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W nagrodę nauczycielom
W sobotę 23 października br. w Zespole Parkowo-Pałacowym
w Koszęcinie – siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława
Hadyny – odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Starosty Lublinieckiego
dyrektorom szkół i placówek, nauczycielom oraz wychowawcom w uznaniu
ich szczególnego zaangażowania w pełnieniu codziennych obowiązków.
dokończenie na str. 3

Dobiega końca III kadencja Rady
Powiatu i już wkrótce dokonamy wyboru
nowej Rady. Mijająca kadencja to czas,
w którym zrealizowaliśmy bardzo wiele
ważnych zadań, w których nadrzędnym
celem jest służebny charakter wobec
samorządowej wspólnoty powiatowej.
Staramy się zawsze pamiętać, że odbiorcą
naszych działań jest określony człowiek,
który ma prawo oczekiwać, że otrzyma
profesjonalną pomoc w załatwieniu swoich
spraw, spotka się z życzliwością i zainteresowaniem ze strony urzędu.
Żeby móc realizować wszystkie
zadania, które ustawodawca zlecił
samorządowi powiatowemu, musimy
podejmować skuteczne działania w zakresie
pozyskiwania dodatkowych pozabudżetowych środków finansowych. W mijającej
kadencji pozyskaliśmy dodatkowo z różnych
źródeł 12 mln złotych.
W mijającej kadencji wybudowaliśmy
Szpitalny Oddział Ratunkowy, którego
łączny koszt budowy wyniósł 5 mln złotych,
wyposażyliśmy ten oddział w nowoczesny
sprzęt i aparaturę za kwotę 2 mln złotych.
Wybudowaliśmy cztery boiska ze sztuczną
nawierzchnią. Dwa z nich zostały
zrealizowane w ramach programu
„ORLIK 2010”, natomiast jedno z nich
zrobiono w ramach projektu „Blisko
Boisko”, czwarte boisko powstało przy
MOW w Herbach.
Przeprowadziliśmy liczne inwestycje
w zakresie poprawy bazy lokalowej
i dydaktycznej w szkołach podległych
powiatowi. Zrealizowaliśmy także na
terenie tych placówek projekty termomodernizacji.

Ruszył projekt integracji
środowiska biznesu
w ramach „Regionalnej
Wspólnoty Gospodarczej”
W siedzibie Zespołu Pieśni
i Tańca „Śląsk”, 20 października,
odbyło się pierwsze Forum Biznesu
rozpoczynające projekt integracji
przedsiębiorstw na terenie Powiatu
Lublinieckiego w ramach „Regionalnej Wspólnoty Gospodarczej".
dokończenie na str. 5

„Edytki” nowym
symbolem powiatu!
18 października br. nastąpiło
oficjalne rozstrzygnięcie konkursu
organizowanego przez Starostwo
Powiatowe w Lublińcu pt. „Smaki
Ziemi Lublinieckiej”.
W konkursie wzięły udział dwie
piekarnie, wystawiając następujące
wypieki: Piekarnia-Ciastkarnia Kampa
– „Edytki” i Piekarnia-Cukiernia
Łubowski – „Lubimisie”. dokończenie na str. 3

dokończenie na str. 2
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dokończenie ze str. 1

Obok czynnika materialnego, stwarzającego warunki do optymalnego rozwoju
intelektualno-osobowego, postano-wiliśmy
także zwiększyć ofertę zajęć pozalekcyjnych
poprzez realizację wielu programów
unijnych we wszystkich szkołach. Uczniowie
naszych szkół od kilku lat osiągają podczas
matury wyniki, które plasują ich – pod
względem zdawalności matury – na drugim
miejscu w województwie śląskim. To wielka
zasługa nauczycieli, uczniów, ich rodziców,
ale także i warunków, jakie stwarza tym
młodym osobom sama szkoła. Realizowana
jest systematyczna wymiana młodzieży
w ramach programów ministerialnych
i unijnych oraz współpraca z powiatami
partnerskimi w Niemczech.
Dbamy także o to, by promocja
powiatu skupiała się na prezentacji
tego, co najpiękniejsze. Hitem promocyjnym
okrzyknięto nasz Multimedialny
Przewodnik po Ziemi Lublinieckiej,
który został wydany w bardzo ciekawej,
nieszablonowej formie, a z którym
mogą się Państwo zapoznać
odwiedzając stronę internetową starostwa
www.lubliniec.starostwo.gov.pl.
Przez okres całej kadencji odbywały się
koncerty w ramach Powiatowych Dni
Kultury Chrześcijańskiej, podczas których
zaprezentowaliśmy ambitny program
promujący wartości chrześcijańskie we
wszystkich, nawet najmniejszych
wspólnotach parafialnych naszego powiatu.
Organizujemy także „Koncerty na
Zamku”, aby móc w ten sposób
podziękować różnym grupom zawodowym
i społecznym za ich pracę dla innych.
Zrealizowaliśmy także wiele
inwestycji drogowych, które systematycznie
poprawiają stan dróg w naszym powiecie.
W ramach projektu unijnego została
zrealizowana inwestycja na drodze
powiatowej S2305 łączącej Ciasną
z Gos ławicami za łączną kwotę
3 mln 400 tys. złotych. W ramach programu drogowego tzw. schetynówek
zmodernizowano drogę powiatową
łączącą Pawonków z Koszwicami za kwotę
2 mln 400 tys. złotych. Wykonano także
inwestycje na innych drogach powiatowych
na łączną kwotę ok. 1 mln 500 tys. złotych.

