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Szanowni Mieszkańcy Powiatu Lublinieckiego
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego 2009 Roku
mamy przyjemność złożyć Państwu
w imieniu władz samorządowych
Powiatu Lublinieckiego i własnym
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym
oraz sukcesów w pracy zawodowej.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Lidia Kucharczyk

STAROSTA LUBLINIECKI
Joachim Smyła

Czas podsumowań
Szanowni Państwo

1. Dobiega końca rok 2008. Zawsze w takich chwilach spoglądamy na minione dni, dokonujemy podsumowań, ale równocześnie wyznaczamy sobie nowe
cele, projektujemy przyszłe zadania.
W 2008 roku zrealizowaliśmy nasze zamierzenia inwestycyjne, pozyskaliśmy
ogromne sumy środków pozabudżetowych, które mogliśmy przeznaczyć na realizację wielu zadań, zarówno inwestycyjnych, jak i tych, które związane są z tak
ważnymi dziedzinami życia jak: ochrona zdrowia, pomoc społeczna, edukacja,
drogi oraz wiele innych zadań realizowanych przez powiat. Szczegółowo przedstawiają to tabele zamieszczone w tym numerze „Ziemi Lublinieckiej”.
2. Miniony rok był także czasem trudnych doświadczeń. Przez teren naszego
powiatu przeszła trąba powietrzna, która poczyniła ogromne zniszczenia. Byliśmy świadkami dramatu, łez i rozpaczy, ale wtedy okazało się, że ludzka solidarność niesie ze sobą nadzieję, że w takich trudnych chwilach można liczyć na pomoc drugiego człowieka.
Jeszcze raz pragnę podziękować wszystkim strażakom za ich bezgraniczne poświęcenie i oddanie w pełnieniu tej szczególnej służby. Swe podziękowania kieruję również do policji, wojska, do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do pomocy osobom poszkodowanym.
3. W minionym roku oddaliśmy do użytku piękny, nowoczesny szpitalny budynek wielofunkcyjny, zakupiliśmy najnowocześniejszą aparaturę, która służy
już pacjentom naszego szpitala.
Po wypowiedzeniach złożonych przez lekarzy Oddziału Dziecięcego mieliśmy
trudny okres, w którym to, tzw. „pesymiści”, kreślili groźbę likwidacji oddziału.
Cieszę się, że udało nam się uniknąć jakichkolwiek problemów z ciągłością
funkcjonowania tego oddziału. Wspólnie z dyrektorem SP ZOZ-u i przewodniczącym Rady Społecznej SP ZOZ-u, podjęliśmy skuteczne działania, które zaowocowały podjęciem pracy na tym oddziale przez dwie panie doktor nauk medycznych, które przeszły do naszego szpitala z kliniki z całym swoim bogatym
doświadczeniem zawodowym.
4. Istotnym i ważnym tematem są także kwestie związane z pomocą społeczną. Na naszym terenie funkcjonują 3 domy pomocy społecznej, w których więk-
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szość mieszkańców pochodzi spoza terenu naszego powiatu. Budżet państwa
przekazuje zbyt małe środki ﬁnansowe na ich funkcjonowanie. Zarząd Powiatu podjął szereg działań, które zaowocowały pozyskaniem dodatkowych
środków w wysokości 1 mln 400 tys.
zł na bieżące funkcjonowanie dps-ów.
Jest to niestety trudny problem, który
wymaga ustawowych rozwiązań.
5. Jeszcze w tym roku nastąpi otwarcie boiska wielofunkcyjnego „ORLIK 2012”.
Rozpoczęliśmy także budowę boiska o nawierzchni syntetycznej przy Zespole
Szkół Zawodowych przy ulicy Klonowej. Pozyskaliśmy również środki ﬁnansowe w wysokości 200 tys. zł na realizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych, które będą realizowane w latach 2009-2010. Zajęcia te
pozwolą na rozwój zainteresowań naszej młodzieży.
6. Sygnalizuję tylko niektóre istotne zadania realizowane w minionym roku.
Staramy się również nieustannie usprawniać działania administracji samorządowej, tak aby każdy petent mógł załatwić swoje sprawy w przyjaznym urzędzie.
Najważniejszym naszym zadaniem jest troska o to, aby nasz powiat mógł dalej dynamicznie się rozwijać we wszystkich obszarach życia. Spotykam się z dużą życzliwością i zrozumieniem naszych działań, za co jestem Państwu bardzo
wdzięczny. To zawsze stanowi pozytywny impuls do dalszego działania. Są też
oczywiście słowa krytyki, które zawsze rozważam i jeśli są tylko one oparte
na prawdziwej trosce o dobro wspólne, przyjmuję i uwzględniam je w swoich działaniach.
Na progu Nowego 2009 Roku życzę Państwu nieustannego spełniania się zarówno w życiu osobistym, jak i w pracy zawodowej. Niechaj każdy dzień będzie
piękniejszy od poprzedniego.
Joachim Smyła
Starosta Lubliniecki
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Fałszywe „Echo Powiatu”
Szanowni Czytelnicy!
Od kilku miesięcy na terenie naszego
powiatu zaczęło ukazywać się „Echo
Powiatu”, mające w podtytule zapis:
Informator Powiatu Lublinieckiego.
Treści w nim zamieszczane zdają się
wskazywać, że nie jest to zwykła gazeta, która stara się bardziej lub mniej
obiektywnie opisywać fakty i wydarzenia z naszego powiatu. W rzeczywistości gazeta ta jest pomysłem
na obecność i przetrwanie posła Lucjana Karasiewicza. Informacje związane z wydawcą, tajemniczym biurem
wydawniczo – reklamowym, i adresem redakcji, umieszczonym w budynku PKS przy ul. Niegolewskich
5, w pomieszczeniu dzierżawionym
przez żonę posła Karasiewicza zostały starannie ukryte. Okazuje się,
że wydawcą jest właśnie Lidia Karasiewicz, a redaktorem naczelnym
pracownik biura posła Karasiewicza
Maciej Stachura (obok zamieszczamy zgłoszenie dokonane przez posła
Lucjana Karasiewicza, wyznaczające
pracownikiem swojego biura Macieja Stachurę). W ostatnim numerze
„Echa Powiatu” dokonano zmiany
wydawcy i zmieniono adres redakcji, chcąc w ten sposób oddalić zagrożenie zdekonspirowania. Obecnym wydawcą jest Instytut Regionalny w Katowicach, którego vice
prezesem na dzień 1 stycznia 2008
roku był poseł Lucjan Karasiewicz,
a od 1 września 2008 jego miejsce
zajął Maciej Stachura, a on sam pozostał członkiem.
Nasuwa się pytanie dlaczego zadano sobie tyle trudu, aby ukryć prawdziwych autorów pisma? Odpowiedź jest prosta. Starano się wmówić mieszkańcom powiatu, że oto
otrzymują niezależną gazetę, która obiektywnie i prawdziwie opisuje istotne dla mieszkańców problemy. Nie poświęcilibyśmy aż tylu zdań
w/w osobom, gdyby nie fakt próby
zmanipulowania opinii publicznej. Jeżeli bowiem chce się wydawać swój
poselski biuletyn i opisywać świat
widziany własnymi oczami, to trzeba o tym uczciwie poinformować.
Łatwiej wtedy zrozumieć motywacje i określić intencje autora. Poseł Karasiewicz w chwili trudnej dla
swojej partii opuścił to ugrupowanie, a dzisiaj jest już w nowym, które nie daje gwarancji dalszego trwania w Sejmie. Dlatego regularnie atakuje na łamach swojego biuletynu
wyborczego władze samorządowe
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Zgłoszenie Macieja Stachury w Kancelarii Sejmu przez Lucjana Karasiewicza na pracownika Biura Poselskiego.

