sobie jasne horyzonty
naszego działania, widzimy je i otwarcie
mówimy o nich naszym pracownikom.
Chcemy, żeby wiedzieli o tym, że sukces
możemy osiągnąć tylko wtedy, gdy wszyscy
będziemy do niego dążyć. Wszyscy
pracujemy przecież dla osiągnięcia
wspólnego celu. Cenimy sobie również
poczucie więzi z pracownikami. Myślę, że w
pewnym sensie tworzymy rodzinę. Dlatego
nam się udało.
Dla Jerzego Kupki prezesa finny,
receptą na sukces jest po prostu praca, praca
i jeszcze raz praca. Potwierdza się więc
teoria Th omasa A. Edisona: ,, 1%
natchnienia, 99% wytężonej pracy".
(KA)

TRZYSTA TYSIĘCY NA WIADUKT

W dniu 17-go lutego na sesji Sejmiku
Wojewódzkiego zatwierdzono budżet
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego na 2003 r. W planie ponownie
zabezpieczono kwotę 300 tys. zł na oczeki
wany remont wiaduktu w Lublińcu. Dzięki
zrozumieniu potrzeb powiatu lubli
nieckiego przez Zarząd Województwa
o r a z p o p a r c i u r a d ny c h S e j m i k u
Wojewódzkiego z naszego powiatu wie
rzymy, że w niedługim czasie kierowcy
będą mogli bezpiecznie jeździć po
wiadukcie bez dziur.

INFORMACJA ZOZ
Dyrekcja Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu
infommje, że w związku z licznymi
przypadkami wewnątrzoddziałowych
infekcji grypowych związanych z
odwiedzinami pacjentów przez chore
osoby od dnia 05.03.2003r. ustala się
następujące zasady odwiedzin pacjentów
hospitalizowanych:
l/ do jednego pac jenta może przyjść
tylko jedna osoba odwiedzająca
2/ odwiedziny mogą odbywać się
tylko w godzinach 1100-1300
od godz. 17°0-18°0•
W uzasadnionych przypadkach
odstępstwa od w/w zasad są możliwe
jedynie za pisemną zgodą Ordynatora
Oddziału.
Zalecenie obowiązuje do odwołania.
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SZKOLENIE DLA RADNYCH
Z i ni c jaty wy Prze w od ni czącego Rady
P owiatu Małgorzaty Mate j c zyk z orga
niz owane z ostał o sz kole nie d la rad ny ch
gmi n i p owiatu lubli nie c kiego, które
p r ze p r o wad z i ł a Regi onal na I z ba
O brachunkowa. Odbyło się ono 15 lutego
w siedzibie Starostwa Powiatowego w
Lublińcu. W trakcie spotkania poruszono
tematy dotyczące procedur opracowywania
i uchwalania budżetu, zasad wykonywania
i kontroli budżetu. Omówiono również for
my organizacyjno prawne jednostek samo
rządu terytorialnego oraz obowiązki i prawa
radnego. Szkolenie prowadzili członkowie
Kolegium RIO: Mirosław Cer - Przewod
niczący I Składu Orzekającego RIO,
Witold Jad czy k - Rzecznik Dyscypliny
Finansów Publi cznych i Józef
Stempl ows ki - Członek Kolegium RIO.
(KA)

SENIORZY WYBRALI
dczas zebrania spra
wozdawczo-wybor
czego Oddziału
Powiatowego Zwią
zku Emerytów, Ren
cistów i Inwalidów
Lublińcu, które od
było się 12 lutego w
Siedzibie Starostwa Powiatowego, wy
brano zarząd Związku, w skład którego
weszli: Marian Mastalirz - przewodni
czący, Euge nius z Łukas ze k - wiceprze-

wodniczący, Stefan Wie c z orek - II wiceprzewodni
czący i Jad wiga Mlek- sekretarz.
Członkami prezydium zarządu zostali Zygmunt
Bagiński i Krysty na Zaczy k.
Odział Rejonowy Związku powstał w 1 957 r.,
a jego głównym celem było zrzeszanie emerytów, ren
cistów i inwalidów, organizowanie życia kulturalne
go oraz popularyzowanie problemów tego środowis
ka wśród społeczeństwa. Podczas spotkania przedsta
wiono sprawozdania z działalności poszczególnych
sekcji Związku i podsumowano mijającą kadencję
ustępującego zarządu.
(KA)
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Nadano tytuły
W DPS „Zame c zek" w Lubliń cu miał o
mie js ce nadanie tytułó w Wete ranaWal k o
W oln ość i Niepodległ ość O j czyz ny.
Odznaczenia wręczał płk Macie j
Le ch owi c z, Przewodniczący Regionalnej
Rady ds. Kombatantów w Częstochowie,
który wyraził swoje uznanie dla osób,
bohatersko walczących o niepodległość
ojczyzny. Na spotkanie przybył również płk
Rys zard Zarę ba i kpt. E dmund Wój ci k.
Uhonorowane zostały osoby, które jak czy
tamy w przyznanych patentach ... w latach
walki zbrojnej z najeźdźcami z honorem
pełniły żolnierskąpowinność...
Są to: Euge nius z Guzi k, R oman Moś,
Jó zef Jagusiak, Danuta Jassak, Mi rosław
�, . zkowski, Emilia Stolarczyk, Sergius z
jąc z k ows ki, H i l degarda K arpe,
Marian Stach owiak, Alfre d A damc zak,
Ge n owefa Jazi k i Te ofi l D łu bała.
- Dla tych osób tytuły, którymi zostały
uhonorowane są niezmiernie ważne. Dzisiaj
odczuwają oni radość z tego, czego dokonali,
ale musimy pamiętać, że okres wojny pochło
nął ich najpiękniejsze lata. Takie chwile jak
dziś są więc dla nich wielkim podzięko
waniem za ich poświęcenie i bezinteresowne
działanie. Dzisiejsze pokolenia powinny
pamiętać o tym i na ołtarzach przeszłości
budować ołtarze przyszłości powiedziała
Danuta Walis ko, która odbierała odzna
czenie swojego ojca Mariana Stachowiaka.
(KAJ
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ODZNACZENIA RESORTOWE

