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Dożynki
powiatowe

Dobiega końca III kadencja Rady Powiatu, Zarządu, ale także i starosty. W takich
chwilach człowiek zawsze skłania się do
refleksji dotyczącej tych minionych czterech lat
w życiu wspólnoty samorządowej. Dokonuje
się wówczas różnorakich bilansów, podsumowań, czasami zaklina się liczby i przekonuje
wszystkich, aby zechcieli zobaczyć wielkość
jednostki. Tak rozumiane swoiste „ja” grozi
popadnięciem w samozachwyt.
Jestem daleki od tego typu spostrzegania
roli samorządowca w publicznym funkcjonowaniu wspólnoty. Tworzą ją wszyscy
mieszkańcy, a ich reprezentacja, czyli radni,
realizują zadania w toku całej kadencji.
Dzisiaj pragnę serdecznie podziękować
radnym Rady Powiatu za ich trud
i zaangażowanie w pracy samorządowej.
Mimo to, iż koalicję rządzącą tworzą
radni dwóch ugrupowań: Porozumienia
Samorządowego i Wspólnoty Ziemi
Lublinieckiej, to jestem bardzo mocno
zbudowany również merytoryczną postawą
i życzliwością radnych opozycji, którzy
tworzyli wespół z nami jedną dobrze
rozumiejącą się wspólnotę osób, których łączy
idea działania na rzecz dobra wspólnego
naszego powiatu.
Pragnę także podziękować Zarządowi
Powiatu za to, że na co dzień tworzy ze mną
zespół ludzi oddanych swojej pracy i głęboko
zaangażowanych w każde podejmowane
działanie. Pełnienie funkcji starosty w tak
ukształtowanej wspólnocie jest niewątpliwie
wyzwaniem pięknym i przynoszącym
wymierne efekty działań.
O naszych działaniach informujemy
Państwa na bieżąco. Pisaliśmy o wybudowanych trzech boiskach ze sztuczną nawierzchnią
w ramach programów „Orlik 2012” oraz
„Blisko Boisko”, o wyremontowaniu i przeniesieniu Powiatowego Urzędu Pracy,
dokończenie na str. 2

Obchody dożynek wpisały się już na
stałe do kalendarza imprez powiatowych.
Gospodarzami tegorocznego święta
plonów był starosta lubliniecki Joachim
Smyła i burmistrz Lublińca Edward
dokończenie na str. 8
Maniura.

W Powiecie biznes
integruje się wokół
wspólnych celów…

Przykładem inicjatywy oddolnej
w kierunku innowacyjnych rozwiązań
współpracy na rynku może być projekt
zaproponowany przez przedsiębiorstwo
Integra Sp. z o.o. , które rozpoczęło
przygotowania do pierwszego w naszym
powiecie Forum Biznesu.
- Myślę, że podjęta inicjatywa pozwoli na
dokładniejsze poznanie potencjału gospodarczego
powiatu, utrwali i nada nowy wymiar
współpracy pomiędzy przedsiębiorcami w regionie, ośrodkami naukowymi oraz jednostkami
samorządu terytorialnego. Mam nadzieję, że
pozwoli to na integrację środowiska biznesu,
nauki i administracji wokół przedsięwzięć
służących dobru wspólnemu – komentował
starosta Joachim Smyła. dokończenie na str. 6

Nr 7/2010 (78)

Gimnazjaliści
wybrali
"ogólniaki"
W rozpoczętym we wrześniu roku
szkolnym najwięcej młodzieży gimnazjalnej zdecydowało się na naukę w liceach
ogólnokształcących (212 uczniów),
niewiele mniej – bo 179 uczniów przyjęły
lublinieckie szkoły zawodowe, a 164 osoby
wybrały technikum. Najmniejszym
zainteresowaniem cieszyły się licea
profilowane.
dokończenie na str. 3

Podwójny
jubileusz
Rejonowy Oddział Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Lublińcu oraz utworzony przez
członków Związku „Zespół Ferajna”
świętowali 9 września swoje jubileusze 53 rocznicę utworzenia Oddziału
Rejonowego w Lublińcu oraz 15-lecie
istnienia zespołu.
dokończenie na str. 6

Zespół „Ferajna” z przewodniczącą Oddziału Rejonowego
PZERiI w Lublińcu - Janiną Grabinską

Kazimierz Bromer laureatem corocznej nagrody
„Zasłużony dla Powiatu Lublinieckiego”
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dokończenie ze str. 1

