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Rozmowa z Ernestem Pogodą
– przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów

AK: Jak Pan ocenia realizację
obecnego budżetu? Czy kryzys
odbija się na dochodach powiatu?
EP: Budżet Powiatu Lublinieckiego przyjęty przez Radę Powiatu na 2009 rok wyniósł –
po zmianach na dzień 30.06.2009
roku w zakresie dochodów –
86.024.738,94 zł oraz w zakresie przychodów 12.061.804,01 zł.
Wydatki były planowane w wysokości 96.875.466,95, a rozchody
1.211.076,00 zł. Przyjęty budżet był
znacznie wyższy od zrealizowanego
w roku poprzednim. Już w trakcie obrad Komisji Budżetowej na początku roku zadałem Pani Skarbnik pyta-

nie, czy jest realne wykonanie planu
w sytuacji, gdy słyszymy o skutkach
kryzysu na świecie i w Polsce. Założenia do planu są jednak ściśle określone, dlatego musiał on być przyjęty
w tych wielkościach. Przed paroma
dniami otrzymałem obszerną informację z wykonania budżetu powiatu
za pierwsze półrocze. Planuję zwołać
komisję pod koniec bieżącego miesiąca i wtedy wspólnie z pozostałymi
członkami komisji dokonamy analizy
tej informacji. Z danych już mi wiadomych wynika, iż rzeczywiste wykonanie dochodów za I półrocze 2009 roku wyniosło 40 132 764,57 zł, co daje
46,65% wykonania planu. Niższe niż
planowano są dochody z podatku PIT
i CIT o ponad 1 mln zł. Jest to istotne w sytuacji gdy Zarząd i Rada Powiatu planują realizować długo oczekiwaną inwestycję, jaką jest budowa dwóch oddziałów szpitalnych.
Niższe są również wydatki budżetu.
Na dzień 30.06.2009 roku wyniosły one 37.875.259,96 zł, co stanowi 39,10% wykonania planu.
AK: Jakie są główne problemy
w zakresie ﬁnansowania zadań realizowanych przez powiat i z czego one wynikają?
EP: Część zadań, które były ujęte
w planach nie jest obecnie realizowa-

Modernizacja drogi
powiatowej na odcinku
Pawonków-Koszwice
Starostwo Powiatowe
w Lublińcu,27 sierpnia
br., zakończyło prace
związane z „Modernizacją
drogi powiatowej S 2321
od skrzyżowania z drogą
powiatową S 2322
do skrzyżowania z drogą
krajową nr 46”.

Realizacja tego zadania była możliwa dzięki środkom ﬁnansowym uzyskanym przez Starostwo Powiatowe
w Lublińcu z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych 2008-2011.
Zakres zadania obejmował przebu-
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dowę drogi powiatowej polegającej na wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni, naprawie systemu odwodnienia i utwardzeniu poboczy.
Remont drogi kosztował 1453
118,45 zł. Doﬁnansowanie z budżetu państwa w ramach Narodowego
Programu Przebudowy dróg Lokalnych 2008-2011 wyniosło 49,99%
czyli 762 500,00 zł całej inwestycji. Pozostała część – 50,01% czyli 726 618,45 zł, stanowiła wkład
własny powiatu.
Droga S 2321 jest ważnym elementem sieci dróg województwa
śląskiego. Odbywa się na niej zarówno ruch osobowy jak i ciężarowy.
Przebudowa tej drogi powiatowej
wpłynie na zwiększenie natężenia ru-