R odzi ce, któ rych c o najmnie j trze ch
synó w peł ni ł o służbę w ojsk ową, otrzymali
odznaczenia res ortowe, tj. me dale Za
Zas ługi dla Obronn oś ci Kraju. Uroczys-

tość wręczenia odznaczeń odbyła się w
Starostwie Powiatowym w Lublińcu.
Starosta Jan Demarczyk pogratulował
rodzicom wychowania synów w duchu
miłości do ojczyzny i spełnienia swojego
patriotycznego obowiązku. Zwrócił również
uwagę na istotną rolę służby wojskowej w
kształtowaniu charakterów młodych ludzi.
Ppłk Woj cie ch Bylak wyraził swoje uznanie
dla żołnierzy i ich rodziców, którzy zasłużyli
się w dziedzinie rozwoju i umacniania obron
ności kraju.
Uhonorowane zostały następujące
osoby: Maria i Ge rard B łas z c zykowie,
He lga i Jó zef Ce buls cy, Te resa i Gabriel
Jagusi owie, Anna Kotalczyk, Elż bieta i

Jó zef K raw c zyk owie, We ne cj us za
Pieg za, Wanda i Stanis ław Re kowie,
Regi na R i ch te r, Mag dalena Stro ba,
A niela S z we da, Barbara i Wi lhelm Wy
s oc cy oraz Barbara i F ryde ryk W ołk owie.
(KAJ
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DYSKUTOWANO
NAD FUNDUSZEM SPOJNOSCI
Zagadnienia związane z
F u n d u s z e m S p ój n o ś c i b y ł y
przedmiotem dyskusj i na spotkaniu z
przedstawicielami poszczególnych
gmin powiatu lublinieckiego, które
odbyło się 1 9 lutego w Starostwie
Powiatowym w Lublińcu. Na spot
kanie zaproszono m.in. dr inż. Włodzi
mierza A. Sokoła, Wiceprezesa Zarzą
du Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach. Omówiono cele działania
Funduszu Spójności, który został po
wołany, aby wspierać podmioty pub
liczne w realizacji działań na rzecz
poprawy stanu środowiska. Zwrócono
uwagę na fakt, iż większe szanse na
dofinansowanie z Funduszu Spójności
mają wnioski, które spełniają nastę
pujące kiyteria: koszt projektu nie
mniejszy niż 1 0 mln Euro, obsługujący
duże jednostki osadnicze; wymagany
jest również kompleksowy charakter
projektu. W Starostwie Powiatowym w
Lublińcu przegotowywany jest projekt
przedsięwzięcia „Ochrona dorzeczy
Małej Panwi i Liswaty", którego
całkowity koszt wyniesie 74 200 tys. zł.
Wnioskowana kwota dotacj i z Fundu
szu Spójności to 45 tys. zł, pozostała
suma zostanie wygospodarowana ze

środków kraj owych Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej . Przedstawiciele
poszczególnych gmin wyrazili chęć
przystąp i e n i a do rea l i zacj i tego
przedsięwzięcia w układzie zinte
growanym. Podjęto więc wstępne
rozmowy zmierzające do utworzenia
Związku Gmin, będącego warunkiem

realności wykorzystania szans 01es10nych przez Fundusz Spójności. Celem
Związku byłaby również realizacja
wspólnych przedsięwzięć w celu ochro
ny środowiska naturalnego i nawiązy
wanie współpracy z regionami i zwią
zkami gmin Europy oraz między
narodowym i programami.
(KAJ

Poznaj my Parki Krajobrazowe Pols
Zwyciężyła druży
na z Woźnik w skła
dzie: Estera B roncel,

W K ocha n owicach odbył się I I I
etap P ona dregi onalnego K onku rsu pt.
„ P oz naj em y P arki K raj ob raz o we
P olski". Celem konkursu było pogłębie

nie wiedzy dotyczącej parków krajobrazo
wych, nabycie umiej ętności rozpoznawa
nia gatunków roślin i zwierząt oraz
rozbudzenie zamiłowania i szacunku do
przyrody. Eliminacje odbywały sięjedno
cześnie na terenie parków krajobrazowych
7 województw: wielkopolskiego, d0lno
śląskiego, opolskiego, małopolskiego,
lubelskiego, lubuskiego i śląskiego.
W I l i etapie odbywającym się na
terenie Parku Krajobrazowego „Lasy nad
Górną L iswartą" wzięli udział uczniowie
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I z a b e la N a w r a t,
A n na Ja nus, Michał
Ziem s ki i J oan na
Wcisł o.

z gimnazjów w Lubecku, Koszęcinie,
Herbach, Woźnikach, Starczy, Blachowni
i Ciasnej .

Zwycięzcy odebra
li z rąk organizatorów
nagrody i gratulacje.
W marcu będą repre
zentować Park Krajo
brazowy „Lasy nad
Górną Liswartą" w eliminacjach woje
wódzkich.