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
i Publicznej Poradni PsychologicznoPedagogicznej do budynku dawnego Ośrodka
Zdrowia przy ul. Sobieskiego, tworząc w ten
sposób w jednym miejscu Powiatowe Centrum
Usług Społecznych.
Poczyniliśmy także inwestycje drogowe
w ramach tzw. schetynówek oraz
przeprowadziliśmy remonty wielu dróg
powiatowych.
Wszystkie nasze domy pomocy społecznej
uzyskały tzw. standaryzację, a co za tym idzie,
stałe zezwolenie na ich prowadzenie.
Przeprowadziliśmy także remonty w naszych
szkołach.
Na początku tej kadencji oddaliśmy do
użytku wielofunkcyjny budynek szpitalny
o najwyższych standardach. Pełni on rolę
Centralnej Izby Przyjęć, prowadzona jest
w nim także cała diagnostyka. Obecnie
rozpoczęliśmy budowę pawilonu łóżkowego
dla oddziałów: pediatrycznego, ginekologiczno-położniczego oraz oddziału porodowego.
Pozwoli to na opuszczenie starego budynku
szpitalnego przy ul. Żwirki i Wigury, tzw.
szpitala wewnętrznego. W połowie lipca 2011
roku będziemy mogli cieszyć się otwarciem tego
nowoczesnego i komfortowego obiektu
szpitalnego, którego koszt budowy wynosi 7,5
mln złotych. Podobne środki finansowe powiat
przeznaczył na budowę i wyposażenie
oddanego w 2007 roku, budynku SOR.
Pozyskaliśmy także kompletne wyposażenie
karetki pogotowia. Niestety bierność
wszystkich rządów w zakresie właściwego

finansowania szpitali, poprzez niskie
kontrakty z Narodowym Funduszem
Zdrowia, nie ułatwiają szpitalom bieżącej
działalności.
Jestem przekonany, że wśród wszystkich
ważnych zadań, które z mocy ustawy realizuje
powiat, najważniejsze są sprawy związane
z ratowaniem życia i zdrowia mieszkańców.
Dlatego, jak żaden inny powiat ziemski
w Polsce, przeznaczyliśmy w ostatnim okresie
czasu tak potężne środki finansowe na
stworzenie nowej infrastruktury szpitalnej
budując nowoczesne obiekty i kupując
wysokiej klasy aparaturę medyczną, ponieważ
ludzkie życie i zdrowie są wartościami
nadrzędnymi.
Dzielę się z Państwem tymi kilkoma
refleksjami, które – tak, jak napisałem na
wstępie – przychodzą na myśl wtedy, kiedy
kończy się jakiś okres czasu i spoglądamy
w przeszłość. Tam, gdzie się coś kończy zaczyna
się nowe. I dlatego już dziś patrzymy
z nadzieją w przyszłość i pomyślność naszego
powiatu.
W działaniu publicznym na rzecz
powiatowej wspólnoty samorządowej mam
ciągle ogromny entuzjazm, który wynika także
z zapału całego zespołu ludzi, z którymi mam
szczęście współpracować.
W następnym numerze „Ziemi
Lublinieckiej” przedstawimy szczegółowo
dane o dodatkowo pozyskanych środkach
finansowych oraz o realizacji przedsięwzięć
mijającej kadencji Rady Powiatu.

Powiatowy Urząd Pracy
mieści się teraz
w wyremontowanej
części dawnego
Ośrodka Zdrowia

Boisko przy Zespole
Szkół nr 1
im. A. Mickiewicza
powstałe w ramach
programu "Orlik 2012"

Karetka pogotowia
wyposażona
w najwyższej jakości
sprzęt ratujący życie,
w tle oddany w 2007 r.
budynek Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego

W dobudowywanym
skrzydle szpitala
znajdzie się oddział
pediatryczny,
ginekologicznopołożniczy
i porodowy

