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Rozpoczęły się prace remontowe
przy przebudowie drogi powiatowej nr 2350 S – ulicy św. Anny w Lublińcu. Podczas realizacji pierwszego etapu zamknięty
został odcinek od ulicy Lisowickiej do skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego (planowany termin
realizacji – od 5 do 30 czerwca).
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Podczas tegorocznych wakacji czeka nas szósta odsłona projektu społecznego „Nasz Powiat – Nasze Pasje” zainicjowanego przez przewodniczącą Komisji Edukacji Rady Powiatu
w Lublińcu – Anitę Naczyńską. Idea projektu jest bardzo prosta – różne firmy, organizacje, stowarzyszenia, czy też osoby
prywatne, poświęcają swój wolny czas i proponują bezpłatne zajęcia promujące swoje pasje oraz przedmiot działania.

więcej na str. 3

więcej na str. 4-5

Fryzury w rytmie flamenco

Święto rodzin zastępczych

Konkurs Fryzjerski o Puchar Starosty Lublinieckiego organizowany
w Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu wpisał się na stałe w tradycję szkoły. Tematem tegorocznej XI edycji było „W rytmie flamenco”.

W niedzielę 4 czerwca odbył się VII Festyn Rodzinny „U Oblat” połączony z Powiatowym Dniem Rodzicielstwa Zastępczego.

więcej na str. 6

więcej na str. 8

Uroczyste podpisanie umowy o współprowadzeniu Zespołu „Śląsk”

17 maja w Koszęcinie, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński oraz przedstawiciele władz regionu: Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa i Członek Zarządu Henryk Mercik, podpisali umowę o współprowadzeniu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

więcej na str. 2
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„Naczelnik ratujący życie”

Artykuł śląskiej policjantki sierż. szt. Magdaleny Wiśniewskiej
z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji
w Katowicach pt. „Naczelnik ratujący życie” został
wyróżniony przez „Komunikator 997” – elektroniczny
dodatek do miesięcznika „Policja 997” i nagrodzony
„Złotym laurem” za najlepszy artykuł.

Uroczyste podpisanie umowy
o współprowadzeniu Zespołu „Śląsk”
17 maja w Koszęcinie, Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego prof. Piotr Gliński oraz przedstawiciele władz
regionu: Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech
Saługa i Członek Zarządu Henryk Mercik, podpisali umowę
o współprowadzeniu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.
Na mocy dokumentu, Ministerstwo Kultury będzie przekazywało na działalność statutową
Zespołu 5 mln dotacji, a Urząd
Marszałkowski Województwa
Śląskiego 17 mln. Umowa obowiązuje do 31 grudnia 2019 roku.
Minister Kultury rozpoczął
wizytę w siedzibie Zespołu
„Śląsk” od zwiedzania zrewitalizowanego zespołu pałacowo –
parkowego w Koszęcinie. Zapoznał się z obiektem oraz zakresem zakończonych w 2014 roku
prac remontowych. W Sali Zielonej koszęcińskiego pałacu,
Minister Kultury i Dziedzictwa
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Narodowego prof. Piotr Gliński, Marszałek Województwa
Śląskiego Wojciech Saługa oraz
Henryk Mercik Członek Zarządu Województwa Śląskiego złożyli podpisy pod umową, która
na okres najbliższych 3 lat reguluje zasady współprowadzenia
Zespołu „Śląsk” jako wspólnej
instytucji kultury. Uroczystości towarzyszyli: Wiceminister
Sprawiedliwości Michał Wójcik,
Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego Stanisław Gmitruk, Dyrektor Zespołu „Śląsk” Zbigniew Cierniak,

