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w Starostwie
Powiatowym w Lublińcu
SEKAP - System Elektronicznej Komunikacji Administracji
Publicznej to niezwykle ważny dla rozwoju regionu projekt
samorządów gmin i powiatów województwa śląskiego. Projekt
obejmuje swoim zakresem m.in. świadczenie usług publicznych
w formie elektronicznej.
Więcej na ten temat w rozmowie z sekretarzem powiatu - Danutą
Lampką.
dokończenie na str. 2

Oficjalne otwarcie „Orlika”

Czwarty rok z rzędu wyniki matur w szkołach
ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzonych przez
Powiat Lubliniecki są znacznie powyżej średniej zarówno
w województwie śląskim, jak i w całym kraju.
dokończenie na str. 3

Rozwój lokalny
po tajwańsku
Na północy Tajwanu spod rąk artystów wychodzą tony
przepięknej porcelany, kilkadziesiąt kilometrów dalej plantacje
herbaty napędzają lokalny przemysł, a w centralnej części wyspy
specjaliści od innowacji planują, jak w codziennym życiu
wykorzystać lokalne rękodzieło. Relacja Łukasza Wróbla –
pracownika Starostwa Powiatowego w Lublińcu – który jako
jedyny Polak i jeden z dwóch Europejczyków uczestniczył
w przeprowadzonych w Tajwanie warsztatach nt. rozwoju
charakterystycznych lokalnych przemysłów.
dokończenie na str. 3
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25 czerwca 2010 r. nastąpiło oficjalne otwarcie kolejnego
boiska "ORLIK 2012", wybudowanego przez Powiat Lubliniecki.
dokończenie na str. 6

OŚWIADCZENIE!
Wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec faktu otwarcia
w Lublińcu sklepu z tzw. dopalaczami. Nie zaakceptujemy
sytuacji, która stanowi istotne zagrożenie dla dzieci
i młodzieży.
Poprosiliśmy wszystkie służby, zwłaszcza policję, straż
miejską i sanepid o podjęcie działań kontrolnych w celu
stwierdzenia, czy handel w tym sklepie odbywa się zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, które, niestety, dopuszcza
możliwość funkcjonowania tego typu sklepów.
Apelujemy do młodzieży, aby nie dała zwieść się złudnej
pokusie korzystania z tego typu środków, które niszczą
człowieka. W porozumieniu z Powiatowym Komendantem
Policji przeprowadzimy na terenie szkół lublinieckich zajęcia
prewencyjne, przedstawiające zagrożenia płynące z korzystania
z tego typu używek.
Burmistrz Miasta Lublińca

Starosta Lublinicki

Edward Maniura

Joachim Smyła

1

SEKAP w Starostwie Powiatowym w Lublińcu
rozmowa z Danutą Lampką – sekretarzem powiatu