na z przyczyn niezależnych od Rady
Powiatu i Zarządu. Niższe dochody
państwa przyczyniły się do wstrzymania realizacji drugiego etapu inwestycji na budowę strażnicy Powiatowej
Komendy PSP. Innym problemem
są niezrealizowane inwestycje na naszych drogach. Mimo przygotowanych i pozytywnie ocenionych wniosków ich realizacja stoi po znakiem
zapytania, gdyż zostały ujęte do realizacji na liście rezerwowej w Urzędzie Marszałkowskim.
Podobny problem niedoﬁnsowania istnieje również w naszych domach pomocy społecznej, a szczególnie w jednym z nich, tj. w „Zameczku”, w którym z planowanej kwoty
na 2009 rok – 1.637.562,00 zł zrealizowano już wydatki w wysokości 1.155.733,53 zł. Przyczyną tak
wysokiego zrealizowania wydatków
jest zbyt mała kwota dotacji przyznana
przez Wojewodę Śląskiego, nieadekwatna do specyﬁki tej placówki.
AK: W jakich obszarach zadań
realizowanych przez powiat zauważa Pan największe niedoﬁnansowanie z budżetu państwa zarówno z subwencji jak i dotacji?
EP: Obszarów w których istnieje
niedoﬁnansowanie jest wiele. Są to:
oświata, szpitale, służba zdrowia, po-

moc społeczna oraz temat pt. drogi. Mimo, że mamy już 20 lat demokracji i widzimy wiele pozytywnych
zmian, które w tym czasie nastąpiły,
to musimy pamiętać, że przez ponad 40 lat nasz kraj rozwijał się dużo wolniej od innych krajów zachodnich i zakończyliśmy ten etap z potężnym długiem i pustymi pułkami
sklepowymi. Będziemy jeszcze wiele lat gonić naszych bogatszych sąsiadów, by stopa życiowa była podobna. Jestem nauczycielem i chciałbym
zarabiać, jak moi koledzy w krajach
zachodnich. Podobnie jest w służbie
zdrowia, która jest jeszcze bardziej
niedoﬁnansowana. Wielu starszym
osobom brakuje środków na godne
życie. Wiem jednak, że ten proces dochodzenia do wyższych standardów
wymaga cierpliwości. Wymaga jednak
też zdecydowanych kroków ze strony rządzących, by dochód narodowy
był bardziej sprawiedliwie dzielony,
ale i niemarnotrawiony na niższych
szczeblach przez brak odpowiednich
przepisów, pozwalających nam lepiej
zarządzać otrzymanymi ﬁnansami, tak,
by te obszary powoli zanikały. Wielu
z tych problemów nie jesteśmy jednak w stanie – jako powiat – rozwiązać bez pomocy państwa.
Rozmawiała Aneta Konieczny

Orlik po raz drugi

W listopadzie zostanie oddany do użytku drugi już
w naszym powiecie „Orlik”.
Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą oraz boisko o nawierzchni poliuretanowej do koszykówki i siatkówki powstają właśnie przy
Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych na ul. Szymały.
Budowa obiektu wartego ponad 946 tys. zł rozpoczęła się w drugiej dekadzie sierpnia i ma być zakończona na początku listopada. Powiat Lubliniecki
sﬁnansuje 1/3 całości zadania. Reszta pieniędzy będzie pochodzić z budżetu
Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz z budżetu województwa śląskiego.
(ŁW)

chu, poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy oraz skróci czas dojazdu
z drogi krajowej nr 46 do autostrady A4 (wjazd w Strzelcach Opolskich). Jednocześnie droga S 2321
jest ważnym elementem sieci dróg
na terenie gminy Pawonków. Łączy
miejscowość Pawonków z innym
miejscowościami na terenie gminy
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i stanowi główną trasę transportu
dzieci ze szkoły do domu autobusem
szkolnym.
Starostwo Powiatowe w Lublińcu w roku 2009 ma zamiar pozyskiwać kolejne środki z budżetu państwa na modernizację dróg na terenie naszego powiatu.
(AM)

