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Pomoc poszkodowanym
W wyniku przejścia przez nasz powiat trąby powietrznej dwie osoby straciły
życie, uszkodzonych zostało ok. 170 budynków mieszkalnych oraz 60 budynków
gospodarczych. Straty w całym powiecie są jeszcze szacowane – mówi starosta
Joachim Smyła – Najbardziej poszkodowane w wyniku tej klęski żywiołowej, która
dotknęła nasz powiat, zostały: Gmina Koszęcin i Gmina Herby.

Ludzie w Kalinie stracili przez kataklizm dorobek swego życia.
Pomoc ﬁnansowa zrekompensuje tylko część strat

W samym Lublińcu uszkodzone zostały 4 budynki mieszkalne i 2 budynki gospodarcze. W Gminie Koszęcin
są to: 42 domy i aż 55 budynków gospodarczych. Gmina Herby oszacowała, że poszkodowanych zostało
około 130 rodzin. Tragedia tych ludzi
jest niewyobrażalna. Stracili oni nie tylko dach nad głową, ale także dorobek
całego życia, spokojny byt.
Najważniejsza w tej sytuacji była
szybka i sprawna pomoc dla poszkodowanych. W pierwszym rzędzie odbywała się akcja ratunkowa poszkodowanych i rannych osób, następnie
pomoc objęła również zabezpieczanie
mienia i usuwanie skutków trąby powietrznej. Niebywale pomocne okazały się straż pożarna, wojsko i policja, które sprawnie udzielały pomocy poszkodowanym.
Pomoc dla mieszkańców Rusinowic
napływała stopniowo. Akcja ratunkowa trwała nieprzerwanie ponad dwie
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doby. Pomagali wszyscy – mówi wójt
Gminy Koszęcin Grzegorz Ziaja
– Na uwagę zasługuje przede wszystkim sprawna współpraca i samoorganizacja mieszkańców. Ich solidarność
mile mnie zaskoczyła.
Początkowo pomoc zapewniały służby porządkowe i Sztab Zarządzania
Kryzysowego, sami mieszkańcy pomagali sobie nawzajem, próbując zabezpieczyć to, co zostało po ich domach, gospodarstwach, dobytkach.
Gdy sprawa została nagłośniona przez
media, pomoc zaoferowali liczni politycy i instytucje. Sam Premier odwiedził poszkodowane tereny oferując
pomoc Rządu w usuwaniu skutków
trąby powietrznej i odbudowie domostw do 100% strat.
Na pierwszą pomoc przeznaczone zostały zasiłki celowe wypłacane
poszkodowanym na zaspokojenie
podstawowych potrzeb życiowych
i oczyszczenie gospodarstw i dróg
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z pozostałości po przejściu żywiołu.
Pierwsza transza pomocy wynosiła
do 10 tys. zł/rodzinę i była przyznawana w miarę potrzeb mieszkańcom poszkodowanych gmin.
Caritas Diecezji Gliwickiej dostarczała także mieszkańcom materiały
budowlane będące darowizną od Fabryki Ceramiki Budowlanej Wacław Jopek z Sierakowic. Zostało
przekazanych 6 transportów cegieł,
pustaków i dachówek, po 24 tony
każdy.
W przyszłości zostanie jeszcze
przekazanych 19 takich transportów. Mieszkańcom dostarczano także w miarę potrzeb artykuły żywnościowe i higieniczne.
Powiat Lubliniecki nie pozostawił
poszkodowanych mieszkańców bez
pomocy. Wydał już ponad 100 tys.
na odgruzowanie dróg.
To dzięki dobrej znajomości terenu
i ciężkiej pracy straży, policji i wojska
istniała możliwość szybkiego oczyszczenia, odgruzowania ulic i domów.
Zostanie także stosownie rozdyspono-

