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Poznajemy partnerski powiat SOEST

NAV4BLIND  Nawigacja
dla osób niewidomych
i z silnym upoledzeniem wzrokowym

Urzad Katastralny Powiatu Soest zainicjowa³ na prze³omie lat 2006/
2007 ogólnokrajowy projekt pilota¿owy. Projekt pod nazw¹
NAV4BLIND  nawigacja dla niewidomych i osób z silnym upoledzeniem wzrokowym jest ambicj¹
powiatu Soest oraz regionu Soest, aby
staæ siê jedynym takim miejscem w
Niemczech. Zamiarem powiatu jest
rozwój technik dla niewidomych, by
móc znacz¹co usprawniæ jakoæ ich
¿ycia. Rozwi¹zaniem obejmuj¹cym
wszystkie kraje zwi¹zkowe ma byæ
objêcie niewidomych na ich codziennych drogach lub nawet w obcym
otoczeniu szerokim na oko³o 50 cm,
wirtualnym korytarzem.
Po³¹czenie nowoczesnych technologii  najnowoczeniejsza kartografia, RFID (technika czêstotliwoci radiowej) oraz wspomagana satelitarnie telekomunikacja, jak i lokacja
na bazie ogólnokrajowych pomiarów
 bêd¹ umo¿liwia³y w najbli¿szej
przysz³oci zewnêtrzn¹ i wewnêtrzn¹
nawigacjê o doskona³ejj dok³adnoci.
Osobom potrzebuj¹cym otworz¹
siê nowe drogi, bêd¹ mog³y poznaæ
informacje o ich miejskim i naturalnym rodowisku oraz aktywnie prze¿ywaæ wêdrówki po cie¿kach. Bêd¹
mog³y one pozwoliæ sobie na wiêksz¹
mobilnoæ oraz samodzielnoæ w miecie, jak i wzmocniæ wiêzy ze swoim
miejscem zamieszkania. Dziêki temu
projektowi zniesione zostan¹ nie tylko bariery, ale i rozbudowane mosty
³¹cz¹ce wspólne interesy naszego
spo³eczeñstwa.
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*
rozleg³a sieæ
bzw. klaster wspó³pracuj¹cych partnerów
*
liczne prezentacje na wielu
targach, np. CeBIT
2007, Expo Real
2007
*
naukowa
ewaluacja projektu
w Technicznej
Szkole Wy¿szej
Südwestfalen
*
intensywnie
dzia³aj¹ca polityczna i naukowa sieæ
kontaktów
na
p³aszczynie landu Nadrenii Pó³nocnej  Westfalii oraz Unii Europejskiej
zwyciêzcy w ramach Konkursu
Deutschland, Land der Ideen
pod patronatem prezydenta Niemiec.
zwyciêski projekt w ramach
udzia³u miasta Soest w Konkursie Idei Ab in die Mitte
wyposa¿enie stanowiska pracy
w komputer ALKIS  opogramowanie w Urzêdzie Katastralnym.
Stanowisko to zosta³o ufundowane przez firmê Siemens AG.
Zalety u¿ytkowania
i zastosowania

-

innowacja oraz techniczny postêp jako dzia³ania zorientowane
na samorz¹dy
charakter stymuluj¹cy strukturê
regionu oraz bior¹cych udzia³
miast i gmin
wzmocnienie i rozwój nowoczesnych technologii
po³¹czenie rynków turystycznych
podnieseinie atrakcyjnoci oferty turystycznej
podniesienie jakoci ¿ycia mieszkañców
wsparcie regionalnej przedsiêbiorczoci
stworzenie nowych miejsc pra-

