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Razem dla młodzieży bez uzależnień,
czyli 7 Przystanek PaT w Lublińcu
Już niedługo Lubliniec będzie gościł setki, a może nawet
tysiące młodzieży, która chce pokazać swoim rówieśnikom z całej
Polski, że prawdziwa zabawa to bycie razem, to rozwijanie pasji, to
wspaniała atmosfera wolna od alkoholu i narkotyków. Zapraszamy
dokończenie na str. 2
na 7 Przystanek PaT!
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Rozpoczęły się remonty na drogach
Wiosna to okres, w którym rozpoczynają się
remonty dróg. Drogi powiatowe to ponad 272 km
zarówno tych o nawierzchni bitumicznej, jak
również gruntowej.

Remont drogi Koszęcin - Boronów

Bardzo zły stan techniczny drogi wojewódzkiej nr 907 oraz
wzmożony ruch pojazdów ciężarowych, główne cystern do bazy paliw
płynnych w Boronowie, przyczynił się do szybkiego jej zniszczenia.
dokończenie na str. 5

Dajemy szansę zdrowiu

Uczniowie lublinieckich szkół oraz ich nauczyciele we wspólnie odegranym przedstawieniu

Egzaminy Cambridge ESOL
Dnia 16 kwietnia 2012 roku w gościnnych murach
Starostwa Powiatowego w Lublińcu, odbyło się spotkanie
informacyjne dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych powiatu
lublinieckiego, dotyczące aktualnie najpopularniejszych na świecie
Egzaminów Cambridge ESOL. Spotkanie otworzyła sekretarz
Powiatu Danuta Lampka i w pierwszych słowach powitania zwróciła
uwagę na to jak niezwykle ważna w dzisiejszych czasach jest znajomość
języków obcych
i posiadanie międzynarodowych certyfikatów
potwierdzających ich poziom.
dokończenie na str. 3

Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza
Daaba w Piekarach Śląskich, którego oddziały zamiejscowe
znajdują się w Kochcicach to jedna z lepszych w kraju placówek
specjalizujących się w leczeniu schorzeń i urazów narządów ruchu.
dokończenie na str. 4

Ukończenie gimnazjum i co dalej?
Jeszcze tylko niecałe dwa miesiące i koniec roku szkolnego,
a tym samym dla wielu
uczniów koniec etapu edukacji
w Gimnazjum i czas na podjęcie decyzji dotyczącej wyboru szkoły
ponadgimnzjalnej. Warto się więc zastanowić i dokonać
właściwego wyboru.

Bezrobotni nie pozostaną bez pomocy
Urząd Pracy w Lublińcu, ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego , pozyskał 1 994 503,00 zł na realizację projektu pn.
dokończenie na str. 2
„Staż – szansą i wsparciem dla każdego”.

Aby pomóc młodym
ludziom w tej trudnej
decyzji 12 kwietnia 2012 r.
na terenie Zespołu Szkół
Zawodowych w Lublińcu
odbyły się XV Targi
Edukacyjne. W imprezie
wzięły udział szkoły
ponadgimnazjalne z terenu
Powiatu Lublinieckiego.
dokończenie na str. 6

XV Targi Edukacyjne odbyły się
w Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu

Zapraszamy do lektury opracowania „Herbarza Ziemi Lublinieckiej” autorstwa Jerzego Parysa.
Znajdziecie tu Państwo nie tylko wyjaśnienia symboliki herbów miejscowości Ziemi Lublinieckiej,
ale także pieczęcie gmin. W swoim opracowaniu autor opisuje również herby miejscowości z terenu
powiatów: oleskiego i tarnogórskiego.
Herbarz dostępny jest na stronie Starostwa Powiatowego: www. lubliniec.starostwo.gov.pl
w zakładce: materiały promocyjne.
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Razem dla młodzieży bez uzależnień,
czyli 7 Przystanek PaT w Lublińcu

S

krót PaT pochodzi od nazwy programu „Profilaktyka a Ty”. Program ten
jest wpisany do Banku Dobrych Praktyk rządowego programu
ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem
bezpieczniej”. Jego pomysłodawcą i siłą napędową jest insp. Grzegorz Jach, a
głównym realizatorem Zespół Promocji Bezpieczeństwa Publicznego
Gabinetu Komendanta Głównego Policji. Warto jednak zaznaczyć, że akcja
zyskała poparcie wielu podmiotów, w tym Departamentu Bezpieczeństwa
Publicznego MSWiA.
Celem programu jest zmniejszenie zjawiska uzależnień wśród młodzieży
szkolnej. Zespoły specjalistów programu PaT współpracują z samorządami,
rodzicami oraz młodzieżą na różnych polach: informując, rozmawiając,
a przede wszystkim działając, zachęcając do działań i wspierając działania
(najciekawszym projektom profilaktyczno-artystycznym z udziałem Policji
wręczany jest Certyfikat „Wspiera nas PaT”).
Największym przedsięwzięciem w ramach projektu jest akcja „Przystanek
PaT”. „Jesteś potrzebny. Bądź wolny od uzależnień. Staraj się pomagać
innym!” – tak brzmi motto tego corocznego, ogólnopolskiego spotkania
młodzieży z całego kraju. Ale „Przystanek Pat” to nie tylko spotkanie
młodzieży – to przede wszystkim profilaktyka poprzez sztukę. Dlatego też
uczestnicy będą mogli wziąć udział w bezpłatnych warsztatach teatralnych,
wokalnych, tanecznych, literackich, plastycznych, recytatorskich, dziennikarskich, iluzjonistycznych, charakteryzatorskich, technicznych oraz
pogadankach profilaktycznych, rozmowach filozoficznych, koncertach
i spektaklach w wykonaniu grup teatralnych z całej Polski. Ostatni dzień akcji
– finał – to czas prezentacji efektów pracy uczestników warsztatów.
Pierwszy „Przystanek PaT” odbył się w 2006 roku w Miłomłynie koło
Ostródy i zgromadził zaledwie 100 uczestników. Każdy następny
„Przystanek” był już wielkim wydarzeniem z udziałem ponad tysiąca
chętnych. W lipcu tego roku akcja PaT-u na tydzień zatrzyma się w Lublińcu.
Poprzeczka jest postawiona bardzo wysoko, lecz entuzjazm organizatorów

jeszcze większy. Nic dziwnego, że zarówno starosta Joachim Smyła, jak
również burmistrz Edward Maniura złapali bakcyla i podczas konferencji pt.
„Alkoholizm i narkomania jako determinanty negatywnych zachowań
człowieka prowadzące do patologii społecznej”, zorganizowanej przez
Komendę Powiatową Policji w Lublińcu 18 kwietnia w Zespole Szkół im.
Adama Mickiewicza, zgodnie zapewnili, że dołożą wszelkich starań, aby
tegoroczny „Przystanek” zasłynął jako wzór dla kolejnych gospodarzy tego
wielkiego przedsięwzięcia. Szanse, by się tak stało są duże, bowiem – jak można
przeczytać na oficjalnej stronie internetowej PaT-u http://pat.policja.gov.pl/ „Budowanie lublinieckiej społeczności PaT ma wyjątkową dynamikę i pełne
wsparcie władz miasta i powiatu, Policji (KWP w Katowicach i KPP
w Lublińcu), oświaty oraz kultury. […] Lubliniec, to kolejny przykład, że
można działać razem i uwierzyć w siłę oddziaływania profilaktyki
rówieśniczej”.
Dominika Mońka

Mickiewicz główną bazą lublinieckiego „Przystanku PaT”
- przygotowania do akcji ruszyły pełna parą