Joachim Smyła
Starosta Lubliniecki

Kazimierz Bromer laureatem corocznej nagrody
„Zasłużony dla Powiatu Lublinieckiego”
Kapituła Powiatu Lublinieckiego - po raz piąty w swojej
historii - przyznała szczególne wyróżnienie „Zasłużony dla
Powiatu Lublinieckiego”. Prestiż i niezwykle wyjątkowa wartość
tej nagrody polega na tym, iż tylko jedna osoba w roku zostaje
uhonorowana niejako symbolem wdzięczności mieszkańców – bo
tym bez wątpienia jest owo wyróżnienie. Tegorocznym laureatem
nagrody jest wybitna osobowość z dziedziny turystyki i promocji
pięknych zakątków naszej Małej Ojczyzny – Kazimierz Bromer.
- Drogi Kazimierzu, jako gospodarz naszego powiatu, z dumą mogę
stwierdzić, iż uhonorowanie Cię tym wyróżnieniem jest wyrazem uznania
dla Twoich dokonań. Dzisiaj doceniamy bowiem życiowy wysiłek jednego
z nas, a zarazem tak wyjątkowego człowieka - mówił starosta Joachim
Smyła wręczając laureatowi wyróżnienie.
Kazimierz Bromer jest długoletnim, honorowym działaczem
PTTK, organizował Rajdy Lublinieckie, Rajdy Szlakiem Walk
74 GPP i Rajdy Rodzinne. Wytyczył również szlaki piesze, m.in.
Szlak im. Powstańców Śląskich i Szlak Pomników Przyrody. Jego
zasługą jest opracowanie dokumentacji dotyczącej warunków
przyznawania Odznaki Krajoznawczej Ziemi Lublinieckiej

i Odznaki Krajoznawczej im. Św. Edyty Stejn. W dużej mierze
przyczynił się też do odrestaurowania zabytkowego kościoła św.
Anny w Lublińcu. W latach 1998 – 2002 był radnym Rady Powiatu
Lublinieckiego, pełniącym funkcję członka Zarządu.
Aneta Konieczny

Nagroda Starosty Lublinieckiego "Zasłużony dla Powiatu Lublinieckiego"
Do 15 grudnia można składać wnioski o przyznanie Nagrody Starosty Lublinieckiego "Zasłużony dla Powiatu Lublinieckiego". Nagroda
w formie statuetki przyznawana jest co roku osobom fizycznym, prawnym, a także innym podmiotom, których dokonania przyczyniają się
do promowania Powiatu Lublinieckiego.
Dotychczas nagrodę tę otrzymali strażacy biorący udział w usuwaniu skutków trąby powietrznej, Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk", ks. Tadeusz Fryc,
Jan Myrcik, Jerzy Kupka i Adolf Więcek.
Wnioski w sprawie przyznania nagrody prosimy składać w Starostwie Powiatowym w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7.
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PODPIS ELEKTRONICZNY
rozmowa z Danutą Lampką – sekretarzem powiatu

AK: Z dniem 1 września 2010 roku
rozpoczęto w Starostwie Powiatowym
w Lublińcu wydawanie niekwalifikowanego certyfikatu CC SEKAP. Certyfikat
taki jest poświadczeniem tożsamości
i umożliwia składanie podpisu
elektronicznego. Proszę wyjaśnić czemu
ma służyć taki podpis i czy będzie on
honorowany w innych instytucjach?
DL: Podpis taki potrzebny jest do
załatwiania spraw drogą elektroniczną
z wykorzystaniem Platformy SEKAP.
Z wykorzystaniem tej platformy można
załatwić elektronicznie sprawy obecnie już
w 77 urzędach województwa śląskiego,
w tym także w naszym urzędzie. Podpis jest
odpowiednikiem zwykłego podpisu. Jest
niemożliwy do podrobienia, równocześnie
łatwo go zweryfikować. Posiadanie podpisu elektronicznego umożliwi załatwienie
drogą elektroniczną wielu spraw bez
konieczności każdorazowej wizyty
w urzędzie. Wniosek opatrzony podpisem
CC SEKAP będzie honorowany tak, jak
podpis odręczny lub złożony przy użyciu
elektronicznego podpisu kwalifikowanego. Podpis CC SEKAP nie jest jednak
akceptowany przez urzędy lub instytucje
nie biorące udziału w projekcie SEKAP, np.
nie jest honorowany przez ZUS.