m.in. Wójta Gminy Koszęcin i Starostę. Manipulując faktami żywi nadzieję, że w ten sposób zbije kapitał
polityczny, który pozwoli mu na dalszą „służbę na rzecz ludzkości” oraz
sukces w następnych wyborach. Czytając „Echo Powiatu” pamiętajcie,
że nie poznajecie prawdziwego opisu

faktów i zdarzeń, lecz świat widziany
oczami posła Lucjana Karasiewicza
przez pryzmat bardzo zwyczajnych
interesów.
Szanowni Państwo! Ponieważ
„Echo Powiatu” nie informowało
czytelników o prawdziwych celach
i obliczu gazety, dlatego czyni-
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my to dzisiaj na łamach gazety
powiatowej „Ziemia Lubliniecka”, wierząc że naszym obowiązkiem jest podawanie rzetelnej
informacji aby przeciwdziałać próbom wprowadzania w błąd opinii
publicznej.
Zarząd Powiatu w Lublińcu
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FAŁSZYWE „ECHO POWIATU”
W związku z licznymi pytaniami mieszkańców informujemy, iż „Echo Powiatu”
nie jest informatorem Powiatu Lublinieckiego.
Ten mylący czytelników tytuł jest biuletynem
posła Lucjana Karasiewicza, służącym jego politycznym celom.
Zarząd Powiatu nie akceptuje stylu i metod działania tego typu PiSarstwa.
Powiat Lubliniecki jest wydawcą gazety powiatowej pt: „Ziemia Lubliniecka”.
www.lubliniec.starostwo.gov.pl
Zarząd Powiatu
w Lublińcu

