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Boisko w 1,5 miesiąca!
Mamy następne boisko. Tym razem,18 czerwca br.,
otwarty został obiekt sportowy przy Zespole Szkół str. 8
Zawodowych na ul. Klonowej w Lublińcu w ramach
programu „Blisko Boisko.
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„Ziemia Lubliniecka”
objęła patronat medialny
nad „Świętem Śląska 2009”
ZAPRASZAMY!!!
Od 26 do 28 czerwca zapraszamy na kolejną, jedenastą
edycję wielkiego pikniku artystycznego – „Święto
Śląska”. Zapraszamy do siedziby Zespołu Pieśni i Tańca
„Śląsk” w Koszęcinie na wspólne świętowanie 56.
urodzin Zespołu oraz uroczyste zakończenie sezonu
artystycznego.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: (od prawej) Dorota Rąpała – przedstawiciel
PZU Życie, starosta Joachim Smyła i Jolanta Jakubik – przedstawiciel PZU SA

ZAPROSZENIE
Zapraszam do obejrzenia wystawy prac nadesłanych na Konkurs Fotograﬁczny
„Ziemia Lubliniecka – Moja Mała Ojczyzna” zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.
Wystawę można oglądać w Centrum Handlowym 11-stka w Lublińcu
do 15 lipca br.
Mam nadzieję, że po obejrzeniu tej wystawy potwierdzicie Państwo swoje wyobrażenia o miejscu, gdzie żyjemy i, tak jak ja, będziecie mogli stwierdzić, że Ziemia
Lubliniecka to piękne miejsce, gdzie można zaobserwować zadziwiające zjawiska
natury, unikatowe zabytki i spotkać wyjątkowych ludzi – mieszkańców tej Ziemi.
Starosta Lubliniecki
Joachim Smyła

Program obchodów – str. 4-6

Ducha mamy
sportowego…

str. 8

Pod takim
hasłem odbyła
się już dziewiąta
Powiatowa
Spartakiada Dzieci
Niepełnosprawnych
i Śląska Olimpiada
Niepełnosprawnych.
Pokaz szermierki paraolimpijczyków: Arkadiusza Jabłońskiego i Stefana Makowskiego
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Rozmowa z Krzysztofem Olczykiem
Przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa

AK: Jakie są główne obszary tematyczne kierowanej przez Pana komisji?
KO: Zarówno w poprzedniej, jak
i obecnej kadencji pracy Komisji, bezpieczeństwo publiczne i drogownictwo jest priorytetem. Na szczególne wyróżnienie zasługuje współpraca
z Policją w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego
mieszkańcom naszego powiatu.
Przejawia się to, między innymi,
w wymianie informacji, wzajemnym
zgłaszaniu zaobserwowanych problemów i wspólna próba ich rozwiązania.
Do najważniejszych zadań należy
przeciwdziałanie patologiom społecznym, ochrona społeczeństwa przed
zagrożeniami porządku i bezpieczeństwa publicznego, poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych
oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Ocena realizacji powyższych zadań
i osiągnięte efekty w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości
oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego należy oczywiście
do mieszkańców naszego powiatu.
Ze swej strony – jako przewodni-

czący Komisji – muszę obiektywnie
podkreślić bardzo skuteczne działanie Policji i wzorową współpracę
z Komendantem Powiatowym Policji
mł.insp Andrzejem Hudym, który –
co jest warte podkreślenia – uczestniczy w posiedzeniach Komisji i sesjach Rady Powiatu i zawsze możemy
liczyć na jego doświadczenie.
Następnymi obszarami tematycznymi, którymi zajmuje się Komisja
jest ochrona przeciwpożarowa.
W tej materii współpracujemy
z Komendą Powiatową PSP i staramy się wspierać jej działania operacyjne, w tym organizację i prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych
oraz prewencyjnych. Istotnym obszarem prac Komisji jest również
bezpieczeństwo sanitarne i współpraca z Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym w zakresie zadań realizowanych przez Sanepid.
Szczegółowo monitorujemy też
wszelkie działania związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych
i wojewódzkich. Wspieramy każdą
inicjatywę, która jest związana z realizacją inwestycji drogowych. Musimy w tym zakresie nadrobić ogromne
zaległości, które swoimi korzeniami
sięgają jeszcze do czasów poprzedniego systemu.
AK: Jak Pan ocenia stan dróg
na terenie Powiatu Lublinieckiego?
KO: Aktualna sieć dróg powiatowych, jak również ich stan techniczny, zapewnia realizację podstawowej
ich funkcji, jaką jest obsługa ruchu lokalnego. Większość połączeń między
gminami oraz między gminami i powiatem realizowana jest po drogach
krajowych i wojewódzkich.
Część dróg powiatowych pełni ro-

