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Szanowni Mieszkańcy Powiatu Lublinieckiego
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu,
aby ten szczególny czas wypełniło szczęście, radość i nadzieja,
a spotkania w gronie najbliższych zapełniły Nas
wzajemną życzliwością i wewnętrznym pokojem.
Niech Tajemnica Wielkiej Nocy umocni w Nas wiarę,
pozwoli dostrzec piękniejsze oblicze codzienności i cieszyć się każdym dniem.
PRZEDWODNICZĄCY RADY

STAROSTA LUBLINIECKI

Lidia Kucharczyk

Joachim Smyła

Studia inżynierskie
w Powiecie Lublinieckim

Już wkrótce rozpocznie
swoją działalność pierwsza
wyższa uczelnia w Powiecie
Lublinieckim.

W lutym z inicjatywy Starosty
Lublinieckiego Joachima Smyły
została podpisana umowa z Akademią Ekonomiczną im. Oskara Langego we Wrocławiu o utworzeniu
Oddziału Zamiejscowego Akademii
w Lublińcu.
Uczelnia ta jest bardzo ważnym
ośrodkiem badań w dziedzinie nauk ekonomicznych. Odgrywa ona
kluczowa rolę w kształceniu przyszłych ekonomistów. W Akademii
zatrudnionych jest 743 nauczycieli akademickich. Obecnie na Akademii studiuje ponad 18 tys. studentów, w tym 69 obcokrajowców.
Już wkrótce Akademia Ekonomiczna zostanie przekształcona
w Uniwersytet Ekonomiczny. Będzie to druga taka uczelnia w Polsce
zaraz po Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

W ramach podpisanej umowy przyszli studenci będą mieli możliwość
kształcenia się na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w trybie studiów niestacjonarnych w ramach wydziału Inżynieryjno – Ekonomicznego. Zajęcia będą odbywały
się w Zespole Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu. Akademia Ekonomiczna zapewni odpowiednia kadrę dydaktyczną do prowadzenia zajęć. Studia będą trwały
3,5 roku i kończyć się będą obroną
pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.
– Brakuje u nas wyższej uczelni, powiat ciągle się rozwija, potrzebujemy
wykwaliﬁkowanych pracowników.
Cieszę się bardzo, że już wkrótce nasi
absolwenci szkół średnich będą mieli
możliwość kształcenia się na miejscu.
Akademia Ekonomiczna posiada tak
wielka renomę, że na pewno znajdą
się chętni do studiowania w Oddziale Zamiejscowym w Lublińcu – mówi Joachim Smyła.
JUSTYNA PASIAK
EWELINA CHRYPLEWICZ
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Podpisanie umowy z Akademią Ekonomiczną
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INFORMATOR
Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7.30-16.00
Wtorek: 7.30-15.30
Środa: 7.30-15.30
Czwartek: 7.30-15.30
Piątek: 7.30-15.00
Numery telefonów Starostwa
Powiatowego w Lublińcu
• Sekretariat Starosty: 034 35-10-505
Fax: 034 35-10-511
• Sekretariat Wicestarosty i Sekretarza
Powiatu: 034 35-10-500
• Skarbnik: 034 35-10-504
• Wydział Obsługi Rady i Zarządu, Polityki Społecznej i Zdrowia:
034 35-10-520
• Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego:
0 34 35-10-513
• Biuro Paszportowe: 034 35-10-531
• Wydział Edukacji: 034 35-10-517
• Wydział Finansowy: 034 35-10-521,
034 35-10-524,034 35-10-526,
034 35-10-527
• Wydział Organizacji: 35-10-534
• Zamówienia Publiczne: 35-10-514
• Wydział Komunikacji, Drogownictwa
i Transportu: 034 35-10-507,
034 35-10-535
– prawa jazdy: 35-10-512
– rejestracja pojazdów: 35-10-516
• Wydział Geodezji, Kartograﬁi i Gospodarki Mieniem: 034 35-10-509
– ewidencja gruntów: 034 35-10-508
– gospodarka gruntami:
034 35-10-510
– ośrodek dokumentacji geodezji kartograﬁi: 034 35-10-518
– ośrodek dokumentacji geodezji
kartograﬁi: 034 35-10- 528
– ewidencja gruntów, obsługa
interesantów: 034 35-10-529
– zespół uzgodnienia dokumentacjiprojektowej: 034 35-10-536
– pracownia geodezyjna:
034 35-10-538
• Wydział Budownictwa i Architektury:
034 35-10-506,034 35-10-533
• Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa: 034 356-31-61
•Zespół ds. Osobowych:
034 35-10-522,
– Informatyk: 034 35-10-525
• Zespół ds. Środków Pomocowych
i Rozwoju Lokalnego: 35-10-530
• Zespół ds. Kultury i Promocji:
35-10-500
• Zespół Radców Prawnych:
35-10-519
• Powiatowy Rzecznik Konsumentów:
35-10-532
• Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego: 35-10-523
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Nowa siedziba PCPR
Wizyta u lekarza, w pomocy
społecznej, a także
konsultacja w sprawie
pracy. Niedługo załatwimy
to wszystko za jednym
razem. W Lublińcu powstaje
Centrum Usług Społecznych.
– Jednostka, która koordynuje całą pomoc społeczną w powiecie, powinna mieć własną siedzibę – mówi
Ilona Kozioł, dyrektorka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które
do końca zeszłego roku istniało przy