Ku wspólnej Europie

, Jubileusz Młodzieżowej
Orkiestry Dętej z Ciasnej
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z
Ciasnej obchodziła 5 lecie swojej
działalności. Uroczy tość z tej okazji

odbyła się w wypełnionej po brzegi hali
sportowej w Ciasnej. Aby zebrani goście
mogli dowiedzieć się j ak przebiega proces
kształcenia w orkiestrze, przedstawiono
poszczególne jego etapy. Momentem kulmi
nacyjnym był patetyczny występ dużej
orkiestry, który publiczność nagrodziła
gromkimi brawami. Podziękowania i kwiaty
złożono na ręce nauczycieli poszczególnych
sekcji, wkładających swój ogromny wysiłek
w dzieło, którego byliśmy świadkami.
Zwrócono również uwagę na ogromną
zasługę rodziców, bez zaangażowania któ
-,ch cały wysiłek pedagogów nie przy� ó s łb y t a k i c h e f e k t ó w . P o d c z a s
uroczystości kronikarz orki e s t ry Małgor zata Matej c zyk, przedstawiła
zebranym historię zespołu, zapisaną w
pięciu tomach kronik.

Mieliśmy okazję dowiedzieć się, iż
Młodzieżowa Orkiestra Dęta powstała w
styczniu 1998 r. Jako s pełnienie marzeń
ks. proboszcza Oswalda B obr zyka.
W początkowym okresie w zespole grało 67
dzieci i tylko 5 - cioro było absolwentami
szkoły muzycznej. Pozostałe dzieci musiały
zaczynać kształcenie od podstaw. Trudy
edukacji wzięli na swoje barki: T omasz
O nysek (instrumenty dęte blaszane),
Jar osław Pr owda (instmmenty dęte drew
niane), Jad wiga Sładek (flet poprzeczny),
T omasz Wach owski (perkusja), Gr zegor z
Kur owski (puzon) i Marek Kowalski
(tuba).
- Uczniowie mieli do dyspozycji tylko I O p1y
watnych instrumentów, brakujące pożyczali
m. in. od górników grających w orkiestrach
likwidowanych kopabi. Sytuację, w której
mali muzycy wędrują na rowerach z

pożyczonymi instrumentami, pamiętają
chyba wszyscy mieszkańcy Ciasnej wspo
mina kronikarz.
- Największe problemy były z perkusją.
Mieliśmy tylko jedną, podarowaną przez
mieszka,ica wsi. Nie zawiodłajednak pomy
słowość nauczyciela perkusji Tomasza
Wachowskiego, który zaproponował może
nieco odmienną, ale przynoszącą oczeki
wane efekty metodę nauki. Instrument
tymczasowo zastąpiły woreczki z piaskiem.
Dzieci mogły więc ćwiczyć a jednocześnie
wyrabiać sobie niezbędną przy tym instru
mencie krzepę. Ogromny wysiłek w powsta
nie zespołu oraz w jego fimkcjonowanie
włożyła i nadal to czyni Rodzina Marii i
Joachima Strzelczyków z Ciasnej. Pani
Maria rozpoczęła tworzenie tzw. ,, malej
orkiestry ", prowadziła zajęcia z teorii
muzyki, akompaniowała
rówmez przy
popisach. Pan Joachim jest ze wszech miar
osobą oddaną orkiestrze
w organizowaniu bieżą
cych spraw.
Obecnie zespół
orkiestrowy liczy l 06
osób, a dzieci mogą ćwi
czyć na prawdziwych
instrumentach, wyjeż
dżają na warsztaty, maj ą
piękne mundury. Próby
odbywają się w Domu
Katechetycznym, lekcje
muzyki młodzież pobiera
w budynku „starej gmi
ny". Umiejętności mło
dych muzyków mogła
już podziwiać publiczność w Szczawnicy,
gdzie Młodzieżowa Orkiestra Dęta zagrała
m. in. w Koncercie Lata z Radiem.
- Po tym koncercie na stale gościmy w
Szczawnicy. Zagraliśmy na 40 leciu praw
miejskich tej miejscowości, gramy też co roku
na koncertach Pieni,iskiego Lata wspomina
jeden z uczestników.
Orkiestra z Ciasnej może poszczycić
się również koncertami poza granicami
naszego kraju. Młodzież zaprezentowała
j uż swoje umiejętności przed publicznością
w Hanowerze i Mochenwangen. Sukcesy
dzieci i młodzieży grającej w orkiestrze
sprawiły, iż w Ciasnej zagościł duch
muzykowania, a udział w orkiestrze
postrzegany jest tu bardzo prestiżowo.
(KA)

Szkolny Klub Europejski
.- przy ZespoleSzkół Spec
jalnych nr2 wHerbach
organizuje konkurs pod
patronatem Starostwa Po
wiatowego w Lublińcu i
Regionalnego Centrum
Informacji Europejskiej w Częstochowie za
tytułowany „Ku wspólnej Europie". Celem
tego przedsięwzięcia jest kształtowanie
postawy młodego Europejczyka, pogłębianie
wiedzy o Unii Europejskiej oraz przybliżenie
znajomości procesu integracji Polski z Unią
Europejską. Do konkursu mogą przystąpić
uczniowie szkół specj alnych z terenu
powiatu lublinieckiego. Konkurs „Ku
wspólnej Europie" składa się z dwóch
turniejów:
o konkurs plastyczny „Europa bezgranic"
prace wykonanedowolną technikąnale
ży nadsyłać do 01 .04.2002 r. na adres
organizatora,
O turniej „Ku wspólnej Europie" odbę
dzie się w dniu 09.04.2003 r.; każdą
szkołę reprezentuje 3-osobowa dmży
na, każdyzespół powinien przygotować
hasło o Unii Europejskiej, które będzie
,,biletem wstępu"na turniej.
Serdecznie zapraszamy do udziału w
konkursie.
Adres organizatora:
Zespół Szkół Specjalnych nr 2
ul. Lubliniecka 10/12
42-284 Herby
tel. 3574-0 14
fax. 3574-035
e-mail: www.mowherby.and.pl

IV edycja
Powiatowego Konkursu
Wiedzy o
Samorządzie Terytorialnym
Kolejny czwarty już raz Powiat Lubliniecki
organizuje Powiatowy Konkurs Wiedzy o
S amorząd z i e Terytori a l n y m d l a S z k ó ł
Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych. Ideą
konkursu j est zachęce n i e młodzieży do
zapoznania się z problematyką z zakresu wiedzy
o swojej gminie, powiecie, a także o historii,
geografi i , k u lturze i t radycj a c h Z i e m i
Lublinieckiej. W tym roku pytania obejmą
również tematykę związaną z integracją Polski z
Unią Europejską.
Eliminacje Konkursu w szkołach powiatu
lublinieckiego przeprowadzone zostały się do
końca lutego 2003 roku. Natomiast finał
Konkursu odbędzie się 28 kwietnia 2003 roku o
00
godzinie 1 0 w Auli Zespołu Szkól im. A.
M i c k i e w i c z a w L u b l i ń c u przy u l i c y
Sobieskiego 22.
(SFJ
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Warto wiedzieć...