parlamentarzyści regionu śląskiego, przedstawiciele władz
samorządowych oraz media.
Jak podkreślił Minister Piotr
Gliński, Zespół „Śląsk” znalazł
się na liście 10 instytucji kultury w całej Polsce, które Ministerstwo postanowiło współprowadzić wraz z samorządami.
Zaznaczył, że wybierając Zespół
„Śląsk” dokonywano jego oceny pod względem wysokiego poziomu artystycznego, wagi dla
polskiej kultury oraz roli jaką
pełni w perspektywie regionalnej i ogólnopolskiej.
Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa wspomniał, że uroczystość podpisania
umowy to finalizacja wielu lat
starań o współprowadzenie Zespołu „Śląsk” z Ministerstwem.
„Trzeba jednak przede wszystkim docenić trud kilku pokoleń
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artystów. Im zawdzięczamy to,
że dziś Zespół tak wspaniale się
prezentuje i został za to doceniony w Warszawie”.
Dyrektor Zespołu „Śląsk” Zbigniew Cierniak podkreślił z kolei,
że: „To wielki dzień dla Zespołu, historyczny moment i wzruszenie wśród artystów i pracowników Zespołu jest ogromne.
22 mln złotych to środki, które
pozwolą na spokojne projektowanie działalności i rozwoju instytucji – dodał – Misję ambasadora polskiej kultury będziemy wypełniać treścią najpiękniej
jak to możliwe”.
Uroczystość wzbogacił krótki
koncert chóru, baletu i orkiestry
Zespołu „Śląsk”, który odbył się
w Sali Widowiskowej Pawilonu
im. Elwiry Kamińskiej.
Materiały prasowe
Zespołu „Śląsk”

Jubileusz kapłaństwa
ks. Franciszka Baliona

Ksiądz proboszcz parafii w Rusinowicach – Franciszek Balion, 4 czerwca, obchodził
jubileusz 45-lecia kapłaństwa i 70 lat życia. Z tej okazji w kościele parafialnym pw.
Znalezienia Krzyża św. w Rusinowicach została odprawiona dziękczynna msza św.,
której przewodniczył ks. bp Jan Kopiec – ordynariusz diecezji gliwickiej, w obecności
ks. bp seniora Jana Wieczorka, Ojców Paulinów z Jasnej Góry w asyście 30 księży.
W uroczystości uczestniczyli
również przedstawiciele władz
samorządowych: wicestarosta
lubliniecki – Tadeusz Konina
oraz wójt gminy Koszęcin – Zbigniew Seniów, którzy po zakończonej mszy św. razem z przedstawicielami grup parafialnych
i ośrodkowej Rodziny Niepełnosprawnych złożyli czcigodnemu
Jubilatowi serdeczne życzenia
i podziękowania.
– Drogi Księże Franciszku! Pielgrzymujesz na tej drodze kapłańskiego powołania już od 45 lat.
I w tym przestrzennym pielgrzymowaniu, Bóg w swojej niezmierzonej mądrości, skierował Cię
w 1991 roku do Rusinowic, tego
szczególnego miejsca, w którym
prowadziłeś wspólnotę parafialną na najważniejszej drodze życia
każdego człowieka. Uczyłeś Nas,
że słowa Boga dają życie, powołują do istnienia, wskazują drogę,
rozgrzewają serca zniechęconych
i zagubionych, wlewają w nie nową nadzieję. Twoje kapłaństwo
na zawsze pozostanie dla Nas darem i tajemnicą. Jest jeszcze drugi
wymiar Twojej posługi w Rusinowicach. Mówiąc o nim pozwolimy
sobie przywołać w pamięci wigilie
w Ośrodku, podczas których Dzieci wraz z Rodzicami w najpiękniejszy sposób, przedstawiały Tajemnicę Narodzenia. Zawsze odczuwaliśmy wtedy, że Niebo dotyka