W Rusinowicach trąba nie oszczędziła nawet nowych, niezamieszkanych
jeszcze budynków

wane ponad 20 ton żywności z Banku
Żywności, jakim dysponuje powiat– zapewnia starosta.
Rada Powiatu Lublinieckiego przekaże poszkodowanym gminom fundusze w wysokości: 66 400 zł dla
Gminy Herby oraz 33 600 zł Gminie Koszęcin
Starosta bardzo szybko i sprawnie zareagował okazując niebywałą pomoc.
Starostwo przekazało środki ﬁnansowe,
jak również nieocenioną pomoc instytucjonalną, usprawniając przepływ informacji – dziękuje wójt Koszęcina.
Pokrzywdzeni mogą liczyć na pomoc
instytucji rządowych oraz ludzi dobrej
woli. W trosce o dzieci z poszkodowanych rodzin, wracające do szkół
od września, gminy zapewniają im pomoc w wyposażeniu szkolnych plecaków – ﬁnansując niezbędne przybory
szkolne i zakup podręczników.
Pomóc może każdy oﬁarodawca
wpłacając pieniądze na konta otwartych specjalnie w tym celu rachunków bankowych.
Marta Kurpierz

Pomoc ﬁnansową można przekazywać na konta:
Urząd Gminy Herby:
Bank Spółdzielczy Koszęcin O/Herby z/s w Boronowie:
64 8288 1014 2001 0000 0042 0004
z dopiskiem: „Pomoc w usuwaniu skutków trąby powietrznej”
Urząd Gminy Koszęcin
Bank Spółdzielczy Koszęcin 09 8288 0004 2000 0000 0013 0002
w tytule przelewu: „trąba powietrzna”
„Caritas”
Bank Pekao S.A. I o/Gliwice 57 1240 1343 1111 0010 0216 7128
z dopiskiem: „trąba powietrzna”
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NISZCZĄCA SIŁA ŻYWIOŁU
Wywiad ze Starostą Lublinieckim Joachimem Smyłą, Szefem Powiatowego Sztabu Kryzysowego
Anna Dziuk: Trąba powietrzna,
która przeszła przez teren naszego powiatu dokonała ogromnych
spustoszeń. Jak Pan Starosta spostrzega ten miniony czas?
Joachim Smyła: Przede wszystkim czas, który upływa wydaje się
być czymś, co każdy z nas przeżywa
bardzo indywidualnie. Stawiamy sobie zadania, planujemy, każdy z nas nosi w sobie jakieś marzenia, które pozwalają podnosić się wtedy, kiedy przeciwności losu stają na naszej drodze.
Kiedy pyta Pani mnie o czas, który minął, to po 15 sierpnia br. nie potraﬁę
najpierw nie myśleć o teraźniejszości,
o tym, co przeżyli mieszkańcy Rusinowic, Kaliny, Cieszowy, Irek, kiedy
to w jednej chwili trąba powietrzna
zniszczyła dorobek ich życia pokazując wszystkim, że wystarczy kilka minut, aby cały nasz świat runął. Ale muszę też powiedzieć, iż trudne chwile
wyzwalają pokłady dobra, które czasami tak głęboko są skrywane w sercu człowieka. Byłem zbudowany, kiedy wespół z wójtem gminy Koszęcin
Grzegorzem Ziają oraz wójtem gminy Herby Romanem Banduchem, widzieliśmy, jak ludzie pomagają sobie
nawzajem, jak nie pozostali obojętni
na dramat drugiego człowieka.
A.D.: Wiele osób nie ukrywało, że nie liczyli na to, iż osobiście
na miejsce tej tragedii przybędzie
Premier Donald Tusk. Jak się Panu
udało ściągnąć tutaj Premiera?
J.S.: Obecność Pana Premiera była
wyrazem jego osobistej decyzji, aby
spotkać się na miejscu z tymi, którzy
ucierpieli podczas tej nawałnicy. Nikt
z nas nie miał takiej możliwości, aby
doprowadzić do przyjazdu Premiera
na teren naszego powiatu. To była wyłącznie jego wola i jego decyzja, za którą jestem mu ogromnie wdzięczny. Teraz wspólnie z wójtami: Grzegorzem
Ziają i Romanem Banduchem, musimy
dopilnować, aby obiecana pomoc dotarła do poszkodowanych.
A.D.: W akcję włączyła się także Caritas Diecezji Gliwickiej i poszczególnych paraﬁi naszego powiatu oraz bardzo często bezimiennie wielu ludzi, którzy organizowali
zbiórki pieniężne, ale także przekazywali materiały budowlane i inne
produkty niezbędne do życia.
J.S.: Będąc cały czas blisko tych zdarzeń widziałem to piękno ludzkiej natury, które w ekstremalnych warunkach potraﬁ wyzwolić z siebie ładunek
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Starosta Lubliniecki Joachim Smyła oraz wojewoda Zygmunt Łukaszczyk w rozmowie z poszkodowanym