AK: Gdzie można otrzymać podpis
elektroniczny?
DL: Każdy mieszkaniec naszego województwa może wyposażyć się w podpis
elektroniczny w jednym z uprawnionych
urzędów - punktów rejestracji Centrum
Certyfikacji SEKAP (CC SEKAP). Punkt
rejestracji CC SEKAP znajduje się między
innymi w Starostwie Powiatowym w
Lublińcu. Punkt wydawania certyfikatów
mieści się w siedzibie urzędu (parter, pokój
nr 6 – Kancelaria). Certyfikaty wydawane są
bezpłatnie, na 2 lata, na dostarczonym
przez klientów nośniku. Nośnikiem może
być standardowy pendrive lub karta
kryptograficzna wydana przez dostawcę
podpisów kwalifikowanych.
AK: Jakie czynności należy wykonać aby
otrzymać certyfikat CC SEKAP?
DL: Zainteresowany musi złożyć wniosek:
- można to uczynić samodzielnie korzystając ze strony https://cc.sekap.pl (rejestrując
się jako subskrybent i po zalogowaniu na
konto subskrybenta tworząc wniosek
z określeniem, do którego punktu
rejestracji go kierujemy),

Później należy osobiście zgłosić się do
punktu rejestracji z dokumentem ze
zdjęciem potwierdzającym tożsamość, na
którym widnieje numer PESEL (dowód
osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz z
nośnikiem, na którym zostanie zapisany
certyfikat CC SEKAP.
Podczas tej wizyty Zainteresowany podpisze wniosek, inspektor ds. rejestracji
dokona weryfikacji tożsamości i przygotuje umowę o świadczenie usług certyfikacyjnych. Po podpisaniu umowy zostanie
wygenerowany certyfikat CC SEKAP
i zapisany na przyniesiony nośnik.
AK: Dziękuję za rozmowę.

- lub w czasie wizyty w punkcie rejestracji
inspektor ds. rejestracji przygotuje taki
wniosek.

Rozmawiała: Aneta Konieczny

Gimnazjaliści wybrali "ogólniaki"
W tym roku w naborze wzięło udział 707 kandydatów, z
tego 580 przydzielonych zostało do szkół prowadzonych przez
Powiat Lubliniecki, 103 uczniów zakwalifikowało się do szkół
prowadzonych przez inne organy, 24 absolwentów gimnazjum nie
zostało przyjętych do żadnej z nich. Mieli jednak możliwość
przystąpienia do naboru uzupełniającego.
W Zespole Szkół Nr 1 przygotowano 60 miejsc w 2 klasach
technikum. Nie udał się nabór na nowy kierunek – technik obsługi
turystycznej, uruchomiona została natomiast klasa w zawodzie
technik ekonomista, do której od trzech lat nie było naboru.
Największym powodzeniem w czasie naboru cieszyło się I Liceum
Ogólnokształcące im. A.Mickiewicza, w której utworzono aż sześć
pierwszych klas. – Jestem zadowolony z rekrutacji, wypadła znacznie
lepiej niż przed rokiem – mówi dyrektor Marek Żyłka – Nie trzeba było
ograniczać zatrudnienia wśród nauczycieli.
Dobrze wyszła także rekrutacja w Zespole Szkół
Ogólnokształcąco-Technicznych. Z dwóch planowanych klas
licealnych udało się skompletować jedną. W technikum
przygotowano 180 miejsc w 6 klasach. N ajwiększym
zainteresowaniem cieszył się zawód technik budownictwa, mniej
chętnych było do technikum architektury krajobrazu, hotelarstwa
i handlowego. Jednak wszystkie zaplanowane klasy zostały
uruchomione, ponieważ utworzono dwa wspólne oddziały, tzw.
dwuzawodowe.
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W Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Medycznych
przygotowano jedną klasę, ale wyniki rekrutacji pozwoliły na
uruchomienie dwóch. Naukę w pierwszych klasach liceum
profilowanego podjęło 43 uczniów.
Mniej niż przed rokiem kandydatów zgłosiło się do
Zespołu Szkół Zawodowych. Z czterech planowanych klas
technikum nie udało się utworzyć ani jednej. Pozostały tylko klasy
zasadniczej szkoły zawodowej, do których zakwalifikowano 179
uczniów.
Rekrutacja do poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych
przedstawia się następująco:
Liceum ogólnokształcace

250

Technikum

212

Liceum profilowane

200

179
164

zasadnicza szkoła zawodowa

150

100

50

43

0
Liczba przyjętych uczniów

Danuta Lampka
Sekretarz Powiatu
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Urodziny „NADZIEI”