 czytaj str. 2

SOLIDARNI Z MIESZKAŃCAMI I BURMISTRZEM

Z

niepokojem przyjęliśmy do wiadomości wypowiedź posła Lucjana Karasiewicza, który na łamach Dziennika Zachodniego stwierdził: „O czym
mam rozmawiać z burmistrzem, on nie jest dla mnie partnerem do
rozmów. Był nim, kiedy pełnił funkcję posła. Przecież trudno, żeby poseł
dyskutował z burmistrzem”. Te słowa oznaczają, że w takim samym stopniu
dla posła Lucjana Karasiewicza partnerami nie są również: starosta, wójtowie
oraz mieszkańcy Ziemi Lublinieckiej.
Mimo tych słów, podpisani pod oświadczeniem, wyrażają wolę współpracy opartej na prawdzie i szacunku dla dobra społeczności lokalnej.
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Sprostowanie do artykułu
„Kościół uratowany”
Rada Paraﬁalna pw. św. Józefa w Sadowie zwraca się do redakcji „Ziemi Lublinieckiej” z prośbą o zamieszczenie
sprostowania artykuł pt: „Kościół uratowany”, który ukazał się w „Echu Powiatu”, a którego tzw.” redakcja”
odmówiła umieszczenia sprostowania w pełnej wersji, dokonując licznych cięć. Fragmenty, które cenzor wyrzucił
z tekstu są w sprostowaniu zaznaczone pogrubioną czcionką.
– Tytuł, który brzmi „Kościół uratowany” wprowadza w błąd czytelników. Prace remontowe, które rozpoczną się w tym roku, są dopiero początkiem robót mających przywrócić
świetność sadowskiej świątyni. Uzyskane w tym roku z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego 300 tys.
zł. oraz 160 tys. od Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków sumą, która pozwoliła jedynie rozpocząć działania. Zaskakujące jest nie umieszczenie
w artykule istotnych faktów z działań
Rady Paraﬁalnej, która od bliska 3 lat
intensywnie pracuje na ratowaniem
kościoła. Chcemy podkreślić, że jedynie Paraﬁanie, Starostwo Powiatowe i Urząd Gminy w Koszęcinie
w 5 letniej kadencji obecnej rady,
wspomogli ją poza wymienionymi nie znalazł się nikt, kto by wyraził nawet taką chęć. Wielu niedo-

wierzało, że cokolwiek można zrobić
w tym zakresie. Rada rozpoczęła działania od przekonania paraﬁan, czyli gospodarzy świątyni, że można w tym
względzie odnieść sukces. Członkowie Rady pukali do każdego w paraﬁi
i rozmawiali na ten temat przekonując,
że warto podjąć się tego trudu. Wynikiem tego było przekazanie przez paraﬁan na ręce radnych w ciągu sześciu
zbiórek blisko 200 tys. zł. Przeznaczono je na remont dachu i dokumentację. Zostało to przemilczane w w/w
artykule co całkowicie wypacza jego sens i podważa wiarygodność
dziennikarza piszącego ten artykuł jak i całego miesięcznika. Równocześnie jest to krzywdzące w stosunku do składających oﬁary. Rada i ks.
Proboszcz od pierwszych swoich działań podjęli decyzję o informowaniu paraﬁan o każdym planie i zakresie prac.

Poprzez referendum Rada dala możliwość wyboru każdemu z członków
sadowskiej paraﬁi kierunku prac renowacyjnych. Wielkim wysiłkiem przygotowano dokumentację pozwalającą na ubieganie się o fundusze ze środków zewnętrznych, ponieważ wachlarz
prac jest szeroki, że sami paraﬁanie
nie udźwigną jego ﬁnansowania. W celu zwiększenia szans na pozyskanie takich środków, zawarto umowę z ﬁrmą
AGROTUR SA, która poprzez swoje działania zdobyła już kwotę 500tys.
zł. W tej sytuacji mylące a nawet
krzywdzące jest nazywanie jednej
czy dwóch osób budowniczych lub
ratujących kościół w Sadowie, kiedy faktycznie ratującym, jest poszczególny Paraﬁanin. Natomiast
działania osób, które przypisują
sobie zasługi w imię powiedzenia
„sukces ma wielu ojców a poraż-

ka jest sierotą”, wynikają z funkcji
urzędowej nakładającej jako obowiązek wspierania tego typu inicjatyw lub są skutkiem kompleksów
bądź chęcią zbicia kapitału politycznego. Nie oznacza to, że nie zostanie z wielką radością przyjęta każda pomoc, która będzie motywowana szczerą chęcią.
Mamy nadzieję, że w imię prawdy
nasza odezwa zostanie umieszczona
w Waszej gazecie, co przyczyni się
do wiarygodności treści tam zawartych.
Rada Paraﬁalna
paraﬁi p.w. św. Józefa w Sadowie.

