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Starosta z Zarządem Powiatu i Burmistrz ze swoimi współpracownikami po podpisaniu
„Deklaracji współpracy”

Porozumienie samorządowe

Minęło ponad pół roku od burzliwej kampanii wyborczej. Dzisiaj,
nie dominuje już w lokalnej prasie
taki sposób opisywania rzeczywistości, który cechuje język agresji.
Jak wygląda taki świat ciągłych niepokojów, widzieliśmy na co dzień
w przekazach telewizyjnych, gazetach i innych środkach komunikacji.
A nam się zamarzyło, aby zapanował spokój i współpraca pomiędzy
powiatem, gminami, starostą, burmistrzami i wójtami. To co jeszcze
w poprzedniej kadencji było niemożliwe, obecnie realizuje się jak
nigdy dotąd. Spotkania z wójtami i burmistrzami są merytoryczną dyskusją nad tym, co możemy
wspólnie zrobić dla naszych lokalnych społeczności. Podejmujemy
wiele wspólnych działań, które tworzą obszar współpracy służący społeczeństwu. Jesteśmy jedną wspólnotą samorządową, powiatem silnym siłą naszych ośmiu gmin.
Zawsze moim wielkim pragnieniem było doprowadzenie do współpracy z burmistrzem Lublińca,
bo tylko wtedy będziemy wspólnie
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tworzyć dobro, z którego będą korzystać mieszkańcy powiatu i miasta. To pragnienie znalazło obecnie
swoje spełnienie.
W dniu 12 lutego 2007 r. o godz.
12.00 podpisaliśmy „Deklarację
współpracy” zawartą pomiędzy Starostą Lublinieckim, reprezentującym dwa ugrupowania samorządowe: Porozumienie Samorządowe
Ziemi Lublinieckiej i Wspólnotę Ziemi Lublinieckiej oraz Burmistrzem Miasta Lublińca. Z uwagi
na ważność tej deklaracji, określającej obszary tematyczne współpracy,
przedstawiamy ją w całości. Wielokrotnie będziemy informować Państwa o tym, co już zrobiliśmy i nad
czym pracujemy. Cieszę się, że możemy odejść od języka niepokoju
do języka dialogu i współpracy. Stoimy przed wielką szansą dalszego
rozwoju naszych gmin, a w konsekwencji powiatu. Wspólnie możemy zadbać o to, aby żyło nam się lepiej i stwarzać dla wszystkich godną
przestrzeń życia.
Joachim Smyła
STAROSTA LUBLINIECKI
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Deklaracja współpracy
zawarta pomiędzy:
Starostą Lublinieckim - Joachimem Smyłą
a
Burmistrzem Miasta Lublińca - Edwardem Maniurą
W ZAKRESIE:
• budowy krytej pływalni,
• wspólnego działania na rzecz powszechnego Internetu dla mieszkańców miasta
i powiatu lublinieckiego,
• wspólnego występowania w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, m.in.
unijnych,
• prowadzenia Biblioteki Miejsko-Powiatowej,
Burmistrz Miasta Lublińca

Edward Maniura

• wspólnej realizacji imprez kulturalnych,
sportowych, gospodarczych, w tym realizacja projektu „Europa w Lublińcu”,
• utworzenia Centrum Usług Społecznych,
• wspólnego działania na rzecz poprawy
bezpieczeństwa,
• przekazania przez Burmistrza Miasta
Lublińca gruntów pod budowę Szpitala
Powiatowego.
Starosta Lubliniecki
Joachim Smyła
reprezentującym:
Porozumienie Samorządowe
Ziemi Lublinieckiej
i Wspólnotę Ziemi Lublinieckiej
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Już wkrótce otwarcie
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
Już niebawem zostanie
oddany do użytku Szpitalny
Oddział Ratunkowy
(SOR), stanowiący
I etap modernizacji szpitala
powiatowego.
W dalszych etapach przewidujemy
budowę nowego pawilonu łóżkowego na potrzeby oddziału wewnętrznego i dziecięcego. Dlaczego taka kolejność? Otóż SOR będzie stanowił
najważniejszy element organizacyjny
w funkcjonowaniu szpitala. Przejmie
on rolę zarówno wszystkich izb przyjęć oraz ambulatorium chirurgicznego.
Pozwoli to lepiej zorganizować pracę
szpitala, ale przyniesie to również wymierne korzyści dla pacjentów.

