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Ograniczenia ilościowe tekstu,
uniemożliwiają mi przedstawienie
wszystkich naszych działań. Będę
chciał, wzorem poprzednich lat,
spotykać się z Państwem na łamach „Ziemi Lublinieckiej” regularnie, aby móc informować o tym
wszystkim, co robimy, ale także aby
móc podzielić się z Państwem refleksjami, dotyczącymi tych obszarów naszego życia, które związane są z powiatową wspólnotą samorządową.

Słowo nie może niszczyć
2 kwietnia obchodziliśmy trzecią
rocznicę odejścia Jana Pawła II do Domu Ojca. Mogliśmy ponownie, chociaż w małej cząstce, poczuć atmosferę tamtych pamiętnych dni. Benedyktyn, Ojciec Leon Knabit, pytał nas
wszystkich: „Czy Polska udźwignie
dziedzictwo Jana Pawła II?” A następnie powiedział, że słowa i czyny Jana
Pawła II oskarżają tych wszystkich,
którzy działając w przestrzeni życia
publicznego, poprzez formę i treść
swoich wystąpień z przeciwników
robią wrogów i niszczą zaufanie obywateli do wszelkiej władzy. Oskarżają
także tych wszystkich, którzy słowa
używają do niszczenia, a nie do bu-

dowania. Swoją wypowiedź zakończył apelem, który pozwolę sobie
dokładnie przytoczyć:
„Każdemu złemu słowu, które zaprzepaszcza dziedzictwo Jana Pawła II, mówimy NIE!” To głośne NIE
jest wartością, która staje w obronie
prawdy. Piszę o tym, ponieważ coraz częściej w przestrzeni życia publicznego spotykamy się z niespokojnym językiem agresji, pomówień, półprawd i zwykłych kłamstw. Nie wolno
jednakże nam tracić postawy, której
głównym celem jest budowanie dobra, zarówno w wymiarze indywidualnym jak i społecznym.

Szpitalny oddział ratunkowy
do dyspozycji pacjentów
W maju oddamy także oﬁcjalnie
do użytkowania wielofunkcyjny budynek szpitalny, w którym mieści się
Szpitalny Odział Ratunkowy. Łączny koszt budowy wyniósł 5 mln złotych, a zakup nowoczesnej aparatury medycznej oraz wyposażenia wyniósł niespełna 2 mln złotych. Już dziś

działa w nim diagnostyka. Jest to –
w opinii wielu – najpiękniejszy nowy obiekt szpitalny, który powstał
na terenie naszego województwa.
Następny numer naszego Informatora będzie w całości poświęcony
prezentacji tego obiektu.
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Najważniejsze jest zdrowie
i życie człowieka
W ostatnich tygodniach podejmowałem i ciągle to czynię, starania,
aby kuriozalny przepis prawa nie stanowił zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców naszego powiatu. Dzisiaj pacjent szpitala w Lublińcu, w przypadku stanu zawałowego,
nie może być natychmiast przewieziony karetką typu „R” przez nasze
pogotowie do ośrodków kardiologii w Zabrzu, Częstochowie czy też
Katowicach, ale musi czekać na przyjazd takiej samej karetki z Częstocho-

wy. Jeśli jednakże mieszkaniec powiatu zasłabnie w domu lub na ulicy,
to wówczas nasze pogotowie może natychmiast przystąpić do akcji.
Pierwszą godzinę wystąpienia ostrego zespołu wieńcowego uważa się
za „złotą godzinę”, ratującą zdrowie
i życie pacjenta. Szerzej o tej sprawie
możecie Państwo przeczytać w tym
numerze Informatora w artykule pt.
„W oczekiwaniu na zmianę bezdusznych przepisów.”