w tym miejscu ziemi. Niech nam
będzie wolno życzyć Ci nieustannej inspiracji, która wykracza poza to, co postrzegają zmysły. Życzymy Ci żeby Twoje kapłaństwo
do samego końca, w głębi Twojej
duszy, nadawało sens każdej chwili
życia i łączyło się z nieuchwytnym
doznaniem piękna, które jak pisał
Norwid „… jest kształtem Miłości” – mówił wicestarosta Tadeusz Konina.
Ks. Franciszek Balion urodził
się 04 czerwca 1947 r. w Chełmie
Śl. Święcenia kapłańskie przyjął
z rąk ks. bp. Herberta Bednorza
30 marca 1972 r. w Katedrze Katowickiej. 29 kwietnia 1991 r. został ustanowiony proboszczem
w Rusinowicach, gdzie jednocześnie prowadził przez trzy lata budowę Ośrodka Rehabilitacyjno
‑Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej pw. św.
Rafała Archanioła. Po zakończeniu budowy w 1994 r. został
mianowany dyrektorem tej placówki i pełni tę funkcję do dnia
dzisiejszego. Cały swój czas pracy w Ośrodku ks. Franciszek poświęca trosce o osoby niepełnosprawne, ich rehabilitację, potrzeby duchowe, przygotowania
do przyjęcia sakramentów świętych. Troszcząc się o niepełnosprawnych pacjentów i ich rodziców tworzy atmosferę wielkiej
ośrodkowej rodziny, która bardzo
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chętnie do Rusinowic powraca.
Prowadzenie zakładu leczniczego, jakim jest Ośrodek wymagało
także od ks. Franciszka ciągłego
dbania o przeprowadzanie modernizacji, remontów, poprawiania organizacji tak, aby sprostać
wszystkim wymogom stawianym przez przepisy, podnosząc
tym samym standardy leczenia
małych niepełnosprawnych pacjentów.
Ks. Franciszek jako dyrektor
i proboszcz parafii był inicjatorem i organizatorem wielu cyklicznych imprez w Ośrodku,
które integrowały niepełnosprawnych z parafią i środowiskiem lokalnym, m.in. festynów,
spartakiad powiatowych, wigilii
ośrodkowych oraz licznych koncertów wielu wspaniałych artystów. Za wybitne zasługi dla
powiatu lublinieckiego w dziedzinie kultury, oświaty i nauki

otrzymał 8 czerwca 2013 r. tytuł
„Zasłużony dla Powiatu Lublinieckiego”. W tym samym roku
otrzymał od Zarządu Gminy Koszęcin wyróżnienie za współpracę w promocji Gminy Koszęcin.
16 stycznia 2010 r. został przyjęty do Konfraterni Zakonu Paulinów na Jasnej Górze za inicjatywę cyklicznych pielgrzymek
niepełnosprawnych na Jasną
Górę i rozwijanie kultu maryjnego. Od 1993 r. ks. Franciszek
jest prałatem, jako proboszcz parafii w Rusinowicach przez długie lata był dziekanem dekanatu sadowskiego, do dzisiaj zasiada w Radzie Kapłańskiej diecezji
gliwickiej.
A jakim kapłanem jest ks.
Franciszek Balion? Serdecznym,
ciepłym, gościnnym, zatroskanym, radosnym, pełnym pokoju i pogody ducha, wspierającym
i niosącym nadzieję. 
(KA)

Przebudowa
ul. św. Anny
Rozpoczęły się prace
remontowe przy przebudowie
drogi powiatowej nr 2350 S
– ulicy św. Anny w Lublińcu.
Podczas realizacji pierwszego
etapu zamknięty został odcinek
od ulicy Lisowickiej do skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego (planowany termin realizacji – od 5 do 30 czerwca). Skrzyżowanie ulicy św. Anny z ulicą
Wyszyńskiego będzie jednak
przejezdne, ponieważ remont

przeprowadzony będzie metodą połówkową. Realizacja drugiego etapu zadania związana
będzie z wyłączeniem z ruchu
odcinka od ulicy Wyszyńskiego
do ronda ks. J. Popiełuszki (planowany termin realizacji – od 3
lipca do 5 sierpnia). W ostatnim
etapie prac zamknięte dla ruchu będzie skrzyżowanie ulicy
Oświęcimskiej, Mickiewicza oraz
św. Anny (od ronda ks. J. Popiełuszki). Realizacja tego etapu zaplanowana jest od 17 lipca do 15
sierpnia.
(DP)
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Nasz Powiat – Nasze Pas
Podczas tegorocznych wakacji czeka nas szósta odsłona projektu społecznego „Nasz Powiat – Nasze Pasje”
zainicjowanego przez przewodniczącą Komisji Edukacji Rady Powiatu w Lublińcu – Anitę Naczyńską.
Idea projektu jest bardzo prosta – różne firmy, organizacje,
stowarzyszenia, czy też osoby prywatne, poświęcają swój
wolny czas i proponują bezpłatne zajęcia promujące swoje pasje oraz przedmiot działania. Przygotowana przez nie
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oferta dotyczyć będzie organizacji bezpłatnych zajęć sportowo
‑rekreacyjnych, edukacyjnych,
konsultacji medycznych, wizyt
w salonach fryzjerskich, porad
dietetyków, trenerów personalnych, zajęć muzycznych, prelekcji, wizyt w muzeum czy też