Monitoring wizyjny
w szkołach

Zapobieganie
narkomanii

Z wnioskami o doﬁnansowanie monitoringu do MEN wystąpiło łącznie
638 placówek, z czego pozytywnie
rozpatrzono 203 wnioski, wśród nich
wniosek złożony przez Powiat Lubliniecki.
Dzięki doﬁnansowaniu monitoringu
w łącznej kwocie 25 542 zł program
jest realizowany w dwóch szkołach
–wyjaśnia sekretarz powiatu Danuta Lampka – w Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu oraz Zespole
Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza. Pozyskane środki to 50% kosztów instalacji, resztę pokrywa Starostwo Powiatowe w Lublińcu.
W Zespole Szkół Nr 1 nie posiada-

Zespół Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza otrzymał dotację w wysokości
6 700 zł, by zrealizować zadanie
„W trosce o młodzież przeciw
narkotykom”, natomiast Zespół
Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych na realizację programu „Proﬁlaktyka narkomanii poprzez propagowanie pozytywnych wzorców oraz aktywnego trybu życia”
otrzymał 6 600 zł.
Założeniem programu nie jest zwykła proﬁlaktyka narkomanii wśród
młodzieży – Chcemy pokazać
uczniom, że można zdecydowanie
ciekawiej i bezpieczniej spędzić czas
– mówi Danuta Lampka sekretarz
powiatu – że nie trzeba zażywać

Rządowy program wspierania w latach 2007-2009
organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych
warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych
szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach
i placówkach” ma na celu poprawę bezpieczeństwa
osób przebywających na terenie szkół i placówek, także
na terenie do nich przyległym oraz ograniczenie dostępu
do szkół osób nieuprawnionych.
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jącym jeszcze tego typu zabezpieczeń
zostaną zainstalowane 4 kamery zewnętrzne do monitoringu wizyjnego w wersji z dodatkowym wyposażeniem oraz 16 kamer w budynku
szkoły, w tym w głównym holu, korytarzach, wejściach do szatni i suterenach.
Zespół Szkół Zawodowych z otrzymanych środków dokona modernizacji istniejącego monitoringu poprzez
instalację dodatkowych 8 kamer przy
wejściu i wyjściu ze szkoły, a także
w strategicznych miejscach, ograniczając akty wandalizmu i dewastacji
pomieszczeń i mienia.
Marta Kurpierz

Pieniądze rozdzielane przez województwo śląskie
na przeciwdziałanie narkomanii traﬁały dotychczas
do kasy organizacji pozarządowych. W tym roku
po raz pierwszy, w ramach konkursu ogłoszonego
przez Samorząd Województwa Śląskiego,
z dotacji skorzystały szkoły – obydwie
prowadzone przez Powiat Lubliniecki.
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narkotyków, by dobrze się bawić.
W ramach realizacji projektu
uczniowie szkół odwiedzą m.in. obserwatorium astronomiczne, będą
uczestniczyć w rozgrywkach sportowych, w wycieczkach krajoznawczych i innych zajęciach integracyjnych. Program umożliwi im także
spotkanie z terapeutą uzależnień.
Projekty zakładają objęcie pomocą terapeutyczną również rodziców
i nauczycieli. Psychologowie pokażą im, jak skutecznie przeciwdziałać narkomanii wśród młodzieży,
wskażą jak rozmawiać na tak trudne tematy, jak uzależnienia czy narkomania.
Łukasz Wróbel

Ziemia

Ponad 15 milionów zł
dodatkowych środków pozabudżetowych pozyskanych przez Powiat Lubliniecki
w okresie od 13 listopada 2006 r. do 31 grudnia 2008 r.
EDUKACJA łącznie – 3.783.918 zł
2006

• Zakup fantomu – manekina treningowo-egzaminacyjnego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Medycznych w Lublińcu

35.075 zł

• Termomodernizacja budynku – wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej w internacie chłopców w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla
Niesłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu

101.051 zł

159.604 zł

• Przeprowadzenie warsztatów ﬁlmowych w ramach programu „Równać Szanse” realizowanego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
w Herbach.

6.700 zł

• Przeprowadzenie zajęć oraz zakup niezbędnego
sprzętu do zajęć z „Muzykoterapii z elementami
choreoterapii” w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2
w Lublińcu

3.400 zł

• Wykonanie prac remontowych i adaptacyjnych niezbędnych do zwiększenia ilości miejsc dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach oraz zakup sprzętu sportowego, turystycznego, AGD i RTV.