Czym jest SEKAP i co daje on zwykłemu
obywatelowi czy przedsiębiorcy?
– SEKAP, czyli System Elektronicznej
Komunikacji Administracji Publicznej, to
strategiczny dla rozwoju regionu innowacyjny projekt samorządów gmin i powiatów
Województwa Śląskiego, którego uruchomienie nastąpiło 25 kwietnia 2008 roku.
Liderem projektu SEKAP jest Województwo
Śląskie, natomiast projektem w imieniu
Województwa Śląskiego (Lidera Projektu)
zarządza jednostka budżetowa Województwa Śląskiego – Śląskie Centrum
Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach (ŚCSI). W pierwotnej wersji projektu
w przedsięwzięciu uczestniczyły 54
podmioty będące jednostkami samorządu
terytorialnego (łącznie z Województwem
Śląskim). Obecnie usługi te świadczy 77
urzędów z terenu województwa śląskiego.
Dzięki temu projektowi obywatel lub
przedsiębiorca nie musi już osobiście
odwiedzać urzędów, aby rozpocząć sprawę
urzędową. Założeniem projektu jest
modernizacja administracji samorządowej
poprzez zwiększenie poziomu wykorzystania nowoczesnych technologii informacji
i komunikacji oraz rozwój społeczeństwa
informacyjnego.
Dlaczego jest Pani tak bardzo zaangażowana w budowę społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Lublinieckim?
– Uważam to za nasz obowiązek wobec
mieszkańców. Jako władze powiatowe,
w miarę możliwości, jesteśmy zobowiązani
do wdrażania w naszym powiecie nowoczesnych usług publicznych. W związku
z faktem, że jestem koordynatorem projektu
w Starostwie Powiatowym w Lublińcu, na
bieżąco uczestniczę w rozwoju SEKAP-u
w naszym regionie.
Na jakim etapie wdrażania elektronicznych usług publicznych jest Starostwo
Powiatowe w Lublińcu?
– Chęć przystąpienia Powiatu Lublinieckiego do projektu SEKAP została wyrażona
uchwałą Rady Powiatu w Lublińcu
2 kwietnia 2009 roku. Po podpisaniu umowy
w sprawie przystąpienia Powiatu Lublinieckiego do projektu SEKAP, blisko rok trwały
prace nad uzgadnianiem 77 kart usług
publicznych, które można zrealizować
w naszym urzędzie.
29 kwietnia 2010 roku Zarząd Powiatu
w Lublińcu wyraził zgodę na zawarcie
umowy o utworzenie w Starostwie
Powiatowym w Lublińcu „Urzędu
Rejestracji” tzw. Centrum Certyfikacji
SEKAP. W związku z tym przeszkolonych
zostało trzech inspektorów ds. rejestracji,
a docelowo będą przeszkolone jeszcze dwie
osoby.
24 czerwca 2010 roku podpisana została
również umowa o przekazywanie danych
z wniosków elektronicznych o wydawanie
prawa jazdy składanych na platformie
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SEKAP do systemu Kierowca, udostępnionego przez Polską Wytwórnię Papierów
Wartościowych S.A., gdzie już niedługo
będzie można za pomocą podpisu kwalifikowanego złożyć niektóre z wniosków drogą elektroniczną. Niestety przepisy
prawa nie pozwalają korzystać w tym
przypadku z podpisu niekwalifikowanego
CC SEKAP wystawianego przez Starostwo
Powiatowe w Lublińcu bezpłatnie. W tym
miejscu warto zaznaczyć, że do tej pory prace
wdrożeniowe nad przekazywaniem
wniosków dot. praw jazdy z platformy
SEKAP do PWPW S.A. w województwie
śląskim trwają jeszcze tylko w dwóch
jednostkach: w Urzędzie Miejskim
w Gliwicach i Starostwie Powiatowym
w Zawierciu.
Na jakich warunkach można będzie
uzyskać certyfikat niekwalifikowany, czyli
podpis elektroniczny, dla mieszkańców
a na jakich dla przedsiębiorcy?
– Zainteresowani mieszkańcy - zarówno
osoby indywidualne, jak i przedsiębiorcy –
będą mogli z dniem 1 września br. otrzymać
bezpłatne certyfikaty CC SEKAP. Wystarczy
mieć przy sobie dowód osobisty/paszport/,
prawo jazdy oraz pendrive/kartę kryptograficzną. Od przedsiębiorców wymagane
będą dodatkowe dokumenty: umowa
(w przypadku spółki) lub KRS (aktualny
odpis) oraz ewentualne pełnomocnictwa.
Wydanie certyfikatu, czyli jego wygenerowanie w systemie oraz zapisanie w formie
pliku na przyniesionym pendrivie,
poprzedzi podpisanie umowy o świadczenie
usług certyfikacyjnych. Należy też zapoznać
się z tzw. polityką certyfikacji dla usług certyfikacyjnych CC SEKAP oraz regulaminem
tychże usług.
Co możemy już dziś załatwić za
pośrednictwem SEKAP-u?
– Aktualnie w Starostwie Powiatowym
w Lublińcu można załatwić elektronicznie
sprawy tylko opisane w tabeli obok. Usługi
na poziomie „4” tzw. transakcji można
w pełni załatwić elektronicznie, natomiast
usługi na poziomie „1” wymagają osobistego
stawiennictwa w urzędzie.
W najbliższym czasie (podczas realizacji
projektu SEKAP2) dołączone zostaną
kolejne usługi zarówno dla obywateli jak
i przedsiębiorców.
Rozmawiała Dominika Mońka
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Bardzo dobre wyniki tegorocznych matur
Do egzaminu maturalnego w maju tego roku przystąpiło
580 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży funkcjonujących na terenie powiatu lublinieckiego. Każdy maturzysta przystąpił
obowiązkowo do egzaminu z języka polskiego - ustnego i pisemnego,
wybranego języka obcego nowożytnego - ustnego i pisemnego oraz
pisemnego egzaminu z jednego przedmiotu do wyboru. Egzaminy można
było zdawać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
Zdawalność matur w naszym powiecie wyniosła 85,52%
i znacznie przewyższała średnią zdawalność, zarówno w województwie
śląskim (79,24%), jak i w całym kraju (81%).
Tak wysoki wynik pozwolił uplasować się powiatowi lublinieckiemu na
czwartym miejscu w województwie śląskim. Najlepszy wynik w powiecie
lublinieckim osiągnął Zespół Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza, w którym
na 252 zdających, maturę zdało 249 maturzystów, co dało średnią
zdawalność na poziomie 98,8 %. Zdawalność matur w poszczególnych
typach szkół dla młodzieży, dla których organem prowadzącym jest
Powiat Lubliniecki wyniosła kolejno 98,82% dla liceów ogólnokształcących, 78,89% dla techników oraz 74,29% dla liceum profilowanego, co
także plasuje nasz powiat w czołówce województwa. Podkreślić należy
także stuprocentową zdawalność w Technikum nr 1 przy Zespole Szkół
Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu oraz w II Liceum
Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół OgólnokształcącoTechnicznych w Lublińcu. Z wyników matur wynika, że uczniowie nie
zdali egzaminu maturalnego z: matematyki – 31 osób, języka angielskiego
– 20, języka polskiego – 12, języka niemieckiego – 7, fizyki – 5, biologii – 1,
historii – 1, wiedzy o społeczeństwie – 1 oraz informatyki – 1.