dobra i miłości. Trzeba jednak niestety
też powiedzieć, że pojawiały się takie
osoby które swoim zachowaniem sprawiały ból, tym którzy tak bardzo ucierpieli. Robiono zdjęcia, ﬁlmowano, próbowano zaspokoić ludzką ciekawość.
Pojawiały się też osoby, które nie były
w sztabie kryzysowym, nie kierowały
akcją, nie pomagały swoją obecnością
poszkodowanym, a późnej kreowały
się na głównych bohaterów niemalże
tak samo ważnych jak trąba powietrzna. Było to na szczęście zjawisko incydentalne i mniej groźne.
A.D.: Gminy podjęły uchwały na mocy których natychmiast
przekazały każdej poszkodowanej rodzinie 1.500 zł. na pierwsze,
niezbędne wydatki.
J.S.: Rada Powiatu zebrała się na nadzwyczajnej sesji, aby przekazać środki
ﬁnansowe poszkodowanym gminom.
Przepisy prawa nie pozwalają powiatowi na wypłatę świadczeń bezpośrednio
dla osób poszkodowanych przez zdarzenia losowe. To może zrobić tylko
gmina. Powiat przekazał gminie Koszęcin i gminie Herby, łącznie 100 tys. zł.,
jak również przekazał kwotę 50 tys.
zł. na zakup sprzętu Powiatowej Straży Pożarnej, aby mogła ona uzupełnić
swoje zasoby sprzętowe i być w ten
sposób zawsze w gotowości służenia całej wspólnocie powiatowej. Byłem w stałym kontakcie ze starostą zaprzyjaźnionego powiatu Loerrach Pa-