Nowa centrala telefoniczna I TY
Stanowisko kierowania Państwowej Straży Pożarnej przy
lublinieckiej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej, przy którym
funkcjonuje równocześnie Powiatowe Centrum Zarządzania
Kryzysowego, wzbogaciło się o nową centralę telefoniczną.
Centralę zakupiło lublinieckie Starostwo Powiatowe. Jest ona znacznie nowocześniejsza od poprzedniej,
która uległa uszkodzeniu podczas
czerwcowej powodzi. Posiada rozbudowane możliwości automatyzacji
procesów telefonicznych związanych
z realizacją oraz obsługą połączeń.
Centrala pozwala na odbiór zgłoszeń o zagrożeniach kierowanych
z numerów alarmowych 112, 998

i 999. Posiada moduł, który umożliwia rejestrację i nagrywanie rozmów z cyfrową jakością. Nowa centrala daje także możliwość wysyłania
sms-ów z ważnymi informacjami na
wskazane telefony w przypadku sygnału z Centrum Zarządzania Kryzysowego o potencjalnym zagrożeniu w naszym województwie
– To rozwiązanie usprawni oraz obniży koszty alarmowania osób odpo-

wiedzialnych za bezpieczeństwo w naszym powiecie. Dotychczas w takich
sytuacjach niezbędna była rozmowa telefoniczna z poszczególnymi
osobami, co wydłużało czas reagowania – wyjaśnia brygadier Michał Chrząstek, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu. – Nowa centrala ma
znacznie lepsze parametry. Rozsyłane sygnały alarmowe muszą traﬁć
w pierwszej kolejności do każdej gminy
i każdego wójta. Musimy tylko ustalić
do kogo i do jakich instytucji jeszcze
będą rozsyłane informacje – dodał
komendant.
(KA)

Awans zawodowy nauczycieli
Starosta Lubliniecki
Joachim Smyła,
wicestarosta Tadeusz
Konina oraz sekretarz
powiatu Danuta Lampka,
3 września br., wręczyli
akty nadania stopnia
nauczyciela mianowanego
dziewięciu nauczycielom
szkół prowadzonych przez
powiat lubliniecki.

Warunkiem nadania aktu było zdanie egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Powiatu w Lublińcu.

Nauczycielami mianowanymi
w roku 2009 r. zostali:

• Jadwiga Gąsior i Jolanta Skubała z Zespołu Szkół Zawodowych
w Lublińcu,
• Aleksandra Bawor z Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu,
• Renata Kotas z Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Lublińcu,

• Anna Telma z Zespołu Szkół Nr 1
w Lublińcu,
• Joanna Benska z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Medycznych
w Lublińcu,
• Łukasz Nowak, Jacek Jędrzejowski i Marcin Maciążek z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach.

Odznaczono rolników

Podczas odbywających się w Świerklańcu Dożynek Województwa Śląskiego Podsekretarz Stanu w Mini-

sterstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
– Marian Zalewski, Wojewoda Śląski – Zygmunt Łukaszczyk i Pre-
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zes Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej –
Roman Włodarz wręczyli rolnikom
odznaczenia resortowe „Zasłużony
dla rolnictwa” nadane przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Śląskiej Izby Rolniczej. Z powiatu lublinieckiego odznaczenia otrzymali: Rafał Gorol, Kazimierz Łebek, Andrzej Mój, Jacek Mokros
i Tadeusz Toma. Podobnie jak w latach minionych Dożynkom towarzyszyły wystawy płodów rolnych
i sprzętu rolniczego, kiermasze roślin i rękodzieła, a także liczne stoiska instytucji pracujących na rzecz
rolnictwa.
(red.)