Taki wysoki wynik jest zasługą nauczycieli, którzy z ogromnym
zaangażowaniem przygotowywali maturzystów do tak ważnego dla nich
egzaminu.
Wśród szkół dla młodzieży prowadzonych przez inne niż Powiat
Lubliniecki jednostki, zdawalność wyniosła 91,89% w Liceum Ogólnokształcącym w Psarach oraz 79,31% w Liceum Ogólnokształcącym
im. św. E. Stein w Lublińcu.
Danuta Lampka
Sekretarz Powiatu

Rozwój lokalny po tajwańsku
25 osób z 22 krajów całego świata (m.in. z Argentyny, Hondurasu,
Salwadoru, RPA, Suazi, Malezji, Brunei, Jordanii, Wysp Fidżi, Gambii
oraz z krajów karaibskich) - przedstawiciele lokalnych samorządów,
członkowie międzynarodowych stowarzyszeń, agencji rządowych
i pracownicy ministerstw spotkali się w połowie maja w Tajwanie, żeby
poznać azjatycki sposób na rozwój lokalnej gospodarki. Ministerstwo
Spraw Zagranicznych Tajwanu razem z Międzynarodową Fundacją
Współpracy i Rozwoju (ICDF) przybliżyło wszystkim koncepcję OTOP
(ang. One Town One Product – Jedno Miasto Jeden Produkt).
Po pierwszym wykładzie nikt nie miał wątpliwości co do szybkiego
tempa rozwoju lokalnego w Tajwanie. Kraj składa się z 326 miast.
Większość z nich posiada własne, unikalne produkty, charakteryzujące
dane miasto. Tylko przez ostatnie 4 lata udało się wypromować 127 takich
miast. Liczby mówią więc same za siebie.
Koncepcja OTOP zakłada rozwój lokalnego biznesu w oparciu
o miejscową kulturę. To właśnie w jej ramach tworzy się specyficzny styl
życia i związane z nim produkty. To ludzie tworzący tę kulturę mają
w sobie potencjał, który – jak pokazuje przykład tajwański – można
z sukcesem wykorzystać.
Tak jest chociażby w przypadku przemysłu herbacianego, który
oparty na tajwańskim zwyczaju picia herbaty, rozrósł się do tego stopnia,
że dziś na ogólnokrajowe konkursy zjeżdżają dziesiątki jej wytwórców,
a „herbaciane” jury spędza całe tygodnie, aby wybrać tę najlepiej
przygotowaną herbatę. Tak jest również z przemysłem ceramicznym,
którego wytwórcy – wywodząc się z lokalnej kultury - wnoszą ze sobą
unikalne umiejętności.
W Yingge widzimy olbrzymie infrastruktury przemysłu ceramicznego, w tym fabryki, monumentalne muzeum i specjalnie tworzone
stylowe ulice pełne sklepów z ceramiką. Nantou zdobi olbrzymi
kompleks działający na potrzeby rękodzielnictwa, włącznie z kilkupiętrowym muzeum czy centrum badawczym poszukującym współczesnych
zastosowań produktów rękodzielniczych. Z kolei w słynącym z przemysłu
kwiatowego Tienwei można skosztować lodów o zapachu prawdziwych
kwiatów, a także zobaczyć arbuzy w kształcie sześcianu. Bo to właśnie
innowacja ma być jednym z motorów koncepcji OTOP. To ona pozwala
tworzyć tematyczne otoczenie wokół każdego produktu. Tak powstające
tematyczne ośrodki ukierunkowane są nie tylko na produkcję i sprzedaż,
ale też na turystykę. - Niech Tajwan dotknie Waszego serca – mówili nam
podczas warsztatów, zwracając uwagę na poznawcze i turystyczne walory
wyspy.
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Dzieje się to przy dość dużym udziale państwa, które widząc potencjał
lokalnych wytwórców i szukając niszy na rynku finansuje lokalne
przedsięwzięcia, zapewnia pomoc agencji doradczej i ukierunkowuje
w pewnym stopniu rozwój lokalnej gospodarki. A wszystko w ramach
partnerstwa publiczno-prywatnego.
Przedstawiciele Tajwanu pokazali gościom swój sposób na rozwój, ale
oczekiwali również od każdego z nich kilkunastu minut prezentacji
o własnym kraju. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się o polskich
kierunkach rozwoju przemysłu, w tym o takich narzędziach jak
przewidujący przyszłe trendy przemysłowe foresight technologiczny, ale
także o polskim węglu, góralskich oscypkach, śląskim szlaku zabytków
techniki, częstochowskim sanktuarium, o zespołach „Śląsk”
i „Mazowsze”, koniakowskich koronkach czy o muzeum powstania
warszawskiego.
Polskim wkładem w warsztaty stały się wreszcie skomponowane do
melodii piosenki „Przeżyj to sam” i zaśpiewane w języku angielskim słowa
kończące cały pobyt w Tajwanie: ICDF dał nam wiarę w silniejszy świat
i zmotywował do poszukiwania drogi.
Łukasz Wróbel