Mija 10 lat odkąd przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Lublińcu działa Zespół Wokalno-Instrumentalny
„NADZIEJA”. Powstał on z inicjatywy ówczesnego proboszcza,
księdza Leonarda Pająka. Obecnie w zespole śpiewa piętnaście
dziewcząt, ale bywało, że na próby przychodziło trzydzieści osób.
Dziewczęta spotykają się w soboty na dwugodzinnych próbach, ale
znajdują również czas na wspólne zabawy, ogniska, udział
w festynach, wyjazdy do kina. Ich występy upiększają uroczystości
nie tylko w kościele parafialnym, ale i w innych świątyniach na
terenie powiatu lublinieckiego.
Podczas wakacyjnego wypoczynku w różnych regionach
Polski, „NADZIEJA” włączyła się ze swą modlitwą i śpiewem
w tamtejsze wspólnoty. Tak było, np. w Zakopanem, Władysławowie, Licheniu, Trzebnicy. Zespół z powodzeniem uczestniczy
w przeglądach i konkursach muzycznych, a jego dorobek
artystyczny jest imponujący i obejmuje już pięć płyt. Najnowsza,
szósta z kolei, jest aktualnie przygotowywana do wydania.
W repertuarze „NADZIEI” znajdziemy pieśni adwentowe,
wielkopostne, maryjne, komunijne, kolędy, ale i piosenki
dziecięce, młodzieżowe oraz biesiadne.
Dziesiąta rocznica działalności to dla zespołu ważne
wydarzenie. Wyrazem tego stała się pielgrzymka do Włoch.
Dziewczęta miały okazję zwiedzić wiele miejsc, wśród których
warto wymienić Padwę, Asyż, Manoppello, Lanciano, San
Giovanni Rotondo, Górę Gargano z Sanktuarium św. Michała
Archanioła. Na trasie pielgrzymki nie mogło zabraknąć Rzymu
i Watykanu. Była też okazja do modlitwy Anioł Pański wraz
z Ojcem Świętym Benedyktem XVI w Castel Gandolfo.
Największym jednak przeżyciem stało się odwiedzenie grobu Sługi
Bożego Jana Pawła II i udział w Eucharystii sprawowanej w tym
miejscu. Podczas pielgrzymki znalazł się również czas na lekcję
historii, odwiedzono bowiem Polski Cmentarzu Wojenny
w Loreto, gdzie znajdują się groby 1 090 naszych rodaków z okresu
II wojny światowej. Wyjazd do Włoch to początek obchodów

pięknej rocznicy, ale przede wszystkim wyraz wdzięczności za
10 lat pracy zespołu, który zyskuje coraz większe uznanie.
Konsekwentna praca opiekunek „NADZIEI” – pani Marii
Kazuch i pani Klaudii Brewki daje efekty, a życzliwość i wsparcie
obecnego księdza proboszcza, Bronisława Jakubiszyna, pozwala
na dalszy rozwój. Cieszy, że tego typu inicjatywy mają miejsce.
Na stronie internetowej parafii, w części poświęconej
zespołowi, czytamy m.in. o korzyściach płynących ze śpiewu:
„Dzięki różnorodności charakteru i nastroju śpiewanych piosenek
wzbogaca się świat uczuć dziecka, kształtuje jego postawa estetyczna.
Radosny nastrój towarzyszący śpiewaniu wpływa na wzmożoną
aktywność, która przenosi się często również na inne dziedziny
działalności dziecka.”.
Ten „radosny nastrój” jest udziałem nie tylko samych
wykonawców – dzieci i młodzieży, ale i słuchających ich śpiewu –
dorosłych. Czekamy więc na kolejne koncerty, aby uczyć się
radości od „NADZIEI”.
Teresa Lukosek