K

onferencja pt. „Alkoholizm i narkomania jako determinanty
negatywnych zachowań człowieka prowadzące do patologii
społecznej”, zorganizowana przez Komendę Powiatową
Policji w Lublińcu 18 kwietnia w Zespole Szkół im. Adama
Mickiewicza, zapoczątkowała akcję „ 7 Przystanku PaT”, który w tym
roku dzięki staraniom starosty i burmistrza odbędzie się w Lublińcu.
Konferencję rozpoczęła dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Jadwiga Stroniewska,
a zaraz po niej wystąpił Komendant Powiatowy podinsp. Piotr
Malinowski. Po oficjalnym rozpoczęciu wykład dla młodzieży wygłosiła
Alicja Kamińska, dyrektor Publicznej Poradni PsychologicznoPedagogicznej. Wraz z przejęciem mikrofonu przez insp. Grzegorza Jacha
sztywne ramy konferencji przestały obowiązywać. Płomienne
przemówienie pomysłodawcy programu „Profilaktyka a Ty”, wzbogacone reportażem z „6 Przystanku PaT” przekonało nawet sceptyków, że
warto wesprzeć tę ideę.
Punktem kulminacyjnym Konferencji było wspólne przedstawienie

teatralne uczniów i nauczycieli, przygotowane w ekspresowym tempie
5 dni, które wzruszyło niejednego widza, w tym przedstawicieli lokalnych
władz samorządowych, którzy przyznali się do tego w swoich
przemówieniach. Podczas Konferencji padły także ważne deklaracje
dotyczące organizacji „Przystanku”, oficjalnie zaprezentowano logo
„7 Przystanku PaT” w Lublińcu, przedstawiono głównego koordynatora
działań, którym został aspirant Tomasz Tarara – policjant, członek
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA, oraz wyznaczono
rzecznika prasowego w osobie aspiranta Marka Wręczyckiego z zespołu
prasowego śląskiej policji. Swojego zadowolenia z przebiegu przygotowań
do letniego przedsięwzięcia nie krył Zastępca Komendanta
Wojewódzkiego Policji, mł. insp. Roman Rabsztyn, który wyraził
przekonanie, że będzie to najlepszy z dotychczasowych „Przystanków”.
Po przerwie, na zakończenie Konferencji swój program przedstawiły
więźniarki z lublinieckiego Zakładu Karnego dla Kobiet.
(DM)

Bezrobotni nie pozostaną bez pomocy
Są pieniądze na aktywizację zawodową bezrobotnych

P

owiatowy Urząd Pracy w Lublińcu dołożył wszelkich starań
w kierunku pozyskania środków na aktywizację osób bezrobotnych. Opłaciło się! Ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego pozyskano 1 994 503,00 zł na realizację projektu pn. „Staż –
szansą i wsparciem dla każdego”.
- W ramach przyznanej kwoty planowane jest zorganizowanie aż 200 staży dla osób
znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, czyli bezrobotnych do 25
i powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych, osób po zakończeniu realizacji
kontraktu socjalnego, osób które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły
zatrudnienia, osób bez kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego lub
bez wykształcenia średniego, osób niepełnosprawnych i samotnie wychowujących co
najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, a także matek, które nie podjęły
zatrudnienia po urodzeniu dziecka – wyjaśniała Jadwiga Kandora, dyrektor
PUP w Lublińcu.
Lubliniecki PUP realizuje w tym roku także inny projekt europejski
pn. „Idziemy naprzód – aktywizacja bezrobotnych w powiecie
lublinieckim”. W ramach tego projektu – obok sześciomiesięcznych staży dla
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50 osób – planuje się zorganizowanie szkoleń dla 55 osób w zakresach:
operator koparko-ładowarki, kierowca wózków jezdniowych, spawanie
metodami TIG-MAG, a także bukieciarz-florysta. Ponadto projekt
przewiduje zapewnienie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla
30 osób. Warto także zaznaczyć, że wszystkim uczestnikom projektu
zapewnione będzie bezpłatne poradnictwo zawodowe oraz przygotowane
zostaną dla nich indywidualne plany działań.
- Cieszy mnie fakt, iż pomimo tego, że nasz Urząd Pracy otrzymał – podobnie jak w
ubiegłym roku – niskie środki na organizację staży i innych form wsparcia – to
bezrobotni z terenu powiatu nie pozostaną bez pomocy dzięki pieniądzom
pozyskanym z Unii Europejskiej - mówił starosta Joachim Smyła.
Szczegółowe informacje na temat projektów realizowanych przez urząd, jak
również aktualne oferty pracy będzie można pozyskać podczas Targów
Pracy, które w tym roku odbędą się dwukrotnie. Na pierwsze zapraszamy
już 25 maja w godzinach od 10:00 do 12:00 do Hali Sportowej Zespołu Szkół
Nr 1 w Lublińcu.
(red.)
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Straciłem wzrok, ale mam pasję. Jestem szczęśliwy!
Z Tomaszem Lesikiem o życiu w krainie cieni, radości z życia i biegania rozmawia Aneta Konieczny
AK: Tomku, w jakich okolicznościach utraciłeś wzrok, czy ta dysfunkcja towarzyszy Ci od
urodzenia?
TL: Nie, wzrok pogorszył mi się w wieku 20 lat, byłem wtedy w wojsku.
20-ste urodziny obchodziłem już w „krainie cieni”, bo widzę tylko cienie, zarysy
osób i przedmiotów. Spowodowane było to chorobą Lebera, to choroba
genetyczna.
AK: Jak zaczęła się Twoja przygoda ze sportem? Kto zaraził Cię bakcylem biegania?
TL: Sport zawsze był obecny w moim życiu, jako młody chłopak grałem
w Sparcie, potem niestety utrata wzroku wykluczyła mnie z czynnego uprawiania
sportu. Moja niepełnosprawność zaczęła mnie przerażać. Zacząłem pić,
popadłem w alkoholizm. W moim piciu osiągnąłem już chyba dno. Pewnego
dnia pomyślałem, że czas przestać użalać się nad sobą, znaleźć sobie jakiś cel w
życiu, jakąś pasję. Wybór padł na bieganie. Zacząłem trenować, początkowo
biegałem w miejscach, w których mogłem to robić sam, biegałem więc na boisku
Unii w Lublińcu, później biegałem z kolegami, a raczej za ich cieniami. W 2007 r.,
na obozie sportowym w Stegnach, spotkałem niewidomego maratończyka –
Ryszarda Sawę, dzięki któremu połknąłem bakcyla biegów maratońskich. To
właśnie on zapisał mnie na pierwszy maraton we Wrocławiu. Rysiek biegł z
przewodnikiem, a ja krok w krok za nimi. Dobiegliśmy w czasie 4,27. To był mój
pierwszy sukces. Za dwa tygodnie pojechałem na następny maraton, tym razem
do Warszawy. Biegłem wtedy z przewodnikiem Ryszarda Sawy – Staszkiem
Spólnikiem. Do 30-tego km biegliśmy razem, później zostawiłem go w tyle, a ja
biegłem sam, od cienia do cienia, o mało co nie pobłądziłem. Na mecie byłem po
4 godzinach i 16 minutach. Nie muszę chyba Ci mówić, co wtedy czułem. Emocji
towarzyszących przekroczeniu mety maratonu nie można porównać
z niczym innym, trzeba to samemu przeżyć, poczuć to.
W 2009 r., dzięki Fundacji Achilles, udało mi się ukończyć maraton
w Nowym Yorku. Dostałem trzech przewodników – Amerykanów. Jako
niewidomy maratończyk budziłem wśród kibiców wielkie emocje, skandowali
moje imię, to wspaniałe uczucie!
Na maratonie w Berlinie złamałem magiczny czas 4 godzin i dobiegłem na metę
za 3 godziny i 55 minut.
AK: Wspominałeś, że biegasz z przewodnikiem, w jaki sposób wskazuje Ci drogę?
TL: Biegamy związani krótkim sznurkiem. Musimy dostosować swój rytm
biegania, przewodnik lekko trąca mnie łokciem przy zmianie kierunku, ostrzega
przed nierównościami w jezdni. Najczęściej trenuję z Kazikiem Kordzińskim,
Pawłem Zakrzewskim z Łodzi i Andrzejem Rudym z Piekar Śląskich.