Wyraz tajwańskiej innowacyjności:
arbuz w kształcie sześcianu służy
jako dekoracja (kosztuje 120 PLN)

Stolica Tajwanu
ze szczytu wieżowca
Taipei 101
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Sportowa rywalizacja najmłodszych
Powiatowa Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
wystartowała w tym roku pod hasłem „Ducha mamy sportowego”.
Gospodarzem imprezy był Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Rusinowicach, który dla
potrzeb olimpijczyków udostępnił cale swoje zaplecze rekreacyjnosportowe.
Barwny korowód olimpijczyków pilotowali motocykliści
z Klubu „Runners” z Wojkowic, ozdobiony flagami i balonikami
samochodzik marki FIAT, orkiestra dęta ze Strzeleczek oraz
paraolimpijczycy: Arkadiusz Jabłoński, Stefan Makowski i Grzegorz
Pluta.
Ponad 300 niepełnosprawnych sportowców w radośnie kroczyło
defiladą razem ze swoimi rodzicami i opiekunami oraz władzami
samorządu terytorialnego: Tadeuszem Koniną – wicestarostą
powiatu, Grzegorzem Ziają – wójtem gminy Koszęcin, Pawłem
Kandzią – sołtysem Rusinowic, Romanem Kurzacem – radnym
powiatu oraz ks. Janem Łojczykiem – wicedyrektorem Caritas
Diecezji Gliwickiej i ks. Franciszkiem Balionem – dyrektorem
Ośrodka w Rusinowicach.
W Powiatowej Spartakiadzie udział wzięły nie tylko dzieci
niepełnosprawne z terenu powiatu lublinieckiego, ale także goście
z Częstochowy, Zabrza, Myszkowa czy Gliwic, łącznie około 500
osób. Po oficjalnym otwarciu Spartakiady, wciągnięciu flagi
olimpijskiej na maszt i zapaleniu znicza olimpijskiego, na znak
solidarności i wspólnej przyjaznej rywalizacji, zostały wypuszczone
gołębie i balony. Potwierdzeniem otwarcia Powiatowej Spartakiady
był wystrzał salwy armatniej.
15 kolorowych drużyn walczyło o sportowe trofea w 12 konkurencjach sprawnościowo–sportowych, m.in. w zawodach na basenie,
na koniu, pchnięciu kulą i biegu sprinterskim. Po raz drugi
wprowadzono także rozgrywki tenisa stołowego.
Sportowej rywalizacji towarzyszyła radość, uśmiech i wzajemna
przyjaźń. Wszyscy uczestnicy zajęli pierwsze miejsca i każdy z nich
otrzymał medal, pamiątkowy dyplom i upominek. Spartakiadę zakończył barwny występ formacji tanecznych z Miasteczka Śląskiego.