lę łączników między drogami wojewódzkimi i krajowymi, powodując
ich nadmierne obciążenie narażając
mieszkańców na niepotrzebne niebezpieczeństwo.
Powoduje to również zwiększenie kosztów utrzymania dróg powiatowych.
Sytuacja ta ulegnie poprawie, między innymi, dzięki budowie północnej obwodnicy miasta Lublińca. Budowa obwodnicy jest strategiczną
inwestycją dla Lublińca i całego naszego powiatu.
Sieć dróg stanowi podstawę rozwoju gospodarczego powiatu, dlatego
niezbędne są remonty i modernizacje dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych.
AK: Czy udało się pozyskać w tej
kadencji środki unijne na realizację inwestycji na drogach powiatowych?
KO: Podzielam pogląd, iż w dalszym
ciągu należy czynić starania o pozyskanie środków unijnych na inwestycje drogowe. W obecnej chwili zostały złożone dwa wnioski do Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego, tj:
• przebudowa drogi powiatowej
S 2011 ul. Zjednoczenia w Ciasnej (został złożony wniosek, który przeszedł pozytywną ocenę formalną i ocenę merytoryczną, obecnie znajduje się na liście projektów
rezerwowych),
• przebudowa drogi powiatowej
S 2308 od skrzyżowania z drogą krajową Nr 46 do skrzyżowania z drogą
krajową Nr 11 w Pawonkowie (został złożony wniosek który przeszedł
pozytywnie ocenę formalną i ocenę
merytoryczną, obecnie znajduje się
na liście projektów rezerwowych).

Fundusze UE
dla Przedsiębiorców
W związku z działaniami wdrażanymi przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości dotyczącymi udzielania wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewody Śląskiego na lata 2007-2013
chcielibyśmy pomóc w odnalezieniu informacji na ten temat.
Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskiwania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację działań związanych z rozwojem działalności przedsiębiorców mieszczących się
w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw można znaleźć na stronie: Fundusze UE dla Przedsiębiorców, www.scp-slask.pl.
(red.)
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AK: W ubiegłym roku ruszył
program drogowy – tzw. „schetynówki”. Czy mógłby Pan przybliżyć czytelnikom na czym polega
ten program i czy jest realizowany przez powiat lubliniecki?
KO: Z przyjemnością pragnę poinformować, że wicepremier Grzegorz Schetyna ogłosił Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011
Założenia brzmią imponująco.
W ciągu najbliższych 3 lat na remonty i budowę kluczowych odcinków
dróg gminnych i powiatowych budżet
państwa przeznaczy 3 miliardy złotych. Ta kwota wystarczy żeby każdego roku zmodernizować około 2
tysiące kilometrów dróg lokalnych
w skali całego kraju.
W bieżącym roku MSWiA przekazało na budowę „schetynówek”
w województwie śląskim
62,5 mln złotych. Wiele wskazuje
na to, że za tę kwotę będzie można
wybudować i wyremontować więcej
dróg niż pierwotnie planowano.
Na terenie naszego powiatu będą realizowane następujące „schetynówki”:
• przebudowa nawierzchni ul. Grunwaldzkiej w Lublińcu (realizowana
w ramach” Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 20082011, realizowana wspólnie z Urzędem Miasta Lublińca),
• modernizacja drogi powiatowej
S 2321 od skrzyżowania z drogą powiatową S 2322 do skrzyżowania
z drogą krajową Nr.46 (realizowana
w ramach „Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 20082011, realizowana wspólnie z Gminą Pawonków).
Rozmawiała Aneta Konieczny

Paszporty z dwoma
cechami biometrycznymi

Na przekór. Na wprost

Od 29 czerwca 2009 r. wydawane w Polsce paszporty
zawierać będą drugą cechę biometryczną, tj. obok
obrazu twarzy, zapis odcisków palców.
Paszporty biometryczne w sposób wiarygodny określą więc
związek pomiędzy dokumentem a jego posiadaczem,
dzięki czemu ograniczą
przestępczość związaną
z kradzieżą tożsamości i fałszerstwami dokumentów. Już od 22
czerwca br. w kraju,
a nie później niż od 29
czerwca br. – poza
granicami, każda osoba składająca w punkcie
paszportowym wniosek o wydanie paszportu, będzie zobowiązana do złożenia odcisków dwóch palców, polegającego na przyłożeniu
palców do urządzenia elektronicznego (czytnika). Urządzenia służące do pobierania odcisków palców
są nowoczesne, niebrudzące i łatwe
w obsłudze. Procedura poboru odcisków oraz weryﬁkacji danych zawartych w paszporcie podczas jego
odbioru jest prosta i tylko nieznacznie wydłuży załatwianie sprawy paszportowej. Odciski palców będą zakodowane w warstwie elektronicznej
paszportu jako element identyﬁkacji i nie będą odwzorowane graﬁcz-

nie w dokumencie (nie
będą widoczne). Czas
oczekiwania na wydanie paszportu oraz
opłaty za jego wydanie nie ulegną zmianie. Wszystkie paszporty wydane przed
29 czerwca 2009 r. –
bez względu na ich rodzaj – zachowają ważność do terminów w nich
określonych.