Jednym z najważniejszych zadań
powiatu są sprawy związane ze zdrowiem
mieszkańców. W trudnej sytuacji służby
zdrowia w Polsce musimy wszyscy wykazać
determinację, aby zapewnić osobom
chorującym jak najlepszą opiekę medyczną.
Z wielkim zaangażowaniem realizujemy także zadania związane z zapewnieniem opieki osobom starszym, często
opuszczonym przez swoich bliskich.
Prowadzimy 3 domy pomocy społecznej.
Każdy z nich spełnił bardzo wysokie
wymagania w zakresie tzw. standardów,
co pozwala mieszkańcom tych domów na
odnajdywanie klimatu rodzinnej
atmosfery. Wielka w tym zasługa doskonale
przygotowanego personelu, zaangażowanego w dzieło niesienia pomocy
drugiemu człowiekowi.
Rozwijamy także w coraz większym
stopniu rodzinną opiekę zastępczą.
Cieszymy się, że tak wielu wspaniałych
ludzi ofiaruje dar serca dzieciom, które
przeżywają dramat odrzuconej miłości.
To tylko niektóre zadania realizowane
przez nas na rzecz samorządowej wspólnoty
powiatowej. Zawsze za tymi działaniami
kryje się człowiek, zarówno ten najmłodszy,
który dopiero co przyszedł na świat, jak i ten
w podeszłym wieku.
Chciałbym podziękować wszystkim
Radnym i Zarządowi Powiatu za dobrą
współpracę, która pozwoliła na realizację
zadań, które z mocy ustawy są przypisane
powiatowi.

Otwarcie boiska z programu "Blisko boisko"
przy Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu

Boisko przy Zespole Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu
zbudowane w ramach programu ORLIK 2012

Joachim Smyła
Starosta Lubliniecki
Co roku Starostwo Powiatowe organizuje Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Sala resuscytacyjno-zabiegowa
Zajęcia uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej

Pracownia USG z aparatem Logiq 3 Pro

Obiekt szpitalny w budowie

Szpitalny Oddział Ratunkowy
Sala obserwacyjna
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W nagrodę nauczycielom
Nauczyciele, którzy w sesji letniej uzyskali stopień
nauczyciela mianowanego, po złożeniu ślubowania
odebrali akty mianowania.
Po uroczystości wszyscy nagrodzeni obejrzeli
spektakl „EU” w wykonaniu Teatru Śląskiego im.
Stanisława Wyspiańskiego.

Nauczyciele, którzy otrzymali Nagrody Starosty
Lublinieckiego:
Aleksandra Kucharska
Joanna Walczak
Katarzyna Myrcik
Marek Żyłka
Hanna Ślimak
Mirosława Popko
Jolanta Kardas
Andrzej Gęsiarz
Halina Hońca
Grażyna Pasierb
Irena Bonk
Michał Różycki
Anna Maciów
Alicja
Kamińska
Marek Warwas
Aleksandra Graca
Alina Brzuska
Rafał Dziwis
Sylwia Rose
Bogusława Zielińska-Lisakowska