MOŻESZ
POMÓC
Według danych Urzędu
Skarbowego w Lublińcu
o 49% wzrosła liczba
podatników, których
wolą było przekazanie
1% należnego podatku
na rzecz organizacji
pożytku publicznego.
– Zgodnie z dyspozycją wyrażoną
przez mieszkańców powiatu lublinieckiego w złożonych za rok 2008
zeznaniach podatkowych podatników
podatku dochodowego od osób ﬁzycznych, przekazaliśmy na rzecz wskazanych Organizacji Pożytku Publicznego
tytułem 1% należnego podatku dochodowego łączną sumę 541.539,30 zł.
Z możliwości wskazania uprawnionej
organizacji skorzystano w 8.822 złożonych zeznaniach podatkowych za rok
2008 – mówiła Izabela Kandzia, naczelnik Urzędu Skarbowego w Lublińcu.
Dla porównania w roku ubiegłym
wartość przekazanego podatku
wynosiła 385.492,80 zł i wynikała
z 5.918 złożonych zeznań podatkowych za 2007 rok.
(KA)
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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.
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15-lecie Ośrodka
Rehabilitacyjnego
w Rusinowicach
Już 15 lat Ośrodek
Rehabilitacyjno
Edukacyjny dla
Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej
w Rusinowicach służy
niepełnosprawnym
dzieciom i ich rodzicom.
– To wielki dar dla człowieka potrzebującego szczególnej pomocy. Dar ten
zrodziła oﬁarność i praca wielu ludzi
na czele ze śp. ks. Biskupem Czesławem Dominem – inicjatorem tego projektu oraz dyrektorem tego Ośrodka
– ks. Prałatem Franciszkiem Balionem – mówił Biskup Gliwicki Jan
Wieczorek.
Ośrodek prowadzi szerokoro-

Plac zabaw
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zumianą rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, połączoną
ze szkoleniem ich opiekunów.
– Podczas 3 – tygodniowych turnusów chcemy uświadomić przebywającym z dziećmi rodzicom, że mogą i powinni stać się pierwszymi rehabilitantami swoich pociech. Przygotowujemy
ich od strony fachowej do tej rehabilitacji, staramy się też pomóc zaakceptować niepełnosprawność swojego dziecka – wyjaśniał ks. Prałat Franciszek
Balion, dyrektor Ośrodka.
W 15-letniej działalności Ośrodka z pomocy rehabilitacyjnej skorzystało ponad 15 000 dzieci wraz
z opiekunami, razem ponad 30 000
osób. W czasie turnusów, niepełnosprawni korzystają m.in. z zabiegów
kinezyterapii, termoterapii, krioterapii czy hydroterapii. Mają do dyspozycji salę gimnastyczną, gabinety
ćwiczeń indywidualnych i minisiłownię. Zajęcia gimnastyczne wspomagane są zabiegami na basenie. Dużym
osiągnięciem było zorganizowanie hipoterapii z halą do prowadzenia zajęć w zimie oraz infoterapii z czterema stanowiskami komputerowymi.
Dzieci wraz z rodzicami mogą również korzystać z groty solnej i uczestniczyć w zajęciach w sali „Doświadczania Świata”.
Zagospodarowano również ogromny teren wokół Ośrodka. Powstały
tu boiska sportowe, ścieżki spacerowe i plac zabaw. Duże wrażenie
robi ogromny amﬁteatr wybudowany z elementów ołtarza papieskiego

Zajęcia na basenie

z Gliwic, na scenie którego odbywają się liczne imprezy artystyczne i festyny. Dzieci wraz z rodzicami przygotowują przedstawienia teatralne
i koncerty. Mury Ośrodka odwiedziły też wybitne gwiazdy polskiej
estrady, m.in.: Ryszard Rynkowski,
Zbigniew Wodecki, Eleni czy Arka
Noego.
– Każdy turnus pielgrzymuje na Jasną Górę. W Ośrodku dzieci mogą
również przyjąć sakrament Pierwszej
Komunii św. czy Bierzmowania. Te wydarzenia są ogromnym przeżyciem
nie tylko dla dzieci przyjmujących te
sakramenty, ale również dla wszystkich uczestników turnusu. Staramy się