12 wychowanków Domu Dziecka w Ciasnej oraz 20 osób
niepełnosprawnych będzie uczyć się i wypoczywać w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Lublińcu projektu „Na przekór. Na wprost.”
współﬁnansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(red.)

Gdzie można załatwić sprawy
paszportowe w Lublińcu?

Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Terenowy Punkt Paszportowy (pok.
nr 9, parter)
ul. Paderewskiego 7
tel. (0-34) 351 05 31
fax. (0-34) 351 05 11
Godziny przyjęć klientów:
Poniedziałek: 8:00-16:00
Wtorek: 8:00-15:30
Środa: 8:00-11:00
Czwartek: 8:00-5:30
Piątek: 8:00-15:00

Głównym celem projektu jest uruchomienie i przeprowadzenie procesu aktywizacji społecznej podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Lublińcu, w szczególności
niepełnosprawnych mieszkańców naszego powiatu i osób, które wkrótce opuszczą placówki opiekuńczo-wychowawcze. Uczestnicy projektu w ramach aktywizacji zawodowej,
społecznej i zdrowotnej uczestniczyć
będą m. in. w treningu umiejętności
psychospołecznych, indywidualnym
poradnictwie zawodowym realizowanym poprzez spotkania z doradcą
zawodowym, wezmą udział również
w kursie komputerowym.

W ramach projektu wychowankowie Domu Dziecka w Ciasnej wyjadą
na 2 tygodnie w góry, gdzie oprócz
zaplanowanych szkoleń, przewidziano wiele zajęć sportowo-rekreacyjnych powiązanych ze zwiedzaniem
dóbr kulturowych Tatr i Podhala.
Dla osób niepełnosprawnych przewiduje się sﬁnansowanie turnusu rehabilitacyjnego, w ramach którego
przeprowadzone będą zabiegi rehabilitacyjne dostosowane do schorzeń danego uczestnika. Udział
w projekcie i całości zajęć jest bezpłatny. Projekt realizowany będzie
do 31.12.2009 r.
Katarzyna Niestrój

Turniej Artystyczny

Piszę do Ciebie Mamo

W Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej
w Lublińcu odbył się IV Turniej Artystyczny.

W kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Lublińcu odbył się już czwarty koncert w ramach Dni
Kultury Chrześcijańskiej.

W zmaganiach wystartowało ponad
90 osób – uczestników warsztatów
terapii zajęciowej m.in. z Katowic, Bytomia czy Dąbrowy Górniczej. Swoje
umiejętności mogli oni sprawdzić wy-

konując kartki okolicznościowe, papierowe kwiaty i malując obrazy. Mieli okazję wykazać się również zdolnościami kulinarnymi i recytatorskimi.

Artyści wykonali koncert pt. „Piszę
do Ciebie Mamo”, który adresowany był do wszystkich mam, bo przecież to one są jedną z najważniejszych osób w naszym życiu i to właśnie mamie zawdzięczamy najwięcej.
Koncert został nagrodzony owacjami na stojąco.

(KA)

(ECH)
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ZAPRASZAMY
na „Święto Śląska 2009”
Od 26 do 28 czerwca
zapraszamy na kolejną,
jedenastą edycję
wielkiego pikniku
artystycznego – „Święto
Śląska”. Zapraszamy do
siedziby Zespołu Pieśni
i Tańca „Śląsk”
w Koszęcinie na wspólne
świętowanie 56. urodzin
Zespołu oraz uroczyste
zakończenie sezonu
artystycznego.

Jak co roku przygotowaliśmy dla Państwa wiele atrakcji. Na plenerowej
scenie pojawią się wspaniali artyści – goście i przyjaciele Zespołu „Śląsk”,
na terenie parku znajdą Państwo wystawy rękodzieła ludowego, malarstwa
i rzeźby, kramiki z upominkami, wesołe miasteczko, pokazy umiejętności
policjantów i sprzętu wojskowego oraz stoiska gastronomiczne i restaurację z przysmakami kuchni śląskiej.
Gospodarze „Święta Śląska” wystąpią dwukrotnie z galowymi koncertami, 26 czerwca (piątek) ok. godz.20:30, Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” wystąpi z programem ludowo-narodowym „A to Polska właśnie”, 27 czerwca (sobota) ok. godz.20:30, artyści Zespołu zaprezentują najnowszy program „Stanisław Hadyna – legenda gór”, z repertuarem pieśni cieszyńskich
oraz fantazją baletową „Ondraszkowe Ostatki”.