Domu Pomocy Społecznej na ul.
Kochcickiej. – Trzy pokoje dla czterech sekcji to zdecydowanie za mało
– ocenia dyrektorka. – Poza tym kilkukilometrowa wyprawa do PCPR-u
sprawiała niepełnosprawnym nie lada trudności – dodaje.
Nowe miejsce to budynek SP
ZOZ-u w centrum miasta, gdzie
PCPR ma dla siebie 5 pokoi i korytarz, na którym stanie punkt informacyjny. – Klient już przy wejściu
będzie mógł pobrać potrzebny wniosek i dostać niezbędne informacje –
mówi Ilona Kozioł.

W lublinieckim Centrum Usług
Społecznych powstanie także Powiatowy Urząd Pracy. PUP w nowej siedzibie zacznie pracę z początkiem
przyszłego roku. – Osoby bezrobotne
często korzystają jednocześnie z usług
PCPR-u i PUP-u. Natomiast niepełnosprawni dodatkowo zasięgają systematycznej pomocy lekarskiej. Teraz
wszystko będą mieli pod ręką – wyjaśnia pomysł powstania centrum Danuta Lampka, sekretarz Powiatu Lublinieckiego.
ŁUKASZ WRÓBEL

Nowa siedziba WOŚ
i Nadzoru Budowlanego
Od niedawna Wydział Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ma nową siedzibę,
zlokalizowaną naprzeciw budynku
Starostwa Powiatowego przy ulicy
Paderewskiego 22. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa posiada również nowy numer telefonu: 034 356-31-61.

Siedziba Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa oraz Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego

Elektroniczny urząd
Sprawnie funkcjonujący system administracji jest jednym z warunków rozwoju społeczeństwa, a także
rozwoju gospodarki opartej na rzetelnej informacji. Jednym z głównych elementów dobrze rozwiniętego systemu administracji jest wysoka infrastruktura usług placówek
administracji.1 maja 2008 r. rozpocznie funkcjonowanie E-urząd
w Starostwie Powiatowym w Lublińcu. Od tego momentu urząd będzie
miał obowiązek przyjmowania podań i wniosków wnoszonych droga elektroniczną i podpisanych cer-

tyﬁkowanym podpisem elektronicznym. Dzięki realizacji E-urzędu
będzie możliwe obniżenie kosztów
świadczenia usług publicznych. Podniesiona zostanie jakość usług publicznych m. in. poprzez możliwość
załatwienia sprawy bez konieczności
wizyty w urzędzie. Poszerzona zostanie oferta usług świadczonych drogą
elektroniczną – obecnie można jedynie pobrać formularz ze strony internetowej, wydrukować go, wypełnić
i złożyć osobiście w urzędzie. Po uruchomieniu E-urzędu będzie możliwe
złożenie pisma drogą elektronicz-
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ną. Na tym jednak nie kończą się
możliwości E-urzędu. Składając pismo drogą elektroniczną otrzymamy
również informacje o płatnościach
oraz wynik załatwionej sprawy.
– Wprowadzenie E-urzędu przyczyni się do poprawy świadczonych
przez nas usług, poprawią się też warunki dla naszych klientów, którzy
będą mogli w dogodnym dla siebie
czasie i miejscu złożyć pisma drogą
elektroniczną – wyjaśnia sekretarz
powiatu Danuta Lampka.
JUSTYNA PASIAK