Występ Zbigniewa Wodeckiego
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objąć opieką duszpasterską wszystkie
dzieci i ich rodziców, tak, aby pobyt
w naszym Ośrodku stał się dla nich
przeżywaniem swoistych rekolekcji –
wyjaśniała siostra Olga, kierownik
terapii zajęciowej.
Ośrodek nieustannie się rozwija,
jest coraz lepiej wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt rehabilitacyjny,
oferuje dzieciom coraz szerszą gamę
zabiegów. Życzliwość, radość i dobroć, którą można tu zauważyć sprawia, że przebywający tu pensjonariusze mogą poczuć się jedną wielką rodziną i jak mówi siostra Olga, przeżyć
swoistą rehabilitację serca.
Aneta Konieczny

Rehabilitacja

Grota solna

Zajęcia w pracowni komputerowej

Rehabilitacja

sala „Doświadczania Świata”

Hipoterapia

STAROSTA LUBLINIECKI
ZAPRASZA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH
DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM W RAMACH
PROJEKTU SYSTEMOWEGO „NAUKA DROGĄ DO SUKCESU NA ŚLĄSKU”
Wnioski składać można w dniach od 21 września do 16 października 2009 roku.
Szczegółowe informacje uzyskać można w Starostwie Powiatowym w Lublińcu, pok. nr 25, na stronie internetowej: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
oraz pod numerem telefonu (034) 35 10 530.
Projekt współﬁnansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
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Dom Kombatanta osiągnął standardy
Dom Pomocy Społecznej
„Dom Kombatanta”
spełnił wymogi, które
będą obowiązywały
wszystkie tego typu
instytucje w 2011 r.,
określone w ministerialnym
rozporządzeniu
wynikającym z zapisów
ustawy o pomocy
społecznej.

Pozostałe domy pomocy społecznej
prowadzone przez powiat lubliniecki: „Zameczek” i Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej, spełniły
już wymogi standaryzacji i otrzymały stałe zezwolenie na prowadzenie
tego typu placówek.
– W województwie śląskim do tej
pory wymagane standardy osiągnęło
ok.50 proc. domów pomocy społecznej. To, że wszystkie nasze placówki
spełniły wymogi standaryzacji możemy
uznać za niewątpliwy sukces wszystkich, którzy byli zaangażowani w realizację tego celu – mówił Tadeusz
Konina, wicestarosta lubliniecki.
Cały proces standaryzacji miał
na celu poprawę jakości świadczeń
dla osób starszych i niepełnosprawnych – mieszkańców całodobowych
placówek wsparcia, którzy wymagają pomocy osób trzecich. Standardy
określiły wymogi minimalne w zakresie warunków bytowych, jakie musiał
spełnić obiekt oraz zakres i sposób
sprawowanej opieki oparty na indy-

Kompletnie wyposażona została sala rehabilitacyjna

Pokoje mieszkańców zostały odnowione i doposażone

Pomieszczenia gospodarcze zaadaptowano na pokój dziennego pobytu dla mieszkańców

Pomalowano korytarze

widualnym planie wspierania dla każdego mieszkańca.
W Domu Kombatanta – w celu osiągnięcia wymaganych standardów – doposażono i odnowiono pokoje mieszkańców, zamontowano system oporęczowania, zainstalowano system
przeciwpożarowy, kompletnie wyposażona została też sala rehabilita-

cyjna. Wyremontowano kuchnię, pomalowane zostały korytarze, zaadaptowano pomieszczenia gospodarcze
na pokoje dziennego pobytu dla mieszkańców, utworzona została biblioteka i pracownia komputerowa.
– Przeprowadzona przez inspektorów
Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego kontrola wyka-

zała, iż spełniamy wymagane standardy i w związku z tym Wojewoda Śląski
wydał decyzję zezwalającą na prowadzenie kierowanej przeze mnie placówki. Od 1 września możemy więc przyjmować nowych mieszkańców – wyjaśniała Jadwiga Kozicka, dyrektor
DPS „Dom Kombatanta”.