Wśród imprez towarzyszących „Święta Śląska” m.in. turniej skata o puchar Dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” (niedziela, 28 czerwca 2009),
koncert: Mark Ossadnik „Organowa wycieczka po Europie” (niedziela, 28
czerwca 2009), pokaz żołnierzy 1 Pułku Specjalnego Komandosów z Lublińca (niedziela, 28 czerwca 2009) oraz turniej tenisowy o puchar Starosty Lublinieckiego – więcej informacji www.lubliniec.starostwo.gov.pl

Wstęp na każdy dzień pikniku – 5 zł.
Dzieci i młodzież do 16 roku życia – WSTĘP WOLNY.

PROGRAM „ŚWIĘTA ŚLĄSKA 2009”
Piątek
26 czerwca
od godziny 16:00
do 22:00
MARIUSZ BRYŚ z zespołem
GOOD WAY
Mariusz Bryś – autor tekstów, aranżer,
kompozytor, wokalista, gitarzysta, producent. Pochodzi z Lublińca. W tym
roku wydał wraz z zespołem GOOD
WAY nową płytę pt.” Mistyczny stan”.
Jego twórczość pobudza do reﬂeksji
i wzrusza, ma dotrzeć do słuchaczy
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nie jednego, lecz kilku pokoleń. Balladowo – rockowy charakter utworów
w połączeniu z tematyką chrześcijańską ma za zadanie naładować słuchaczy dobrą energią.

ABBA SHOW
Zespół wiernie odtwarza wszystkie szczegóły pod względem wizualnym i muzycznym najpopularniejszej na świecie szwedzkiej grupy ABBA. Koncerty ABBA SHOW są pełne
energii, dynamiki, efektownych układów tanecznych. Znakomity SHOW
z mnóstwem wspaniałych strojów
i dobrej muzyki znanej m.in. z wielkiego ﬁlmowego hitu – musicalu „Mamma Mia”.

nr 5/2009

BALKAN SEVDAH
Czteroosobowy zespół folkowy czerpiący natchnienie z bałkańskiej muzyki etnicznej. Oryginalne brzmienie
oraz instrumenty wprowadzą wszystkich w nastrój muzyki rodem z Bośni, Kosova, Macedonii, Pirin i innych
regionów bałkańskich.

Kabaret „PIGWA SHOW”
Genowefa Pigwa, to niezwykła postać wykreowana przez Bronisława Opałko w latach siedemdziesiątych XX wieku. Już trzeciemu pokoleniu przypomina jak „prawdę mówić,
na cudzych nie zarabiać, i przekrętów nie robić”. Przyciąga do siebie
tłumy ludzi, którzy po prostu ją lubią i chcą się z nią bawić. Występuje
w każdym miejscu na Ziemi, wszędzie tam, gdzie ludzie mówią po polsku. Pigwa w najprostszy sposób komentuje naszą rzeczywistość i wyśmiewa głupoty tego świata.

Sobota
27 czerwca
od godziny 14:00
do 22:00
„Dzień z Mundurem”
Orkiestra i pokazy policyjne

Gwiazda na topie
IWONA WĘGROWSKA

Kabaret „KOCIUBA”
Kabaret Kociuba ma w swoim dorobku programy o tematyce głównie wiejskiej, o życiu, tradycjach, obyczajach, i problemach wsi polskiej.
Oprócz tematyki wiejskiej bawią publiczność wieloma innymi tematami codziennego życia. Kabaret zdobył Grand Prix na Ogólnopolskich
Spotkaniach z Piosenką Kabaretową, „OSPA” w Ostrołęce a także zajął III miejsce na Przeglądzie Kabaretów „PAKA” w Krakowie.