zajęć dla seniorów.
– Sześć lat temu, rozpoczynając projekt nie spodziewałam
się, że nabierze on takiego rozmachu, a grono jego organizatorów i uczestników powiększy
się i obejmie swym oddziaływaniem blisko 2.000 osób z całego
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Powiatu Lublinieckiego. Na początku trudno było przekonać ludzi, że projekt się uda, że warto w nim wziąć udział i zawierzyć
w jego przesłanie. W dzisiejszych
czasach często słyszę „nie ma nic
za darmo” a w naszym projekcie
właśnie to jest sednem działania,

sje Lato 2017
bezinteresowne dzielenie się swymi zainteresowaniami i wiedzą.
Działanie na rzecz innych ludzi,
nie tylko nas uszlachetnia ale
powoduje, że łatwiej innym zrozumieć naszą pracę i pasję. Zawsze jestem otwarta na nowe podmioty, które chcą przyłączyć się
do naszego projektu i zaoferować
coś ciekawego dla mieszkańców.

Projekt w chwili obecnej jest bardzo popularny w całym powiecie,
a udział w nim jest swojego rodzaju nobilitacją, dlatego też z każdym nowym uczestnikiem projektu staram się zawsze rozmawiać
i uczulać, by oferowane przez niego zajęcia były realną wartością
dla mieszkańców, a nie tylko wiązały się z chęcią zareklamowania
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swojej działalności – mówiła Anita Naczyńska, pomysłodawczyni
projektu. Warto podkreślić, że
od samego początku patronat
nad projektem objął starosta Joachim Smyła, walnie przyczyniając się do jego rozwoju. Oczywiście projekt nie mógłby istnieć
bez organizacji, które przeprowadzają zajęcia. Co roku jest ich

więcej, ale na szczególne podziękowania zasługują: STB Energia
Lubliniec – Sonia Wachowska,
Akademia Sztuk Walki – Marcin Makowski, X‑Kinetic – Jacek Ruranski, którzy od samego
początku wspierają nas swym
udziałem w projekcie. Zapraszamy do udziału!
Aneta Konieczny
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EDUKACJA W POWIECIE

Terapie w Specjalnym Ośrodku Szkolno
‑Wychowawczym im. K. Mańki w Lublińcu
W Ośrodku dbamy o wszechstronny rozwój wychowanków.
Oddziaływania dydaktyczne wzmacniamy specjalistycznymi
stymulacjami terapeutycznymi. Staramy się też stale
wzbogacać nasz wachlarz oddziaływań poprzez wprowadzanie
nowych form i metod pracy dydaktyczno‑terapeutycznej.
Dlatego od nowego roku szkolnego 2017/18, dzięki wsparciu
Starostwa Powiatowego, będzie
utworzony dodatkowy etat terapeuty. W ramach swojej pracy będzie prowadził między innymi:
Terapię Integracji Sensorycznej,
Terapię Snoezelen, Terapię Metodą Tomatisa, EEG Biofeedback,

oraz Specjalistyczną Terapię Logopedyczną, a także nowe, ciekawe, kolorowe i pachnące zajęcia plastyki sensorycznej – Sensoplastyka®.
Sensoplastyka wpływa na stymulację wszystkich zmysłów:
węchu, wzroku, dotyku, słuchu i smaku. To mnogość faktur oraz cała paleta ekologicznych barw. Edukacja plastyczna od pierwszych chwil w życiu
wpływa na optymalny rozwój całego organizmu. Stymulując receptory wpływamy na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im
jest ich więcej, tym „łatwiej” nam
się myśli, tym sprawniej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle zarówno