Święto Kwitnącego Różanecznika

Z

apraszamy na Święto Kwitnącego Różanecznika, które odbędzie się
w dniach 2-3 czerwca br. w Pawełkach. Gościem specjalnym obchodów
będzie Roman Olczyk, ostatni stangret powożący wielokonnym
zaprzęgiem hrabiego Ballestrema.
Nieopodal miejscowości Pawełki w przysiółku Brzoza znajduje się wyjątkowe
na skalę kraju półhektarowe stanowisko różanecznika katawbijskiego. Zakwitając
na przełomie maja i czerwca różaneczniki stanowią nie lada atrakcję dla
odwiedzających ten niecodzienny 100 - letni pomnik przyrody.
Z tego powodu organizowana jest uroczystość „Święto Kwitnącego
Różanecznika", która cieszy się coraz to większym zainteresowaniem nie tylko
mieszkańców województwa śląskiego, ale również gości z innych zakątków kraju.
W ubiegłym roku „Święto Kwitnącego Różanecznika” otrzymało certyfikat
jako Gwiazda Spichlerza w kategorii: Kultura i Obsługa Imprez, przyznanego przez
LGD Spichlerz Górnego Śląska, a także certyfikat za produkt turystyczny
przyznawany przez Częstochowską Organizację Turystyczną.
Wzorem lat ubiegłych imprezie towarzyszyć będzie
wystawa pokonkursowa prac plastycznych wykonanych
przez dzieci, młodzież, osoby dorosłe z terenu województwa śląskiego biorących udział w Wojewódzkim
Konkursie Plastycznym - "Różanecznik - urok i magia".
(red.)

Informacja dyrektora SP ZOZ-u w Lublińcu
W związku z licznymi zapytaniami odnośnie przyjmowania dzieci z urazami
i schorzeniami chirurgicznymi wyjaśniamy iż, Oddział Chirurgiczny SP ZOZ
w Lublińcu jest upoważniony do hospitalizacji wyłącznie osób dorosłych
(powyżej 18 roku życia). Narodowy Fundusz Zdrowia nie podpisuje ze
szpitalami powiatowymi kontraktów na leczenie stacjonarne dzieci na
oddziałach chirurgicznych. W przypadku dzieci zgłaszających się do Izby
Przyjęć z urazami lub schorzeniami chirurgicznymi, każde dziecko badane jest
przez lekarza Izby Przyjęć i po wstępnym zaopatrzeniu skierowane jest do
najbliższego Oddziału Chirurgii Dziecięcej lub Poradni Chirurgii Dziecięcej.
Wynika to z decyzji Konsultanta Wojewódzkiego ds. Chirurgii Dziecięcej, którą
szpital musi bezwzględnie respektować, gdyż leczenie schorzeń i urazów
chirurgicznych u dzieci przebiega w inny sposób niż u pacjentów dorosłych.
Należy to porównać do zachorowań dzieci, które nie są leczone przez internistę
(lekarz dla dorosłych) tylko przez pediatrę. Ta sama odmienność dotyczy
chirurga i chirurga dziecięcego.
Ewa Szubert
Wyżej wymienione postępowanie
ma na celu wyłącznie dobro dzieci.
Dyrektor SP ZOZ w Lublińcu
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Trening z przewodnikiem
Kazimierzem Kordzinskim
W Barcelonie biegłem z Andrzejem Rudym

AK: Bieganie to też nowe znajomości, ludzie o podobnych zainteresowaniach…
TL: Tak, dzięki bieganiu poznałem wielu wspaniałych ludzi, zarówno biegaczy,
jak i organizatorów i wolontariuszy. To właśnie oni są solą biegania i nadają tym
startom i rywalizacji sens i punkt odniesienia do życia.
AK: I w maratonie i w życiu ogromne znaczenie ma nasza determinacja
w osiąganiu celu i siła woli. Skąd ją czerpiesz?
TL: Na pewno jestem silny siłą moich bliskich, rodziny, przyjaciół. Ogromne
pokłady energii czerpię z mojego biegania, pozwala mi ono zmagać się
z przeciwnościami losu, także z własną niepełnosprawnością. Myślę, że pozwala
mi także być lepszym człowiekiem.
AK: Masz żal do losu?
TL: Nie, moje życie to metafora życia osób widzących. Większość z nich brnie do
przodu ścieżkami życia na oślep, bez celu, bez radości życia. Ja jestem niewidomy,
ale mam wizję, mam cel w życiu i mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwy!
AK: Dziękuję za rozmowę.

Tomasz Lesik – rocznik 1954, od 2008 r. startuje w biegach masowych osób
z dysfunkcją wzroku. Jest zawodnikiem, który w swojej karierze sportowej
ukończył 30 maratonów, 4 Biegi o Nóż Komandosa, przebiegł setki
kilometrów.

Egzaminy Cambridge ESOL
Egzaminy Cambridge są powszechnie znane na całym świecie i uznawane
przez tysiące instytucji: od pracodawców poprzez uczelnie wyższe, po
międzynarodowe organizacje i instytucje rządowe. Są one ściśle związane
z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (Common
European Framework of Reference for Languages - CEFR). Ponieważ
poziomy CEFR zostały dokładnie zdefiniowane i opisane, instytucja uznająca
wybrany certyfikat Cambridge ma pewność, że jego posiadacz zna język
angielski na ściśle określonym poziomie.
Egzaminy Cambridge na różnych poziomach są uznawane przez ministerstwa
i organizacje rządowe w różnych celach, między innymi do rekrutacji pracowników i szkolenia nauczycieli w sektorze szkolnictwa publicznego. W Polsce
egzaminy Cambridge są honorowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a także Ministerstwo Edukacji Narodowej i Służbę Cywilną.
Egzaminy Cambridge są uznawane przez wiele firm o zasięgu globalnym. Są
wśród nich tak znane korporacje jak Unilever, HP, Siemens, Sony,
GlaxoSmithKline, Nestle, Microsoft, Adidas czy Coca-Cola. W Polsce
egzaminy Cambridge są uznawane między innymi przez Narodowy Bank
Polski, PKO BP, Polkomtel czy Telekomunikację Polską. Również tysiące
mniejszych firm honoruje egzaminy Cambridge.
Inicjatorem spotkania była Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego w Lublińcu – Centrum Językowe „NACZYŃSCY”, która jako
pierwsza na terenie powiatu lublinieckiego stała się Preperation Centre for
Cambridge Exams. Już 27 kwietnia tego roku organizować będzie ona
egzamin typu Cambridge Young Learners English Test dla dzieci. Dwunastu
wybranych uczniów w wieku od 10 do 12 roku życia będzie zdawać swój
pierwszy egzamin międzynarodowy z czytania, pisania, słuchania i mówienia
w języku angielskim. Kolejny planowany egzamin to egzamin FCE, który
odbędzie się 19 i 20 maja 2012 roku i zdawać go będzie 16 słuchaczy Centrum
Językowego „NACZYŃSCY”. Egzamin ten jest chyba najlepiej znanym
produktem Cambridge ESOL na świecie a jego poziom zbliżony jest do
poziomu matury rozszerzonej z języka angielskiego.
Warto się uczyć i rozwijać, warto zdobywać kolejne stopnie edukacji
i potwierdzać je zdając egzaminy na certyfikaty międzynarodowe. Świat,
który nas otacza coraz szybciej się zmienia ale jedna rzecz jest stała – język
angielski i jego znajomość jest przepustką niezbędną do zdobycia dobrego
wykształcenia i wymarzonej pracy.
(AN)
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Dajemy szansę zdrowiu