Zespół Regionalny „ISTEBNA”
– Grand Prix „Śląskiego
Śpiewania” 2009

Zespół Pieśni i Tańca „ŚLĄSK”
im. Stanisława Hadyny
– Koncert Galowy: „A to Polska
właśnie”
Koncert muzyki, pieśni i tańców ludowych i narodowych. Przeważającą
część tego programu stanowią kompozycje lub opracowania muzyczne Stanisława Hadyny oraz układy
choreograﬁczne Elwiry Kamińskiej.
W programie znajdują się popularne piosenki S. Hadyny takie jak: „Kaczyce”, „Karlik”, „Karolinka”, „Hej
te nasze góry”, „Helokanie”, „Ondraszek”, Piekła baba chleb” i „Starzyk” oraz opracowania muzyczne
do takich tańców jak: „Kołomajki”,
„Kujawiak”, „Krakowiak”, „Oberek”,
„Szot Madziar”, „Taniec chustkowy”,
„Tańce górali podhalańskich” i „Trojak”. Autorem twórczych opracowań
wymienionych tańców, które wciąż
zaskakują kunsztem choreograﬁcznym, jest Elwira Kamińska.

ryczne ballady, ale potraﬁ też uderzyć
tak mocnym głosem (Wprost)”

foto: Paweł Pyrz/Makata www.pyrz.eu

Cała Polska poznała i pokochała
jej głos w piosence „Pokonaj Siebie”
zaśpiewanej w duecie z Piotrem Kupichą z zespołu FEEL. Po prawie czterech latach milczenia powróciła na rynek, w wielkim stylu, jedna z najzdolniejszych polskich wokalistek. Pisano
o niej m.in. „Czterooktawowy głos
w polskim pop-rocku to wielka rzadkość. A takim właśnie głosem dysponuje wokalistka Iwona Węgrowska..
Może się ona stać na polskiej scenie
rozrywkowej tym, kim na światowej
scenie operowej jest Rosjanka Anna
Netrebko. Obie dysponują świetnymi
możliwościami głosowymi i nieprzeciętną urodą.. Węgrowska śpiewa li-

oraz autorem scenograﬁi i kostiumów
jest słowacki twórca Juraj Kubanka.
Widowisko oparte jest na motywach
słynnej w całych Beskidach legendzie
o Ondraszku.

Pokaz pirotechniczny

Niedziela
28 czerwca
od godziny 14:00
do 22:00
Program dla dzieci:
„Mini Promyczki" i „Promyczki"

Laureat XVI Przeglądu Piosenki dziecięcej im. prof. Adolfa Dygacza „Śląskie Śpiewanie”

Występy dzieci dla dzieci

Zespół Pieśni i Tańca
„MAŁY ŚLĄSK”

Alan Roszczyk

Laureat XVI Przeglądu Piosenki dziecięcej im. prof. Adolfa Dygacza „Śląskie Śpiewanie” – I miejsce w kategorii „Zespół wokalny” oraz nagroda
specjalna za wykonanie pieśni z okresu Powstań Śląskich

Zespół Pieśni i Tańca „ŚLĄSK”
im. Stanisława Hadyny
– Koncert Galowy: „Stanisław
Hadyna – Legenda Gór”

„May Day"

Taniec nowoczesny

DAVID BAND
Formacja z Zabrza. Skupiają wokół
siebie uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej. Do zabawy wciągają nie tylko dziecięcą publiczność,
ale także dorosłych. W repertuarze
znane dziecięce przeboje, z wykorzystaniem instrumentów takich jak:
akordeon czy ﬂet.

fot. Dawid Misiak

Podczas koncertu zabrzmią pieśni ziemi cieszyńskiej w opracowaniu Stanisława Hadyny, Eugeniusza Fierli, Antoniego Poćwierza, Jeana – Claude
Hauptmanna. Pieśni pochodzą z najnowszej płyty Zespołu Pieśni i Tańca
„Śląsk”, pod tytułem „Hej, koło Cieszyna”. W trakcie koncertu będzie można
podziwiać widowisko „Ondraszkowe
Ostatki” – fantazję baletową z chórem
do muzyki i słów Stanisława Hadyny.
Choreografem i reżyserem spektaklu

fot. Dawid Misiak
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WHY NOT BIG BAND
– KONOPISKA
Big Band istnieje od 2008 roku,
zainspirowany urokiem i klimatem muzyki jazzowej, swingowej
i funky. Koncertuje w całej Polsce
i za granicą. W ciągu krótkiego czasu działalności zdobył już I miejsce
w kategorii Big Bandów na XVII Spotkaniu Muzyków Jazzowych Rudniki 2008 oraz wyróżnienie Preze-
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sa Opolskiego Towarzystwa Jazzowego.

SIERGIEJ WOWKOTRUB TRIO
(Ukraina/Polska)
Siergiej Wowkotrub (skrzypce), Daniel Pomorski (kontrabas) oraz Andrzej Nowicki (gitara). Porywające
interpretacje znanych standardów
jazzowych oraz przebojów muzyki
rozrywkowej i ﬁlmowej spotkają się
z wielkim uznaniem i aplauzem publiczności. TRIO jest zdobywcą Złotej Tarki w 2006 roku.

