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Dotacje dla
bezrobotnych
POWIATOWY URZĄD PRACY DECYZJĄ
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ POZYSKAŁ WE WRZEŚNIU
DODATKOWE ŚRODKI FUNDUSZU
PRACY W KWOCIE 810 TYS. ZŁ. ŚRODKI
TE PRZEZNACZONE BĘDĄ NA ROZWÓJ
MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM
ZAPLANOWANO UDZIELENIE 30
DOTACJI DLA OSÓB BEZROBOTNYCH
ROZPOCZYNAJĄCYCH WŁASNĄ
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ

ZREFUNDOWANIE PRZEDSIĘBIORCOM
KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA 15 STANOWISK PRACY
UTWORZONYCH DLA BEZROBOTNYCH.
OBECNIE TRWA REALIZACJA ZŁOŻONYCH W URZĘDZIE WNIOSKÓW. DZIĘKI
POZYSKANYM ŚRODKOM ŁĄCZNA
KWOTA ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY
PRZEZNACZONYCH NA AKTYWIZACJĘ
BEZROBOTNYCH WYNOSI
7 MLN 649 TYS. 200 ZŁ.
(RED.)

Inwestycje na drogach
powiatowych

str.7

STAROSTWO POWIATOWE
W LUBLIŃCU ZŁOŻYŁO W
URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM
DWA WNIOSKI O
DOFINANSOWANIE
INWESTYCJI NA DROGACH
POWIATOWYCH W RAMACH
„NARODOWEGO PROGRAMU
PRZEBUDOWY DRÓG
LOKALNYCH 2008 – 2011”.
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Koncert
„Santo
Subito!”
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CHÓR I ORKIESTRA
ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK”
IM. STANISŁAWA HADYNY
POD DYREKCJĄ
MACIEJA BANACHA WYSTĄPIŁ ZE
SPECJALNYM PROGRAMEM
W HOŁDZIE OJCU ŚWIĘTEMU
JANOWI PAWŁOWI II
„SANTO SUBITO!”

Na drodze przebiegającej przez gminę Pawonków i gminę Ciasna planowana jest modernizacja nawierzchni.

Zakończenie sezonu
motocyklowego
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Rozmowa z Danutą Lampka,
Sekretarzem Powiatu Lublinieckiego