Wymień swoje stare prawo jazdy!
Od kilku miesięcy wydziały komunikacj i w całej Polsce przeżywają prawdziwe oblężenie osób,
które chcą wymienić stare prawo jazdy wydane przed O 1 .07. 1 999 r. na nowe wykonane z tworzywa.
Z powodu dużej ilości wniosków składanych przed końcem ubiegłego roku w niektórych urzędach
zablokowały się łącza satelitarne, wykorzystywane do przesyłania danych. Z tego względu np. w
Częstochowie i w Kłobucku czas oczekiwania w kolejce wynosił ok. 2 godziny
Również w Starostwie Powiatowym w Lublińcu pod koniec grudnia nie udało się uniknąć kolejek,
jednak nie były one tak duże jak w innych urzędach. Było to możliwe dzięki zmianie organizacji pracy
i zatrudnieniu dodatkowych pracowników. Obecnie kolejki zdarzają się rzadziej i przeważnie w dni
targowe (wtorek i piątek). Osoby zainteresowane wymianą mogą również wysłać wniosek pocztą.
Wówczas do wniosku ( dostępnego w każdym urzędzie gminy) należy dołączyć:
o kserokopięstarego prawajazdy,
0 bankowy dowód wpłaty kwoty 70 zł na konto Starostwa Powiatowego w Lublińcu
(GBG S.A. o/Bytom 1 560 1 049 1 2 0 1 020 3600 1 23) z adnotacją„za nowe prawojazdy",
o fotografię,
o znaczki opłaty skarbowej w wysokości 5,50 zł.
Dokumenty te należy przesłać na adres:
Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Wydział Komunikacji i Drogownictwa
ul. Paderewskiego 7
42-700 Lubliniec
W załączonej poniżej tabeli wyszczególniono terminy, w których należy wymienić prawo jazdy.
W pierwszej kolejności o wymianę powinny wystąpić osoby, których dokumenty zostały wydane przed
3 1 . 1 2. 1 983 r., gdyż po dniu 3 1 .03 .2003 r., ich stare prawajazdy stracą ważność.
Szczegółowe informacje udzielane są telefonicznie pod numerem 35 10 512.
Tab. Terminy wymiany praw jazdy

DATA WYDANIA

TERMIN WYMIANY PRAWA JAZDY

0 1 . 0 1 . 1 97 1 r. - 3 1 . 1 2 . 1 983 r.

do 3 1 .03.2003 r.

O I .O 1 . 1 984 r. - 30.04 . 1 993 r.

do 3 1 . 1 2.2004 r.

0 1 .05 . 1 993 r. - 3 0.06 . 1 999 r.

do 30.06.2006 r.

po dniu 0 1 .07. 1 999 r. na drukach

do 30.06.2006 r.

obowiązujących do dnia 30.06. 1 999 r.

Waloryzacja świadczeń emerytalno renłolfYCh
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Częstochowie uprzejmie
informuje swoich świadczeniobiorców, iż z dniem 1 marca 2003 r. przeprowadzona zostanie akcja
waloryzacji emerytur i rent wypłacanych przez KRUS.
Kwota najniższej emerytury wzrasta o 3,7% i wynosi 552 zł 63 gr miesięcznie brutto.
Waloryzacja emerytur i rent polega na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej (552,63 zł) przez
wskaźnik wymiaru ustalany indywidualnie dla każdego świadczenia.
Od tak ustalonej kwoty potrącona zostanie zaliczka na podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie
zdrowotne.
O nowej wysokości świadczenia emeryci i renciści zostaną poinformowani decyzjami, które
otrzymują w miesiącu marcu, w przypadku emerytur i rent wypłacanych kwartalnie w miesiącu
kwietniu.
Z dniem 1 marca ulegają także podwyższeniu dodatki do świadczeń oraz niektóre zasiłki i wynoszą
one:
I. dodatek pielęgnacyjny i dodatek z tytułu tajnego nauczania
2. dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego
3, dodatek kombatancki
4. dodatek kompensacyjny
5. dodatek dla sieroty zupełnej
6. świadczenie pieniężne (dawn. dodatek) dla żołnierzy zastępczej służby
wojskowej i świadczenie pieniężne za pracę przymusową, nie więcej niż
7. ryczałt energetyczny
8. zasiłek pogrzebowy

94 zł 23 gr
4 450 zł 82 gr

I . jednorazowy zasiłek z tytułu urodzenia dziecka
2. zasiłek pielęgnacyjny

I 657 zł 89 gr
141 zł 70 gr
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1 4 1 zł 70 gr
2 1 2 zł 55 gr
140 zł 99 gr
2 l zł l 5 gr
266 zł 33 gr
140 zł 99 gr