Gwiazda na topie
Zespół PECTUS

niu 2008 PECTUS zdobył SŁOWIKA PUBLICZNOŚCI podczas Sopot Festival. Debiutancki album ukazał się 27 lutego 2009 roku. Grupa
tworzy wyłącznie własne kompozycje z gatunku szeroko rozumianego rocka.

Formacja Taneczna „Elektra”
Grupa składa się z 20 dziewcząt
w wieku od 15 do20 lat. Dziewczęta pochodzą z Rudy Śląskiej. Kochają to co robią, ich występy są bardzo energiczne i spontaniczne. Cała
Polska poznała ich żywiołowe układy taneczne w programie telewizji

TVN „Mam talent”, gdzie dotarły aż
do półﬁnału.

CHRIS TUESDAY i przyjaciele
(USA/Niemcy/Wielka Brytania/
Polska)
Muzyka bluesowa i rockowa. Chwytliwe przeboje, standardy zarówno
polskie jak i amerykańskie. Doskonała zabawa z publicznością łącząca
rytmy z nowoczesnym tańcem i żywą muzyka.

Międzynarodowy pokaz mody
w laserowej przestrzeni
(Polska, Czechy, Słowacja)

• The Times Polska – „Dziennik Zachodni”
• Radio Katowice
• Telewizja Silesia
• „Ziemia Lubliniecka”

Złoty Sponsor:
• Kompania Piwowarska S. A.

Sponsor generalny:
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
KOSZ Sp. z o.o.

Sponsorzy:

Laureat Słowika Publiczności SOPOT FESTIVAL 2008
PECTUS powstał wiosną 2005
w Rzeszowie. Zespół jest ﬁnalistą
44 Krajowego Festiwalu Piosenki
Polskiej „Debiuty” Opole 2007, zdobywcą Grand Prix Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „Carpathia
Festival” Rzeszów 2006. Jako jeden
z pierwszych utworów wyprodukowany został m.in. „To, co chciałbym
Ci dać”, który stał się ogromnym
przebojem w 2008 roku. W sierp-

• Fabryka Taśm Transporterowych
Stomil Wolbrom S.A
• ING Bank Śląski SA
• Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjno – Handlowe BUDOWLANI sp. z o.o.
• Bank Spółdzielczy w Koszęcinie

Imprezę wspierają:

IMPREZY
TOWARZYSZĄCE:
• turniej skata o puchar Dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
(28.06.09 godz.14: 00)
• koncert: Mark Ossadnik „Organowa wycieczka po Europie” – Kameralna Sala Koncertowa w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
(28.06.09)
• wernisaż i wystawa: Leon Kozok „Malarstwo i graﬁka” (27-28.06.09)
• turniej tenisowy o puchar Starosty
Lublinieckiego – www.lubliniec.starostwo.gov.pl
• wystawa: Dorota Osadnik „Haft
krzyżykowy” (26-28.06.09)
• wystawa emblematów i czapek
policyjnych z całego świata (26-28.06.09)
• pokaz żołnierzy 1 Pułku Specjalnego Komandosów z Lublińca
(28.06.09)
• rękodzieło ludowe
• pyszna kuchnia śląska – obiady, kuchnia z rusztu, ciasta regionalne
• restauracja „Pod dębem”
• kramiki artystyczne, sklepiki, pamiątki, upominki
• wesołe miasteczko
• kucyki, koniki oraz inne atrakcje
dla dzieci
• pokazy, wystawy, losowania pamiątek oraz wiele, wiele innych …
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Patroni medialni:
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• Zakład Zielarski „KAWON – HURT”
Nowak sp. j.
• Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.
• PKP – Przewozy Regionalne
Sp. z o.o.
• Agencja Kapitałowo-Promocyjna
IRBA Sp. z o.o.
• Fundacja „Energetyka na rzecz Polski Południowej”
• P.P.H.U. Zakłady Mięsne Lubliniec s.
j. E. Drążek, R. Drążek, J. Drążek
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Adres Redakcji: Starostwo Powiatowe w Lublińcu,
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Cennik modułów reklamowych
w gazecie powiatowej” Ziemia
Lubliniecka”
1.
2.
3.
4.

5 cm / 3,5 cm – 19,50 zł brutto + VAT
10 cm / 7 cm – 39 zł brutto + VAT
10 cm / 14 cm – 117 zł brutto + VAT
24 cm / 15,5 cm (pół strony)
– 156 zł brutto + VAT
5. 24 cm / 32,5 cm (cała strona)
– 234 zł brutto + VAT
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (034) 35 10 500, w. 601.

Fitnessowy zawrót głowy
Pod honorowym patronatem starosty Joachima Smyły
i burmistrza Edwarda Maniury odbył się I Powiatowy
Mityng Fitness.