d 2003 roku szpital nie schodzi z podium prestiżowych rankingów
szpitali w Polsce, aż 8-krotnie zwyciężając – między innymi
w kategorii szpitali monospecjalistycznych. Tę bardzo wysoką
pozycję placówki na rynku medycznym potwierdzają liczne certyfikaty, w tym
Certyfikat Akredytacyjny nadany przez Ministra Zdrowia.
Szpital opiera swoją działalność na wieloletniej tradycji i doświadczeniu
znakomitych specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
Włączenie w strukturę szpitala oddziałów rehabilitacji pozwoliło zapewnić
pacjentom dostęp do wczesnej rehabilitacji po leczeniu zabiegowym, a tym
samym zachować ciągłość leczenia i sprawowanie nadzoru jednego lekarza
nad całym procesem leczenia.
Wysoka pozycja placówki na konkurencyjnym rynku usług medycznych
jest wynikiem sprawnego zarządzania szpitalem, na którego czele stoi
dr n. med. Bogdan Koczy. Pytany o przepis na sukces odpowiada:
– Sukces to nie tylko działania jednostki, to praca całego zespołu, który wypełnia
misję Szpitala, wkładając w to wszystkie swoje umiejętności i wiedzę popartą
odpowiednim przygotowaniem i przede wszystkim ogromnym doświadczeniem.
Szpital, biorąc pod uwagę swoją renomę, prowadzi kluczowe inwestycje, modernizuje
posiadaną infrastrukturę i unowocześnia sprzęt, otwierając sobie drogę nie tylko
w kierunku współpracy z jednostkami europejskimi, ale również całego świata.
W 2011 roku na oddziałach w Piekarach Śląskich hospitalizowano 8833
chorych, w Kochcicach – 1718. Liczba pacjentów leczonych w warunkach
stacjonarnych w ostatnich latach utrzymuje się na porównywalnym poziomie.
Wahania w tym względzie związane są z kontraktem, jaki corocznie
negocjowany jest z Narodowym Funduszem Zdrowia. Szpital udziela również
świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych. Ponad 80%
pacjentów to osoby zamieszkujące województwo śląskie, ale szpital służy też
pomocą mieszkańcom pozostałych regionów kraju, a nawet obcokrajowcom.
Oferta zabiegowa szpitala skierowana jest do chorych cierpiących z powodu
schorzeń ortopedycznych i onkologicznych w obrębie układu narządu ruchu
oraz do osób, które uległy urazom.
W Kochciach, w pomieszczeniach zabytkowego pałacu, mieszczą się
oddziały: neurologiczny i ortopedyczny oraz Poradnia Rehabilitacji
Ruchowej.

Zajęcia na basenie

Leczenie przy pomocy lasera

Zajęcia rehabilitacji ruchowej

Sprzęt do leczenia polem magnetycznym

Pierwsi pacjenci ze schorzeniami neurologicznymi, kardiologicznymi
i narządu ruchu zostali przyjęci tu w marcu 1963 r. Wtedy właśnie rozpoczął
swoją działalność Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, przemianowany
później na Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacji.
Przez kolejne lata zabytkowe wnętrza pałacu oraz 16-hektarowy park
poddawano niezbędnym pracom modernizacyjnym. W latach 80-tych
wyremontowano m.in. dach, wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną
i centralnego ogrzewania, odnowiono również pomieszczenia fizykoterapii.
W tym okresie przeprowadzono też meliorację południowej części parku
i renowację stawów. Zadbano o ogród otaczający pałac, nasadzone zostały
drzewa, renowacji poddane zostały też ścieżki spacerowe. W tym okresie
placówką kierował dr Jacek Matuszczyk i to dzięki niemu pałac odzyskał
dawny blask, a szpital zyskał wysoką pozycję wśród podobnych placówek
rehabilitacyjnych w kraju.
dr Jacek Matuszczyk – wieloletni dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka
Rehabilitacji w Kochcicachw latach 1980-2005, następnie zastępca
dyrektora ds. rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii
Urazowej im. dr. Janusza Daaba Piekary Śląskie Oddział Zamiejscowy
w Kochcicach. To dzięki jego staraniom pałac odzyskał swój dawny
blask, lekarz wielkiej mądrości i wewnętrznej siły.

Pacjent podczas ćwiczeń z wykorzystaniem systemu odciążającego Biodex

Program kinezyterapii stosowany w gabinecie
diagnostyki rehabilitacyjnej. Pacjent podczas
badania na platformie PDM-S; badanie to
pozwala terapeucie zmierzyć aspekty związane
z obciążeniem statycznym i ustalić właściwy
kierunek rehabilitacji, platformę wykorzystuje
się również do nauki prawidłowego obciążania
stopy oraz kontroli postępów rehabilitacji.

Leczenie przy pomocy lasera

Urządzenia do hydroterapii
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Przełomowym momentem w historii ośrodka było przyłączenie tej
placówki w 2005 r. do Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr.
Janusza Daaba w Piekarach Śląskich. Do końca 2007 r. tutejszymi oddziałami
kierował dr Matuszczyk, poczym zastąpił go na tym stanowisku Zbigniew
Żołnierczyk.
Obecnie oddział w Kochcicach liczy 120 łóżek, pracuje tu ponad 100
pracowników. Na oddziały w Kochcicach przyjmowani są chorzy
zakwalifikowani do rehabilitacji przez szpital w Piekarach Śląskich oraz,
w mniejszej części, pacjenci z innych oddziałów szpitalnych.
- Prowadzimy tu leczenie ogólnoustrojowe pacjentów w celu przywrócenia im
prawidłowych funkcji organizmu utraconych w wyniku choroby, urazu lub wad
wrodzonych. Codziennie wykonujemy ok. 2 tysięcy procedur medycznych. Naszym
pacjentom oferujemy fizykoterapię, kinezyterapię, balneologię. Stosujemy również
terapie manualne, dynamiczne systemy odciążania chodu i trening równowagi
w oparciu o zastępcze sprężenie zwrotne - wyjaśniał Zbigniew Żołnierczyk,
koordynator ds. rehabilitacji w szpitalu w Kochcicach.
W bieżącym roku, dzięki pozyskaniu unijnych środków, pałac ma przejść
termomodernizację. Z uwagi na fakt, iż siedziba szpitala jest obiektem
zabytkowym konieczne było zdobycie zezwoleń na prace remontowe
Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków oraz Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska. W ciągu najbliższych trzech lat
planowana jest również zmiana całej fasady budynku.
- Udaje nam się realizować misję szpitala –„ Daj szansę zdrowiu”. Wszystko, co
robimy, robimy dla dobra naszych pacjentów. Szkolimy kadrę, bierzemy udział
w kongresach naukowych, dla podniesienia standardu remontujemy pomieszczenia.
Dzięki przychylności Urzędu Marszałkowskiego, PFRON-u i sponsorów posiadamy
najwyższej jakości sprzęt do rehabilitacji. Staramy się, aby pacjenta nie przesłoniły
procedury medyczne, bo nie możemy zapomnieć, że pacjent to człowiek – mówił
Zbigniew Żołnierczyk.
Aneta Konieczny
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Z kart historii

Rozpoczęły się
remonty na drogach
Po licznych interwencjach starosty Joachima Smyły oraz wójta gminy
Boronów – Rufina Majchrzyka i wójta Gminy Koszęcin – Grzegorza Ziaji,
województwo śląskie przyznało dodatkowe środki na realizację zadań na
drogach wojewódzkich na terenie powiatu.
W czerwcu br. powinien ruszyć remont kolejnego odcinka drogi
wojewódzkiej nr 907. Przebudową zostanie objęty odcinek od przejazdu
kolejowego w Boronowie aż do skrzyżowania ul. Boronowskiej z ul. Wojska
Polskiego. Zakres prac przewidzianych do realizacji obejmować będzie m.in.
wzmocnienie konstrukcji nośnej drogi, wykonanie nowej nawierzchni oraz
remont poboczy wraz odwodnieniem.