AK: Jak się Pani odnajduje w roli sekretarza powiatu i jakie dotychczasowe doświadczenia Pani w tym pomagają?
DL: Każde doświadczenie jest przydatne. Mam doświadczenie w pracy nauczycielskiej, w nadzorowaniu
szkół i ich prowadzeniu. Przydaje
się także urzędnicze doświadczenie
bycia naczelnikiem wydziału oświaty. Te doświadczenia pozwoliły mi
szybciej zrozumieć urząd jakim jest
starostwo powiatowe. Stanowisko
sekretarza powiatu daje na pewno
większy stopień samodzielności, ale
jednocześnie znacznie większy stopień odpowiedzialności. Zwiększa
jednak możliwość wpływu na kierunki rozwoju urzędu.
Funkcję sekretarza pojmuję jako
rolę skutecznego menagera administracyjnego i personalnego. Aby
tę skuteczność osiągnąć należy dbać
o profesjonalną pracę urzędu, niezmiennie pamiętając o tym, by zaspokajała ona potrzeby mieszkańców
powiatu. Staram się więc usprawniać
pracę urzędu, porządkować strukturę, procedury, zakres odpowiedzialności i zadań pracowników starostwa, ponieważ urząd jest strukturą dynamiczną i musi być nieustannie
przygotowany do nowych wyzwań,
aby nie stać się skostniałym mechanizmem.
Dla zapewnienia lepszych warunków lokalowych i sprawniejszej obsługi petentów, w grudniu 2007 r. został przeniesiony Wydział Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego do nowej siedziby
naprzeciw budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Paderewskiego 22.
Natomiast w kwietniu 2008 r. w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa
i Transportu dokonano modernizacji punktu obsługi petentów w zakresie obsługi rejestracji pojazdów
i wydawania praw jazdy, jak również
wprowadzony został elektroniczny
system obsługi kolejek T-O-M, co
pozwoliło usprawnić przyjmowa-
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nie petentów.
W marcu 2008 r. zostałam koordynatorem prac zespołu merytorycznego odpowiedzialnego za realizację projektu „Nowoczesny E-urząd
w Starostwie Powiatowym w Lublińcu” dotyczącego wdrożenia elektronicznych usług publicznych. Od 1 października 2008 r. mieszkańcy mogą
składać – poprzez skrzynkę kontaktową – pisma opatrzone podpisem
kwalifikowalnym. Urząd automatycznie wytwarza „urzędowe poświadczenie odbioru”, które jest następnie
przesyłane do skrzynki kontaktowej
petenta, pismo zaś trafia do „systemu elektronicznego obiegu dokumentów” w celu dalszego przetwarzania. Realizacja tego projektu była
możliwa dzięki pozyskanym środkom
w wysokości ponad 270 tys. zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W tym samym okresie
czasu uruchomiliśmy nową kancelarię na parterze budynku, w której
wszyscy petenci składają pisma kierowane do urzędu.
W lutym 2009 r. została wdrożona
nowa Polityka Bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych
oraz instrukcji zarządzania systemem
informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Lublińcu.
Powstał obszerny dokument, który
szczegółowo opisuje sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych w systemach informatycznych
oraz w zbiorach prowadzonych w dokumentacji papierowej.
Moim celem jest dalsze podwyższanie standardów pracy i wychodzenie
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w tym zakresie. Z drugiej strony
swoją uwagę poświęcam pracownikom, którzy wspólnie pracują na wizerunek urzędu i powiatu. W zarządzaniu personelem szczególny nacisk
położę na rozwój zawodowy i kompetencje, które pozwalają pracownikom jak najbardziej efektywnie wykorzystać ich wiedzę i umiejętności
w pracy na rzecz powiatu.
AK: Od początku istnienia powiatu jest Pani nierozłącznie związana z oświatą. Jak Pani ocenia jakość kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych
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przez Powiat Lubliniecki?
DL: Rozmowa na temat jakości pracy szkoły jest jednym z bardziej popularnych tematów związanych z zarządzaniem placówkami oświatowymi, jak i z pracą nauczycieli. Za
jakość odpowiadają wszyscy, zarówno ci, którzy organizują pracę szkoły, jak i ci, którzy organizują proces
edukacyjny. Przywiązuję jednak dużą wagę do autonomii szkoły, dlatego
uważam, że w organizacji pracy szkoły najważniejszą osobą jest dyrektor.
To on prowadzi politykę kadrową,
a kluczem do sukcesu w oświacie
są właśnie ludzie.
Jakość kształcenia to przede wszystkim efekty i wyniki. Tegoroczny wynik egzaminów maturalnych potwierdza wysoki poziom nauczania. Egzamin zdało w naszych szkołach 92, 2%
absolwentów. Najlepszy wynik osiągnęło I Liceum Ogólnokształcące im.
Adama Mickiewicza w Lublińcu, gdzie
maturę zdało 100% uczniów. Zdawalność wśród uczniów liceum profilowanego i techników była wprawdzie
niższa niż w liceach ogólnokształcących, ale w każdym przypadku była
znacznie wyższa od średniej krajowej i wojewódzkiej.
Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
w technikach jest nieco niższa od
średniej wojewódzkiej, natomiast
w zasadniczych szkołach zawodowych jest aż o 11% wyższa.
Powiat Lubliniecki cały czas wspiera i umacnia działania służące podnoszeniu jakości edukacji. Działania
powiatu w tym zakresie koncentrują
się m.in. na stałym poprawianiu bazy dydaktycznej. Wszystkie szkoły
zostały wyposażone w nowoczesne
pracownie komputerowe, wszystkie mają szerokopasmowy dostęp
do Internetu. Nastąpił rozwój infrastruktury sportowej, powstała nowoczesna hala sportowa, wybudowano dwa kompleksy boisk sportowych w ramach programu „Moje
Boisko – Orlik 2012” oraz boisko piłkarskie w ramach programu „Blisko
Boisko”. Na powstanie tych obiektów sportowych przeznaczyliśmy
ponad 6, 5 mln zł.
Ważnym działaniem jest również
stałe rozszerzanie oferty edukacyjnej oraz podnoszenie atrakcyjności