Oficjalne otwarcie Olimpiady

(red.)
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Zakończono projekty edukacyjne
Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza zrealizował
w okresie od 10 kwietnia 2009 r. do 31 maja 2010 r. dwa projekty
edukacyjne „Wspólnie w stronę nauki” oraz „Prus, Mickiewicz,
Słowacki – będzie takich więcej”. Projekty były współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
przy wydatnym wsparciu ze strony Starostwa Powiatowego
w Lublińcu.
Projekty były skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu lublinieckiego. Brali w nich udział nie
tylko uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza, ale
również uczniowie z Zespołu Szkół OgólnokształcącoTechnicznych. Koordynatorem projektu „Wspólnie w stronę
nauki” była mgr inż. Grażyna Kaczorowska, natomiast
koordynatorem projektu „Prus, Mickiewicz, Słowacki – będzie
takich więcej” - mgr Adam Strzelczyk.
W ramach projektu „Wspólnie w stronę nauki” realizowane były następujące zajęcia edukacyjne: z geografii (w tym
koło geograficzne, zajęcia terenowe z geografii i wykłady
pracowników wyższych uczelni), z chemii (w tym koło
chemiczne oraz zajęcia laboratoryjne z chemii), a także z fizyki
(w tym koło fizyczne i koło astronomiczne).
Projekt „Prus, Mickiewicz, Słowacki – będzie takich
więcej” obejmował realizację zajęć edukacyjnych w ramach koła
erystycznego oraz zajęcia z dziennikarstwa (w tym warsztaty
społeczno-dziennikarskie i koło dziennikarstwa radiowego).
Zajęcia były ukierunkowane na kształtowanie umiejęt-

Warsztaty w ramach projektu "Prus, Mickiewicz, Słowacki - będzie takich więcej"

Zajęcia edukacyjne z fizyki - koło astronomiczne

Uczestnicy projektu "Prus, Mickiewicz, Słowacki - będzie takich więcej"

ności formułowania tezy, argumentów oraz wniosków
dotyczących określonego tematu. Dzięki uczestnictwu
w projekcie uczniowie nabyli umiejętności przemawiania,
poprawnej artykulacji, dyskutowania, argumentowania oraz
skutecznego łączenia przekazu werbalnego z niewerbalnym.
Zajęcia edukacyjne z dziennikarstwa pozwoliły rozwinąć
umiejętności krytycznego odbioru mediów, odróżniania
opinii od informacji, rozpoznawania i stosowania perswazji
i manipulacji.
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1, Marek Żyłka, bardzo
pozytywnie ocenia rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji
projektów: „Dzięki środkom EFS szkoła wzbogaciła się o nowy
aparat fotograficzny, elektroniczny miernik wielkości
elektrycznych oraz palniki i chemikalia do zajęć chemicznych.
Trudno zmierzyć inne, ale jakże ważne korzyści płynące
z realizacji projektów, bo jak zmierzyć moc i znaczenie
pozytywnych emocji związanych z przygotowaniem, a potem
udziałem w zajęciach z astronomii w terenie. Jak zmierzyć
pozytywne emocje budzące się podczas przygotowywania
relacji radiowej? Jak zmierzyć radość z osiągniętego sukcesu?”
Warto więc kontynuować i realizować takie projekty
w szkołach, a tym samym poszerzać ofertę edukacyjno-wychowawczą szkoły i dawać uczniom możliwość wszechstronnego
(red.)
rozwoju.

Uczestnicy projektu "Wspólnie w stronę nauki"
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Nowa książka Jana Myrcika
Już od dłuższego czasu Jan Myrcik
zapowiadał wydanie tej publikacji, która
dotyczy głównie uśmierconych na wojnach
Koszęcinian. Książka nosi znamienny tytuł:
„Epitafium dla poległych Koszęcinian” i jest
swoistego rodzaju „tablicą pamiątkową” dla
370 mieszkańców Koszęcina, którzy polegli na
różnych wojnach i w różnych mundurach.
Książka została pięknie wydana przez firmę
„CS Design” w Tarnowskich Górach i Dom
Kultury w Koszęcinie. Uwagę czytelnika zwraca
okładka przedstawiająca białego jak kryształ
anioła pochylającego się nad umierającym na
polu walki żołnierzem. W oddali widać
żołnierskie mogiły i zarys koszęcińskiego
kościoła Św. Trójcy.
Konstrukcja publikacji jest na wskroś
nowoczesną formą komunikowania się autora
z czytelnikiem. Pierwsza część publikacji
wymienia chronologicznie wszystkich 370
Koszęcinian, którzy polegli na wojnach
napoleońskich w I i II Wojnie Światowej, a także
tych których pomordowano w hitlerowskich