Remonty dróg powiatowych
Kochcice to piękna miejscowość na Górnym Śląsku, leżąca na północ od Lublińca. Tym,
co wyróżnia ją spośród wielu podobnych w okolicy jest wspaniały pałac. Wcześniej miejscowi
nazywali go „zomkiem, co po śląsku znaczy: pałac, dwór lub posiadłość. Spolszczona wersja
tego słowa, tak wrosła w tradycję, że nawet ulica okalająca park nosi nazwę Zamkowa.
Budowa pałacu i powiększenie parku to zasługa rodziny Ballestrem. Pałac powstał
w latach 1906-1909. Stanął on na skraju niewielkiego parku z 200-letnimi wówczas
okazami dębów, dwoma nieregularnymi stawami i małym XIX-wiecznym dworkiem.
W wyniku powiększenia areału ziemi w części południowej dawnego majątku, nowy pałac
znalazł się w centrum 16-to hektarowego parku. Na południowym skraju nowej części
usytuowano bramę główną i utworzono aleję podjazdową wysadzaną kasztanami. Nowa,
regularna część parku zyskała cechy tzw. stylu francuskiego podczas gdy stara, nieregularna
część reprezentuje styl angielski.
Trzykondygnacyjny pałac z mansardowym dachem posiada symetryczną elewację
z ryzalitami i 137 oknami. Nad głównym wejściem z podjazdem, powyżej balkonu, znajduje
się herb rodowy Ballestremów. Od północy, w poziomie parteru rozciąga się piękny taras
z owalnymi schodami . Powyżej tarasu, nad centralnie umieszczonym oknem drugiego piętra,
widać drugi kartusz z łucznikiem symbolizującym ród Ballestremów.
Gdy w 1911 roku Ludwik Karol von Ballestrem na stałe zamieszkał w pałacu, jednym
z pierwszych jego posunięć było utworzenie w narożnym pokoju parteru kaplicy
z charakterystycznym witrażem okiennym. Hrabia lubił leśne wycieczki oraz polowania.
W swoim ukochanym miejscu nad stawem Brzoza niedaleko Śródlesia postawił drewniany
pałacyk, w którym spędzał wakacyjne miesiące. Obok, w 1933 roku zbudował drewniany
kościółek p.w. św. Huberta. Nieopodal założył ogród rododendronów.
W sierpniu 1939 roku na terenie parku swoje pozycje obronne usytuowali żołnierze
74 GPP z Lublińca, a sam hrabia wyjechał do Wrocławia. Działania wojenne nie
spowodowały większych zniszczeń, jedynie w majątku spłonęła stodoła.
Ostatni raz 70-cio letni hrabia widzi Kochcice 17 stycznia 1945 roku, kiedy to ewakuuje się
przed nadchodzącym frontem rosyjskim. Dwumiesięczną tułaczkę kończy pod Dreznem
pobytem w szpitalu. Ludwik Karol nie zabiera ze sobą w drogę zbyt wiele, w otwartej bryczce
znajduje się jednak miejsce dla bardzo ważnej dla niego świecy z I Komunii Świętej. Ostatecznie hrabia zamieszkał w domu prowadzonym przez siostry zakonne we Freiburgu, gdzie
też zmarł 5 marca 1957 roku. Pochowany został na cmentarzu w Kofering koło Ratyzbony,
a na nagrobku zgodnie z jego życzeniem wyryty jest napis „Przyjaciel Cichego Lasu”.
Po wkroczeniu Armii Czerwonej do Kochcic pałac został ograbiony, jednak sam budynek
nie ucierpiał. Wkrótce po wojnie zaczęto organizować tu kolonie letnie dla dzieci. W latach
1950-63 w pałacu miał swoją siedzibę ośrodek szkolenia kadr rolniczych.
Od marca 1963 roku pod nazwą Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego rozpoczęło tu
swoją działalność sanatorium rehabilitacyjne. Pierwszym dyrektorem ośrodka był dr Henryk
Horzelski. Kuracjusze pod opieką wykwalifikowanego personelu medycznego i pomocniczego
mogli korzystać z licznych zabiegów fizykoterapeutycznych, kąpieli, gimnastyki leczniczej,
a także gier ruchowych. Po zmianach administracyjnych w 1975 roku w strukturach
Województwa Częstochowskiego placówka działała jako Wojewódzki Ośrodek
Rehabilitacji (WOR).
W połowie lat 80-tych przez dłuższy czas nie przyjmowano pacjentów. Przeprowadzono
wtedy gruntowny remont, połączony z malowaniem elewacji.
Dobra kondycja obiektu została doceniona w 1992 roku przyznaniem pierwszego miejsca
w kategorii rewaloryzacji zespołów pałacowo-parkowych przez Ministra Kultury i Sztuki.
W latach 90-tych zlikwidowano mieszczącą się w pałacu kotłownię węglową, a obiekt
przeszedł na ekologiczne ogrzewanie olejowe. Pomieszczenie dawnej kotłowni zaadoptowano
na basen rehabilitacyjny oddany do użytku w 1999 roku.
Najnowsza karta historii rozpoczęła się 1 marca 2005 roku, kiedy to decyzją Marszałka
Województwa Śląskiego ośrodek włączono w struktury Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
jako XI i XII Oddział Rehabilitacji.
Staraniem nowego gospodarza w pałacu przeprowadzono stopniową wymianę całej
stolarki okiennej i po części pokrycia dachu. Ośrodek wyposażany jest w najnowsze
urządzenia lecznicze i rehabilitacyjne. Prace modernizacyjne pokoi chorych i gabinetów
trwają do dziś.
Placówka zatrudnia obecnie około 100 pracowników i jednorazowo przyjmuje
120 pacjentów na 22 - dniowe turnusy. Pacjentów kwalifikują do rehabilitacji oddziały
w Piekarach Śląskich oraz inne szpitale i poradnie. Dodatkowo ambulatoryjnie prowadzi się
tu poradnię rehabilitacyjną dla średnio 140 pacjentów miesięcznie.
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W tym roku jedną z dróg, na której ukończono już roboty to ulica
Dąbrówki w Koszęcinie. Zakres remontu to ułożenie asfaltu na powierzchni
około 5000 tys. m2 . Ponadto wykonano także na tym odcinku ścinkę oraz
wzmocnienie poboczy, co umożliwia właściwe odprowadzenie wody z jezdni.
Remont ten pozwoli mieszkańcom na komfortowy dojazd do swoich posesji.
Poza tym przeprowadzono również remonty m.in. ulic: Wyszyńskiego,
św. Anny w Lublińcu oraz drogi łączącej Lubliniec z Kośmidrami. Wykonano
także prace polegające na odmuleniu rowów w pasie drogi powiatowej łączącej
miejscowości Kochanowice i Ostrów. Wycięto również krzaki z rowów drogi
pomiędzy miejscowościami Cieszowa, a Chwostek. Realizowana jest też
wymiana oznakowania pionowego, które zostało w okresie zimowym
uszkodzone lub zdewastowane. Prace w tym zakresie z roku na rok poprawiają
jakość oznakowania na tych drogach.
W kwietniu został także rozstrzygnięty przetarg na remont jednego
z mostów w gminie Ciasna, na który środki Powiat Lubliniecki uzyskał
z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.
(red.)

Wielkie dzieło Walentego Roździeńskiego
przypomniane w Kochcicach
Rok 2012 to rok szczególny dla
miłośników historii i literatury
Ziemi Lublinieckiej. 400 lat temu
wydana została bowiem pierwsza na
świecie książka o etosie ludzkiej
pracy napisana w języku narodowym
– polskim. Mowa o poemacie pt.
„Officina ferraria”, abo huta y
warstat z kuźniami szlachetnego
dzieła żelaznego” autorstwa wywodzącego się z miejscowości Brusiek
poety-kuźnika Walentego Roździeńskiego (1560-1622).
Z tej okazji znany lokalny historyk, a przede wszystkim pasjonat śląskiej
kultury i historii, Jan Myrcik – na zaproszenie Starosty Lublinieckiego –
wygłosił wykład pt. „Walenty Roździeński i Jego dzieło”. Wydarzenie to
miało miejsce 25 kwietnia br. w pałacu w Kochcicach, gdzie obecnie
mieszczą się oddziały rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii
Urazowej. W imieniu Starosty przybyłych gości powitał radny Rady
Powiatu Marek Wręczycki. Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem
pacjentów oraz okolicznych mieszkańców oraz stał się punktem wyjścia
do żywej dyskusji na temat Śląska i śląskości.
(DM)