N owe kierunki
kształcenia
zawodowego
W nowym roku szkolnym planowane jest
rozszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach i
placówkach prowadzonych przez Powiat
Lubliniecki.
Nowe k ierunki k ształcenia zawodowego
przygotowywane są:
l ) dla absolwentów gimnazjów poprzez:
utworzenie 4-letniego Technikum w Zespole
Szkół, mającego siedzibę w Lublińcu przy
ul. Sobieskiego 22, które będzie kształcić w
zawodzie technik ekonomista,
wprowadzenie kształcenia w Technikum nr 1
w Zespole Szkół Ogólno kształcąco
Technicznych nr I, mającego siedzibę w
Lublińcu przy ul. ks. płk. J.Szymały 3, w
zawodach: technik księgarstwa i technik
hotelarstwa
utworzenie 4-letniego Technikum w Zespoi"
Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych
mającego siedzibę w Lublińcu przy ul.Kło
wej 1 0, które będzie kształcić w zawodach:
technik elektrotechnik oraz technik techno
logii żywności,
2) dla absolwentów liceum ogólnokształcącego
i liceum technicznego poprzez wprowadze
nie nowych kierunków kształcenia w
Medycznym Studium Zawodowym w
Zespole Szkół Ogó lnokształcących i
Medycznych, mającego siedzibę w Lublińcu
przy ul. Grunwaldzkiej 48, w zawodach:
terapeuta zajęciowy o 2-letnim cyklu
kształcenia dla młodzieży,
opiekun w domu pomocy społecznej o 2-let
nim cyklu kształcenia w systemie zaocznym
dla dorosłych.
(DL)

nL

,,Ziemia Lubliniecka"
gazeta powiatowa
Cala strona
250 zl + VAT = 305 zl
1/2 strony
125 zł + VAT = 152,S zł
Vł ltrony
62,5zl + VAT = 76,25 zł
Jl8 Btrony
3t zl,25 +VAT-= 38,lJ zl
ceny dotyc zą ogłos zeń
wy ch zamiesze'Zllny ch
kolonnvej stroni e okładki
na 12).

Ceny ogłoueń reklamowy ch
�ne na stronach
c zarno-biały ch stanowią 50%
powyis zy cb cen.
Konta kt: O 604 612 776
(034) 35 10 517
E-mall: anetakonieczny@wp.pl

P o sta no wie n i e m P re zy de nta
R z e c zypo spolitej Pol skiej Ale k sa n dra
K waś nie wskie go, przy z na no srebrne i
b rązo we krzyże za sługi. Odznaczenia te
nadane zostały osobom, które wzorcowo i
wyjątkowo sumiennie wykonywały obowią
zki wynikające z pracy zawodowej.
Srebrnym krzyżem zasługi uhonorowany
został mj r Jerzy S zukało, brązowe krzyże
zasługi otrzymali: st. sierż. szt. Ryszard
Eisop, Kry sty na Greń c zuk i mł. chor. szt.
Ma riusz Ję drusik. Odznaczenia wręczył
starosta Ja n Demarczy k, który pogra
tulował odznaczonym osobom godnej
naśladowania postawy oraz wyraził swoje
uznanie dla ich zasług, docenionych również
na najwyższym państwowym szczeblu. (KA)

Przyznano odznaczenia państwowe

Z milośd ludzi do ludzi
wieBd dom zbudujesz

Prezentacja dorobku artystycznego
osób nie elnos rawnych

O ra doś cia ch, smutkach, wspólnym
zy kowa niu i waż nej roli stołu w Ro
--./ nym Domu D zie cka nr 2 w Koszęcinie
opo wia dająSabina i Cze sła w D rucho wie
Nasz dom - Rodzinny Dom Dziecka nr 2
w Koszęcinie, prowadzimy od dwóch lat.
Razem z naszymi dziećmi tworzymy
rodzinę wielodzietną, gdzie przez całą dobę
życie toczy się tak jak w każdym innym
domu. Wspólnie przeżywamy radości i
smutki, powodzenia i porażki, które
spotykają nas co dnia. Obecnie w naszym
domu mieszka dziesięcioro dzieci: Marysia,
Paulina, Piotrek, Agnieszka, Kamila, Kasia,
Monika, Magda, Henio i Irenka. Staramy
się, aby nasz dom był miejscem, do którego
chętnie się wraca, w którym dzieci czują się
bezpieczne i kochane.
Ważnym przedmiotem w naszym domu
jest stół. Przy nim gromadzimy się podczas
wspólnych posiłków, rozwiązujemy prob
lemy i dzielimy się przeżyciami mijających
dni. Dużo ze sobą rozmawiamy, pozwala
n- I · o jeszcze bardziej zbliżyć się do siebie.
ajęciem, które bardzo jednoczy naszą
rodzinę, jest również wspólne śpiewanie.
Muzykowanie dodaje kolorów naszemu
życiu, wyzwala pozytywne emocje, pomaga
w trudnych okresach. Wszystkie nasze
dzieci są uzdolnione muzycznie. Gramy na
wiolonczeli, gitarze i saksofonie.
P rzygotowany przez nas repertuar
mogliśmy zaprezentować już m.in. na
Ogólnopolskim Spotkaniu Rodzinnych
Domów Dziecka w Płocku i na spotkaniu
noworocznym w Starostwie Powiatowym w
Lublińcu. Ostatnio często śpiewamy
piosenkę Tomka Kamińskiego, zafascyno
wał nas jej tekst, który w dużej mierze
odzwierciedla ideę naszego domu:
,, . . .z miłości ludzi do ludzi wielki dom zbudujesz, by
tworzyć lepszy z nimi świat,
niech twoje serce będzie miłowało,
niech Twoje dłonie dotknąć będą chciały tych co
upadli,
w drodze gdzieś zbłądzili,
niech Twoja miłość ich ocali,

tylko bądź i daj lepszego świata nadzieję,
tylko chciej miłością swoją dzielić się... "