i sowieckich obozach zagłady. Zasadnicza część
publikacji pisana jest w formie „apelu
poległych” i pamiętnika zawierającego wiele
autentycznych świadectw i dokumentów
frontowych. Dalszą część stanowią skopiowane
i przetłumaczone wcześniej na język polski
liczne dokumenty wojskowe i wojenne
świadectwa śmierci oraz zdjęcia z unikalnymi
fotografiami. Książka jest autorskim – bardzo
negatywnym – spojrzeniem Jana Myrcika na
wojny i niewinną śmierć ludzi.
Koszęcin i okolica, ale także Ziemia Śląska
wzbogacona została ciekawym dokumentem
statystycznym, mówiącym o tragicznych
ludzkich losach. Ta publikacja dotyczy głównie
koszęcińskich rodzin, które straciły w ostatnich
dwóch wojnach prawie 300 bliskich i powinna
ona się znaleźć na półkach lokalnych
publicznych i domowych bibliotek. Jest ona do
nabycia w Domu Kultury w Koszęcinie,
księgarni Państwa Woźniaków i w Ośrodku
Kultury i Edukacji Regionalnej Jana Myrcika.
(red.)

Oficjalne otwarcie „Orlika”
Obiekt powstał w ramach projektu Budowa kompleksu boisk
sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych
w Lublińcu w ramach Programu "Moje Boisko - Orlik 2012". Środki
finansowe na ten cel pochodziły w równych częściach z budżetu
Państwa, Województwa Śląskiego i Powiatu Lublinieckiego.
Wśród gości zaproszonych na uroczyste otwarcie byli
przedstawiciele władz wojewódzkich, Delegatury Kuratorium
Oświaty w Częstochowie, radni Rady Powiatu, burmistrzowie
miast i wójtowie gmin oraz dyrektorzy wszystkich instytucji
z terenu miasta i powiatu.
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych Joanna Walczak, w imieniu uczniów ZSOT i użytkowników
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boiska, złożyła na ręce starosty - Joachima Smyły, wicestarosty Tadeusza Koniny, sekretarz powiatu - Danuty Lampki
i przewodniczącej Rady Powiatu - Lidii Kucharczyk podziękowania za inicjatywę, zaangażowanie i pomyślną realizację
przedsięwzięcia. Poświęcenia boisk dokonał ks. prałat Antoni
Zając.
Uroczystość uświetnił występ zespołu mażoretek z Ciasnej,
po którym rozegrany został inauguracyjny mecz pomiędzy
mistrzem szkoły - klasą 3 TB1 i reprezentacją Zespołu Szkół
Ogólnokształcąco-Technicznych. Mecz poprowadził sędzia
piłkarski - Krzysztof Olczyk - radny Powiatu Lublinieckiego.
(red.)
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POLICJA OSTRZEGA !!!
Podczas letniego wypoczynku na akwenach wodnych, polach
namiotowych lub innych miejscach rekreacji, ale także w czasie robienia
zakupów, załatwiania różnego rodzaju formalności w urzędach, często
nie zwracamy uwagi na nasze portfele i dokumenty, które posiadamy
przy sobie. Naszą nieuwagę i roztargnienie wykorzystują wtedy złodzieje.
Tymczasem, aby nie stać się ofiarą przestępstwa, wystarczy przestrzegać
kilku prostych zasad, m.in.
1. nie trzymać portfela z dokumentami i pieniędzmi w tylnej
kieszeni spodni lub w otwartej torebce przewieszonej na
plecach,
2. zwracać szczególną uwagę na posiadane mienie w miejscach
zatłoczonych, takich jak targowiska, duże sklepy itp.,
3. nie nawiązywać w takich miejscach rozmów z nieznajomymi,
którzy mogą odwracać naszą uwagę w celu umożliwienia
kradzieży wspólnikowi,
4. płacąc za zakupy – nie pokazywać zawartości portfela,
5. nie zostawiać bez nadzoru pieniędzy, dokumentów,
przedmiotów wartościowych w miejscach publicznych,
takich jak kąpielisko, pole namiotowe itp.,
6. zwracać uwagę na „sztuczny tłok” w sklepie lub na targowisku,
a także na osoby z odzieżą przewieszoną przez rękę - jest to
element maskujący w czasie penetracji cudzej kieszeni.