szkolnictwa. W tym roku rozpoczęliśmy realizację pięciu projektów dzięki, którym można było wprowadzić
dodatkowe zajęcia z geografii, fizyki, chemii, języków obcych i przedmiotów zawodowych. Na ich realizację pozyskaliśmy środki finansowe w wysokości prawie 200 tys. zł
w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Istotne znaczenie mają również
działania mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do nauki. W ramach realizowanych przez
Powiat projektów stypendialnych
wypłacono stypendium dla 1213
uczniów szkół ponadgimnazjalnych
z terenu powiatu lublinieckiego, zaś
całkowita wartość projektów wyniosła prawie 1, 5 mln zł.
AK: Funkcję radnej Rady Miejskiej w Lublińcu pełni Pani drugą kadencję. Jak ocenia Pani pełnienie tej funkcji w obecnej kadencji?
DL: Bycie radnym oznacza z jednej strony reprezentowanie interesów miejscowości, w której zostałam
wybrana, w drugiej uczestnictwo na
rzecz jej rozwoju. W Radzie Miejskiej
jestem członkiem Komisji Rewizyjnej i Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki. Warto podkreślić dobrą współpracę całego samorządu.
Większość podejmowanych decyzji
ma istotny wpływ na rozwój miasta,
zwłaszcza w zakresie infrastruktury
drogowej, komunalnej i sportowej.
Motorem rozwoju są inwestycje, nie
tylko lokalne realizowane przez władze samorządowe, ale również zewnętrzne.
Miasto Lubliniec należy do gmin bardzo aktywnych, jeśli chodzi o zdobywanie dodatkowych środków, co
umożliwia realizowanie wielu ważnych zadań niezbędnych dla lokalnej społeczności.
AK: Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Aneta Konieczny
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Koncert „Santo Subito!”
Chór i orkiestra Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny pod dyrekcją Macieja Banacha wystąpił ze
specjalnym programem w hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II „Santo Subito!”
Koncert, który starosta lubliniecki dedykował nauczycielom z okazji
Dnia Edukacji Narodowej odbył się
15 października br. w Kaplicy Zespołu w Koszęcinie i jak komentował wicestarosta Tadeusz Konina, - był
wspaniałym symbolicznym spotkaniem
z Janem Pawłem II, formą modlitwy
na czas przygotowań do wyniesienia
Ojca Świętego na ołtarze.
- W październiku przypada rocznica wyboru Karola Wojtyły na Tron
Papieski. Cieszę się, że mogliśmy spotkać się właśnie w tym czasie, aby powspominać naszego Papieża – mówił
starosta Joachim Smyła.
W programie znalazły się zarówno
pieśni religijne, jak i utwory Mozarta,
Schuberta czy Haendla. Koncert zapoczątkowała Bogurodzica – najstarsza utrwalona pieśń religijna, kolejne pieśni opowiadały o życiu Karola
Wojtyły, jego dzieciństwie, powołaniu, pięknych chwilach spędzanych w
górach, w końcu cierpieniu i śmierci. Usłyszeliśmy m.in. pieśń maryjną „Po górach, dolinach”, opiewającą miejsce narodzin Karola Wojtyły,
pieśń symbolizującą zawierzenie Bogu Jego życia - „Bóg jest miłością” czy
utwór przywołujący rzadkie chwile
odpoczynku Papieża na łonie przyrody – „Intermezzo”. Nie zabrakło



też ulubionej pieśni Jana Pawła II –
„Barki”. Fragmenty „Requiem” W.A.
Mozarta i F.J. Gosseca symbolizowały cierpienie, chorobę i śmierć. Finałowy utwór Alleluja był zaś wyrazem
oczekiwania na beatyfikację.
Po koncercie, w którym uczestniczyli m.in. dyrektor Zespołu Pieśni i
Tańca „Śląsk” Adam Pastuch i kierownik artystyczny Izabela Migocz,
starosta otworzył wystawę fotografii laureatów Konkursu Fotograficznego: Piotra Pawełki i Katarzyny
Ledwoń pt. „Śląsk w obiektywie:
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perfekcyjnie, energetycznie, profesjonalnie”. Wystawę można oglądać
do końca listopada w Domu Pracy
Twórczej znajdującym się na terenie
siedziby Zespołu „Śląsk” od wtorku
do piątku w godz. 10.00 – 16.00.
Podczas koncertu, nauczycielom
wręczone zostały nagrody za ich
szczególne osiągnięcia pedagogiczne. Wyróżnienia takie otrzymali: Marek Żyłka, Grażyna Kaczorowska,
Sebastian Ziółek, Joanna Walczak,
Alina Lipowska, Jolanta Kardas, Irena Bonk, Marek Warwas, Rafał Dziwis, Ewa Jeziorska, Jolanta Banaś, Andrzej Gęsiarz, Joanna Sztencel, Alicja Kamińska, Aldona Siwy i Maciej
Długosz.
Aneta Konieczny