Pacjenci nie będą musieli zastanawiać się czy mają iść do budynku przy ul. Żwirki i Wigury czy przy
ul. Grunwaldzkiej, by uzyskać poradę lub zostać przyjętym do szpitala. Nowoczesny SOR, to również
możliwość niesienia pomocy ludziom
w sposób lepszy i bardziej profesjonalny. Nie bez znaczenia jest również
możliwość pozyskania dodatkowego
kontraktu, a co się z tym wiąże dodatkowych znacznych środków ﬁnansowych.
Taka kolejność wynika również
z oczywistej logiki prowadzenia inwestycji, bowiem pawilon SOR-u
jest ściśle powiązany z istniejącym już budynkiem przy ul. Grunwaldzkiej, a jego powstanie pozwoli
na utrzymanie odpowiedniej komu-

Prace przy budowie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Wizualizacja kompleksu szpitalnego

nikacji wewnątrz szpitala. Konieczności wybudowania nowego pawilonu łóżkowego dla oddziałów wewnętrznego i dziecięcego nie trzeba
uzasadniać.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca
2005r. w sprawie wymagań, jakim
powinny odpowiadać pod względem
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, każdy szpital i każda przychodnia w Polsce musi do końca roku przygotować projekt modernizacji
istniejących obiektów tak, aby do roku 2008 w przypadku przychodni do
roku 2010 w przypadku szpitali, spełnić wymagania zawarte w ww. rozporządzeniu. Niespełnienie powyższego prowadzić będzie do wykreślenia
zakładu opieki zdrowotnej z rejestru
wojewody.
Koncepcja modernizacji zakłada
rozbudowę szpitala w sposób etapowy,
począwszy od SOR-u i pawilonu łóżkowego dla oddziałów wewnętrznego

i dziecięcego poprzez nowy pawilon
łóżkowy dla oddziałów zabiegowych,
ginekologii i położnictwa oraz nowy
blok operacyjny. Ostatnim etapem
byłoby przeniesienie poradni specjalistycznych i administracji do budynku przy ul. Grunwaldzkiej.
Zakres inwestycji jest przeogromny,
ale logiczny i pozwalający w sposób
optymalny inwestować środki publiczne.
Wizualizacja docelowej modernizacji szpitala pozwala zobaczyć oczami
architekta, jak będzie wyglądał nowoczesny, spełniający wszystkie wymogi szpital powiatowy. Mam świadomość, że stoimy przed ogromnym
wyzwaniem, które będzie realizowane przez wiele lat. Zakończenie całego procesu modernizacji stworzy warunki do leczenia pacjentów na miarę godności osoby chorej, oczekującej
pomocy.
Joachim Smyła
STAROSTA LUBLINIECKI