Szczególnym nadzorem policjanci objęli także miejsca wypoczynku,
szczególnie pola campingowe, rejony kąpielisk itp. Już w pierwszych
dniach lipca widoczne były pierwsze efekty podejmowanych działań.
15 lipca policjanci zatrzymali trzech szesnastolatków i dwudziestolatka,
podejrzanych o dokonanie wymuszenia rozbójniczego na małoletnim.
Sprawcy grożąc 15-latkowi, zmusili go do oddania srebrnego łańcuszka,
spodenek oraz butów. Policjanci odzyskali w całości skradzione mienie.
Sprawcy odpowiedzą za wymuszenie rozbójnicze oraz za kierowanie
gróźb karalnych. W pierwszym przypadku przestępstwo to zagrożone jest
karą 10 lat więzienia.
Mając na względzie zwiększenie wykrywalności oraz ograniczenie
ilości tego rodzaju przestępstw policjanci przypominają, że oprócz
zwiększenia uwagi i ostrożności, wymierne efekty może przynieść także
współpraca mieszkańców z Policją. Powiadomienie oficera dyżurnego o
podejrzanych osobach bądź pojazdach znajdujących się w określonym
miejscu, spowoduje szybką reakcję funkcjonariuszy, a w efekcie może
zapobiec popełnieniu przestępstwa.
Osoby chcące zachować anonimowość zachęcamy do korzystania z
modułu „Powiadom nas” na stronie internetowej Komendy Powiatowej
Policji.

Ograniczenie ilości kradzieży na ternie naszego powiatu stanowi
jeden z głównych celów działania lublinieckiej Policji. Dowodem na to są
liczne patrole kierowane m.in. w rejon targowiska, dużych sklepów,
dworca itp. W każdy wtorek i piątek obecni są tam umundurowani
policjanci, którzy prowadzą czynności w kierunku ujawnienia i zatrzymania sprawców kradzieży kieszonkowych.
15 lipca na terenie dworca patrolujące rejon miasta funkcjonariuszki
Policji zatrzymały 34-letnią mieszkankę Częstochowy, która wykorzystując chwilową nieuwagę poszkodowanej, dokonała kradzieży 50 zł z jej
portfela.

W sytuacji zagrożenia - usiłowania kradzieży kieszonkowej - wszczynaj
alarm! Głośny okrzyk zwracający uwagę innych osób potrafi
skutecznie zniechęcić złodzieja! Niezależnie od tego, czy jesteś ofiarą
czy świadkiem przestępstwa, jak najszybciej staraj się zawiadomić
policję. Prawdopodobieństwo ujęcia sprawcy zależy od czasu, jaki
upłynął od zdarzenia do wezwania policji.

PAMIĘTAJ !!!