nem Walterem Schneiderem, który
przekazał Powiatowi Lublinieckiemu
10 tys. euro. Chciałbym, aby te środki mogły traﬁć bezpośrednio do poszkodowanych rodzin. Taka jest również wola naszych niemieckich przyjaciół. W związku z tym, iż nie możemy
jako powiat przekazać tych środków
bezpośrednio poszkodowanym rodzinom, będę prosił radnych, aby przekazując te pieniądze gminom, zaznaczyć w uchwale, iż mają one być przekazane poszkodowanym. Uzyskałem
już zapewnienie radnych Porozumienia Samorządowego i Wspólnoty Ziemi Lublinieckiej, które to kluby stanowią koalicję rządzącą, mającą w radzie większość, bo aż 12 głosów na 19
radnych Rady Powiatu, iż poprą w tej
mierze propozycję Zarządu. 29 sierpnia zorganizowałem Konwent Starostów województwa Śląskiego. Otrzymałem zapewnienie o chęci udzielenia
wsparcia od każdego z 17 Starostów.
Na dzień dzisiejszy pomoc otrzymaliśmy już między innymi od Starosty Powiatu Rybnickiego Damiana Mrowca
oraz od Starosty Powiatu Bielskiego
Andrzeja Płonki w wysokości 10 tys.
złotych. Pomocy udzielili także Powiat
Łukowski w kwocie 10.000 tys. zł. oraz
2.000tys. zł. otrzymaliśmy z Powiatu
Ząbkowickiego.
A.D.: Jak Pan – jako szef Powiatowego Sztabu Kryzysowego ocenia
sprawność jego działania?
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J.S.: O sprawności działania decydowali ludzie, którzy już od pierwszych
chwil potraﬁli wydobyć z siebie tyle siły,
aby się nie poddać. Wielkie słowa podziękowania kieruję do naszych strażaków zarówno tych ze straży zawodowej na czele z komendantem Michałem Chrząstkiem jak i ochotniczej wraz
z komendantem Krzysztofem Strzodą.
Ich profesjonalizm, doskonała organizacja wnosiły niezbędny – w takich sytuacjach – spokój. Dziękuję również Policji, zastępcy komendanta Romanowi
Lach za to, że tak sprawnie i z ogromnym oddaniem niosła pomoc poszkodowanym. Nie sposób nie podziękować gorąco żołnierzom JW. 4101, Dariuszowi Dachowicz którzy wykonali
ogromną pracę i służyli nieocenioną
pomocą. Chciałem także podziękować
sołtysom i Radom Sołeckim, za ich zaangażowanie i współuczestniczenie
we wszystkich chwilach tego dramatu. Na koniec chciałem wyrazić słowa
wdzięczności wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób nieśli pomoc poszkodowanym oraz Rejonowi Energetycznemu w szczególności Panu Andrzejowi Górskiemu.
A.D.: Dziękuje za rozmowę Panie
Starosto i mam nadzieję, że Sztab
Kryzysowy przez długie lata nie będzie musiał rozpoczynać swojego
działania.
rozmawiała Anna Dziuk
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Oddział Dziecięcy
do dyspozycji
małych pacjentów
Oddział Pediatryczny jest niezagrożony
w swoim działaniu. Ta informacja obiegła
Lubliniec a poniekąd i cały powiat, przynosząc
zaniepokojonym rodzicom wyraźną ulgę.
Od wielu tygodni kreślono groźną wizję likwidacji tego oddziału. To musiało budzić niepokój, coraz częściej pytano nas czy powiat zlikwiduje Oddział Dziecięcy. Zawsze odpowiadaliśmy tak samo: nie może być mowy
o istnieniu szpitala powiatowego bez Oddziału Dziecięcego. Niestety dyrektor SP ZOZ-u poinformował Zarząd i Radę Powiatu, że wszyscy lekarze zatrudnieni na tym oddziale złożyli wypowiedzenia, a co się z tym wiąże
od 1 września- w przypadku braku innych lekarzy- oddział nie mógłby funkcjonować. Dyrektor prosił więc Zarząd i Radę Powiatu o zgodę na czasowe zaprzestanie działalności tego oddziału. Zarząd Powiatu zdecydowanie
się temu sprzeciwił i rekomendował Radzie wyrażenie negatywnej opinii
w tej kwestii. Jednakże nie może nakazać lekarzowi obowiązku świadczenia pracy. Dyrektor SP ZOZ-u negocjował warunki zatrudnienia, oferując
wysokie wynagrodzenia, prosił o podjęcie pracy, ale decyzja lekarzy była
inna i my ten wybór musimy uszanować. Do starosty i Zarządu napływały apele różnych środowisk, wzywające do niezamykania oddziału. Wydawało się nam wówczas i do dziś pozostajemy w tym przekonaniu, że adresatem tego typu apeli powinni być Ci lekarze, którzy postanowili odejść
z pracy na tym oddziale. Jako osoby wolne miały moc sprawczą, aby pozytywnie na nie odpowiedzieć.. Starosta i Zarząd Powiatu, z ogromną determinacją rozpoczęli poszukiwania specjalisty pediatrii. Nasze poszukiwania
zakończyły się sukcesem i od 1 września 2008 r. oddziałem kieruje Pani Ordynator, która dotychczas całe swoje lekarskie doświadczenie zdobywała
pracując w klinice w Zabrzu. Tak więc cieszymy się z obecności Pani Doktor, wyrażając nadzieję, że prowadzony przez nią Oddział Dziecięcy będzie
miał zapewnioną znakomitą opiekę medyczną.
Tadeusz Konina
Wicestarosta Lubliniecki