Kompleks boisk ze sztuczną nawierzchnią
W tym roku mamy szansę na uzyskanie doﬁnansowania budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego
ze sztuczną nawierzchnią, które zostanie zlokalizowane na terenie boiska
szkolnego Zespołu Szkół Nr 1 w Lublińcu. Powiat przeznaczy ze środków własnych na tę inwestycję około 333 tys. zł., czyli 1/3 całkowitego kosztu inwestycji. Pozostałą część

kosztów, a więc 666 tys. w równych
częściach pokryją: Urząd Marszałkowski i Ministerstwo Sportu i Turystyki. Kompleks boisk, w którego
w skład wchodzić będą: boiska do gry
w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę oraz do gry w tenisa będą ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców naszego powiatu.
JOACHIM SMYŁA
STAROSTA LUBLINIECKI
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W oczekiwaniu na zmianę
bezdusznych przepisów
Starosta Lubliniecki – Joachim
Smyła słowami: „Zwracam się do
Pana Wojewody z prośbą o podjęcie
działań, umożliwiających takie funkcjonowanie systemu ratownictwa
medycznego, które szeroko rozumiane dobro pacjenta postawi ponad
zbiurokratyzowanymi procedurami”
zwrócił się do Wojewody Śląskiego –
Pana Zygmunta Łukaszczyka z prośbą
o podjęcie wszelkich działań umożliwiających natychmiastowe przewiezienie karetką reanimacyjną pacjenta – przebywającego w szpitalu
– u którego rozpoznaje się OZW
(ostry zespół wieńcowy) do ośrodka kardiologii inwazyjnej, np. do Częstochowy, Zabrza czy Katowic.
Obecnie przepisy pozwalają tylko
na transport karetką reanimacyjną
pacjenta w stanie OZW, który przebywa poza szpitalem.
Taki zapis ustawy powoduje, że pacjent z ostrym zespołem wieńcowym,
pojawiającym się podczas hospitalizacji na oddziałach naszego szpitala, ma
zdecydowanie mniejsze szanse na natychmiastowe przekazanie do ośrodka kardiologii inwazjnej, a tym samym
mniejsze szanse na przeżycie. A przecież przepis prawa nie może stanowić
wartości samej w sobie, jeśli stwarza
zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka – mówi starosta.
SF

Karetka zawsze gotowa do wyjazdu

Idziemy naprzód
– aktywizacja bezrobotnych w powiecie lublinieckim
To nazwa projektu w ramach
Unijnego Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013. W marcu
został on złożony przez Powiatowy
Urząd Pracy w Lublińcu. Celem było
uzyskanie pieniędzy z Europejskiego
Funduszu Społecznego. Udało się.
Powiat Lubliniecki uzyskał ponad
1 mln 200 tys. złotych do wykorzystania w roku 2008. Dzięki tym
funduszom, już niebawem wsparcie
otrzyma wielu zarejestrowanych bezrobotnych – mówi starosta Joachim
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Smyła. Będą to osoby w szczególnie
trudnej sytuacji. Należą do nich: bezrobotni przed 25 rokiem życia, po 50
roku życia, osoby bez kwaliﬁkacji, doświadczenia zawodowego, bez wykształcenia średniego, długotrwale
bezrobotni, wcześniej karani, osoby
niepełnosprawne, jak również osoby
samotnie wychowujące dzieci przed
18 rokiem życia.
Formy wsparcia przewidziane w tym
programie to: staże w zakładach pracy,
przyznanie jednorazowych środków
na podjęcie własnej działalności go-

spodarczej, szkolenia w różnym zakresie, m.in. prawo jazdy kat. C lub C+E
oraz prace interwencyjne. Zachęcam
wszystkich pracodawców do korzystania z tych środków, ponieważ przyczynią się do dania szansy osobom pozostającym bez pracy przy jednoczesnych
korzyściach płynących dla pracodawcy –
kończy swoją wypowiedź starosta.
Więcej szczegółowych informacji
można uzyskać na stronie internetowej www.puplubliniec.samorządy.pl
K.Bącławek

nr 2/2008

Powiatowe Targi Edukacyjne
dla Gimnazjalistów

Z myślą o tegorocznych
absolwentach szkół
gimnazjalnych, po raz jedenasty
odbyły się Powiatowe Targi
Edukacyjne.
Podczas tych dni, młodzież z całego
powiatu lublinieckiego, miała okazję zapoznać się z ofertą szkół licealnych, technicznych i zawodowych
na rok 2008/2009. Szkoły poszerzyły swoją dotychczasową ofertę
edukacyjną, starając się dostosować