cy
Zakres u¿ytkowania jest bardzo
ró¿norodny. Oto przyk³ady: przedsiêbiorstwa miejskie, planowanie i polityka, cie¿ki piesze, kataster, ulepszenie map, fotodokumentacja, internetowe systemy informacyjne, planowania oraz spêdzania czasu wolnego.
Gdzie bêdzie mia³a miejsce
pierwsza faza zastosowania ?
Projekt NAV4BLIND ma zostaæ wraz
z wszystkimi aplikacjami wprowadzony na obszarze powiatu Soest.
Pierwsze plany dotycz¹ wprowadzenia go w ródmieciu Soest, Bad Sassendorf i Möhnesee. Powiat Soest
wprowadza ten pilota¿owy program
jako jedyny w Niemczech, jednoczenie obok takich wielkich miast jak:
Pary¿, Madryd, czy fiñski Park Narodowy i miasto Lund w Szwecji.
Pomys³ projektu powsta³ jako wynik partnerstwa prywatno-publicznego. Wymieni partnerzy odpowiedzialni si¹ za zró¿nicowane zadania
w tej wspólnocie partnerskiej:
Fraunhofer Institut ISST Dortmund,
DBSV Deutsche Blinden und Sehbehinderten Verband, Heinz Nixdorf Institut  Uni Paderborn, FH Südwestfalen, FH Bochum, Stadt Soest, ÖbVI
Ludwig & Schwefer, ibR Geoinformation GmbH, InPosition GmbH,
Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH,
ASCOS EON Ruhrgas, GIS Consult
GmbH, SAPOS Landesvermessungsamt NRW, NAVISAT e.V., Initiative
Neue Medien des Kreises Soest, Hellweg Online im TWS e.V., Berufsbildungswerk für Blinde und Sehbehinderte in Soest  LWL, TWS - Institut
für Technologie- und Wissenstransfer an der Hochschulabteilung Soest,
Siemens AG C-Lab, Institut für Geoinformatik / Uni Münster, VCS AG
(Galileo), Excelsis GmbH, Innotron
GmbH, Projekt GeoMobile, ISIS-IC
GmbH.
Jörn Peters  kierownik projektu

Wyniki dotychczasowej pracy
*

Warsztaty eksperckie w Soest,
start projektu -koniec roku 2006
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Stowarzyszenie
Wincentego z Kielczy
Min¹³ pierwszy rok dzia³alnoci
Stowarzyszenia Wincentego z Kielczy, którego g³ównym celem jest integrowanie dzia³añ grup wiejskich i
parafialnych oraz kreowanie ¿ycia
kulturalno-sportowo-owiatowego w
naszej miejscowoci. By³ to rok
wytê¿onej pracy i bogaty w wydarzenia. Uda³o siê nam pozyskaæ rodki
finansowe na realizacjê wielu projektów.
Po¿ar i jego skutki  czy mo¿e
byæ inaczej?
Zadanie to realizowane by³o
wspólnie z O.S.P. Kielcza. Ca³kowity koszt tego projektu to kwota 6.490
z³. z czego 5.900 z³ pozyskalimy w
ramach dotacji ze rodków bud¿etu
Powiatu Strzeleckiego.
O tym projekcie informowalimy
ju¿ szczegó³owo, teraz wiêc tylko
krótkie przypomnienie, ¿e zorganizowana zosta³a równie¿ konferencja
pt. Mieszkañcy w walce z po¿arem, na której przedstawiono najczêstsze przyczyny ich powstawania. Ponadto w ramach tego projektu
zorganizowano pieszy i rowerowy
rajd turystyczny ,pokaz dzia³añ bojowych jednostki Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej z Strzelec Op. i przeprowadzono konkurs Jak skutecznie chroniæ siê przed po¿arem.
Drugi nasz projekt to Przystosowanie Zabytkowej Chaty w
Kielczy do funkcji szkoleniowoedukacyjnej na rzecz mieszkañców wsi.
Jego koszt to 25.300 z³, z czego
15.000 z³ pozyskalimy w ramach
dotacji przyznanej przez Marsza³ka
Województwa Opolskiego, a 4.000 z³
z bud¿etu Gminy Zawadzkie w ramach Odnowy Wsi. Dziêki temu uda³o siê nam wyposa¿yæ Chatê w niezbêdny do spotkañ sprzêt, m.in.
multimedialny.
W ramach tego programu przeprowadzono szereg prelekcji dotycz¹cych promocji zdrowia, prowadzonych przez pracowników i s³uchaczy Pañstwowej Wy¿szej Szko³y
Medycznej w Opolu.
Kolejny projekt to Nauka drogowskazem do lepszego jutra.
Ca³kowity koszt tego projektu to
kwota 42.731 z³, z czego 29.610 z³
pozyskalimy w ramach dotacji przyznanej przez Wojewodê Opolskiego.
W ramach tego projektu realizowane
by³y ró¿nego rodzaju wycieczki,
wyjazdy do Parku Wodnego w Tarnowskich Górach, BWA w Opolu,
eatru im Jana Kochanowskiego w
Opolu, Filharmonii Opolskiej, multikina w Zabrzu. Zorganizowano pod
koniec wakacji wakacyjny turniej gier
i zabaw dla dzieci. W okresie od wrzenia do koñca listopada ubieg³ego roku