Targi Techniki Motoryzacyjnej i Motor Show 2012
Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu mieli okazję wziąć udział
w Międzynarodowych Targach Techniki Motoryzacyjnej i Motor Show 2012.
W interaktywnej przestrzeni pokazowej „Żywy warsztat”, wychowankowie z bliska zobaczyli pracę w warsztacie i własnoręcznie wypróbowali najnowocześniejszy
sprzęt dostępny na rynku samochodowym. Zwiedzali ekspozycje: serwis Diesla,
wulkanizację, diagnostykę, blacharstwo i lakiernictwo. Na Warsztacie Renowacji
Zabytkowych Samochodów, przyjrzeli się procesowi ich naprawy na przykładzie
restaurowania zabytkowej „Warszawy”. Na przestrzeni pokazowej „Wzorcowa
Szkoła” zobaczyli ekspozycję nowoczesnych urządzeń diagnostycznych i technodydaktycznych do nauki zawodu, wzorcowe stanowiska podstaw elektroniki
i elektrotechniki oraz pojazdowych systemów sterowania. Mamy nadzieję, że
nowości, z którymi mieli okazję zetknąć się uczniowie kształcący się w zawodzie
mechanik pojazdów samochodowych w ZSZ w Lublińcu, staną się dla nich
inspiracją nie tylko do nauki, ale i codziennej pracy.
(red.)
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Ukończenie gimnazjum i co dalej?

K

ażdy Gimnazja-lista, którzy odwiedził Targi otrzymał bezpłatny
Informator na rok szkolny 2012/2013, mógł obejrzeć prezentacje
multimedialne promujące szkoły, jak również zapoznać się z
bogatą ofertą edukacyjną przygotowaną przez poszczególne placówki.
Z uwagi na reformę szkolnictwa, która wchodzi z dniem 1 września
do szkół ponadgimnazjalnych, rok 2012 jest rokiem szczególnym. Nie
będzie już naboru do I klasy V Liceum Profilowanego, jak również na
kierunki dwuletnie w zasadniczych szkołach zawodowych. W zamian
przygotowaliśmy szeroki wachlarz kierunków kształcenia. Gimnazjalista
może wybrać liceum ogólnokształcące, technikum lub zasadniczą szkołę
zawodową.

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza
42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 22
tel.: 34 351 14 33, tel. kom.: 782 992 645
www.mickiewicz.net.pl,
adres e-mail: lolubliniec@list.pl
Planowany nabór:
Nazwa i adres szkoły

I Liceum
Ogólnokształcące im.
Adama
Mickiewicza
ul. Sobieskiego22
42-700 Lubliniec

Przedmioty w zakresie
rozszerzonym od klasy I
Sugerowane przedmioty do
wyboru w zakresie
rozszerzonym od klasy II
(od 2 do 4 przedmiotów)
matematyka
fizyka, geografia, informatyka,
język obcy
język polski
historia, wiedza o społeczeństwie,
filozofia, język obcy
matematyka lub
język obcy
fizyka, biologia, chemia,
język łaciński
język polski
historia, wiedza o społeczeństwie,
język obcy, historia muzyki
język obcy
biologia, geografia, wiedza o
społeczeństwie, historia
język obcy

Rok szkolny 2012/2013
Planowana Liczba
Umowny symbol oddziału /klasy/,
liczba
miejsc
umowna nazwa klasy
oddziałów
kl. I

1

30

Ia,
matematyczno - informatyczna

1

30

Ic,
humanistyczna

1

30

Ib,
biologiczno - chemiczna

1

30

Ie,
dziennikarsko - artystyczna

1

30

If,
geograficzno - językowa

1

30

Id,
wojskowa służb państwowych
mundurowych

6

180

42-700 Lubliniec, ul. Piłsudskiego 8
tel./fax: 34 351 03 60
www.szkolaedytystein.pl
adres e-mail: dyrektor@szkolaedytystein.pl
Planowany nabór:

Planowany nabór:
Rok szkolny 2012/2013
Przedmioty w zakresie
Planowana
rozszerzonym od klasy I
liczba
Liczba Umowny symbol
Sugerowane przedmioty do
oddziałów miejsc oddziału / klasy
wyboru w zakresie rozszerzonym
kl. I
od klasy II (dwa do wyboru)
Język polski
1LO
1) język obcy lub wiedza
1
30
dziennikarsko –
o społeczeństwie
menadżerska
2) geografia lub historia
1

42-287 Lubsza, ul. Główna 91, tel./fax.: 34 357 94 37
www.naszelowpsarach.yoyo.pl; adres e-mail: lopsary@interia.pl
Planowany nabór:

Liceum
Ogólnokształcące
ul. Główna 91
42-287 Lubsza

Razem:

6

Rok szkolny 2012/2013
Planowana
Nazwa i adres szkoły Przedmioty w zakresie
liczba
Liczba
rozszerzonym
oddziałów
miejsc
kl. I
Liceum
Możesz wybrać dowolne przedmio ty
2
60
Ogólnokształcące
rozszerzone i stworzyć swój
im. Św. E. Stein
niepowtarzalny i wymarzony profil klasy,
ul. Piłsudskiego 8
niemożliwy w innych szkołach! Jesteśmy
42-700 Lubliniec
szkołą - alternatywą dla dużych i
przepełnionych klas, co pozwala nam
indywidualnie podejść do potrzeb i pasji
każdego ucznia.
BĘDZIESZ DLA NAS W CENTRUM UWAGI!!!
Razem:

2

Umowny symbol oddziału
/ klasy
I A matematyczno przyrodnicza

I B humanistyczno artystyczna

60

30

Liceum Ogólnokształcące w Psarach

Nazwa i adres
szkoły

Rok szkolny 2012/2013
Przedmioty w zakresie
Planowana
Umowny
Nazwa i adres
rozszerzonym od klasy I
liczba
Liczba
symbol
szkoły
Sugerowane przedmioty do
oddziałów miejsc
oddziału /
wyboru w zakresie rozszerzonym
kl. I
klasy
od klasy II (od 2 do 4)
III Liceum
1
30
1LO
j. angielski lub j. niemiecki
Ogólnokształcące 1) biologia lub chemia lub geografia,
medyczno ul. Grunwaldzka 48
socjalna
2) wiedza o społeczeństwie lub
42-700 Lubliniec
fizyka lub matematyka lub
historia
Razem:
1
30

Liceum Ogólnokształcące im. Św. Edyty Stein

42-700 Lubliniec
ul. ks. płk J. Szymały 3
tel. /fax: 34 351 14 31
www.zsot.lubliniec.pl
adres e-mail: zso-t@o2.pl

II Liceum
Ogólnokształcące
ul. Ks. Płk. J.
Szymały 3
42-700 Lubliniec
Razem:

42-700 Lubliniec
ul. Grunwaldzka 48
tel./fax.: 34 351 14 36
www.medyklubliniec.pl
adres e-mail: sekretariat@medyklubliniec.pl

w Zespole Szkół im. Św. E. Stein Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców

II Liceum Ogólnokształcące

Nazwa i adres
szkoły

III Liceum Ogólnokształcące

Planowany nabór:

matematyka,
geografia, wiedza o
społeczeństwie, historia
Razem:

Od września zaczyna funkcjonować na naszym terenie dodatkowo
jeszcze jedno III Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum nr 5
mieszczące się w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Medycznych.
Przygotowano również ciekawe kierunki w naszych technikach.
Oprócz dotychczasowych, cieszących się dużym zainteresowaniem,
uczeń może wybrać nowe proponowane zawody: technik spedytor
w Technikum nr 1, technik logistyk w Technikum nr 3, technik analityk
czy technik geodeta w nowo otwartym Technikum nr 5.
Bogatą ofertę przygotowała także Zasadnicza Szkoła Zawodowa
w Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu, która pozwala każdemu
uczniowi wybrać dowolny zawód, który chciałby w przyszłości
wykonywać.
Proces rekrutacji do lublinieckich szkół ponadgimnazjalnych
będzie prowadzony w oparciu o system elektronicznego naboru, który
sprawnie funkcjonuje na naszym terenie już od siedmiu lat.
Mamy nadzieję, że oferta szkół lublinieckich, spełni oczekiwania
gimnazjalistów i pozwoli im na zdobywanie wiedzy i umiejętności. Są to
szkoły bardzo dobre o czym świadczą zdawalność matur – najlepsza
w województwie śląskim oraz wysokie wyniki z egzaminów zawodowych.