ją do aktualnych potrzeb rynkowych
i zainteresowań uczniów. W nowym
roku szkolnym, powstaną nowe proﬁle nauczania: humanistyczno-artystyczny, ekoturystyczny i medyczno- sportowy – to oferta skierowana do przyszłych uczniów Zespołu
Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu. W Zespole Szkół
Ogólnokształcących i Medycznych
w Lublińcu powstanie klasa o proﬁlu opiekuńczo- medycznym. Nowością jest dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, skierowane dla absolwentów
zasadniczej szkoły zawodowej oraz
trzyletnie Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych, na podbudowie programowej ośmioletniej szkoły podstawowej i gimnazjum – to propozycja Zespołu Szkół Zawodowych
w Lublińcu.
Z pełną ofertą gimnazjaliści i ich rodzice mogą zapoznać się dzięki pięknie

wydanemu po raz drugi – Informatorowi dla Gimnazjalistów, w kórym starosta Joachim Smyła w słowach skierowanych do gimnazalistów
i ich rodziców zachęcał do podjęcia nauki w szkołach prowadzonych
przez Powiat Lubliniecki. Informacje te zostały również zamieszczone na stronie internetowej starostwa
pod adresem www.lubliniec.staro-

stwo.gov.pl/rekrutacja2008.
Na Powiatowych Targach Edukacyjnych swoją ofertę edukacyją przedstawiły również szkoły spoza terenu
powiatu lublinieckiego. Są to: Zespół
Szkół Elektroniczno –Mechanicznych
w Kaletach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu oraz Liceum Ogólnokształcące w Psarach.
K.Bącławek

Powiatowe Targi Edukacyjne cieszyły się dużym zainteresowaniem gimnazjalistów

V Powiatowy Konkurs III Powiatowe
Ortograﬁczny
Forum Samorządów
Uczniowskich
Finał Powiatowego Konkursu Ortograﬁcznego

W Gimnazjum nr 1 w Lublińcu
odbył się V Powiatowy Konkurs
Ortograﬁczny pod patronatem
Starosty Lublinieckiego dla
młodzieży gimnazjalnej.
W otwarciu konkursu uczestniczyła
Danuta Lampka – sekretarz powiatu oraz Katarzyna Górecka –
wicedyrektor Gimnazjum nr 1.
W tegorocznej edycji konkursu organizowanego od 9 lat przez Małgorzatę Balę zmierzyło się 28 uczniów
z Herb, Boronowa, Lubecka, Ciasnej, Koszęcina, Łagiewnik Wielkich
i Lublińca. Tytuł mistrza ortograﬁi
przypadł Agacie Popandzie, uczennicy z Ciasnej. Wyróżnienie I stopnia otrzymała Aleksandra Świerzy