Radosny koncert

Kolejny koncert
z cyklu Dni Kultury
Chrześcijańskiej
odbył się 30 sierpnia
w kościele pw. Znalezienia
Krzyża Świętego
w Rusinowicach.

Występ artystów
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Roman Kurzac – radny powiatu lublinieckiego dziękował artystom za koncert

Artyści w programie „Swoją radość
można odnaleźć w radości innych”
wykorzystali m.in. teksty Jana Pawła II, K.I. Gałczyńskiego i A. Asnyka. Publiczność, wśród której znalazła się liczna grupa pensjonariuszy
Ośrodka Rehabilitacyjnego, nagrodziła artystów owacjami na stojąco,
nie obyło się też bez bisów.
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(KA)

Mamy 24 000 euro na wymianę młodzieży!
Zespół Szkół Ogólnokształcąco–Technicznych od września
2009 r. oferuje swoim uczniom możliwość nawiązania
szerokich kontaktów z młodzieżą z kilku krajów w ramach
programu COMENIUS – Partnerskie Projekty Szkół.
W lutym tego roku do Funduszu
Rozwoju Systemu Edukacji został
zgłoszony projekt „Opportunities
and work challenges for the European youth in the 21st century”.
– W wyniku selekcji projekt otrzymał akceptację i bardzo wysoką ocenę ekspertów – 99 punktów na 100
możliwych, to duży sukces. Dzięki
temu szkoła uzyskała doﬁnansowanie w wysokości 24 000 euro. Kwotę tę – zgodnie z zasadami projektu
Comenius – zabezpieczy Starostwo
Powiatowe w Lublińcu w wysokości
20%, ale środki te zostaną zwrócone
w całości z FRSE – wyjaśniała Danuta
Lampka, sekretarz Powiatu.
W moim przekonaniu – komentuje sukces dyrektor ZSOT, Joanna Walczak – jednym z czynników,
które zadecydowały o wysokiej ocenie projektu, była bardzo duża zgod-

ność proﬁlu kształcenia naszej szkoły z pozostałymi partnerami. Długo
szukaliśmy szkół, które oferują podobne kierunki. Projekt ma dotyczyć
możliwości i szans młodzieży na rynku pracy, a nasza szkoła ma już ustaloną renomę w dziedzinie kształcenia techników budownictwa, mechaników, handlowców, hotelarzy, a w tym
roku także techników informatyków,
którzy niedawno opuścili mury naszej
szkoły. Zależy nam na wymianie doświadczeń. Mamy się czym pochwalić,
bo wyniki naszych uczniów na egzaminach zewnętrznych są tradycyjnie
wyższe niż średnie krajowe i wojewódzkie. Ale chcemy również uczyć
się od innych.
Projekt ma charakter wielostronny – partnerami są szkoły z Niemiec,
Czech, Hiszpanii i Islandii. Założonym celem jest promocja szkolnic-

twa zawodowego w krajach partnerskich oraz ukazanie możliwości i szans w zjednoczonej Europie
związanych z posiadaniem dobrego
wykształcenia zawodowego.
W ramach zaplanowanych wyjazdów zagranicznych uczniowie poznają bazę i poziom kształcenia w krajach partnerskich, będą one również
doskonałą okazją do nauki języków
obcych i nawiązywania kontaktów
z rówieśnikami z UE.
W działania przewidziane w projekcie włączą się nauczyciele przedmiotów zawodowych, przedsiębiorczości i języków obcych, ponieważ
uczniowie będą analizować warunki
zatrudnienia, charakterystykę rynku pracy w poszczególnych krajach,
perspektywy zatrudnienia. Dowiedzą się także, gdzie zdobyć informację i pomoc w zakresie ochrony socjalnej i praw pracowniczych.
Projekt przewiduje wizytę partnerów szkoły w Lublińcu, co stworzy okazję do zaprezentowania naszych metod nauczania oraz bazy