Zwiedzaj¹c Górê w. Anny
To sta³a wystawa misyjna w Orodku Misji Franciszkañskich mieszcz¹cym siê w domu katechetycznym
przy klasztorze oo. Franciszkanów.
Znajduj¹ siê tam bardzo ciekawe,
warte zobaczenia eksponaty, g³ównie
wytwory sztuki ludowej z Afryki /
Burkina Faso, Kenia, Togo/, Ameryki
Po³udniowej /Boliwia/ czy Azji /Malezja/, przywiezione i podarowane
przez dzia³aj¹cych w tych krajach
franciszkañskich misjonarzy.
Przy Orodku dzia³a Stowarzyszenie Pomocy Misjom Franciszkañskim, które miêdzy innymi zbiera fundusze na zaspokajanie potrzeb ¿yciowych ludnoci na terenach objêtych
dzia³aniem misjonarzy.
Aktualnie realizowane tematy to:
pomoc g³oduj¹cym z powodu

-

wieloletniej suszy w Karsimoro
/Burkina Faso/
pomoc i edukacja dzieci ulicy
w Lome / Togo/
pomoc w utrzymaniu warsztatów do nauki zawodu stolarza
w Concepcion /Boliwia/
pomoc w budowie domów dla
powodzian w El Fortin /Boliwia/

Ka¿dy mo¿e wesprzeæ te dzia³ania
poprzez przekazanie 1% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Misjom
Franciszkañskim
im. o. Dominika Kiescha
ul. Klasztorna 6
47-154 Góra w. Anny
nr KRS 0000286552

w godzinach popo³udniowych w Zabytkowej Chacie prowadzone by³y
ró¿nego rodzaju zajêcia dla dzieci i
m³odzie¿y /nauka jêzyków obcych,
zajêcia plastyczne, teatralne, dyskusyjny klub filmowy, nauka gry na instrumentach dêtych.
Oczywicie wszystkie zajêcia
oraz wycieczki by³y bezp³atne.
Ponadto nale¿y podkreliæ, ¿e
Stowarzyszenie bra³o czynny udzia³
w pracach czwartej edycji festiwalu
upamiêtniaj¹cego Wincentego z Kielczy, która odby³a siê na Opolszczynie na prze³omie kwietnia i maja ubieg³ego roku.
Zabytkowa Chata sta³a siê miejscem tak¿e innych spotkañ. We wrzeniu ub.r. spotka³ siê z mieszkañcami
naszej wsi i podzieli³ siê wra¿eniami
ks. Andrzej Grondowski, pe³ni¹cy
pos³ugê kap³añsk¹ na dalekiej Syberii. W listopadzie prelekcjê o wybitnym poecie l¹ska Josephie von
Eichendorfie wyg³osi³ ks. dr Marcin
Worbs. W lutym odby³a siê prelekcja
nt. Zapobieganie wadom cewy
nerwowej u dzieci w ramach programu z promocji zdrowia. Prelekcjê
wyg³osi³a Pani Urszula Nowainska
wyk³adowca Pañstwowej Wy¿szej
Szko³y Medycznej w Opolu. W spotkaniu uczestniczyli mieszkañcy wsi
Kielczy, z czego wiêkszoæ s³uchaczy stanowili ludzie m³odzi.
Zgodnie z Statutem Stowarzyszenia w styczniu br odby³o siê tu
pierwsze zebranie sprawozdawczowyborcze cz³onków Stowarzyszenia.
Walne Zebranie Cz³onków wys³ucha³o sprawozdania z dzia³alnoci
za miniony rok, udzieli³o absolutorium ustêpuj¹cemu Zarz¹dowi, okreli³o g³ówne kierunki dzia³ania i rozwoju Stowarzyszenia.
Walne Zebranie Cz³onków z swego grona w g³osowaniu jawnym wybra³o jednog³onie Zarz¹d na najbli¿sz¹ 3-letni¹ kadencjê. W sk³ad
Zarz¹du weszli ponownie: Mieczys³aw Orgacki - Prezes, Manfred
Kroczek i Norbert Biwo - Zastêpcy
Prezesa oraz Monika wierczok Skarbnik.
Informujemy wszystkich zainteresowanych dzia³alnoci¹ naszego
Stowarzyszenia, i¿ w najbli¿szym
czasie podamy do wiadomoci na
³amach prasy i naszej strony internetowej szczegó³owy plan dzia³ania
Stowarzyszenia z uwzglêdnieniem
tematyki i terminów spotkañ.
Zespó³ ds. Informacji Prasowych
Teresa Ma³ek