Kto śpiewa, dwa razy się modli…
W niedzielę, 19 września w kościele pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Lublińcu odbył się, zorganizowany przez
Starostwo Powiatowe w Lublińcu w ramach Powiatowych Dni
Kultury Chrześcijańskiej, koncert poetycko-muzyczny,
zatytułowany „Musicie wymagać od siebie, nawet gdyby inni od
was nie wymagali”.
Wykonawcy śpiewali pieśni sakralne oraz odczytywali
związane z tematem koncertu rozważania. Na zakończenie artyści
zachęcili wszystkich słuchaczy do wspólnego wyśpiewania pięknej
pieśni „Abba, Ojcze!”
DM
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Otwarcie pierwszej w Boronowie
ścieżki przyrodniczej
Dzięki zabiegom pani prezes Stowarzyszenia dla Boronowa Bożeny Ledwoń, Anny Rajfur i Katarzyny Góral, w Boronowie
otarto pierwszą dydaktyczno – przyrodniczą ścieżkę rowerową.
Projekt został dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Otwarcie nastąpiło dnia 14 września na ulicy Wolności (na
przeciwko plebanii), gdzie znajduje się główna tablica informacyjna prezentująca trasę oraz walory edukacyjno-przyrodnicze
ścieżki. W uroczystości towarzyszyli nam przedstawiciele WFOŚ
i GW w Katowicach: Piotr Biernat oraz Elżbieta Derczyńska,
jak również dziennikarka „Życia Częstochowskiego” - Anna
Karlińska. Przybyły także władze gminne i powiatowe, zaproszeni
goście oraz proboszcz ks. Werner Olejnik, który pobłogosławił
ścieżkę oraz uczestników pierwszego rowerowego rajdu.
Po uroczystym otwarciu przyszła kolej na wypróbowanie
pierwszego etapu trasu. Młodzież z tutejszej szkoły wraz
z opiekunami udała się w stronę Dębowej Góry, gdzie znajduje się
pierwsza tablica informacyjna pod nazwą Park Krajobrazowy
„Lasy nad Górną Liswartą”.
W celu odkrycia kolejnych czterech tablic zapraszamy państwa
na ścieżkę. Trasa tej 13-kilometrowej ścieżki rozpoczyna się
w Dębowej Górze, a kończy w Szklanej Hucie. Jej powstanie to
doskonała okazja do bliższego obcowania z naturą, do czynnego
spędzenia czasu w gronie rodzinnym. Dla młodych mieszkańców
naszej gminy to również świetna sposobność do poznania
rezerwatu przyrody „Rajchowa Góra”, znajdujących się tam
licznych gatunków fauny i flory.
Taka ścieżka to atrakcja nie tylko dla mieszkańców, ale również
dla gości naszej gminy i turystów, którzy będą mieli okazję odkryć
bogactwo przyrodnicze naszej miejscowości.
W dniu otwarcia ścieżki zostały również wręczone nagrody
laureatom konkursów: fotograficznego oraz poetyckiego, których
tematem przewodnim była przyroda naszej gminy. Po wręczeniu
nagród, młodzież przy ognisku dzieliła się wrażeniami z pierwszej
przejażdżki rowerowej.
(red.)

Zarząd Stowarzyszenia dla Boronowa serdecznie dziękuje
Nadleśnictwu Koszęcin za pomoc w realizacji projektu.
Wszystkich mieszkańców i gości serdecznie zapraszamy na
ścieżkę. Do zobaczenia na trasie.