dydaktycznej,
a także pokazania okolicznych atrakcji uczniom
szkół partnerskich.
Pierwszy wyjazd nastąpi już w październiku bieżącego roku,
kiedy to uczniowie ZSOT odwiedzą szkolę w Niemczech. Potem
– dwa razy w roku będą organizowane następne wyjazdy do kolejnych szkół partnerskich oraz wizyta partnerów w lublinieckim
technikum.
Realizacja programu potrwa 2 lata.
Autorem i koordynatorem przedsięwzięcia jest germanistka Anna
Giemza – Jurga, którą w działaniach organizacyjnie wspierać będzie nauczycielka informatyki – Małgorzata Klimczyk.
(red.)

ROZBUDOWA SYSTEMU
MONITORINGU W ZSOT

W Zespole Szkół
Ogólnokształcąco
– Technicznych w Lublińcu
zakończyła się kolejna
inwestycja. Zwiększona
została ilość kamer na
korytarzach w związku
z pojawieniem się nowych
pomieszczeń dostępnych
dla uczniów.
Otwarcie trzech nowych sal dydaktycznych oraz uruchomienie szatni
w roku szkolnym 2008/2009 wymusiło starania o bezpieczeństwo
uczniów w miejscach nieobjętych
dotychczas kontrolą.
Inwestycja okazała się możliwa do
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zrealizowania dzięki sponsorom. Połowę wymaganej kwoty przekazało
szkole Towarzystwo Ubezpieczeniowe PZU SA Drugą część wyasygnowała Rada Rodziców.
Dzięki hojności sponsorów w północnym skrzydle szkoły działają trzy
dodatkowe kamery, po jednej na każdym piętrze. Kolejne punkty zamontowane zostały przy szatniach mieszczących się w suterenach. Poprawiły
się także parametry przesyłanego obrazu oraz jakość urządzeń przetwarzających. Od 1 września 2009 r. obraz z monitoringu jest dostępny także za pośrednictwem Internetu.
– Rozbudowa systemu ma duże
znaczenie dla bezpieczeństwa uczniów
i ochrony mienia – podkreśla Joanna
Walczak, dyrektor ZSOT – Odkąd
kilka lat temu system został uruchomiony, znacznie zmniejszyła się ilość
szkód na terenie szkoły. Okazało się,
że ta inwestycja jest potrzebna i opłacalna. Cieszy fakt, że nasz apel o środki ﬁnansowe nie pozostał bez echa
i udało się zebrać kwotę 4 800 zł na
tę inwestycję.
(red.)
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DOŻYNKI POWIATOWE
W Pawonkowie odbyły
się Dożynki Powiatowe
– największe w roku święto
gospodarskie rolników
będące ukoronowaniem
ich całorocznego trudu.

Dwudniowe obchody zgromadziły
tłumy gości nie tylko z gminy Pawonków i z pewnością można je zaliczyć
do udanych. Uroczystość rozpoczęła się mszą św., której przewodniczył
ks. proboszcz Stanisław Kołodziej
i przemarszem korowodu dożynko-
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wego, podczas którego zaprezentowane zostały wieńce dożynkowe wykonane z tegorocznych plonów. Podczas uroczystości starosta Joachim
Smyła podziękował rolnikom za całoroczny trud, życzył owocnych plonów w kolejnych latach i dalszego
rozwoju tej gałęzi gospodarki w regionie. Tego dnia nie zabrakło też
wystaw twórczości ludowej i rękodzieła artystycznego, a także występów kapel i zespołów regionalnych.
Na scenie koncertowała formacja
„Dancing Queen”, „Princess” i zespół
„Zawadiacy”. Dużym zainteresowaniem najmłodszych cieszyło się wesołe miasteczko. Obchody Święta Plonów zakończyła zabawa dożynkowa
z udziałem formacji „Meteor”.
(KA)
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