mł. asp. Iwona Ochman
Rzecznik Prasowy Komendy Policji
w Lublińcu

Dyskutowano o partnerstwie
W Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu została
zorganizowana międzynarodowa konferencja w ramach
partnerskiego projektu Grundtvig - „Tu jesteśmy! – Nauka
o partnerstwie między osobami niepełnosprawnymi, społeczeństwem, władzami lokalnymi i politykami”. Uczestniczyły
w niej delegacje z różnych krajów. Przedstawicielami Wielkiej Brytanii
byli pracownicy organizacji Ideal for all oraz jej dyrektor - Naeem
Arif. Stronę Niemiecką reprezentował dyrektor Domu Pomocy
zajmującego się osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w Neuss
– Urlich Pfeifer, pracownik Caritas Kolonii – Elizabeth Komp wraz
z dwoma pracownikami uniwersytetu w Kolonii, natomiast
przedstawicielami Austrii byli pracownicy Domu Pomocy w Linz.
W konferencji udział wzięła także dyrektor Domu Pomocy Społecznej
„Zameczek” – Wiesława Dudek wraz z pięcioma pracownikami tej
instytucji.
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Pierwszego dnia konferencji przedstawiciel Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego omówił sytuację osób niepełnosprawnych
w województwie śląskim, następnie dyrektor Zakładu Karnego
w Lublińcu - Lidia Olejnik - przedstawiła projekt „Bona” realizowany
w DPS „Zameczek”. Pani Barbara Wąsowicz, dyrektor Domu
Pomocy Społecznej w Krakowie, zaprezentowała projekt spektaklu
teatralnego „Złota rybka”, wystawionego na deskach teatru „Łaźnia”
w Nowej Hucie przez niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców Domu, natomiast starosta lubliniecki - Joachim Smyła - omówił
sytuację domów pomocy społecznej w powiecie.
W trakcie spotkania głos zabrali także członkowie organizacji
pozarządowych. Pierwszym omawiającym misję i cel powstałego
„Stowarzyszenia Przyjaciół Zameczka” był jego prezes - Przemysław
Sterczewski. Swój wykład przedstawiła również Barbara
Mazurkiewicz, która jest członkiem, a zarazem instruktorem
Fundacji Aktywnej Rehabilitacji dla Osób po Urazie Rdzenia
Kręgowego. Referaty spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem
uczestników konferencji.
Drugiego dnia spotkanie rozpoczęła prezentacja DPS
„Zameczek”. Omówiono organizację pracy. Później goście mogli
zobaczyć codzienne życie podopiecznych Domu oraz spędzić czas
w przyjaznej i rodzinnej atmosferze.
Uczestnicy konferencji ocenili Dom Pomocy Społecznej
„Zameczek” jako wzorcową placówkę tego typu w Europie. Padło
wiele słów uznania dla dyrektor i pracowników Domu oraz deklaracja
współpracy z organizacją „Ideal for all” z Wielkiej Brytanii.
Podczas roboczej części konferencji omówiono dalsze działania
związane z realizacją projektu Grundtvig i następnym spotkaniem,
które odbędzie się w listopadzie br. w Kolonii w Niemczech.
Dyrektor angielskiej organizacji „Ideal for all” przekazał
w imieniu wszystkich uczestników serdeczne podziękowania za
bardzo ciepłe i ciekawe przyjęcie na terenie „Zameczka”.
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Konferencja „Stop przemocy”
W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu
odbyła się konferencja podsumowująca akcję „Stop przemocy”,
zrealizowana przy współpracy Publicznej Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Lublińcu. Honorowy patronat nad projektem objęło
Starostwo Powiatowe w Lublińcu.
W roku szkolnym 2009/10 problematyka przemocy była tematem
przewodnim w profilaktyce szkolnej, do działania której włączyły się
szkoły ponadgimnazjalne. Do wspólnych przedsięwzięć w ramach tej
akcji zaliczyć można: lekcje wychowawcze dotyczące przemocy, konkurs
powiatowy na najlepszą prezentację multimedialną pt. „Stop przemocy”,
prelekcje na spotkaniu z rodzicami, ankiety przeprowadzane wśród
uczniów nt. przemocy oraz konferencja podsumowująca akcję.
Na konferencji, oprócz programu artystycznego przedstawionego
przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Medycznych, zostały
omówione wyniki badań ankietowych na temat przemocy. W konferencji
uczestniczyli przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta, dyrektorzy oraz pedagodzy i nauczyciele szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zabierając głos sekretarz Powiatu Danuta Lampka - wyraziła swoją aprobatę wobec tego typu przedsięwzięcia oraz zadowolenie i chęć wspierania akcji „Stop przemocy”.
Ponadto przeprowadzone zostały warsztaty dla nauczycieli,
zorganizowane przy współpracy z Publiczną Poradnią PsychologicznoPedagogiczną w Lublińcu. Każdy z uczestników mógł wziąć udział
w wybranym przez siebie
warsztacie. Tematyka warsztatów dotyczyła budowania
współpracy ucznia z klasą,
przemocy w Internecie, metod
radzenia sobie z negatywnymi emocjami ucznia oraz
z uczniem agresywnym.
Organizatorkami akcji
były Anna Maciów i Ewa
Grześkowiak.
(red.)
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Cennik modułów reklamowych
w gazecie powiatowej „Ziemia Lubliniecka”
Ceny dotyczą zamieszczenia ogłoszenia reklamowego
w jednym wydaniu gazety, w pełnym kolorze
5 cm / 3,5 cm - 19,50 zł netto + VAT
10 cm / 7 cm - 39 zł netto + VAT
10 cm / 14 cm - 117 zł netto +VAT
24 cm / 15,5 cm - (pół strony) - 156 zł netto + VAT
24 cm / 32,5 cm - (cała strona) - 234 zł netto + VAT
Szczegółowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu (0-34) 35-10 500, w. 601
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