Bezpieczeństwo? Nie bez nas
Starosta Lubliniecki Joachim
Smyła zapłaci policjantom
za nadgodziny. W zamian
będzie mógł decydować
o tym, gdzie i kiedy pojawią
się dodatkowe patrole.
Pomysł powstał na spotkaniu z zastępcą komendanta wojewódzkiego, który
na początku maja mówił o rządowym
programie „Razem bezpieczniej”. – Dowiedzieliśmy się, że możemy zawrzeć
porozumienie: my dajemy pieniądze
na dodatkowe służby, a komendant powiatowy konsultuje z nami czas i miejsce ich wysłania – tłumaczy Leszek Ligowski, naczelnik Wydziału Spraw
Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym.
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Na Śląsku do programu przystąpiło już 20 miast i gmin, m. in. Bielsko
Biała, Gliwice i Zabrze. – Od początku
roku na fundusz wsparcia policji wpłynęło ponad 688 tys. zł, a do końca roku przewidujemy drugie tyle – mówi
Andrzej Gąska, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
Andrzej Hudy
Hudy, komendant Policji Powiatowej w Lublińcu twierdzi,
że w naszym powiecie dodatkowe patrole są potrzebne. – Bardzo uporczywe są dla nas np. kradzieże kabli telefonicznych w Ciasnej czy Lisowie – mówi. Jest przekonany, że będzie w stanie
znaleźć ludzi na dodatkową służbę. –
To zawsze większe pieniądze dla policjanta – potwierdził komendant.
Starosta Lubliniecki Joachim Smyła i Komendant Policji Powiatowej Andrzej Hudy podpisują
ŁUKASZ WRÓBEL porozumienie, w którym czytamy, że Starosta przekaże pieniądze na dodatkowe patrole
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SP ZOZ w rozbudowie
Rada Powiatu poprzedniej
kadencji podjęła uchwałę
wyrażającą zgodę
na dzierżawę powierzchni
na potrzeby stacji
dializ. Będzie to jedyna
tego typu placówka
w powiecie, umożliwiająca
dializowanie osób
chorych na przewlekłą
niewydolność nerek.
Do tej pory mieszkańcy naszego powiatu zmuszeni byli dojeżdżać na dializoterapię do stacji odległych o kilkadziesiąt kilometrów
od miejsca zamieszkania. Powstanie takiej placówki otwiera nowy
rozdział funkcjonowania służby
zdrowia na terenie Powiatu Lublinieckiego. Dzięki temu w istotny
sposób zwiększy się dostępność
do usług zdrowotnych, podniesie
się ich jakość, a także otworzy się
perspektywa stworzenia nowych
miejsc pracy.
Nie bez znaczenia jest również
fakt zadeklarowania przez przedstawicieli stacji dializ chęci bardzo
bliskiej współpracy ze szpitalem
powiatowym. To oczywiście mobilizuje nas do jeszcze bardziej wytężonej pracy na rzecz modernizacji
szpitala powiatowego.
A mamy się już czym pochwalić...
Wprowadzona restrukturyzacja ﬁnansowa przez dyrektora SP ZOZ-u
spowodowała, iż zadłużenie placówki - po raz pierwszy od wielu lat
- zaczęło spadać, ale przy tym udało
się zrealizować podwyżkę wynagrodzenia dla pracowników w wysokości 30%. Oczywiście środki ﬁnansowe na podwyżkę przekazane były przez NFZ. Jednak już wysokość
tej podwyżki nie była tak oczywista, zwłaszcza w podobnej wielkości szpitalach powiatowych. Wreszcie udało się też spłacić większość
przeterminowanych zobowiązań
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SP ZOZ-u, w tym wobec pracowników, co w efekcie końcowym pozwoli na zaoszczędzenie ok. 250-300 tys. złotych rocznie na odsetkach.
Starosta Lubliniecki z ratownikami medycznymi przy nowo pozyskanej karetce pogotowia
Kolejny sukces, to pozyskanie
przez starostę dotacji z budżetu
państwa na zakup nowego ambulansu reanimacyjnego dla działu ratownictwa medycznego SP ZOZ-u.
W ciągu 2 lat będzie to w sumie
czwarty, a drugi zupełnie nowy tego typu pojazd pozyskany dla szpitala.
Z wielką determinacją i zaangażowaniem budujemy nowoczesny system bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Lublinieckiego.
Dzięki współpracy starosty Joachima Smyły z komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej generałem Skulichem udało
się uruchomić Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Lublińcu,
co bezsprzecznie podniesie skuteczność wszelkich działań ratowniczych.
Od kilku miesięcy możemy również podziwiać rosnącą kolejną inwestycję powiatu w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, czyli Szpitalny Oddział Ratunkowy.
A tak wielu niedowierzało, że nam
się to uda!
Zaufanie, którym obdarzyliście
nas Państwo na kolejną czteroletnią
kadencję, umożliwi nam osiągnięcie wyznaczonych celów. A priorytetem wśród nich było, jest i zawsze
będzie dobro publiczne, realizowane poprzez zapewnienie jak najlepszej opieki zdrowotnej, podwyższanie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i poczucie dumy z miejsca,
w którym mieszkamy i żyjemy.
Tadeusz Konina
WICESTAROSTA LUBLINIECKI
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Czech i Polak
– dwa bratanki
pie macierzyńskim. Załatwiła stroje
Podczas gdy władze powiatu i mialudowe, w których dzisiaj widać na- sta dyskutowały o przyszłej gospodarce,
szych uczniów. Mamy wszystko dopię- na lublinieckim rynku stał już tłum lute na ostatni guzik – cieszyła się Jolan- dzi, którzy przyszli posłuchać koncertu
ta Kardas, dyrektorka ZSZ.
Sumptuastic. Muzycy nawiązali świetNa dni czeskie ściągnęli do Lublińca ny kontakt z publicznością, z którą spogoście zza granicy. Nie zabrakło m. in. tkali się po występie, żeby rozdać autokonsula Josefa Byrtusa, a także Le- grafy.
onarda Talmonta – mera z litewskich
Organizatorzy dni czeskich zadbali
Solecznik czy Aleksandra Hahna – o to, żeby w niedzielny wieczór każdy
starosty ze słowackiego miasta Kravaře. mógł stwierdzić, że poznał kulturę poW atmosferze międzynarodowego dia- łudniowych sąsiadów. Josef Byrtus był
logu, w drugim dniu czeskim starosta pod wrażeniem całej imprezy. – Przy
lubliniecki Joachim Smyła i burmistrz takich uroczystościach zwykle organimiasta Edward Maniura spotkali się zowany jest tydzień czeskich ﬁlmów alze specjalistami lokalnego biznesu oraz bo zaprasza się jakąś czeską śpiewaczkę.
przedstawicielami środowisk gospodar- Wy pokazaliście naszą kulturę z każdej
czych z sąsiednich krajów. Tadeusz Ko- strony – łącznie z występami przednina, wicestarosta lubliniecki uważnie szkolaków – nie ukrywa zadowolenia
przysłuchiwał się rozmowom: – Była konsul.
to próba stworzenia gruntu pod przyŁUKASZ WRÓBEL
szłe stosunki biznesowe – relacjonuje.