Kolejne obiekty
sportowe w Lublińcu
Cała Polska usłyszała już pierwszy gwizdek
rozpoczynający rozgrywkę o nowe boiska.
Powiat Lubliniecki włączył się do gry.
Efektem będą obiekty sportowe, które powstaną
przy dwóch szkołach – przy ulicy Sobieskiego
oraz ulicy Klonowej.
Ministerstwo Sportu wspólnie z PZU SA i PZU Życie zainicjowały wieloletni program budowy boisk pokrytych sztuczną nawierzchnią. Program
przewiduje budowę boisk całorocznych porytych trawą syntetyczną, ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży, bez żadnych opłat i warunków bycia
uczniem danej szkoły.
Przy ulicy Klonowej, dzięki doﬁnansowaniu z programu „Blisko boisko”,
powstanie przy Zespole Szkół Zawodowych nowe boisko. Budowę wartą
kilkaset tysięcy złotych doﬁnansuje PZU (200 tys. zł), Ministerstwo Sportu (100 tys. zł) oraz Miasto Lubliniec (50 tys. zł)- Pozostałe pieniądze znajdą się w budżecie powiatu – zapewnia starosta Joachim Smyła.
Rezultat programu „Moje boisko – Orlik 2012” stanie przy Zespole
Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w niespełna rok po jego starcie, bo już z końcem listopada – Obok hali sportowej powstaną dwa dodatkowe boiska – boisko piłkarskie i wielofunkcyjne, oba komfortowo oświetlone. Będziemy mieli kompleks sportowy z prawdziwego zdarzenia – mówi Danuta Lampka,
sekretarz powiatu. Powiat przeznaczył na budowę całości ponad 720
tys. zł, za resztę zapłacą Urząd Marszałkowski i Urząd Wojewódzki – każdy po 333 tys. zł. Oprócz samych boisk powstanie także budynek sanitarno-szatniowy. Zostanie również zatrudniony trener środowiskowy, który w ciągu najbliższych 10 lat będzie prowadził profesjonalne zajęcia sportowo-rekreacyjne i zapewni bezpieczeństwo osobom przebywającym
na obiekcie.
– Ciągle mówi się, że sport jest niezbędny do prawidłowego rozwoju młodzieży, a wychowanie przez sport jest sposobem walki z patologią. Rodzącą
się w młodych ludziach ideę sportu trzeba rozwijać, stąd pomysł na realizację powyższych inwestycji – podkreśla Sekretarz powiatu.
Łukasz Wróbel

Aukcja
charytatywna
Jednym z wielu sposobów pomocy, dla poszkodowanych w kataklizmie
rodzin, była zorganizowana z inicjatywy mieszkańców domków letniskowych na Piłce charytatywna zabawa taneczna, połączona z aukcją letniskową. Łączny dochód z biletów wstępu na zabawę oraz aukcji wyniósł ponad 4000 zł. Głównym pomysłodawcą był Andrzej Najgebauer, a wraz
z nim udzielali się państwo: Andrzej i Anna Szleser; Grażyna, Kinga
i Olga Niemczuk; Cecylia i Krzysztof Ślosarczyk; Anna Zawalska;
Anna Anzel oraz Robert Niemiec. Aukcję wspomógł swym występem
Harcerski Zespół Artystyczny SŁONECZNI.
Fundusze w ten sposób zebraneprzekazano na ręce sołtysa Rusinowic.