320.465 zł

• Zakup sprzętu do zajęć rehabilitacyjnych w salce
korekcyjnej dla Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2
w Lublińcu

11.000 zł

• Doﬁnansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez Publiczną
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lublińcu

5.515 zł

• Likwidacja barier architektonicznych poprzez przeprowadzenie prac ogólnobudowlanych oraz zamontowanie windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących
w Lublińcu

199.452 zł

• Przeprowadzenie dodatkowych zajęć z języka niemieckiego i angielskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu

2.240 zł

71.757 zł

• Przeprowadzenie zajęć z „Muzykoterapii z elementami choreoterapii” oraz zakup niezbędnego sprzętu oraz strojów dla Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2
w Lublińcu

9.670 zł

• Stypendium unijne dla studentów z Powiatu Lublinieckiego

126.823 zł

• Stypendium unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Lublinieckiego

1.197.014 zł

• Międzynarodowa wymiana językowa uczniów i nauczycieli w ramach programu Sokrates Comenius –
„Uczenie się przez całe życie” realizowanego w Zespole Szkół Nr 1 w Lublińcu
• Zakup nowoczesnego sprzętu specjalistycznego
ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niesłyszących
i Słabosłyszących w Lublińcu oraz dla Zespołu Szkół
Specjalnych Nr 2 w Lublińcu

• Utworzenie pracowni komputerowej w Specjalnym
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu

24.440 zł

2007
• Międzynarodowa wymiana językowa uczniów i nauczycieli w ramach Partnerskiego Projektu Szkół
Comenius – „Uczenie się przez całe życie” w Zespole Szkół Nr 1 w Lublińcu

28.533 zł

2008

• Polsko-Niemiecka wymiana młodzieży w ramach
programu realizowanego w Zespole Szkół Nr 1
w Lublińcu

3.360 zł

• Wyposażenie pracowni komputerowej w Zespole
Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu

96.029 zł

Ziemia
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• Utworzenie internetowego centrum informacji multimedialnej w bibliotece szkolnej w Zespole Szkół
Nr 1 w Lublińcu

16.027 zł

• Polsko-Niemiecka wymiana młodzieży w ramach
programu realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1
w Lublińcu

7.531 zł
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• Przeprowadzenie zajęć proﬁlaktycznych z zakresu
narkomanii w Zespole Szkół Nr 1 w Lublińcu oraz
w Zespole Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych
w Lublińcu
• Utworzenie pracowni komputerowej w Zespole
Szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu

13.300 zł

41.406 zł

• Dostawa sprzętu specjalistycznego do prowadzenia diagnozy i terapii metodą Integracji Sensorycznej w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu

13.899 zł

• Dostawa środków dydaktycznych i sprzętu specjalistycznego dla uczniów z uszkodzonym narządem
wzroku i słuchu w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2
w Lublińcu.

23.152 zł

• Zakup wyposażenia kuchni, w tym sprzęt AGD oraz
zakup wyposażenia pracowni językowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla
Niesłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu

170.114 zł

• Zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu
• Zakup EEG BIOFEEDBACK oraz tablic multimedialnych wraz z oprogramowaniem dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach
• Doﬁnansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w przedszkolach i szkołach
podstawowych przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lublińcu oraz zakup narzędzi do badania dzieci do 3 roku życia

23.152 zł

36.322 zł

15.287 zł

5.600 zł

• Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach
Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Nr 1 w Lublińcu ul. Sobieskiego 22

666.000 zł

• Budowa boiska o syntetycznej nawierzchni przy Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu ul. Klonowa
10

350.000 zł

• Środki na szkolenia, staże oraz na podjęcie działalności oraz prace interwencyjne dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Idziemy naprzód” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy

1.265.800 zł

• Środki na sﬁnansowanie kosztów wynagrodzeń
i pochodnych od wynagrodzeń za zatrudnionych
w jednostce 2 doradców zawodowych i 3 pośredników pracy w ramach projektu „Teraz my – pośrednik i doradca na rynku pracy” realizowanego
przez Powiatowy Urząd Pracy

202.595 zł

• Środki na sﬁnansowanie staży oraz kosztów dojazdów do miejsc ich odbywania dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Staż – pierwszy
krok do kariery zawodowej” realizowanego przez
Powiatowy Urząd Pracy

2.103.232 zł

ORGANIZACJA URZĘDU łącznie – 623.560 zł
2006
40.000 zł

2007
• Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – założenie ewidencji budynków i lokali w obrębie Kokotek
i Woźniki