Program imprezy przygotowany specjalnie dla pań miał na celu propagowanie zdrowego stylu życia oraz
upowszechnianie aktywności sportowej.

– Naszym zamierzeniem było zorganizowanie imprezy przedstawiającej różnorodność zajęć ﬁtness organizowanych w naszym mieście. Chciałyśmy zachęcić panie do otwarcia

się na aktywność sportową. Starałyśmy się, by uczestniczki mityngu poczuły satysfakcję z pracy nad własną kondycją ﬁzyczną. Cieszy nas,
że zainteresowanie pań zajęciami
ruchowymi zwiększa się z każdym
rokiem. Jest to potwierdzeniem,
że wzrasta świadomość prozdrowotna kobiet – mówią organizatorki imprezy Agnieszka Breguła, Henryka Sukienik i Monika
woboda.
Mityng rozpoczął się wspólną rozgrzewką, następnie licznie zgromadzone panie z zapałem przystąpiły do ćwiczeń. Jako pierwsza zajęcia poprowadziła Henryka Sukienik,
która przedstawiła taneczną formę
aerobiku, prowadząc zajęcia – aerodance. Następnie Monika Swoboda
zademonstrowała zajęcia wzmacniające z ciężarkami. –TBC. Jako trzecia zaprezentowała swój program
Agnieszka Breguła, która opracowała układ power aerobik – zawierający
dynamiczne ćwiczenia poprawiające wydolność organizmu. Zmagania
z ﬁtnessem zakończono wspólnym

stretchingiem – ćwiczeniami rozciągającymi. Mimo zmęczenia, panie opuszczały halę sportową z zadowoleniem, deklarując jednocześnie chęć uczestnictwa w kolejnych
ﬁtnessowych przedsięwzięciach. Cel
imprezy został zatem w pełni zrealizowany.
(KA)

Dzień rodzin zastępczych

Niebieski Festyn

Starosta chcąc
propagować ideę
rodzicielstwa zastępczego,
ale przede wszystkim
po to, by złożyć
życzenia rodzinom
zastępczym zaprosił
rodziców zastępczych
z dziećmi na odchody
Dnia Rodzicielstwa
Zastępczego.

Już po raz czwarty, 5 czerwca br.,
w lublinieckim parku odbył się Niebieski
Festyn, nad którym honorowy patronat
objął Komendant Wojewódzki Policji
w Katowicach – nadinsp. Dariusz Biel.

Uroczystość odbyła się w siedzibie
Zespołu „Śląsk” w Koszęcinie i pomimo deszczowej pogody zgromadziła
liczną grupę rodzin. Gości powitał wicestarosta lubliniecki Tadeusz Konina i dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie – Ilona Kozioł.
– Proszę przyjąć moje wyrazy szacunku i podziękowania za trud i poświęcenie, które wkładacie Państwo w wychowanie dzieci. Wasza miłość i troska

jest wielkim darem – mówił wicestarosta. Po części oﬁcjalnej dzieci miały
okazję uczestniczyć w spektaklu teatralnym „Koziołek Matołek”, który, jak się później okazało, rozbawił
nie tylko najmłodszą publiczność,
ale również nieco starszą – rodziców. Niewątpliwą atrakcją był również występ Zespołu Pieśni i Tańca
„Śląsk”.
(KA)

Wicestarosta Tadeusz Konina i dyrektor PCPR ILona Kozioł wręczyli dzieciom drobne upominki.
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– W imprezie wzięło udział około
3 tys. dzieci z terenu naszego powiatu
i mam nadzieję, że skutecznie udało
się nam przybliżyć im zasady bezpieczeństwa i zapoznać z tajnikami pracy
Policji – wyjaśniała Iwona Ochman –
rzecznik Powiatowej Komendy Policji w Lublińcu.
Wśród licznych atrakcji dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy
z udziałem zwierząt, m.in. policji konnej wykonane przez funkcjonariuszy
z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie oraz pokazy z udziałem
psa wykrywającego narkotyki przeprowadzane przez funkcjonariuszy
Służby Celnej. Duży aplauz wśród małych uczestników imprezy wzbudził
także pokaz sprzętu bojowego oraz
symulacja wypadku drogowego, której celem było pokazanie elementów
pierwszej pomocy oraz współdziałanie poszczególnych służb biorących
udział w akcji ratunkowej. Wszyscy
uczestnicy festynu otrzymali drobne upominki w postaci elementów
odblaskowych mających przyczynić
się do poprawy bezpieczeństwa najmłodszych.
– Jestem wdzięczny wszystkim, którzy

przyczynili się do organizacji tego festynu bezpieczeństwa. Słowa podziękowania kieruję do wszystkich członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji
IPA, którego przewodniczącym Regionu Lubliniec jest Tomasz Tarara – mówił starosta Joachim Smyła.
Całość imprezy uświetnił swoją
obecnością Sznupek – maskotka Śląskiej Policji, z którym wszyscy uczestnicy festynu chętnie pozowali do pamiątkowych zdjęć.
(KA)
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Ducha mamy sportowego…
Pod takim hasłem
odbyła się już dziewiąta
Powiatowa Spartakiada
Dzieci Niepełnosprawnych
i Śląska Olimpiada
Niepełnosprawnych.