Kartoteka Mickiewicza
Uczniowie
„Mickiewicza” dwa razy
w roku widzą
się ze znajomymi z Norwegii, Anglii i Niemiec,
których poznali podczas
programu Socrates Comenius.

Rozpoczynamy cykl artykułów, w których
co miesiąc „zlustrujemy” każdą z lublinieckich szkół
ponadgimnazjalnych. Dlaczego warto się w nich uczyć?
Co mają do zaoferowania poza ustawowym obowiązkiem
edukacyjnym? Co takiego wyjątkowego charakteryzuje
każdą z nich? Dowiesz się z cyklu „Lustrujemy szkołę”.
W tym miesiącu pod lupę poszedł Zespół Szkół nr 1 im.
Adama Mickiewicza.
Marek Żyłka, dyrektor „Mickiewicza” charakteryzuje nauczycieli słowami Nikosa Kazantzakisa: „To ludzie, którzy są jak mosty, po których
przechodzą ich uczniowie. Gdy już pomogą swoim uczniom w przejściu
na drugą stronę, z radością upadają, by mogli oni wznosić mosty własnymi rękami.”

Śladami wieszcza

Nazwisko patrona zobowiązuje. „Mickiewicz” plasuje się dzisiaj w rankingu śląskich szkół ponadgimnazjalnych na 23 miejscu. W całym kraju
jest 185-ty. Cieszy to tym bardziej, że szkoła zmaga się z silną konkurencją z większych miast (np. częstochowski „Norwid” to czołówka śląskiego
rankingu).
Co roku
uczniowie
szkoły wspominają swojego patrona podczas
„Dni Mickiewiczowskich”:
dają koncerty
poezji śpiewanej, recytują
wiersze i tworzą inscenizacje.

Zeszłoroczna matura to także sukces. – Jako mały powiat zdobyliśmy drugie miejsce w całym województwie – przyznaje dyrektor Żyłka. Ma powody do zadowolenia, ponieważ w jego szkole świadectwa dojrzałości otrzymało 245 osób – ponad połowa uczniów z całego powiatu.
Jak się dowiedzieliśmy, „Mickiewicz” nie ma zamiaru osiąść na laurach. –
Już dzisiaj na koncertach i olimpiadach widać wielorakie uzdolnienia naszych uczniów, dlatego chcielibyśmy otworzyć kierunki artystyczne, dziennikarskie czy turystyczne – mówi dyrektor.

Kierunek Europa

Fotografują wędrówkę słońca i porównują zdjęcia z tymi zrobionymi przez
kolegów z zagranicy. Tłumaczą piosenki związane ze słońcem na kilka europejskich języków. Szukają motywów słońca w literaturze. Budują kamienny zegar słoneczny. To wszystko w unijnym projekcie „Jak słońce wpływa
na nasze życie?”.
Mieli wystartować razem z Norwegią, Hiszpanią, Anglią i Niemcami. Odpadła Hiszpania, ale uczniowie z pozostałej czwórki krajów weszli w 2006
roku do programu Socrates Comenius.
Młodzież „Mickiewicza” ze znajomymi z zagranicy spotyka się dwa razy w roku. Poza tym kontakt podtrzymuje przez e-maile, fora internetowe
i smsy. – Im częstszy kontakt z innymi językami, tym lepsza ich znajomość.
Wiąże się to również z możliwościami studiowania za granicą. Na przykład
jedna z naszych maturzystek studiuje dzisiaj w szkockiej uczelni – mówi
dyrektor Żyłka.
Socrates Comenius to także rzeczywista wymiana kultur. „Mogliśmy zobaczyć ich stare i piękne domy, ich zabytki i parki, poznać ich historię
i święta narodowe, (…) ogrzać się przy ulicznych lampach gazowych i po-
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słuchać orkiestry dętej” – napisał we wspomnieniach z Ripon Adam Strzelczyk, jeden z uczestników programu.
– Niemieckie Bad Neuheim i Lörrach dzisiaj, a ukraiński Wyszgorot
w przyszłości – dyrektor Żyłka wymienia miasta, z którymi „Mickiewicz”
prowadzi lub rozpocznie wymianę uczniowską poza Comeniusem. Można
się wiele nauczyć, można też dużo zobaczyć. – Cała pracownia chemiczna
znajduje się pod suﬁtem na pozór zwykłej klasy. Kiedy chemiczne narzędzia są potrzebne na lekcji, warsztat jest komputerowo opuszczany na dół
– opisuje szkołę w Lörrach dyrektor „Mickiewicza”.
Jak się okazuje, dla uczniów lublinieckiej szkoły co chwilę pojawiają się
nowe możliwości integracji z Europą. – Już w marcu muzycy z młodzieżowego „Spotted Hoodoo” pojadą do francuskiego Sens na wymianę zespołów rockowych – mówi Małgorzata Kania, opiekun Szkolnego Klubu Europejskiego.