Rok szkolny 2012/2013
Planowana
Przedmioty w zakresie
liczba
Liczba Umowny symbol
rozszerzonym
oddziałów miejsc oddziału / klasy
kl. I
biologia, chemia oraz j. angielski
1
25
Ia
lub j. niemiecki
(języki do wyboru przez ucznia).
matematyka, geografia oraz
1
25
Ib
j. angielski lub j. niemiecki
(języki do wyboru przez ucznia).
2
50

Technikum nr 1
42-700 Lubliniec,
ul.. Sobieskiego 22
tel.: 34 351 14 33, tel. kom.: 782 992 645
www.mickiewicz.net.pl,
adres e-mail: lolubliniec@list.pl
Planowany nabór:
Nazwa i adres szkoły

zawód

Technikum nr 1
ul. Sobieskiego 22
42-700 Lubliniec

technik ekonomista

Rok szkolny 2012/2013
Planowana Liczba
Umowny symbol oddziału
liczba
miejsc
/klasy/,
oddziałów
umowna nazwa klasy
kl. I
1
30
I AT

technik spedytor

1

30

2

60

Razem:

I BT

Ziemia

nr 4/2012

II etap projektu "Zwiedzamy
stolice Berlin - Warszawa"

Technikum nr 2
42-700 Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3
tel. /fax: 34 351 14 31
www.zsot.lubliniec.pl, adres e-mail: zso-t@o2.pl
Planowany nabór:
Nazwa i adres
szkoły
Technikum nr 2
ul. Ks. Płk. J.
Szymały 3
42-700 Lubliniec

Zawód
technik informatyk
technik budownictwa
technik hotelarstwa
technik mechanik

Razem:

Rok szkolny 2012/2013
Planowana
Liczba
liczba
miejsc
oddziałów kl. I
1
30
1
30
1
30
1
30
4
120

Umowny symbol
oddziału / klasy
1TI
1 TB
1 HT
1 TM

Technikum nr 3
42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 10
tel. /fax: 34 351 14 32
www.zsz.lubliniec.pl, adres e-mail: zsz@zszlubliniec.pl
Planowany nabór:
Rok szkolny 2012/2013
Nazwa i adres
szkoły
Technikum nr 3
ul. Klonowa 10
42-700 Lubliniec
Razem:

Zawód

Planowana liczba
oddziałów kl. I

Liczba
miejsc

1

30

1

30

technik logistyk

Umowny symbol
oddziału / klasy
T1g

Technikum Specjalne nr 4 dla niesłyszących i słabosłyszących
42-700 Lubliniec, ul. P. Stalmacha 90
tel.: 34 356 32 41, 34 356 32 42; tel./fax.: 34 356 33 66
www.lubliniec.idn.org.pl, adres e-mail: soswdlanis@gmail.com
Planowany nabór:
Rok szkolny 2012/2013
Planowana
Nazwa i adres szkoły
Liczba Umowny symbol
Zawód
liczba
miejsc oddziału / klasy
oddziałów kl. I
Technikum
1
8
1 bt
technik technologii odzieży
Specjalne nr 4
ul. P. Stalmacha 90 technik żywienia i usług
1
8
1 kt
gastronomicznych
42-700 Lubliniec
Razem:

2

U

czniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu
w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży, zaprosili do stolicy
swoich rówieśników i ich opiekunów z partnerskiej szkoły w Rheinfelden,
wcześniej podobne spotkanie "zaprzyjaźnionych" szkół miało miejsce w Berlinie.
Przygoda z Warszawą rozpoczęła się 23 kwietnia 2012 r. Każdy dzień okazał się
szczególny i wyjątkowy, każdy dzień obfitował w nowe, cenne i z pewnością
niezapomniane wrażenia. Doskonale opracowany i przygotowany przez germanistkę ZSZ Martę Opalską program usatysfakcjonował tak polską, jak i niemiecką
grupę. Gospodarze oraz zaproszeni goście mieli możliwość zwiedzenia Sejmu RP,
Muzeum Techniki, Planetarium, a także - co okazało się nie lada gratką, Telewizji
Polskiej, gdzie przewodnik Michał Fajkowski w magiczny sposób wprowadził
wszystkich w arkana najbardziej popularnych programów telewizyjnych oraz
przybliżył postępujące przez dekady zmiany w TVP. Ogromne wrażenie na
młodzieży i opiekunach zrobiło Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzięki
precyzyjnym informacjom zawartym w audio przewodnikach niemieccy goście jak się później okazało, poznali jedną z najsmutniejszych i najtragiczniejszych kart
wojennej historii Polski - dla wszystkich razem i każdego z osobna były to chwile
wyciszenia i głębokiej refleksji. Uwieńczenie pobytu w stolicy, to zwiedzanie
i podziwianie pałacu i parku w Wilanowie, tym bardziej przyjemne, że dopisywała
piękna, słoneczna pogoda. Pobyt w Warszawie uatrakcyjniały dodatkowo spacery
z przewodnikiem po Alejach Ujazdowskich , Starym Mieście, uczniowie mogli
zobaczyć Stadion Narodowy, Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego czy Pałac
Kultury. Nie zabrakło też codziennych zajęć integracyjnych, a punktem
kulminacyjnym było pożegnalne przyjęcie zorganizowane przez grupę polską dla
odchodzącego na emeryturę Heinza Thomanna - nauczyciela Gewerbeschule
w Rheinfelden, inicjatora i dotychczasowego organizatora międzynarodowych
spotkań.
....Jak mawia przysłowie - wszystko co dobre kiedyś się kończy - również nasza
wspaniała przygoda ze stolicą i niemieckimi gośćmi dobiegła końca i 28 kwietnia
2012r. po serdecznych pożegnaniach, wymianach adresów i numerów telefonów
wszyscy rozjechali się w swoje strony z nadzieją na ponowne spotkanie. Dyrektorzy
szkół Jolanta Kardas oraz Jürgen Maulbetsch przyznali , że projekt "zwiedzamy
stolice" okazał się strzałem w dziesiątkę , a zdobyta w czasie takich wyjazdów wiedza
jeszcze niejednokrotnie może okazać się przydatna w codziennym życiu młodych
ludzi.
(red.)
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Technikum nr 5
42-700 Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48
tel./fax.: 34 351 14 36
www.medyklubliniec.pl, adres e-mail: sekretariat@medyklubliniec.pl
Planowany nabór:
Nazwa i adres
szkoły

Zawód

Technikum nr 5,
technik analityk
ul. Grunwaldzka 48
technik geodeta
42-700 Lubliniec
Razem:

Rok szkolny 2012/2013
Planowana
Liczba Umowny symbol
liczba oddziałów
miejsc oddziału / klasy
kl. I
1
30
1 AT
1

30

2

60

1 BT

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 1
dla niesłyszących i słabosłyszących upośledzonych umysłowo oraz ze sprzężeniami
42-700 Lubliniec, ul. P. Stalmacha 90, tel.: 34 356 32 41, 34 356 32 42; tel./fax.: 34 356 33 66
www.lubliniec.idn.org.pl, adres e-mail: soswdlanis@gmail.com
Planowany nabór:
Rok szkolny 2012/2013

Nazwa i adres szkoły

Zasadnicza Szkoła
Zawodowa Specjalna
nr 1
ul. P. Stalmacha 90
42-700 Lubliniec

Zawód

Planowana
liczba
oddziałów kl. I

Liczba
miejsc

1

8

1 kn

1

8

1 bn

1

16

1 hs

1

16

1 cs

4

48

kucharz (dla uczniów niesłyszących
i słabosłyszących)
krawiec (dla uczniów niesłyszących
i słabosłyszących)
pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
(dla uczniów słyszących)
oddział wielozawodowy
(dla uczniów słyszących)