XI Piknik Śląski już za nami!
Dom Pomocy Społecznej “Zameczek” po raz jedenasty
zorganizował na terenie swojej placówki Piknik Śląski.
Niestety, pogoda tym razem nie dopisała. Mimo złej aury
zabawa była przednia. Występy artystyczne przybyłych gości, jak
co roku, wypełniały cały dzień zabawą i humorem. Zaprzyjaźnione z placówką zespoły: “Józefinki” i “Kondy” z Rybnika wykonały
przyśpiewki śląskie i ludowe, a stojący na ich czele gawędziarz,
Alojzy Krawczyk, ubarwił imprezę licznymi „wicami” i - mimo
kapryśnej pogody - nastroił wszystkich bardzo pozytywnie.
Tradycją Pikniku Śląskiego stało się już prezentowanie
i degustowanie potraw regionalnych, przywiezionych przez
przybyłych gości. Wszystkie tegoroczne potrawy były przygotowane z ziemniaków. Przegląd kulinarnej twórczości rozpoczęły
rozmaite śląskie smaki - począwszy od sałatek i pieczonek, kończąc
na ciastach ziemniaczanych. Nie zabrakło także należących już
do stałego menu Pikniku potraw śląskich, tj. żuru, chleba
z „tustym” i ogórkiem kiszonym, „krupnioka” i „wusztu” z grilla,
a także „kołocza”.
XI Piknik Śląski rozpoczął nową dekadę tej imprezy.
Po dziesięciu latach nabiera on coraz to większej rangi, dzięki
licznie przybywającym z całego Śląska (i nie tylko) gościom.
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W tegorocznej imprezie wzięło udział około 300 osób:
mieszkańców domów pomocy społecznej oraz uczniów szkół
i ośrodków specjalnych.
DM
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W Powiecie biznes integruje się
wokół wspólnych celów…
Organizowane Regionalne Forum Biznesu jest zapoczątkowaniem nowej innowacyjnej formy współpracy przedsiębiorców
w ramach „regionalnej wspólnoty gospodarczej”. Nowa inicjatywa
da możliwość stworzenia jeszcze dogodniejszych warunków
rozwoju lokalnej przedsiębiorczości w powiecie lublinieckim oraz
zainicjowania wspólnych przedsięwzięć w zakresie: produktowym, szkoleniowym, dostępności do programów unijnych,
inicjatyw w zakresie doradczym oraz optymalizacji kosztów
w przedsiębiorstwach.
„Regionalna wspólnota gospodarcza” nie tylko integrowałaby
lokalny biznes, ale i środowiska naukowo-badawcze oraz ośrodki
szkoleniowe.
- Każda podjęta wspólnie inicjatywa może wypracować efekt synergii,
zakładający, że wynik zorganizowanej pracy grupowej jest wyższy od sumy
wyników działań indywidualnych. Tak więc wspólne działanie firm
skupionych w ramach „Regionalnej wspólnoty gospodarczej” pozwala
osiągnąć większe efekty aniżeli działanie pojedynczej firmy
i wykorzystania efektu synergii – wyjaśniał Wojciech Wilk, manager
w firmie Integra.
Trzon tej inicjatywy gospodarczej stanowią firmy reprezentujące tą samą lub pokrewną branżę. Są to małe i średnie
przedsiębiorstwa, a te charakteryzują się najczęściej zdolnością
szybkiej adaptacji do warunków zmieniającego się rynku oraz
umiejętnością współpracy i wykorzystania nowych technologii.
Inicjatywa ta może być szansą na dostęp do wyspecjalizowanych zasobów, wykwalifikowanych pracowników i najnowszych informacji z rynku.
Udział w „regionalnej wspólnocie gospodarczej” to - w opinii
organizatorów – szansa przedsiębiorców na szybszy rozwój.
Wspólne inicjatywy podejmowane w ramach „regionalnej

ZAPRASZAMY
NA HAPPENING
Zapraszamy do udziału w happeningu „Stop przemocy”,
którego organizatorem jest Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Medycznych w Lublińcu oraz Poradnia Psychologiczno
Pedagogiczna. Impreza jest elementem realizacji projektu,
którego celem jest wskazanie na problem przemocy i działania
profilaktyczne przeciw niej. Agresja, przemoc słowna oraz inne
przejawy, zachowania nie sprzyjające prawidłowemu rozwojowi
młodego człowieka, wtopiły się w rzeczywistość i dlatego
chcemy dać wyraźny sprzeciw i wskazać sposoby aktywności
przyjaznej. W realizacji projektu brały udział wszystkie szkoły
średnie powiatu.
Harmonogram imprezy
7 październik 2010 r.
10.00 - spotkanie na rynku miejskim
10.15 - powitanie zebranych, przedstawienie wyników badań
przeprowadzonych w szkołach średnich powiatu
lublinieckiego, wręczenie nagród najbardziej zaangażowanym uczniom w realizację projektu „stop przemocy”,
10.45 - przemarsz ulicami miasta do parku miejskiego
11.30 - koncert muzycznych zespołów młodzieżowych
13.30 - zakończenie imprezy, powrót do szkół
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Korzyści dla regionu:
• wpływy z lokowania działalności w powiecie
• transfer środków unijnych
• promocja regionu jako „dobrego miejsca dla prowadzenia biznesu”
• nowe miejsca pracy
• integracja środowisk wokół celów biznesowych w regionie
• doskonałe miejsce inicjatyw oddolnych i ich promowania w środowisku
• promocja powiatu
• transfer inwestorów, kapitału technologii nowych zasobów
• wymiana doświadczeń ponadregionalnych (kursy, praktyki, szkolenia,
seminaria, spotkania)

Korzyści dla partnerów:
• nowe możliwości biznesowe partnerów
• zwiększenie udziału w rynku
• oszczędności
• dostęp do projektów unijnych
• możliwości korzystniejszego finansowania przedsięwzięć
• osłona prawna i doradztwo
• marketing i zarządzanie informacją
• wsparcie inicjatyw partnerów ze strony samorządu i ośrodków
naukowo doradczych

wspólnoty gospodarczej nie oznaczają utraty autonomii przedsiębiorstw. W sferze codziennej aktywności gospodarczej firma
(uczestnik) podejmuje bowiem samodzielne decyzje, konkurując z
firmami, z którymi w ramach inicjatywy, na wspólnej płaszczyźnie
zainteresowania może prowadzić badania rozwojowe, działania
promocyjne i inne przedsięwzięcia wymagające zaangażowania
znacznych zasobów ludzkich czy finansowych.
Zatem „regionalna wspólnota gospodarcza” to forma powiązań przedsiębiorstw i instytucji oparta na współzależnościach,
kooperacji, zaufaniu i jednocześnie konkurencji.