„Edytki” nowym
symbolem powiatu!
Na ciastko – przyszły symbol powiatu lublinieckiego –
można było głosować w wybranych piekarniach na
specjalnie przygotowanych do tego celu kartach, a także na
stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lublińcu
oraz telefonicznie w Zespole ds. Kultury i Promocji.
Liczenie głosów odbyło się w obecności przedstawicieli
piekarni biorących udział w konkursie – pani Hildegardy
Kampy i pani Beaty Łubowskiej – oraz przedstawicieli
Zespołu ds. Kultury i Promocji w Starostwie Powiatowym
w Lublińcu.
Łącznie oddano 1169 głosów, w tym 656 na ciastka
o nazwie „Edytki” – wypiek Piekarni-Ciastkarni Kampa
i 513 na „Lubimisie” – propozycję Piekarni-Cukierni
Łubowski. Zwycięskie „Edytki” – jako oficjalny symbol
powiatu lublinieckiego – będą zabiegały o Państwa gusta,
by z czasem stać się wyrobem cukierniczym kojarzonym
z naszym regionem.
Jak zapewniali właściciele piekarni, zainteresowanie
plebiscytem było duże, a konkursowe ciastka zagościły na
stałe w repertuarze wypieków. – Klienci przyzwyczaili się już do
nowych ciastek i pytają o nie, dlatego nawet te przegrane nie znikną
z półek. – zgodnie zdecydowały panie Kampa i Łubowska.
(DM)
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Nauczyciele, którzy w sesji letniej uzyskali stopień
nauczyciela mianowanego:
Ewa Świerc
Adam Ożarowski
Iwona Mazur - Majchrzyk
Iwona Lewke
Justyna Włodarczyk
Iwan Semkiw
Kinga Kuś
Ewa Grześkowiak
Michał Różycki
Bartosz Janeczek
Jan Bieleninik

Są pieniądze
na dotacje
i refundacje
W III kwartale bieżącego roku Powiatowy Urząd Pracy
złożył do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
2 wnioski o pozyskanie dodatkowych środków Funduszu
Pracy z rezerwy Ministra. Wnioski te uzyskały bardzo wysoką
ocenę i w wyniku tego pozyskano środki na program
wspierający małą i średnią przedsiębiorczość w kwocie
1 mln 213 tys. 400 zł. oraz program aktywizujący młodzież
do 25. roku życia w kwocie 737 tys. 600 zł. Pierwsza kwota
w całości przeznaczona będzie na dotacje na uruchomienie
działalności gospodarczej oraz refundacje kosztów
doposażenia stanowisk pracy. Pozwoli to na podjęcie
działalności gospodarczej lub zatrudnienie 66 osób. Z kolei
środki skierowane do młodzieży wydatkowane będą głownie
na dotacje, refundacje kosztów doposażenia stanowisk pracy,
szkolenia i – w niewielkiej ilości – na staże.
Łącznie urząd pozyskał w tym roku, wraz ze środkami
Europejskiego Funduszu Społecznego, 10 mln 30 tys. 200 zł
na aktywizację osób bezrobotnych.
Powiatowy Urząd Pracy
w Lublińcu
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Dni Kultury Chrześcijańskiej
00

17 października 2010 r. o godz. 15 w kościele pw. św.
Stanisława Kostki o. Oblatów w Lublińcu, odbył się
kolejny koncert zorganizowany przez Starostwo
Powiatowe w ramach cyklu „Powiatowe Dni Kultury
Chrześcijańskiej”. Licznie zgromadzona publiczność
wysłuchała kilkunastu pieśni i recytacji w wykonaniu
artystów Anny Płaczek (sopran) oraz Anety i Andrzeja
Skibów (alt i tenor) z towarzyszeniem instrumentalnym
kompozytora i dyrygenta Czesława Płaczka.
W koncercie „Czuwać to znaczy być” opartym m.in.
o teksty i myśli Jana Pawła II, usłyszeliśmy piękne
kompozycje i aranżacje autorstwa pana Czesława Płaczka
i muzykę kompozytorów klasycznych, a także pieśni oazowe
i tradycyjne. Piękne głosy solistów pozwalały słuchaczom
na głęboką refleksję i przeżycia estetyczne, które zostały
nagrodzone przez publiczność gorącymi oklaskami.
Podziękowania dla wykonawców i organizatorów
w pięknych słowach wyraził proboszcz o. Aleksander
Doniec.
Organizatorem koncertu i całego cyklu był starosta
Joachim Smyła i Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Całe
dzieło było szczególnie cenne, gdyż podobne koncerty
odbywają się już od 2008 roku i dotarły do ok.

25 miejscowości i większych parafii naszego powiatu,
pozwalając mieszkańcom na aktywny udział w życiu
kulturalnym naszej Ziemi Lublinieckiej.
Bogusław Hrycyk

Dopalacze wycofane
Na podstawie decyzji Głównego Inspektora Sanitarnego
w sprawie wycofania z obrotu wyrobów o nazwie „Tajfun”
oraz podobnych produktów mogących mieć wpływ na
bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego, w dniu
18 października br. inspektorzy zabrali z punktu sprzedaży
zabezpieczone dwa tygodnie wcześniej specyfiki i przekazali
je do badań laboratoryjnych. Decyzja GIS nakazuje także
definitywne zaprzestanie działalności obiektów służących
do produkcji i obrotu dopalaczami. Policjanci kontrolują,
czy właściciel lublinieckiego sklepu przestrzega zakazu. Za
naruszenie Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej grozą
2 lata więzienia.
(red.)