Razem:

Umowny symbol
oddziału / klasy

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2
42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 10
tel. /fax: 34 351 14 32
www.zsz.lubliniec.pl, adres e-mail: zsz@zszlubliniec.pl
Planowany nabór:
Nazwa i adres
szkoły
Zasadnicza Szkoła
Zawodowa Nr 2
ul. Klonowa 10
42-700 Lubliniec
Razem:

Rok szkolny 2012/2013
Planowana
liczba
Zawód
oddziałów
kl. I
mechanik pojazdów samochodowych
1
sprzedawca / kucharz
1
elektryk – stolarz
1
piekarz – cukiernik
1
oddział wielozawodowy
1
5

Ziemia
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Liczba
miejsc
30
30
30
30
30
150

Umowny
symbol
oddziału /
klasy
1 mps
1k / sp
1 st / el
1 pc
1 wz

Ogólnopolski sukces uczennic

O

d szeregu lat lubliniecka Państwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia im. Janiny Garści znajduje się na 25 miejscu
w rankingu szkół muzycznych, których jest w Polsce 320.
Jest to zasługą doskonałej kadry pedagogicznej.
Co dwa lata uczniowie szkół muzycznych w całej Polsce poddawani są
sprawdzianowi swoich umiejętności instrumentalnych i teoretycznych,
poprzez etapowe przesłuchania w różnych kategoriach i testy z wiedzy
ogólnomuzycznej i kształcenia słuchu.
W Chorzowie odbyły się Makroregionalne Przesłuchania Zespołów
Kameralnych, w których wziął udział zespół przygotowany przez
Monikę Szweda i Lidię Plich - Kaczmarek, w składzie: Magdalena
Brewka - skrzypce, Magdalena Żaczek – skrzypce oraz Małgorzata Bąk
– fortepian. Zespół zakwalifikował się do Ogólnopolskich
Przesłuchań Zespołów Kameralnych w Warszawie, gdzie rywalizował z 58 zespołami z całej Polski
i zdobył wyróżnienie.
Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów artystycznych
uczniom i nauczycielom.
(red.)

7

XVI Powiatowy Festiwal Piosenki
Religijnej Dla Przedszkolaków

O

d 10 lat Zespół Szkół im. św. E. Stein Katolickiego Stowarzyszenia
Wychowawców w Lublińcu jest głównym organizatorem, będącego
kontynuacją organizowanego przez Radio Fiat w Częstochowie,
Festiwalu Piosenki Religijnej dla Przedszkolaków.
W wokalnych zmaganiach wzięło udział 30 dzieci z 19 placówek
przedszkolnych powiatu lublinieckiego. Wśród zaproszonych gości, obok
młodych wykonawców, ich opiekunów i rodziców, znaleźli się m.in. starosta
Joachim Smyła, wicestarosta Tadeusz Konina, sekretarz powiatu – Danuta
Lampka, wiceburmistrz Lublińca - Anna Jonczyk- Drzymała i proboszcz
Parafii pw. św. St. Koski O. Oblatów – ks. Waldemar Janecki
Każde dziecko prezentowało jedną piosenkę o tematyce religijnej.
Publiczność nie tylko nagradzała ich gromkimi brawami, ale towarzyszyła
wykonawcom wyklaskując rytmy. Festiwal umiliły występy uczniów Zespołu
Szkół pod kierownictwem Agaty Kowalskiej. Jury w składzie: Maria Domagała
- dyrektor Szkoły Muzycznej, Maria Gałeczka - nauczyciel Szkoły Muzycznej
oraz Krzysztof Gembała – nauczyciel muzyki w Zespole Szkół im. św. E. Stein
KSW, wyróżniło 10 dzieci.
Wyróżnienia otrzymali:
Magdalena Dandyk – Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 3 w Lublińcu –
opiekun: Renata Chodzyńska, Julia Telma – Miejskie Przedszkole nr 4
w Lublińcu – opiekun: Maria Glenc, .Victoria Chyra – Miejskie Przedszkole nr
6 w Lublińcu – opiekun: Bernadeta Cetnerowska, Kinga Orłowska – Miejskie
Przedszkole nr 6 w Lublińcu – opiekun: Bernadeta Cetnerowska, Alicja Gajda
– Przedszkole im. Św. E. Stein KSW w Lublińcu – opiekun: Agata Kowalska,
Zuzanna Janus – Przedszkole Psary – opiekun: Bożena Zok, Michalina
Pietrzak – Przedszkole im. K. Puchatka
w Sadowie, Klaudia Jelonek – Przedszkole w Sierakowie Śląskim – opiekun:
Barbara Respondek, Julia Mura –
Przedszkole w Sierakowie Śląskim –
opiekun: Anna Bodzioch, Weronika
Kruz – Przedszkole w Woźnikach –
opiekun: Filomena Siodak.

www.niniwa.com

Burmistrz Miasta Lublińca
Edward Maniura

Proboszcz
o. Waldemar Janecki OMI

Starosta Lubliniecki
Joachim Smyła

zapraszają na

Rodzinny Festyn
"U OBLAT"
w parafii pw. św. Stanisława Kostki w Lublińcu

17 czerwca 2012
14:30 - Msza Święta
15:30 - Otwarcie Festynu
16:00 - Bajka „O kaktusie” w wykonaniu dzieci
z Zespołu Szkół im. św. E.Stein
17:00 - Inscenizacja prowadzona przez osadzone
w Zakładzie Karnym w Lublińcu
18:00 - Bajka „Czerwony Kapturek” w wykonaniu
duszpasterzy i gości

20:00 - koncert Alicji Majewskiej

Inne atrakcje:
- występ klaunów: Rico i Ruphert
- losowanie pielgrzymki do Grecji
- loteria prowadzona przez Caritas
- zwiedzanie wozu bojowego Powiatowej Straży Pożarnej
i Policji,
- pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
z udziałem karetki pogotowia
- pokaz z udziałem specjalistycznego sprzętu wojskowego
w wykonaniu komandosów z Jednostki Wojskowej 4104
w Lublińcu
- bufet prowadzony przez Oazę Rodzin
- prezentacja twórczości uczestników Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Lublińcu

Pomagamy Dzieciom

W

Koszęcinie, 24 kwietnia 2012 r., odbyło się
przekazanie przez reprezentanta Fundacji
EKO Wtórpol Dzieciom Niepełnosprawnym
symbolicznego czeku o wartości 10 tysięcy złotych.
Obdarowany to Paweł Brol – 6-letni chłopiec z dystrofią
mięśniową. Fundacja za wspomniane środki zakupiła sprzęt
rehabilitacyjny i opłaciła serię zabiegów.
Prezesem i założycielem Fundacji Eko Wtórpol Dzieciom Niepełnosprawnym jest właściciel skarżyskiej firmy Wtórpol, zajmującej się zbiórką
i przetwarzaniem odzieży używanej, oraz produkcją pojemników na odzież,
które spotkać można w większości polskich miast. Ilość środków finansowych
na koncie Fundacji zależy od ilości kilogramów odzieży używanej
znajdujących się w pojemnikach. Odzwierciedla to hasło Fundacji „Od Was
dla Was”. Każdy pozyskany kilogram to 1 grosz przekazany na konto
Fundacji. Istotne jest więc, by mieszkańcy zbędną odzież przekazywali do
pojemników na odzież, zamiast wrzucać ją do kontenerów na odpady
niesegregowane, skąd docelowo trafia na wysypiska śmieci. Zebrana odzież
dostarczana jest do siedziby firmy, gdzie jest w 100% poddawana recyklingowi.
Fundacja prowadzi już rozmowy z rodzicami kolejnych dzieci, które
potrzebują wsparcia finansowego lub rzeczowego. Zachęcamy zatem do
wrzucania zbędnej odzieży do pojemników Wtórpolu. Dzięki temu przyczyniają się Państwo bezpośrednio do wspierania rozwoju i spełniania
dziecięcych marzeń.
(red.)
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