małego dziecka, jak i osób dorosłych. Dzięki kolorowej stymulacji wspieramy rozwój zmysłów,
dbamy o usprawnienie ruchowe, wpływamy na rozwój mowy,
wspieramy rozwój poznawczy.
Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach Sensoplastyka® to uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej, możliwość rozwijania kreatywności poprzez
oddziaływanie na zmysły dotyku, słuchu, wzroku. Czerpanie satysfakcji z kreatywnego działania,
doświadczanie sukcesów w realizacji swoich pomysłów.
Jak ważna jest umiejętność odbioru i przetwarzania informacji
płynących do naszego mózgu ze
wszystkich zmysłów, możemy się
przekonać obserwując objawy zaburzeń z zakresu integracji sensorycznej. To właśnie dzięki temu
procesowi nasze napięcie mięśniowe jest prawidłowe, potrafimy skoordynować ruchy, nauczyć
się nowych dyscyplin sportowych,

a będąc w głośnym miejscu skupić się na przykład na pisaniu,
a nie zatykaniu uszu, by odciąć
się od hałasu.
Integracja sensoryczna jest procesem, który organizuje wrażenia
płynące ze zmysłów wzroku, słuchu, węchu, smaku, dotyku i równowagi w taki sposób by mogły
być użyte do celowego działania.
Dzieci z zaburzeniami tych
procesów mają często problemy
z uczeniem się, relacjami z rówieśnikami, wykonywaniem precyzyjnych ruchów, czy utrzymaniem równowagi.
Podczas terapii dziecko nie ćwiczy konkretnych umiejętności,
lecz poprawiając integrację sensoryczną, wzmacnia procesy nerwowe, leżące u podstaw tych umiejętności. A umiejętności te pojawiają się w sposób naturalny
jako konsekwencja poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Głównym zadaniem tej terapii jest dostarczenie

Fryzury w rytmie flamenco

Konkurs Fryzjerski o Puchar Starosty Lublinieckiego organizowany w Zespole Szkół Zawodowych
w Lublińcu wpisał się na stałe w tradycję szkoły. Przez kilka lat motywem przewodnim były
fryzury karnawałowe. W roku ubiegłym królowały „Gwiazdy na czerwonym dywanie”. Tematem
tegorocznej XI edycji było „W rytmie flamenco” – mówi Jolanta Kardas dyrektor ZSZ w Lublińcu.
Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów. W 2017 r.
wzięło w nim udział 32 uczniów z:
Zespołu Szkół Przemysłu, Mody
i Reklamy w Częstochowie, Zespół
Szkół Zawodowych nr 2 w Kłobucku
oraz z Zespołu Szkół Zawodowych
z Lublińca. Dla wielu uczestników
to nie tylko rywalizacja, ale przede
wszystkim sprawdzian umiejętności praktycznych – dodaje.
Do udziału w pracach komisji konkursowej zostali zaproszeni mistrzowie fryzjerstwa:
Anna Kołtuńska, Anna Niedurny,
Małgorzata Wieczorek oraz Adam
Sznober. Na wykonanie zadania
zgodnie z tematyką konkursu
uczniowie mieli 60 minut. Modelki zaprezentowały się w specjalnie przygotowanych na tę
okazję czerwonych falbaniastych
sukniach, a fryzury zachwycały wyglądem i pomysłowością.
Zwycięzcą XI edycji Konkursu
Fryzjerskiego o Puchar Starosty
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Lublinieckiego „W rytmie flamenco” jednogłośną decyzją jury, został uczeń Zespołu Szkół
Zawodowych w Lublińcu Marcel
Ligus. Laureat otrzymał Puchar
Starosty Lublinieckiego, telewizor, taboret fox rodeo ufundowany przez Studio Fryzur Ann Hair
Anna Kołtuńska, zestaw książek
ufundowanych przez Zuzannę
Sumirską Wydawnictwo SUZI
oraz voucher Mary Kay ufundowany przez Magdalenę Janusz
Zdobywczynią 2 miejsca została Aleksandra Praska również
z Zespołu Szkół Zawodowych
w Lublińcu. Nagrodą za zdobycie
2 miejsca był tablet ufundowany
przez Powiatowy Cech Rzemiosł
i Przedsiębiorczości w Lublińcu,
trymer Firmy Moser ufundowany
przez Studio Fryzur Ann Hair Anna Kołtuńska oraz voucher Mary Kay ufundowany przez Magdalenę Janusz.
3 m iejs ce p o w ę d r o w a ł o