foto: Piotr Pawełka
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„Lux ex Silesia” dla Zespołu „Śląsk”
4 października, Zespół
Pieśni i Tańca „Śląsk”
odebrał w Katowicach
nagrodę „Lux ex Silesia”
- „Światło ze Śląska”.
Wyróżnienie od 1994 roku przyznawane jest przez Metropolitę Katowickiego, Arcybiskupa Damiana Zimonia. Uroczystość wręczenia statuetki św. Jacka, symbolizującej
„Światło ze Śląska”, odbyła się podczas mszy świętej w katowickiej Archikatedrze Chrystusa Króla, z okazji Międzyuczelnianej Inauguracji Roku Akademickiego.
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” jest
pierwszym zbiorowym laureatem tej
prestiżowej nagrody. Laudację odczytał Rektor Uniwersytetu Śląskiego,
profesor Wiesław Banyś. Podkreślił w niej m.in. że „Zespół Śląsk poprzez liczne koncerty ukazuje uniwersalne przesłanie ludzkiej egzystencji
zapisane w pieśniach i tańcach. To
przesłanie jest przepełnione miłością do Boga i człowieka”.
Nagrodę „Lux ex Silesia” od 16 lat
otrzymują osoby lub instytucje, które poprzez działalność naukową, czy

też artystyczną ukazują wysokie wartości moralne i wnoszą trwały wkład
w kulturę Regionu. Wśród osób dotychczas uhonorowanych nagrodą
znaleźli się między innymi Wilibald
Winkler, Wojciech Kilar, Szczepan Wesoły, Julian Gembalski i
Henryk Mikołaj Górecki.
Odbierając nagrodę Dyrektor Zespołu, Adam Pastuch powiedział
„Pragnę wyrazić nasze ogromne wzruszenie i radość za to przepiękne wyróżnienie. To nagroda koronująca tę
naszą działalność, która jest zawsze
wierna Ziemi Górnośląskiej. Ta działalność wypływa z serca tych młodych
ludzi, kolejnych generacji Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” .
Po raz pierwszy informację o przyznaniu nagrody Zespołowi „Śląsk”
podano do publicznej wiadomości
17 sierpnia, podczas mszy świętej
celebrowanej w Katedrze Chrystusa Króla przez Metropolitę Katowickiego, Arcybiskupa Damiana Zimonia. Nabożeństwo odbywało się
z okazji 70. rocznicy śmierci Wojciecha Korfantego oraz jako wspomnienie św. Jacka, głównego patrona Metropolii Katowickiej.

foto: Dawid Misiak

Agnieszka Kukuła

Zawsze aktualne
ostrzeżenia
Zapraszamy do odwiedzenia nowej zakładki na stronie internetowej Starostwa
Powiatowego – „Powiatowe
Centrum Zarządzania Kryzysowego”.

Można znaleźć tam aktualne ostrzeżenia o zagrożeniach i informacje o tym,
jak używać sygnałów alarmowych. Dowiecie się także Państwo o co zapyta
dyspozytor po uzyskaniu połączenia
z jednostką Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego czy Policji.

Inwestycje na drogach powiatowych
Pierwszy wniosek dotyczy przebudowy ulicy Żwirki i Wigury w Lublińcu. W toku planowanej inwestycji zamierza się przebudować konstrukcję
jezdni, chodników i zjazdów do posesji. Droga ta stanowi ważne połączenie dwóch dróg krajowych: DK 46
(od skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej
z ul. Piłsudskiego) i DK 11 (poprzez
ul. P. Stalmacha). Ulica Żwirki i Wigury jest także alternatywnym objazdem ścisłego centrum miasta, co w
przypadku utrudnień ruchu na ul. Kilińskiego jest kluczowe dla utrzymania płynności ruchu w mieście.
Drugi wniosek dotyczy modernizacji drogi powiatowej przebiega-
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jącej przez gminę Pawonków i gminę Ciasna. Partnerami tej inwestycji są w/w gminy. Zakres prac będzie
obejmował modernizację nawierzchni, utworzenie poboczy i konserwację rowów.
- Narodowy Program Przebudowy
Dróg Lokalnych przewiduje dofinansowanie inwestycji w wysokości 50%
planowanych nakładów. Mamy nadzieję, że złożone wnioski uzyskają
aprobatę Urzędu Wojewódzkiego,
co pozwoli nam na dalszą poprawę
stanu dróg w Powiecie Lublinieckim –
tłumaczył Tadeusz Konina, wicestarosta lubliniecki.
(KA)