150.000 zł

2008

AKTYWNE FORMY ZWALCZANIA BEZROBOCIA
łącznie – 4.623.421 zł
2007
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429.074 zł

2008

• Adaptacja obiektów przeznaczonych do prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograﬁcznego

• Doposażenie Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublińcu w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci
i młodzieży

• Środki na szkolenia z przygotowania zawodowego
oraz na podjęcie działalności dla osób długotrwale
bezrobotnych w ramach projektu „Nowe horyzonty” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy

• Środki na szkolenia, staże oraz na podjęcie działalności dla młodzieży w ramach projektu „Bezpiecznie w przyszłość” realizowanego przez Powiatowy
Urząd Pracy

• Założenie i modernizacja numerycznej bazy danych
ewidencji gruntów i budynków w szczególności wykorzystania produktów projektu PHARE 2003 „Wektoryzacja map katastralnych w Polsce”

60.000 zł

• Założenie i modernizacja numerycznej bazy danych ewidencji gruntów i budynków w gminie Pawonków

100.000 zł

• Uruchomienie elektronicznych usług publicznych
w Starostwie Powiatowym w Lublińcu w ramach projektu „Nowoczesny e-urząd w Starostwie Powiatowym w Lublińcu”
zobacz str. 7 

273.560 zł

622.720 zł
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DROGI łącznie – 2.674.591 zł
2007
• Modernizacja drogi powiatowej S2305 łączącej drogi krajowe DK46 z DK11 w miejscowościach Ciasna – Gosławice

1.724.591 zł

• Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej ul.
Droniowickiej w Lublińcu

100.000 zł

2008
• Przebudowa mostu położonego na drodze powiatowej w miejscowości Pakuły
zobacz obok 

500.000 zł

• Odtworzenie systemu odwodnienia na odcinku Boronów – Dębowa Góra oraz wycinka drzew

350.000 zł

Projekt „Nowoczesny e-urząd w Starostwie
Powiatowym w Lublińcu”

Odbiór inwestycji budowy mostu w Pakułach. Na zdjęciu (od prawej): starosta Joachim Smyła, przewodnicząca Rady Powiatu Lidia Kucharczyk, burmistrz Woźnik Alojzy Cichowski, radny Jan Żabicki.

POMOC SPOŁECZNA łącznie – 3.043.235 zł.
2006
• Dodatkowe środki na realizację programów naprawczych w domach pomocy społecznej

126.000 zł

• Dodatkowe środki na funkcjonowanie domów pomocy społecznej

110.046 zł

2007

Złożony w ramach Działania 2.2 Rozwój elektronicznych
usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego.
Zakres projektu obejmuje stworzenie teleinformatycznego środowiska dla świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną. Efektem realizacji projektu będzie
modernizacja urzędu poprzez zwiększenie poziomu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Dzięki realizacji projektu wzrośnie poziom usług administracyjnych dla klientów świadczonych drogą
elektroniczną oraz zwiększy się efektywność pracy administracji w zakresie realizacji tych usług. Projekt został pozytywnie oceniony i otrzymał doﬁnansowanie
– informuje Danuta Lampka sekretarz powiatu. Całkowita wartość projektu wynosi 321 836,00 zł, z czego 273 560,60 zł stanowi doﬁnansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a 48 275,40 zł stanowi wkład własny
Powiatu Lublinieckiego. W ramach projektu zakupiono m.in. 20 nowoczesnych
komputerów, 2 wysokowydajne skanery dla sekretariatu oraz 2 serwery dla nowopowstałego pomieszczenia serwerowni. Dostarczono 10 zestawów do podpisu elektronicznego wraz z certyﬁkatem kwaliﬁkowanym oraz System Elektronicznego Obiegu Dokumentów, na potrzeby którego w ciągu 110 godzin przeszkolono 90 pracowników starostwa.
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• Dodatkowe środki na realizację programów naprawczych w domach pomocy społecznej
– DPS ul. Kochcicka 14 – 40.000 zł
– DPS „Dom Kombatanta” – 296.000 zł

336.000 zł

• Dodatkowe środki na realizację programów naprawczych w Domu Dziecka w Ciasnej

25.000 zł

• Dodatkowe środki na funkcjonowanie domów pomocy społecznej, z tego:
– DPS „Zameczek” – 166.000 zł
– DPS „Dom Kombatanta” – 144.600 zł
– DPS ul. Kochcicka 14 – 290.000 zł

600.600 zł

2008
• Dodatkowe środki na realizacje programów naprawczych w domach pomocy społecznej dla DPS
„Dom Kombatanta”.

46.500 zł
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• Dodatkowe środki na realizacje programów naprawczych w Domu Dziecka w Ciasnej.