Pierwsza Gminna Wysta wa Dorobku
Artystycznego Osób Niepeł no spra wny ch
o dbyła się w 14 lute go w sali obra d Urzę du
Gminy w Herbach. Wernisaż zorganizowało

ten rodzaj twórczej wypowiedzi stanowi nie
tylko manifestacje postaw swojego ,Ja",
daje również świadectwo ich pełnowarto
ściowości i przynależności do społe
czeństwa. Twórcy zaprezentowali prace wy
konane różnymi technikami: rysunek,
grafika, hafty i malarstwo. Wernisaż był
doskonałą
okazją do ukazania twórczego
istnienia osób
dotkniętych
niepełno
sprawnością fi
·zyczną, ale peł
nych duchowo,
wra ż l i w y c h i
dojrzałych emo. cjonalnie. (KAJ

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
w Lublińcu i Terenowe Koło SON w
Herbach. Wystawa zgromadziła amatorskie
prace plastyczne osób niepełnosprawnych
mieszkańców Herb i Lublińca, dla których

Prawda o AIDS
„Pra w da o AIDS. P rzekaż ją dalej" to
tytuł sesji popularno nauko wej, która
odbyła się w Zespole Szkół Ogól no kształ
cąco Te ch niczny ch nr 1 w Lubliń cu. Miała
ona na celu uświadomienie uczniom klas
pierwszych istnienia zagrożenia wirusem HIV
i chorobą AIDS.

Pomysłodawczynią i organizatorką
przedsięwzięcia była Joa n na B udzyń
s ka. Podczas sesji przedstawiona została
prezentacja multimedialna, dotycząca
wspomnianych zagadnień, zaprezento
wano scenki sytuacyj ne, omówiono
r ó w n i e ż w y n i k i p r z e p r o w a d z o n ej
wcześniej ankiety. Sesję zakończyła
dyskusja, do której włączyli się przed
stawiciele grona pedagogicznego oraz
zaproszeni goście, m.in. Da nuta Kotara,
prezes Zarządu Rej onowego Polskiego
Czerwonego Krzyża i Mieczysł a w
Osiński, dyrektor Powiatowej Stacji
S an it a r n o
E p i d e m i o l o g i c z n ej w
Lublińcu.
Monika Senderak

Nr 1/2003 str. 9

POWOŁANO STOWARZYSZENIE
N a zeb ra niu zał ożycie ls kim, któ re
odbył o się w Zespole Szkó l w Lub lińcu
pow oł a n o do życia S t owa rzysze nie
Abs olwentó w i Wych owa wcó w Liceum
O g ó l n o ks z t a ł c ą c e g o i m . A da ma
Micki e wicza, Tech ni kum i Liceum E ko
n omicz neg o. Stowarzyszenie ma na celu
kultywowanie dziedzictwa szkoły , udziela
nie wszechstronnej pomocy szkole oraz
umacnianie wzajemnych więzi między
absolwentami. Na spotkaniu uchwalono
statut i wybrano władze stowarzyszenia.
Przewodniczącą Zarządu została A n na
B reguła, wśród jego członów znaleźli się:
Gab rie la Czech, Józef Kazik, Ma rze na
Klimek, Roma n Krups ki, A licja Ostrow
s ka, Małg orzata S ka w ra n i Ma re k Żył ka .
Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego
wybrano Z dzisła wa Mag dzia ra.
Na spotkanie przybyło 66 osób
absolwentów i osób sympatyzujących ze
szkołą. Wspomnieniom zabawnych sytu
acj i, wymagających nauczycieli i sposobów
na ściąganie podczas sprawdzianów nie
było końca. Mogłoby się wydawać, że czas
cofnął się dobre kilkanaście, a nawet
kilkadziesiąt lat , gdyby nie siwe włosy co
poniektórych absolwentów i postawny
bagaż życia, który każdy z uczestników
dżwiga już na swoich barkach.
Powstałe Stowarzyszenie Absolwentów
i Wychowawców zogniskowało wspólnotę
osób, które sądzą , że to właśnie dzięki
„Mickiewiczowi" osiągnęli sukces w życiu
dorosłym, a szkoła stała się ważnym eta
pem życia, kształtującym ich osobowość.
- Taka wspólnota jest przede wszystkim
zbiorowością serc, zawsze życzliwie obra
cających się ku rodzinnej szkole, pojmo
wanej jako Alma Mater. Fakt, że tysiące

ludzi, bo w takich ilościach trzeba to ujmo
wać, podzielonych na wiele pokoleń ucz
niowskich, myśli o swojej szkolejako czymś
ważnym i dającym poczucie więzi z innymi,
jest w moim przekonaniu najlepszym
potwierdzeniem wielkiej wartości . takiej
szkoły z dumą stwierdził Ma re k Zył ka,
dyrektor Zespołu Szkół w 1.llblińcu.
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Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 1'0
730
Wtorek:
7'0
Środa:
Czwartek:
?3°
7'0
Piątek:

1 600
1 5 30
1 5 '0
1 5'0
1 500

W sprawach skarg i wniosków
Starosta Powiatu Lublinieckiego
przyjmuje w poniedziałki
3

14 0 _ 1 5

Do Stowarzyszenia przystąpiło do tej pory
98 osób, uzyskując tytuł członka czynnego,
wspieraj ącego lub honorowego. N a
zebraniu ustalono, iż zjazd wszystkich
roczników z okazj i 80 lecia szkoły
odbędzie się 6 i 7 września 2003 r.
- Zwracamy się do Was absolwenci szkoły i
jej sympatycy. Przyłączcie się do Nas. W
waszej pamięci zachowały się wspomnienia
z lat spędzonych w szkole, którymi możecie
się podzielić z młodszymi kolegami. Im
w ięcej będzie osób zrzeszonych w
Stowarzyszeniu, tym widoczniejsze będą
efekty jego pracy zachęcała Małg orzata
Ga weł, wicedyrektor Zespołu Szkół w
Lublińcu.
Dla zainteresowanych podajemy (na
pewno dobrze znany wszystkim absol
wentom) adres szkoły:
Zespó l Szkól
ul. S obies kiego 22, Lub li niec
tel . (0-34) 351-14-33

Promocja „Białej Róży"
W D omu P omocy Społecz nej „Dom
Kombata nta" przy dź wi ękach muzyki i
blasku ś wiec, w pra wdzi wie podni osłej
atmosfe rze, odbyła się promocja książki
I nge Sch oll „Biała Ró ża". Została ona
przetłumaczona przez Ja na Myrcika, który
przybliżył uczestnikom spotkania ciekawe
okol icznośc i , towarzyszące polsko
języcznemu tłumaczeniu tej pozycji.