Do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjnego w Rusinowicach, 6 czerwca br., przybyło ok. 300 osób niepełnosprawnych z terenu całego województwa śląskiego. Impreza miała
na celu wzmocnienie nie tylko ciała,
ale również ducha uczestników, była
więc doskonałą zabawą sprawnościowo-sportową. Spartakiada rozpoczęła się uroczystą mszą św. z okazji 15-stej rocznicy poświecenia Ośrodka,
następnie barwny korowód uczestników przemaszerował, przy dźwiękach
orkiestry dętej, pod scenę, gdzie
w obecności starosty Joachima
Smyły i dyrektora Ośrod-

Wypuszczenie balonów.

Oﬁcjalne otwarcie Spartakiady, od lewej: Roman Kurzac – radny powiatu, ks. Rudolf Badura – dyrektor Caritas Diecezji Gliwickiej, starosta Joachim Smyła z córeczką Oliwią, paraolimpijczyk Stefan Makowski i ks. Franciszek Balion – dyrektor Ośrodka w Rusinowicach

ka Franciszka Baliona odbyło się oﬁcjalne otwarcie Spartakiady.
– Ze sportem nierozłącznie związana
jest rywalizacja, ale to nie ona będzie
dzisiaj najważniejsza. Najważniejsze
jest to, że jesteśmy tutaj razem, wspólnie spędzimy czas, lepiej poznamy się –
mówił starosta.
Ta k , j a k
na prawdziwych Olimpiadach,
podniesiono
ﬂagę, zapalono
znicz olimpijski i odegrano
hymn. Po części oﬁcjalnej niepełnosprawni sportowcy zmierzyli
się m.in. w rozgrywkach
tenisa
stołowego,
biegu sprin-

terskim czy pchnięciu kulą. Zmagania sportowe uświetnił występ formacji tanecznej „Copacabana” i zespołu
„Zgraja Mikołaja”. Niewątpliwą atrakcją był pokaz szermierki paraolimpijczyków z Aten, Pekinu i Sydney: Arkadiusza Jabłońskiego i Stefana
Makowskiego. Swoją obecnością

pomogli z pewnością uwierzyć młodym sportowcom, iż niepełnosprawność nie musi oznaczać zepchnięcia
na margines życia społecznego, że jeżeli tylko bardzo się chce – można
osiągać sukcesy i odnajdywać radość
życia.
Aneta Konieczny

Deﬁlada uczestników Spartakiady

Boisko w 1,5 miesiąca!
Mamy następne boisko. Tym razem,18 czerwca br., otwarty został obiekt sportowy przy Zespole Szkół Zawodowych
na ul. Klonowej w Lublińcu w ramach programu „Blisko Boisko.
W ramach II edycji tego programu
PZU oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki założyły doﬁnansowanie budowy 50 – ciu boisk. Budżet na ten cel
wynosił 15 mln zł, w tym 10 mln zł
pochodziło z funduszów prewencyjnych PZU oraz 5 mln zł ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Po rozpatrzeniu wniosków, powiat
lubliniecki znalazł się w gronie beneﬁcjentów programu, otrzymując tym
samym doﬁnansowanie do budowy
boiska. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad 600 tys. zł, z czego 200 tys. zł pochodziło ze środków
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PZU, 100 tys. ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej, a prawie
300 tys. zł sﬁnansował Powiat Lubliniecki. Dodatkowo ze środków powiatu zamontowano piłkochwyty, wykonano odwodnienie obiektu oraz
chodnik wraz z opaską żwirową. Boisko ma nawierzchnię z trawy syntetycznej i wymiary 30 m x 60 m. Prace nad jego budową rozpoczęły się
w połowie listopada zeszłego roku,
a już pod koniec grudnia podpisano
protokół końcowego odbioru robót!
Boisko w 1,5 miesiąca!
(KA)

Inauguracyjny mecz piłki nożnej między drużynami Zespołu Szkół Zawodowych
w Lublińcu i partnerskiej szkoły w Rheinfelden w Niemczech
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