25.000 zł

• Dodatkowe środki na funkcjonowanie domów pomocy społecznej, z tego:
– DPS „Zameczek” – 399.088 zł
– DPS „Dom Kombatanta” – 224.992 zł
– DPS ul. Kochcicka 14 – 727.843 zł

1.351.923 zł

• Dodatkowe środki na rodziny zastępcze

47.978 zł

• Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji poprzez realizowanie programu „Na przekór.
Na wprost.” przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Lublińcu

374.188 zł

ZDROWIE łącznie – 250.000 zł
2006
• Zakup karetki pogotowia wraz z wyposażeniem
zobacz obok 

250.000 zł
Karetka zawsze gotowa do wyjazdu

Na przekór. Na wprost
W ramach Programu Kapitał Ludzki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu od lutego 2008 roku realizuje projekt pn.„Na przekór.
Na wprost”, ﬁnansowany ze środków unijnych na kwotę 374.188 zł.
Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze środków społecznych poprzez podniesienie kwaliﬁkacji zawodowych.
W ramach projektu organizowany był kurs komputerowy oraz kurs doradztwa zawodowego, w formie warsztatów aktywności na rynku pracy
i treningu umiejętności nawiązywania kontaktów z innymi osobami.
W ramach środków została również wyremontowana sala konferencyjna,
z której w przyszłości korzystać będą kolejni uczestnicy szkoleń.
zobacz obok 
(DF)

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

Na przekór
Na wprost
www.efs.gov.pl

Sala w PCPR – wyposażona ze środków EFS.
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W trosce o dobro pacjenta
Polityka zdrowotna Powiatu Lublinieckiego skierowana jest na poprawę zdrowotności społeczeństwa. W okresie
ostatnich dwóch lat podjęto wiele cennych inicjatyw, których głównym celem jest zapewnienie pacjentom jak
najlepszej opieki medycznej.
Powiat podjął się trudu realizacji inwestycji na terenie SP ZOZ, zakupiono
sprzęt medyczny, a także aplikuje się
o fundusze unijne.
Wybudowano i kompleksowo wyposażono budynek wielofunkcyjny, gdzie
leczy się nagłe przypadki osób poszkodowanych w wypadkach oraz wymagających pilnej interwencji. Zakupiono również nową karetkę Pogotowia
Ratunkowego wraz z całym wyposażeniem, dzięki której szybciej można
udzielić specjalistycznej pomocy potrzebującym. Utworzono podstację
Działu Pomocy Doraźnej z pełnym
zabezpieczeniem medycznym i sprzętowym. Stale w miejscu znajduje się
karetka.
Zakup kolposkopu wspomagającego
diagnostykę na oddziale ginekologiczno
– położniczym, pozwoli uczestniczyć
w programie wczesnego wykrywania
raka szyjki macicy dla pacjentek.
Kolejną inwestycją jest zakup specjalistycznej kamery ID do posiadanego mammografu, dzięki której rozpocznie się w program „Proﬁlaktyki
raka piersi”.

Pod patronatem Starostwa złożono
również dwa wnioski o fundusze unijne, dotyczące „Poprawy opieki perinatalnej kobiet w Powiecie Lublinieckim”
z funduszy norweskich oraz wymianę
ambulansu z funduszy przekazywanych
przez Ministerstwo Zdrowia.
Pierwszy z nich został już zaakceptowany, drugi przeszedł ocenę formalną
i merytoryczną.
Dzięki dotacji z funduszy norweskich
w ramach programu „Poprawa opieki
perinatalnej kobiet w Powiecie Lublinieckim” SPZOZ zakupi m.in.
1) dla Szkoły Rodzenia i Poradni K
a) aparat USG (wykrywanie wczesnych wad płodu), aparat KTG (badanie tętna płodu i skurczów macicy podczas ciąży i porodu), aparaty do mierzenia ciśnienia, wagi
elektroniczne
b) zestaw audiowizualny i multimedialny,
c) zestawy do ćwiczeń (drabinki, maty, worki sako i inne)
d) zestawy do nauki (plansze, fantomy, symulatory, wyposażenie kącika noworodka i inne)

Kamera identyﬁkacyjna do mammografu ID
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Kolposkop to rodzaj mikroskopu stosowany w gabinetach oraz klinikach ginekologicznych i onkologicznych do wykrywania wszelkich zmian chorobowych narządów rodnych kobiety. Przeznaczony do specjalistycznych badań kontrolnych
i w proﬁlaktyce chorób nowotworowych oraz do przeprowadzania zabiegów chirurgicznych.