Technika w służbie wiedzy

Ciągnące się przez część długości auli reﬂektory, które sterowane komputerowo potraﬁą stworzyć wyjątkową atmosferę wielkiego widowiska. Dodatkowo reﬂektor punktowy rzucający na scenę światło z drugiego końca auli, a także profesjonalne nagłośnienie i podwieszony pod balkonem
rzutnik multimedialny. To wszystko w auli lublinieckiego „Mickiewicza”.
– W przyszłości będziemy tu też prowadzić lekcje – deklaruje dyrektor
szkoły.
Obserwatorium astronomiczne istnieje w murach
„Mickiewicza” od 1957
roku. Do jego
działania potrzebne było
wybudowanie
specjalnej kopuły.v

W przygotowaniu do zajęć już dzisiaj służy uczniom sala multimedialna,
a w niej kilka nowych komputerów z potrzebnymi programami: atlasem
świata, encyklopedią PWN i zbiorem słowników.
Kiedy jedni zdobywają wiedzę przed ekranem komputera, inni z astronomicznym zapałem spędzają czas pod kopułą obserwatorium. – Oglądają
spektakularne i rzadkie zjawiska. Ostatnio dużym przeżyciem było przesunięcie się planety Wenus przed tarczą Słońca – tzw. tranzyt Wenus – opowiada dyrektor Żyłka.
ŁUKASZ WRÓBEL
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Konkurs fotograﬁczny dla fotografów amatorów
„Ziemia Lubliniecka – moja mała ojczyzna
Konkurs jest organizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Celem
konkursu jest zachęcenie do poznania uroków Ziemi Lublinieckiej.
Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach:
1. „Przyroda wokół nas”
2. „Zabytki powiatu lublinieckiego te
znane i te zapomniane”
3. „Moja pasja”
4. „Jeden dzień z życia powiatu”
W konkursie mogą wziąć udział
wszyscy mieszkańcy Powiatu Lublinieckiego. Konkurs adresowany
jest do amatorów, których zdjęcia
były dotąd niepublikowane oraz które są oryginalnymi pracami autora.
Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 zdjęcia na daną kategorię
w formacie 13x18 cm. Prace należy
dostarczyć lub przesłać do 30 maja
2008 r. na adres:

Spółki wodne cz.1

Każda praca powinna mieć na odwrocie informacje: imię i nazwisko, dokładny adres lub nazwa szkoły i numer kontaktowy autora, tytuł fotograﬁi oraz podpisana klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych w celach
konkursowych zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r., przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu, ul.
Paderewskiego 7,42-700 Lubliniec.
Jednocześnie oświadczam, że tym samym zostałem/am powiadomiony/
na o przysługującym mi prawie wglądu do danych oraz ich poprawiania.
data i podpis osoby pełnoletniej