Podwójny jubileusz
Wśród zaproszonych gości byli m.in.: zastępca przewodniczącej Okręgu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Emerytów w Częstochowie - Zenobia Mielniczuk,
starosta Joachim Smyła , wicestarosta Tadeusz Konina
i sekretarz powiatu Danuta Lampka, a także burmistrz
Lublińca Edward Maniura wraz z wiceburmistrz Anną JonczykDrzymałą oraz przewodniczący Rady Miasta, Piotr Półtorak.
Imprezę prowadziła przewodnicząca Oddziału Rejonowego
PZERiI w Lublińcu - Janina Grabinska.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział
Rejonowy w Lublińcu zrzesza już dziewięć kół (w styczniu
bieżącego roku założone zostało Koło Lisów) i liczy ok. 1200
członków, przejawiając ciągłą tendencję wzrostową.
Związek zajmuje się różnymi formami zagospodarowania
czasu swoim członkom. Organizuje dla nich wycieczki zarówno
krajowe, jak i zagraniczne, stwarza możliwość spotkań
towarzyskich z okazji Dnia Seniora, Dnia Kobiet, świąt Bożego
Narodzenia, Wielkiej Nocy oraz różnych jubileuszy.
Członkowie Związku śpiewają także w założonym w 1995 roku
„Zespole Ferajna”, liczącym w początkach swego istnienia
7 członków, którzy sami projektowali i szyli dla siebie stroje.
Obecnie zespół tworzy 16 osób, a jego kierownikiem i motorem
jest Krystyna Zaczyk.
DM
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Dożynki powiatowe
dokończenie ze str. 1

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele pw. św.
Stanisława Kostki odprawioną w intencji rolników z podziękowaniem za tegoroczne plony. Po mszy barwny korowód
dożynkowy wyruszył z targowiska do amfiteatru, gdzie nastąpiło
uroczyste otwarcie dożynek. Starosta i burmistrz podziękowali
rolnikom za trud ich pracy, a z rąk starostów dożynkowych –
Państwa Marka i Jadwigi Bromerów odebrali symboliczne
bochny chleba, które podzielili między poszczególne gminy
powiatu lublinieckiego. Licznie zgromadzonej publiczności czas
umilały występy zespołów folklorystycznych, grup tanecznych
i kabaretów.
Poświęcenie wieńców dożynkowych

Barwny korowód wyruszył z targowiska do amfiteatru

Fotografie:
Marian
Prandzioch

Konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy wygrała gmina Pawonków

Laureaci konkursu „Na najlepszy zakład przetwórstwa rolno-spożywczego
oraz najlepsze gospodarstwo rolne Powiatu Lublinieckiego”.

Podczas dożynek Starosta Lubliniecki wręczył nagrodę „Zasłużony
dla Powiatu Lublinieckiego”, której tegorocznym laureatem była
wybitna osobowość z dziedziny turystyki i promocji ciekawych
zakątków naszego powiatu – Kazimierz Bromer. Nagrody wręczone
zostały również rolnikom biorącym udział w konkursie „Na najlepszy
zakład przetwórstwa rolno-spożywczego oraz najlepsze gospodarstwo
rolne Powiatu Lublinieckiego”. W kategorii „gospodarstwo rolne”
pierwsze miejsce przypadło Państwu Kozala z Wędziny, zdobywcą
drugiego miejsca został Jan Pieprzyca z Lisowic. W kategorii „zakład
przetwórstwa rolno – spożywczego” zwyciężyła Piekarnia –
Ciastkarnia „ŁUBOWSKI” z Lublińca. Będący nieodłącznym
elementem dożynek – konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy,
wygrała gmina Pawonków. Występy artystyczne na scenie zakończył
występ gwiazdy wieczoru – Maryli Rodowicz i pokaz sztucznych ogni.
KA

Michał Łubowski odebrał nagrodę z rąk Starosty

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