2) dla oddziału ginekologiczno położniczego i noworodkowego
a) najnowocześniejszy aparat USG
z funkcją 3D (wykrywanie wczesnych wad płodu),
b) nowoczesne łóżko porodowe, fotel ginekologiczny do badań
c) aparat do gazometrii (szybkie badanie parametrów krwi noworodka)
d) stolik noworodkowy, lampy bez-

cieniowe i do fototerapii (leczenie żółtaczki)
i inne.
Trafność strategicznych decyzji podjętych przez Radę Powiatu w zakresie
zdrowia publicznego pomoże w otrzymaniu przez SPZOZ korzystnych kontraktów z Narodowym Funduszem
Zdrowia.
Jerzy Tomanek
Dyrektor SP ZOZ w Lublińcu

Karetka pogotowia ze specjalistycznym sprzętem przystosowanym do zdiagnozowania i ratowania życia pacjentów w przypadku jego zagrozenia
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Koncert jesienny dla Nauczycieli
17 października w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie odbyły się uroczystości Dnia Edukacji
Narodowej. Salę Balową im. Jerzego Wójcika w koszęcińskim pałacu wypełnili dyrektorzy i nauczyciele szkół
i placówek funkcjonujących w powiecie lublinieckim
Wręczenie nagród

Starosta Joachim Smyła przemawiając do nauczycieli powiedział m.in.: –
Dzień Edukacji Narodowej to święto ludzi realizujących życiowe pasje w zawodzie nauczyciela. To święto wyjątkowe
ze względu na ogromne znaczenie pracy nauczycieli dla kształtowania obecnych oraz przyszłych pokoleń, stanowiących o funkcjonowaniu i rozwoju
naszego kraju.
Następnie starosta – w uznaniu
szczególnej sumienności i zaangażowania w codzienną pracę – uhonorował wyróżniających się nauczycieli wręczając im Nagrody Starosty
Lublinieckiego. Wśród nagrodzonych znaleźli się:
• Andrzej Gęsiarz – dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach,
• Jolanta Kardas – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu,
• Rafał Dziwis – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu, który w tym roku
otrzymał również Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty,
• Marek Warwas – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu,
• Marek Żyłka – dyrektor Zespołu
Szkół Nr 1 im. A.Mickiewicza w Lublińcu,
• Joanna Walczak – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu,
• Irena Bonk – dyrektor Zespołu
Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu,
• Wiesława Gostkiewicz – psycholog Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach,
• Adam Strzelczyk, Grażyna Ka-
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czorowska i Katarzyna Tarara –
nauczyciele Zespołu Szkół Nr 1 im.
A.Mickiewicza w Lublińcu,
• Katarzyna Dworok – kierownik szkolenia praktycznego Zespołu
Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu,
• Magdalena Strzelecka – nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2
w Lublińcu.
Niezwykle podniosły nastrój nadał
tej uroczystości występ Kwartetu
smyczkowego ALTRA VOLTA, który w pałacowej atmosferze dał nauczycielom chwilę wytchnienia i motywację do dalszej pracy z młodzieżą.
Z kolei 7 osób odebrało Medale Komisji Edukacji Narodowej – podczas uroczystości jaka miała miejsce
20 października w Sali Marmurowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach. Medal ten nadawany

jest pracownikom oświaty a także innym osobom, za szczególne zasługi
dla oświaty i wychowania. Wśród nagrodzonych znalazł się dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Lublińcu Marek
Żyłka. – Jak bardzo odpowiedzialna
i trudna to praca, wiedzą najlepiej sami nauczyciele i ich rodziny. Jej wartość jest nieoceniona, a przynosi efekty często po wielu latach. Cieszę się,
że to co robię zostało dobrze ocenione – stwierdził po otrzymaniu odznaczenia. Medalem odznaczeni zostali ponadto:
• Ewa Berbesz – nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu,
• Klaudia Brewka – nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu,
• Katarzyna Brożyc, Maciej Długosz, Danuta Sosnowska i Andrzej

Tasak – nauczyciele Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w Herbach.
Ponadto w dniu 21 października Irena Kuźnik – pedagog Zespołu Szkół
Nr 1 im. A.Mickiewicza w Lublińcu –
otrzymała z rąk Wojewody Śląskiego Zygmunta Łukaszczyka oraz Śląskiego Kuratora Oświaty Stanisława
Fabera Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.
Dzień Edukacji Narodowej to świetna
okazja, aby podziękować wszystkim
nauczycielom za trud pięknej pracy,
jaki podejmują na co dzień, i życzyć,
wiele zadowolenia płynącego z dobrze
wypełnionej pracy, wytrwałości w pełnieniu swej misji edukacyjnej oraz pomyślności w życiu osobistym.
Sekretarz Powiatu
Danuta Lampka

Kwartet smyczkowy ALTRA VOLTA
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