do Justyny Kurzacz z Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kłobucku. Zdobywczyni 3 miejsca
otrzymała suszarkę Valera Professional ufundowana przez Studio Fryzur Ann Hair Anna Kołtuńska oraz voucher Mary Kay.
Dodatkowo jury postanowiło wyróżnić Patrycję Pietruchę
z ZSZ w Lublińcu. Osoba wyróżniona otrzymała lokówkę firmy
Moser ufundowaną przez Studio Fryzur Ann Hair Anna Kołtuńska oraz voucher Mary Kay.
Wyróżnienia przyznała również
Zuzanna Sumirska. Powędrowały one do Natalii Zapały oraz Moniki Płaszczymąki.
Warto podkreślić, że wszyscy
laureaci konkursu otrzymali upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu,
kosmetyki firmy Oriflame oraz
zestaw y do pielęgnacji włosów ufundowane przez Markę
KEMON o wartości 160 złotych.
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Wszyscy zaproszeni goście
byli pod wielkim wrażeniem nie
tylko umiejętności fryzjerskich
młodych adeptów tego zawodu,
ale również występów tanecznych młodych mistrzów: Amandy Skotlarczyk i Michała Schultza,
uczniów Akademii Tańca A+S
w Częstochowie.
Tegoroczna edycja konkursu
już za nami, na kolejną będziemy czekać następny rok. Mamy
nadzieję, że również zaskoczy
nas pomysłowością młodych fryzjerów. Było pięknie, elegancko i wzruszająco. To wydarzenie
jedyne w swoim rodzaju – podsumowuje jedna z uczestniczek
konkursu.
Jolanta Skubala

EDUKACJA W POWIECIE
kontrolowanej ilości bodźców
sensorycznych poprzez różnorodne ćwiczenia.
Gdy zbyt dużo bodźców wprowadza chaos, można odciąć się
od nich, zanurzyć w niezwykłym,
magicznym świecie. Umożliwia
to terapia dla dzieci, młodzieży
i dorosłych – Snoezelen, czyli terapia na Sali Doświadczania Świata, gdzie bodźce są rozpraszane
tak, żeby były możliwe do odbioru przez osoby z różnego rodzaju deficytami. Następuje wtedy jednocześnie proces aktywizacji i wyciszania, co prowadzi
do harmonizacji odbioru wszystkich bodźców. Jest to stan niemyślenia, niewykonywania zadań,
tylko bycia i odczuwania. Terapia na Sali Doświadczania Świata
zapewnia relaks, wspomaga naturalny rozwój, a także powoduje rozwój kreatywności. Bo to jest
magiczny świat, w pewnym sensie fantastyczny i odrealniony,
a przy tym bardziej cichy i uporządkowany niż codzienna rzeczywistość.
Celem specjalistycznej terapii
logopedycznej jest wykształcenie
lub rozwijanie różnych sposobów
komunikowania się, czyli umiejętności nadawania i odbierania informacji słownych, pisemnych lub
sygnalizacyjnych. Kształtowanie mowy, w wypadku jej braku
lub utraty, dbanie o jej najlepszy
rozwój pod względem fonetycznym, leksykalnym, gramatycznym. Doskonalenie wyrazistości
wypowiedzi słownych, usuwanie
zaburzeń głosu. Usprawnianie
umiejętności czytania i pisania