Składamy serdeczne podziękowania dla Pani Dyrektor Jadwigi
Kandory oraz wszystkich pracowników Urzędu Pracy w Lublińcu za
pomoc w przeprowadzeniu procesu rekrutacji.
Dzięki ich zaangażowaniu, życzliwości i znakomitej organizacji
osoby te zyskały miejsce pracy, a my sześćdziesięciu znakomitych
pracowników.
Zarząd Firmy
Intermarche Lubliniec
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Ruszył projekt integracji środowiska biznesu
w ramach „Regionalnej Wspólnoty Gospodarczej”
Organizatorem Forum i twórcą projektu integracji było
przedsiębiorstwo Integra Sp. z o.o. Patronat nad tym
przedsięwzięciem objął Starosta Lubliniecki, który w swoim
wystąpieniu inaugurującym spotkanie, zwrócił uwagę na to,
jak ważną rolę pełni środowisko biznesu w powiecie i jak
ważny jest rozwój przedsiębiorczości, szczególnie małych,
rodzinnych firm.
- Zapoczątkowany projekt w założeniach zakłada integrację
środowiska biznesu, naukowo - badawczego, administracji oraz
ośrodków szkoleniowych – wyjaśniał Wojciech Wilk, manager
w firmie Integra Sp. z.o.o.
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W Forum wzięło udział liczne grono przedsiębiorców,
przedstawicieli administracji i ośrodków badawczych.
Wśród nich znaleźli się m.in.: Prezes Zarządu Integra
Sp. z o.o. , który zachęcał do współpracy w ramach tworzonej
wspólnoty gospodarczej i dyrektor Działu Nauki i Transferu
Technologii Politechniki Opolskiej, która przedstawiła
możliwości współpracy ośrodków badawczo- rozwojowych
z przedsiębiorstwami powiatu. Podczas spotkania zaprezentowana została również oferta Zakładu Doskonalenia
Zawodowego w Katowicach.
Forum Biznesu zakończyło się występem kwartetu
smyczkowego „Angels Voices”, dzięki któremu zaproszeni
goście mieli okazję wysłuchać standardów muzyki filmowej
i operowej w mistrzowskim wykonaniu.
(KA)
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Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze
Ochotniczych Straży Pożarnych
województwa śląskiego
Na stadionie sportowym Centralnej Szkoły Państwowej
Straży Pożarnej w Częstochowie odbyły się Wojewódzkie
Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży
Pożarnych województwa śląskiego.
Zawody zostały poprzedzone cyklem zawodów na
poziomie gminnym i powiatowym, podczas których
drużyny walczyły o prawo startu w zawodach wojewódzkich.

Do zawodów zakwalifikowało się 48 drużyn (22 kobiece
i 26 męskich). Nasz powiat reprezentowały w grupie ,,C”
kobiety z OSP Kośmidry, które zajęły III miejsce oraz
w grupie ,,A” i mężczyźni z OSP Solarnia – zdobywcy VI
miejsca.
Zawody były rozgrywane w dwóch konkurencjach: bieg
sztafetowy i ćwiczenie bojowe.
(red.)

Kobieca drużyna z OSP Kośmidry w czasie wykonywania ćwiczenia bojowego

Drużyny z OSP Kośmidry i OSP Solarnia

Ze Sportu Szkolnego
W końcu września w Katowicach odbyła się Wojewódzka Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego 2010/2011.
Na tę uroczystość zaproszeni zostali dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 – Edyta Gałuszkiewicz i nauczyciel
wychowania fizycznego – Jan Haberla.
Program obejmował m.in. występy
artystyczne oraz podsumowanie
Wojewódzkiego Współzawodnictwa
Sportowego 2009/2010 szkółi klubów SZS. Szkoła Podstawowa nr 3
z Lublińca zajęła 7 miejsce w województwie. Należy nadmienić, że już po raz
drugi lubliniecka „Trójka” zajęła tak
wysoką lokatę i znalazła się w gronie
najlepszych szkół na Śląsku. To duża
satysfakcja dla uczniów, ale również
zaszczyt dla miasta. Szkoła otrzymała
dyplom, puchar i nagrodę pieniężną na
zakup sprzętu sportowego.
Za zaangażowanie i wsparcie sportu
szkolnego wyróżniono również
starostę lublinieckiego Joachima
Smyłę, któremu przyznano medal
Zasłużonego dla Sportu Szkolnego
Województwa Śląskiego. Odznaczenie
odebrał powiatowy sekretarz SZS
Ryszard Wieczorek.
(red.)
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POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW
KOŁO POWIATOWE W LUBLIŃCU
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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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