Osoby niepełnoletnie dołączają pisemna zgodę rodziców lub prawnych
opiekunów na udział w konkursie
oraz akceptacje regulaminu konkursu. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują klauzule o ochronie
danych osobowych.
Zdjęcia będą oceniane w trzech
kategoriach wiekowych:
– dzieci i młodzież do lat
14,
– młodzież do lat 19,
– dorośli.

dlowych, ani też prawa cywilnego
w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Postać spółki wodnej określa ustawa Prawo wodne jako zrzeszenie
osób ﬁzycznych lub prawnych, które
nie działają w celu osiągnięcia zysku,
lecz mają na celu zaspokajanie wskazanych ustawą potrzeb w dziedzinie
gospodarowania wodami.
Statut wyklucza komercyjny charakter spółki. Spółka nie może prowadzić działalności w celu osiągnięcia zysku, a ewentualny zysk wypracowany z prowadzonej działalności
gospodarczej powinien być przeznaczony wyłącznie na cele statutowe
spółki wodnej, takie jak zakupy wyposażenia technicznego i modernizację lub budowę urządzeń wodnych.
Zgodnie z obowiązującym prawem wodnym, do utrzymania w należytym stanie istniejących urządzeń
melioracyjnych w pełnej sprawności technicznej poprzez prawidłową
konserwację oraz usuwanie uszkodzeń sieci drenarskiej zobowiązany jest właściciel gruntu lub spół-

Dla zwycięzców
konkursu
przewidziane są
atrakcyjne nagrody.

Bliższe informacje
na temat konkursu można uzyskać
w Starostwie Powiatowym Lublińcu,
tel. (0-34) 35-10-500
lub e-mail:ziemialubliziemialubliniecka@poczta.onet.pl

Status
spółek wodnych

Spółki wodne są formami organizacyjnymi o długiej tradycji w polskim ustawodawstwie.
Forma organizacyjna spółek wodnych umożliwia gospodarowanie zasobami wodnymi tak, aby
przy zaspokojeniu potrzeb ludności
i gospodarki zapewnić ochronę wód
i środowiska związanego z tymi wodami.
Spółki wodne mogą być tworzone w szczególności do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń służących do zapewnienia wody dla ludności, ochrony wód
przed zanieczyszczeniem, ochrony przed powodzią, melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej
gospodarki na terenach zmeliorowanych, wykorzystywania wody do celów przeciwpożarowych oraz utrzymywania wód.
Spółka wodna nie jest spółką w rozumieniu prawa cywilnego, ani też
handlowego, nie są zatem stosowane
do niej przepisy prawa handlowego
w rozumieniu kodeksu spółek han-
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Starostwo Powiatowe w Lublińcu
ul. Paderewskiego 7
Zespół do spraw Kultury i Promocji
p.21
42-700 Lubliniec

ka wodna. Jeżeli na danym terenie została zawiązana spółka wodna,
to wszyscy właściciele gruntów stają
się automatycznie jej członkami - bez
składania deklaracji przynależności.
Do realizacji statutowych zadań
spółek wodnych służą składki członkowskie, które członkowie spółki
wodnej są obowiązani wnosić w wysokości stawki uchwalanej co roku
przez Walne Zgromadzenie Członków - Delegatów Gminnych Spółek Wodnych.
Członkowie są także obowiązani
do ponoszenia na jej rzecz innych
określonych w statucie świadczeń,
niezbędnych do wykonywania statutowych zadań spółki. Ponadto zgodnie ze statutem spółek wodnych zarząd spółki może na wniosek członka zmienić jego składkę pieniężną
na odpowiadające jej świadczenia
rzeczowe.
TADEUSZ TOMA
NACZELNIK WYDZIAŁU
OCHRONY ŚRODOWISKA
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Nowe
władze
ZERiJ
Podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów Powiatowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, które
odbyło się 21 lutego bieżącego roku
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublińcu wybrano nowy skład Zarządu Związku. Przewodniczącym została Pani Janina Grabinska. Związana jest ona ze Związkiem
od wielu lat. Planuje rozwinąć współpracę z kołami terenowymi, w dalszym ciągu organizować wycieczki krajoznawczo-turystyczne, pikniki
i imprezy okolicznościowe dla członków Związku.

JUSTYNA PASIAK
EWELINA CHRYPLEWICZ
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