u uczniów z uszkodzonym narządem słuchu, a także u uczniów
ze specyficznymi trudnościami
w komunikowaniu się. Poprzez
różnorodne ćwiczenia logopedyczne staramy się ułatwić naszym wychowankom rozumienie otoczenia i swobodne komunikowanie się.
Terapia Metodą Tomatisa jest
to forma treningu słuchowego przeprowadzonego za pomocą urządzenia zwanego elektronicznym uchem. Składają się
na nią sesje słuchania materiału dźwiękowego oraz konsultacje
dodatkowe wraz z oceną audio
‑psycho‑lingwistyczną. Metoda
ma zastosowanie u osób, u których stwierdza się zaburzenie
uwagi słuchowej. Celem treningów uwagi słuchowej jest poprawa zaburzeń głosu i uwagi słuchowej, poprawa koncentracji, uwagi
i pamięci, zwiększenie możliwości umysłowych, minimalizacja
zaburzeń zachowania, zwiększenie możliwości psycho‑fizycznych
uczniów.
W terapii tą metodą możemy
eliminować zaburzenia w zakresie wszystkich funkcji narządu
słuchu, oczywiście pod warunkiem, że nie występują zaburzenia w postaci organicznych uszkodzeń mózgu lub narządu słuchu.
Jednak nawet w przypadku poważnego niedosłuchu, mimo że
nie podniesiemy progów słyszenia, mamy możliwość poprawy
choćby jakości słuchania, co jest
niezwykle ważne w kształtowaniu się głosu, mowy, komunikacji
językowej, w przyswajaniu sobie

umiejętności czytania i pisania,
a ma też niebagatelny wpływ
na postawę ciała, koordynację ruchów, stany emocjonalne i poziom
aktywności życiowej.
EEG Biofeedback powszechnie
nazywana jest „terapią XXI wieku”. Metoda ta umożliwia trening
poprawiający efektywność pracy
mózgu ucznia i kontrolę nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w organizmie, pomaga odpowiednio się zrelaksować,
lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach, zwiększa kreatywność
i pozytywne myślenie, poprawia
szybkość uczenia się i zapamiętywania nowego materiału.
Do treningu wykorzystywana
jest komputerowa technika, za pomocą której dokonuje się jakościowej i ilościowej oceny zapisu fal
mózgowych (EEG) z różnych obszarów mózgu. Komputer wyposażony jest w specjalną przystawkę do sprzężenia zwrotnego. Informacje uzyskane w ten sposób
pozwalają kontrolować i poprawiać obserwowane parametry,
a tym samym czynność fizjologiczną mózgu.
Nasi wychowankowie mają
szansę, w czasie treningów EEG
Biofeedback wyćwiczyć samodzielność w wykonywaniu zadań,
poprawić analizę wzrokową, polepszyć koncentrację uwagi, rozwijać sprawność intelektualną.
Znaczącym atutem treningów
Biofeedback jest możliwość dostosowania tempa pracy i wymagań „gry” do indywidualnych zasobów ucznia.
Wzmocnienie oddziaływań

Zawody w udzielaniu
pierwszej pomocy
W Katowicach, 20 maja br., odbył sie wojewódzki
etap XXV Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK. Nasz
powiat reprezentowała drużyna z Zespołu Szkół
Ogólnokształcąco–Technicznych w Lublińcu.
Ekipa w składzie: Magdalena Stemarowicz, Monika Kosiada, Miłosz Grobara, Mateusz
Zdziebko i Marcin Mzyk musiała zmierzyć się z czterema pozoracjami, testem wiedzy oraz testem umiejętności wykonywania
resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Z dumą możemy poinformować, iż młodzież zdobyła
III miejsce, a warto zaznaczyć,
iż w zawodach brały udział także ekipy ze szkół medycznych.
– Był to dzień pełen wrażeń,

emocji i napięcia. Nie opuszczająca adrenalina i stres, wzmocnione realistycznością ran i pozoracji. To bardzo dobry test dla
działań zespołowych i sprawdzenia
wzajemnego zaufania, umiejętności współpracy, co jest szczególnie
trudne przy tak dużym napięciu –
mówiła Magda, kapitan drużyny.
Podczas zawodów trzeba było pomóc ofiarom pobicia, kobiecie w ciąży, mężczyźnie dźgniętym nożem oraz opatrzyć amputacje kciuka, opatrzyć rozległe
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oparzenia ofiarom niefortunnego rozpalania ogniska, zająć
się ekipą wspinaczkową, której
członkowie spadli z wysokości
i udzielić pomocy poszkodowanym w wyniku wypadku z udziałem motorów.
– Zdecydowanie najtrudniejszym wyzwaniem było przezwyciężyć stres, żeby móc na spokojnie podejmować decyzje i wykorzystywać wiedzę, którą się