INFOlll\łATOR

Odczytano najciekawsze fragmenty dzieła,
zapoznano również gości z ideą powstania
książki, o której autorka pisze: ,, aby
n ie m ieck iej m lodz ieży w y ros łej w
Hitlerjugend powiedzieć prawdę o czasach
hitlerowskiej przemocy, aby otworzyć im
oczy na to, co było innego w narodzie nie
mieckim ". Jan Myrcik podkreślił, iż ukaza
nie się polskiego tłumaczenia książki jest
małym krokiem w budowaniu dobrych
stosunków polsko - niemieckich i malu
sieńkim kroczkiem ku Zjednoczonej Euro
pie. Dla pensjonariuszy „Domu Komba
tanta" czasy opisane przez lnge Scholl były
czasami ich młodości, z sentymentem
wysłuchali więc opowieści o tragicznych
losach rodziny Scholl.
- Wszystko, o czym Pan mówił, znam z
autopsji. Doświadczyłem tej tragedii
powiedział Tadeusz B ocz oń, miesz
kaniec DSP „Dom Kombatanta".
Spotkanie zakończono odczytaniem
fragmentów „Iliady" Homera.
(KAJ
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Przewodniczący Rady Powiatu
przyjmuje w poniedziałki
13 0-0 - 160-0
Spis numerów
w Starostwie Powiatowym:
Sekretariat Starosty: 35-1 0-505
Sekretariat Wicestarosty: 3 5,- 1 0-500
Członek Zarządu: 35-1 0-500
Sekretarz: 35-1 0-5 1 9
Skarbnik: 35- 1 0-504
Naczelnik Wydziału Budownictwa
Architektury: 35-10-33
Naczelnik Wydziału Komunikacji i
Drogownictwa: 35- 1 0-535
aczelnik Wydziału Geodezji,
Kartografii i Gospodarki Mieniem:
35-1 0-509 Fax: 35- 1 0-5 1 1
Biuro Rady i Zarządu Powiatu:35- 1 0- ,;
Zespól Kontroli: 35- 1 0-520
Zespól Radców Prawnych: 35- 1 0-5 1 4
Wydział Spraw Obywatelskich i
Zarządzania Kryzysowego: 35- 1 0-5 1 3
Zespól ds. Integracji z Unią Europejską:
35-1 0-53 7
Wydział Geodezji, Kartografii
I Gospodarki Mieniem:
- ewidencja gruntów: 35-1 0-508
- gospodarka gruntami: 35-1 0-5 1 0
- ośrodek dokumentacji geodezji
karografii: 35-1 0-5 1 8
- ośrodek dokumentacji geodezji
kartografii, pracownia: 35- 1 0-528
• ewidencja gruntów obsługa
interesantów: 35-1 0-529

• geodezja prawnik: 35-1 0-530
- zespół dokumentacji projektowej :
35- 1 0-536

INFORMATOR
Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Wydział Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa: 3 5 - 1 0-507,
melioracja: 35- 1 0-534
Wydział Budownictwa i Architektury:
35-1 0-506
Wydział Oświaty, Zdrowia i Polityki
Społecznej : 35- 1 0-5 1 7
Wydział Komunikacji i Drogownictwa:
rejestracja pojazdów: 35- I 0-5 1 6
rejestracja pojazdów fax: 3 5 - 1 0-539
prawa jazdy: 35- 1 0-5 1 2
Wydział Organizacji:
kadry: 35- 1 0-522
informatyk: 35-1 0-525

DOBRY POCZĄTEK MUZYCZNEJ KARIERY
Kwartet w okal ny „VERDE" z Lublińca
w skła dzie: Kata rzyna Gruca, Magda lena
Koszarek, Tomasz P olweczyk i Marcin
Magdziar zdobył I miejsce w kateg orii
zespołów w oka lnych w Ogól nopolskim
Festiwalu Kolę d i Pastorałek w Będzi nie.
Do eliminacji przystąpiło ponad 15 tys., osób
tworzących 1100 podmiotów wyko
nawczych: zespołów, chórów i solistów.
Konkurs odbywał się w dwóch etapach: w
pierwszym przeprowadzano eliminacje w
kilkudziesięciu miastach Polski, w drugim
przesłuchano finalistów. Najlepsi wyko
nawcy otrzymali zaproszenie do udziału w
koncercie galowym.