Zakończenie sezonu motocyklowego
PONAD 100 MOTOCYKLISTÓW, 10 PAŹDZIERNIKA BR. ZADEMONSTROWAŁO
SWOJE MASZYNY NA LUBLINIECKIM RYNKU I WZIĘŁO UDZIAŁ W PARADZIE
ULICAMI LUBLIŃCA.
Zlot wielbicieli szybkiej jazdy na
dwóch kółkach odbył się w związku z zakończeniem sezonu motocyklowego. Podczas zlotu, na terenie
targowiska miejskiego, odprawiona
została msza św. w intencji motocyklistów, której przewodniczył ojciec
Mariusz Legieżyński. Część rozrywkową uświetnił występ grupy GO
NAKED i AZYL, dla których sceną
stała się ciężarówka. Imprezę można

zaliczyć do udanych, chociaż pogoda nie sprzyjała. W tym roku na zlocie gościli motocykliści z Warszawy,
Wałbrzycha, Wrocławia, no i oczywiście nasi – lokalni. Było wiele osób,
które przyszły pooglądać wspaniałe
maszyny, duże wrażenie na przechodniach zrobiła też kawalkada motocykli, która przemieszczała się z Rynku
na lublinieckie targowisko.

Zlot motocyklowy

(KA)

Trwają Dni Kultury Chrześcijańskiej
Na wrześniowy koncert pt.
„Wdzięczność jest pamięcią serca” odbywający się w kościele pw. Podwyższenia Krzyża św. w Zborowskiem zaprosiliśmy biskupa Opolskiego Pawła Stobrawę. - Dziękuję artystom za
tą wspaniałą ucztę duchową i Staroście

Lublinieckiemu za zaproszenie na nią
– mówił po koncercie. W październiku gościliśmy w Łagiewnikach Wielkich z programem „Nadzieja o świcie rozkwita”.
(red.)

koncert w Łagiewnikach Wielkich publiczność nagrodziła gromkimi brawami

występ artystów

Szkoły w Muzeum Paleontologicznym

wane do szkół powiatu lublinieckiego
oraz konkurs ogólnopolski. Szczegóły
konkursów dane nam będzie zapewne
poznać już w najbliższym czasie.
Jak na razie pozostaje nam trzymać
kciuki za pasjonatów, którzy tworzą
to muzeum i dążą do tego, by stało
się ono „perłą”, a przynajmniej „perełką” naszego regionu.
Od 1-go listopada, na okres zimowy, zmieniają się także godziny,
w których muzeum będzie dostępne dla osób indywidualnych. Te i inne informacje można znaleźć na stronach internetowych, oraz pod nr
tel. 607 839 794

PO WAKACYJNEJ PRZERWIE
UCZNIOWIE WSZYSTKICH
TYPÓW SZKÓŁ WRACAJĄ
DO MUZEUM I CHĘTNIE
KORZYSTAJĄ Z LEKCJI
MUZEALNYCH, WARSZTATÓW
PLASTYCZNYCH, CZY
OGNISKA BĘDĄCEGO MIŁYM
ZAKOŃCZENIEM POBYTU
W LISOWICACH.
W tym miejscu warto po raz
kolejny przypomnieć o tym, że
takie muzea jak lisowickie prezentują przede wszystkim autentyczne znaleziska oraz kulisy ich
odkrycia, dając przy tym sporą dawkę wiedzy o minionym świecie, tak
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więc w sposób zdecydowany różnią
się zarówno w formie, jak i celach stawianych sobie od dinoparków. Twórcom Muzeum Paleontologicznego w Lisowicach zależy przede wszystkim na
zachowaniu autentyczności tego miejsca, prezentującego eksponaty unikalne w skali światowej. Częstymi gośćmi w Lisowicach są również uczniowie śląskich szkół, którzy brali udział
w konkursie plastycznym pt. „Fascynujący świat dinozaurów”. Każdy z ponad
1330 uczestników konkursu otrzymał
między innymi darmowy bilet wstępu
do muzeum.
Już dziś możemy uchylić rąbka tajemnicy i zdradzić, że w przygotowaniu są
kolejne konkursy. Tym razem adreso-

(red.)

www.lisowice.com/muzeum
www.muzeum.lisowice.com
www.lisowice.com
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