z Gimnazjum nr 2 z Lublińca, wyróżnienie II stopnia otrzymali: Marcin Jurczak z Lubecka, Martina Kaczmarczyk z Ciasnej i Magdalena Bielecka z Kochanowic. Wyróżnienie
III stopnia otrzymali: Żanetta Kalamarz z Ciasnej, Bartosz Rusak z Herb,
Aleksandra Konina z Koszęcina i Nicole Respondek z Gimnazjum nr 1
w Lublińcu. Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 18 marca
w obecności wicestarosty Tadeusza Koniny oraz sekretarz powiatu Danuty Lampki w Gimnazjum nr 1 w Lublińcu. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane
przez Starostę Lublinieckiego i Dyrekcję Gimnazjum nr 1.
Małgorzata Bala
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W dniach 26 i 27 marca w Miejskim Domu Kultury odbyło się Powiatowe Forum Samorządów Uczniowskich. Tegoroczne przedsięwzięcie miało charakter konkursowy i warsztatowy.
Honorowy patronat objął Starosta Lubliniecki Joachim Smyła. Inicjatywa ta w istotny sposób przyczyniła się do zaprezentowania
samorządności uczniowskiej oraz promowania przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych, podejmowanych przez młodzież z powiatu lublinieckiego. Forum poprzedzone zostało konkursami: na pracę literacką, na hasło
oraz najlepszą fotograﬁę.
Forum zakończono uroczystym rozdaniem
nagród, które wręczył w imieniu starosty, radny Rady Powiatu Bogusław Hrycyk.
Kolejne spotkanie odbędzie się za rok, a zorganizuje je Publiczne Gimnazjum w Łagiewnikach Wielkich.
Współczesna szkoła rozwija społecznie. Nastawiona jest nie tylko na zdobywanie wiedzy,
przede wszystkim wspiera indywidualne zainteresowania, uczy tolerancji i współpracy z innymi
- mówi przedstawiciel Zarządu Powiatu - Bogusław Hrycyk.
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Godne warunki
mieszkaniowe dla
mieszkańców DPS
Dom Pomocy Społecznej w Lublińcu przy ul. Kochcickiej 14, jest placówką przeznaczoną dla osób przewlekle chorych psychicznie. Mieszka
w nim 278 osób niepełnosprawnych
– 245 mężczyzn w DPS Lubliniec i 33
kobiety w ﬁlii Koszęcin. Mieszkańcy domu to ludzie w różnym wieku,
pochodzący z różnych środowisk,
z różnych regionów Polski. Dla wielu DPS jest domem rodzinnym a pracownicy i mieszkańcy, często są jedynymi bliskimi.
W kwietniu, na zaproszenie starosty Joachima Smyły gościł w powicie lublinieckim Wicewojewoda
Śląski Adam Matusiewicz. Odwiedził DPS i zapoznał się z przygotowaniami do osiągnięcia standardów, potrzebnych do otrzymania zezwolenia
stałego na prowadzenie placówki.

pokoi mieszkalnych. W zakresie warunków sanitarnych przeprowadzono remont łazienek, zlikwidowano
wszystkie bariery architektoniczne.
Wykonano również remont pralni. Wszystkie pomieszczenia Domu
są przystosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
W domu są pokoje 2, 3 i 4 osobowe, z których większość posiada własny węzeł sanitarny. Mieszkańcy mają
możliwość korzystania z sali gimnastycznej i zabiegów m.in. laseroterapii
czy ciepłolecznictwa. Korzystają również z różnych form spędzania wolnego czasu – wyjeżdżają na wycieczki
krajoznawcze, biorą udział w imprezach kulturalno – oświatowych organizowanych na terenie domu i w innych placówkach. Dom organizuje
corocznie Piknik Integracyjny z oka-

Miejsce spacerów i wypoczynku mieszkańców

Jedna z wielu odnowionych łazienek

Jeden z wielu wyremontowanych pokoi mieszkańców
Wicewojewoda
Adam Matusiewicz
w rozmowie
ze starostą
Joachimem Smyłą

W 2005 roku podjęto działania
zmierzające do osiągnięcia standardów w zakresie usług bytowych,
opiekuńczych i wspomagających.
W tym celu podniesiono standard

zji Dnia Mieszkańca, Piknik Rodzinny,
Konkurs Piosenki Biesiadnej.
W chwili obecnej wszystkie wymagane standardy zostały już osiągnięte.

Kuchenka terapeutyczna

ZESPÓŁ SZKÓŁ
ZAWODOWYCH
W LUBLIŃCU
W roku szkolnym 2008/2009 po raz
pierwszy planowane jest otwarcie:
• dwuletniego UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH dla absolwentów zasadniczej
szkoły zawodowej
• trzyletniego LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH na podbudowie programowej ośmioletniej szkoły podstawowej i gimnazjum
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42-700 Lubliniec ul. Klonowa 10
tel.: 034 351 14 32
http://zszlubliniec.internetdsl.pl

OFERUJEMY:
• bezpłatną naukę
• możliwość uzyskania matury
• kształcenie w systemie zaocznym
• wykwaliﬁkowaną kadrę pedagogiczną
• przyjazną atmosferę

ZAPRASZAMY