Solistka opawskiej Opery Teatru Śląskiego Olga Prochazkova w sobotę wystąpiła na rynku, a w niedzielne południe zaśpiewała dla ks. dziekana Józefa Żurka z okazji jego
pięćdziesiątej rocznicy kapłaństwa

Mieszkańcy naszego
powiatu przeżyli cztery
czerwcowe dni „po czesku”.
Od samego rana w czwartek
aż do niedzielnego wieczora
świętowali Dni Republiki
Czeskiej. – To najlepsza
impreza, na jakiej byłem
– chwali Josef Byrtus, konsul
generalny Republiki
Czeskiej, który w podobnych
uroczystościach brał udział
już nieraz.
Pomysł na zorganizowanie dni czeskich zrodził się w wyniku porozumienia pomiędzy powiatem a miastem. –
Do rozmów usiedliśmy po ostatnich
wyborach samorządowych. Powstało wtedy wiele pomysłów, m. in. żeby w ramach cyklu imprez „Europa
w Lublińcu” zorganizować dni czeskie
– opowiada sekretarz powiatu Danuta
Lampka, która z naciskiem podkreśla,
że współpraca przynosi zawsze pozytywne efekty.
Już pierwszy dzień czeski ruszył z wielką pompą. Przy wejściu do budyn-

4

ku Zespołu Szkół Zawodowych widać
było dwoje młodych ludzi w czeskich
strojach ludowych, korytarze w pełni
oddawały wyjątkową atmosferę złotej
uliczki w Pradze, a w specjalnie przygotowanej knajpie serwowane były knedliczki. Sala gimnastyczna wypełniła się
po brzegi tymi, którzy ściągnęli do ZSZ
na ﬁnał konkursu wiedzy o Czechach.
– Do eliminacji zgłosiło się ponad 80
uczniów – do ﬁnału przeszło tylko 10.
Wiedza ﬁnalistów była imponująca.
Odpowiadali na pytania, na które niejednemu odpowiedzieć byłoby ciężko
– mówią w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego, gdzie spędzono kilka tygodni nad tym, żeby poprzez konkursowe pytania „wyciągnąć” z uczestników jak najwięcej. A dużo wiedzieć
było warto, bo gra toczyła się o puchar
konsula generalnego Republiki Czeskiej. Nagrody dla najlepszych ufundowali: Starosta Lubliniecki, PHU „Domar” i WPHU „Matrix”.
O niedociągnięciach podczas konkursu nie było mowy. W ZSZ praca
szła pełną parą już od początku maja.
Zaangażowani byli wszyscy – od sprzątaczek aż po dyrektorkę. – Pomogła
nam nawet pani, która jest na urlo-

Konkurs wiedzy o Czechach. Aleksandra Dorożyńska pyta uczestników o to, kiedy
i gdzie Czesi zorganizowali ostatnio Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie

Cała impreza była także promocją Waszego kraju, który jest tak blisko nas, a tak niewiele o
nim wiemy – mówi Josef Byrtus z czeskiego Konsulatu. Na zdjęciu występ zespołu „Śląsk”
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