Występ KCh-ZHP „Słoneczni” na Piłce
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Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy
Powiatem Lublinieckim a Agencją Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA
zostaje uruchomiony punkt konsultacyjny
dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.
Zapraszamy w dniach:
21 października,
18 listopada oraz
9 grudnia 2008 r.
w godz. 9.00-14.00
Starostwo Powiatowe w Lublińcu
ul. Paderewskiego 7
Sala 28

STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
PRZYJMUJE WNIOSKI O STYPENDIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
I PONADGIMNAZJALNYCH
W DNIACH OD 29 WRZEŚNIA 2008 r. DO 31 PAŹDZIERNIKA 2008 r.
WARUNKI JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ UCZNIOWIE UBIEGAJĄCY SIĘ O STYPENDIUM:
1) podejmują naukę lub uczą się w szkołach gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych (publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej)
na terenie powiatu lublinieckiego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych,
2) ich średnia ocen z trzech przedmiotów kierunkowych (do wyboru: matematyka, chemia, ﬁzyka lub ﬁzyką z astronomią, biologia lub biologia z higieną i ochroną środowiska, geograﬁa lub geograﬁa z ochroną i kształtowaniem środowiska, przyroda, informatyka lub technologia informacyjna,
przedmioty techniczne lub zawodowe z zakresu nauk technicznych), uzyskana w ostatnim roku szkolnym, wynosi co najmniej 4,75,
3) ich średnia ocen z pozostałych przedmiotów (z wyłączeniem przedmiotów kierunkowych), uzyskana w ostatnim roku szkolnym, wynosi co
najmniej 3,75,
4) dochód na osobę w rodzinie, wyliczony na podstawie Ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do
uzyskania świadczeń rodzinnych (obecnie 1 008 zł lub 1 166 zł w przypadku gdy w rodzinie znajduje się dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, lub umiarkowanym albo znacznym
stopniu niepełnosprawności),
5) przedstawią i w ciągu roku szkolnego będą realizować Indywidualny
Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia, który zawiera co najmniej proﬁl ucznia
(zwięzłą charakterystykę ucznia i jego osiągnięcia edukacyjne), dotychczasowe osiągnięcia edukacyjne, cele do osiągnięcia w związku z otrzymanym
stypendium (w tym uwzględnienie udziału w konkursach przedmiotowych/
olimpiadach) oraz wydatki, jakie stypendysta zamierza ponieść w związku
z otrzymywaniem stypendium.
UWAGA! Uczeń otrzymujący stypendium zobowiązany będzie
przynajmniej raz w ciągu roku szkolnego uczestniczyć w konkursie lub olimpiadzie z wybranego przez siebie przedmiotu kierunkowego na szczeblu co najmniej wojewódzkim.
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Do wniosku należy dołączyć:
1) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach netto za 2007 rok
wszystkich pełnoletnich członków rodziny,
2) zaświadczenie z właściwego urzędu gminy o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych (tylko w przypadku rodzin posiadających gospodarstwo rolne. Roczny dochód z 1 ha przeliczeniowego na dzień dzisiejszy wynosi 1 898 zł),
3) oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu za 2007
rok wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
4) oświadczenie PIT-2C osoby ubiegającej się o stypendium (składają tylko osoby niepracujące),
5) zaświadczenie o stałym miejscu zameldowania z urzędu gminy (z wymienionymi wszystkimi członkami rodziny zamieszkującymi w danym miejscu),
6) zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, stanowiące zał. nr 2 do Regulaminu przyznawania stypendium.
Wnioski należy składać w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
w powiecie lublinieckim lub w Starostwie Powiatowym w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7, pok. Nr 25. Wzory dokumentów będą dostępne w Starostwie Powiatowym pok. Nr 25, w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w powiecie lublinieckim oraz na stronie internetowej Starostwa
Powiatowego www.lubliniec.starostwo.gov.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (034) 35
10 530.
Projekt współﬁnansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.
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