Wydział Finansowy:· 35- 1 0-522, 35- 1 0-524,
'.l r- -52 1 , 35-1 0-526, 35- 1 0-527
Biuro Paszportowe: 35- 1 0-53 1
Pełnomocnik ds. informacji niejawnych:
35- 1 0-5 1 3

Pełnomocnik ds. zamówień publicznych:
3 5 - 1 0-533

,,Ziemia Lubliniecka"
,gazeta powiatowa
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Adres Redakcji: Starostwo Powiatowe
w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7,
tel. (0-34) 3 5 1 -05-05,35 1 -05- l 7,
35 1 -05-00, fax (0-34)35 1 -05- 1 1
E-mail: sekretariat@powiat. lc.pl
Redaktor naczelny: Tomasz Panek,
tel.35 1 -05-00
Nakład: 3 OOO egz.
Skład komputerowy i druk: Usługi multi
medialne, drukarskie, wydawnicze i rekla
mowe ABC Drukarnia, Poraj, Skurowski,
, ul. Zgrzebnioka Sa, 41 -500 Chorzów,
tel. (0-32) 24-60- 1 80,
Fax. (0-32) 24-60- 1 79
E-mail:biuro@abcdrnk.pl

Materiały do gazety i ogłoszenia
reklamowe przyjmowane są w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Lublbicu, pokój
nr 6. Redakcja nie zwraca materiałów nie
zamówionych. Zastrzega sobie także prawo
ich redagowania i skracania. Redakcja nie
odpowiada za treść ogłoszeń.

walu jest dla nas dużym wyróżnieniem. Nie
bez znaczenia są na pewno nasze poprzed
nie doświadczenia. Kasia Gruca i Magda
Koszarek przez ponad osiem lat Śpiewały w
zespole „ STA NDARD " pod kierunkiem
pana Bogusława H,ycyka. Natomiast ja i
Tomek Polewczyk współtworzymy zespól
„ POSZEDŁEM NA DZIÓB ", który w tym
roku będzie obchodził już ósme urodziny
Największym naszym atutem jest jednak
ogromna chęć i radość śpiewania, którą
możemy dzielić się z publicznością podczas
koncertów . B ędzi11ski festiwal m ia ł
n iep owtarza lny ch ara kter, to było
artystyczne i duchowe święto radości.
Myślę, że ta specyficzna atmosfera również
przyczyniła się do naszego sukcesu

wyjaśniał Marci n Magdziar.
F estiwal Kolęd i Pastorałek to dopiero
początek muzycznej kariery „VERDE".
Mamy nadzieję, że ci młodzi ludzie jeszcze
niejednokrotnie przyczynią się do tego, by o
Lublińcu można było wyrażać się tylko w
superlatywach.
(KAJ

Powiatowy inspektor nadzoru
budowlanego: 35- 1 0-523

Powiatowy Rzecznik Konsumentów:
Lubliniec, ul. Sobieskiego 8,
(pokój nr 9), tel . 356-2 1 -32

Zespół VERDE stanął na podium, pomimo
iż działa dopiero od dwóch miesięcy.
- Zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim Festi

OGŁOSZENIE
Dom Dziecka w Ciasnej zatrudni
psychologa (wymagane wykształcenie
wyższe magisterskie) oraz pracownika
socjalnego (wymagane wykształcenie
wyższe magisterskie oraz specjalizacja
z zakresu pomocy społecznej ).

Sentenej e i myśli
Być wratJiwym to radować się
i cenić sobie siły zycia
i samo tycie, i uczestniczyć
we WSZJ!Stkim,
Co 11am

0110 proponuje

- od próby zdobycia miłości,

Do łamania chleba.

Skła dniki:
4 jaj ka
3 szkla nki mąki
3/4 k ostki ma rga ry ny
3 łyżki kwaśnej śmieta ny
1 szklanka cukru
I łyżeczka proszku do pieczenia
I kg jabłek
Zagnieść ciasto j ak na kruche, podzielić na
dwie części. Blachę do ciasta wysmarować
tłuszczem. Połową ciasta wyłożyć blachę, a
na wierzch położyć starte jabłka, posypać je
cynamonem i cukrem. wszystko przykryć
drugą połową ciasta. Jabłecznik wstawić do
piekarnika nagrzanego do temperatury 180
stopni i piec ok. 40 minut na złoty kolor.
Jeżeli chcecie Państwo podzielić się z Czytel
nikami wypróbowanymi przepisami kulinarnymi,
prosimyprzysyłaćje na adres redakcji.
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nanie dru ·

·w trakcie obozu sportowego w Boronowie,
5 lutego, odbyto się pożegnanie drużyny J u n io
rek STS V ICTORIA. Dziewczęta te związane

były z Klubem od początku jego istnienia, czyli od
1 999 r. Wzięły udział w setkach treningów,
spędziły tysiące godzin na hali sportowej. roze
grały niezliczoną ilość sparingów. Obecnie są to
tegoroczne maturzystki i przyszłe studentki. Okres
studiów, który wiąże się z tymczasową zmianą
m iejsca zam ieszkania. uniemożliwia dalszą

Juniorek

działalność w Klubie. Ró11 nit:ż regulamin011 o
ustalony limit wieku dla Juniorek Starszych nie
pozwala na uczestnictwo w tej grupie. Dziewczęta
nie rozstają się jednak ze sprntem i z siatkówką.
większość z nich będzie studiowała na Akademii
Wychowania Fi zycznego. Prezes Klubu Fran
ciszek Koszarek, podziękował dziewczętom za 3
letnią współpracę, wręczył upominki i okoli
cznościowe dyplomy. Odchodzące zawodniczki
rozegrały ze swoimi młodszymi koleżankami

111<:cz towarzyski. ktÓI)' 11 wyniku przy padkowego
11 : łączenia światła przez jednego z kibiców został
przerwany, i decyzją sędziów zakoóczony
wynikiem sportowym n i erozstrzygn iętym.
Spotkanie zakoóczylo się wspólnym oglądaniem
kronik Klubu. zarejestrowanych na kasecie video.
Wspomnieniom nic było końca.
Stoją: Anna Swododa, Aleksandra Gramatyka,
Agnieszka Malitowska
Wprzysiadzie: Ewa Krupska, Marta lodzi1iska,
Magdalena Malitowska._

O K R Ę G OWA STACJA KO N T R O L I P OJ AZ D ÓW
·w Woź n i ka c h , u l . C e g i e l n i a n a 9
WO• NIKI

z g ądy

pojazdów
pojazdów
ciągników ro
autobusów,
nadawanie i
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