Specjalny Ośrodek Szkolno‑Wychowawczy
im. Konrada Mańki w Lublińcu proponuje
profesjonalne formy kształcenia i opieki dla
dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabo sły‑
szącej oraz z autyzmem i niepełnosprawno‑
ścią intelektualną. W Ośrodku funkcjonują:
przedszkole, szkoła podstawowa, gimna‑
zjum, zasadnicza szkoła zawodowa, tech‑
nikum, policealna szkoła zawodowa, szko‑
ła przysposabiająca do pracy oraz internat.
Atutem szkoły jest wykwalifikowana kadra
nauczycieli i wychowawców dbająca o wy‑
soką jakość nauczania i odpowiednią orga‑
nizację sytuacji wychowawczych. Mało licz‑
ne klasy umożliwiające indywidualne podej‑
ście do każdego ucznia.
dydaktycznych stymulacjami
terapeutycznymi przyczynia się
do wyrównywania szans edukacyjnych naszych podopiecznych,
poprzez duże możliwości korygowania zaburzeń, eliminowania trudności i barier, usprawnianie wielu funkcji oraz stymulacji prawidłowego rozwoju,
co zwiększa efektywność pomocy psychologiczno‑pedagogicznej
uczniom mającym problemy edukacyjne. Dzięki działaniom terapeutycznym, dzieci rozwijające
się wolniej mogą dogonić swoich
rówieśników, lepiej funkcjonować
w sytuacjach życiowych, dzieci
o nieharmonijnym rozwoju maja szansę osiągnąć rozwój zrównoważony.
Joanna Wójcik

ma – komentowała Monika.
– Najbardziej dające okazję
do sprawdzenia się, ale i jednocześnie stresujące momenty to zdecydowanie wtedy, gdy zostawało się
samemu z poszkodowanym – wspominał Mateusz. Każdy z drużyny
miał jakieś swoje zadanie, trzeba było samemu wyciągać wnioski i myśleć, co jeszcze można zrobić – dodał Marcin.
– Takie zawody to idealna okazja, aby zarówno sprawdzić własną
wiedzę, jak i utrwalić przez praktykę wiele wiadomości. W dzisiejszych czasach to bardzo ważne,
aby potrafić udzielić tych podstawowych czynności ratujących życie
i zdrowie – mówił Miłosz.
Cala drużyna zgodnie przyznała, że czuje delikatny niedosyt i już planuje całoroczne
przygotowania do kolejnych mistrzostw, za rok.
– Mamy chrapkę na zwycięstwo
– już teraz zapowiedział kapitan drużyny.
(red.)
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Święto rodzin zastępczych

W niedzielę 4 czerwca odbył się VII Festyn Rodzinny „U Oblat” połączony z Powiatowym
Dniem Rodzicielstwa Zastępczego. Festyn rozpoczęła uroczysta msza św. w intencji rodzin
zastępczych przy akompaniamencie słowno‑muzycznym w wykonaniu artystów pieśni sakralnej.
– Dziękuję Państwu za tę niełatwą służbę, którą pełnicie, za dar
serca okazany drugiemu człowiekowi. Cieszę się, że możemy propagować ideę rodzicielstwa zastępczego jako życiowej misji pomocy
osieroconym dzieciom – mówił ks.
proboszcz, ojciec Waldemar Janecki, witając rodziny zastępcze.
– Dzień Rodzicielstwa Zastępczego ma za zadanie propagować
ideę rodzicielstwa zastępczego jako wielkiego daru i życiowej misji
pomocy dzieciom. Państwu – Rodzicom – dziękuję za tę niełatwą
służbę, którą pełnicie, za dar serca okazany drugiemu człowiekowi – małemu człowiekowi. Wam
– Dzieci – z okazji przypadającego
1 czerwca Waszego Święta – Dnia
Dziecka – życzę tylko radosnych
chwil, bo jak mawiał J. Korczak
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje
się cały świat” – mówił starosta.
Po mszy oficjalnego otwarcia imprezy dokonali: starosta
Joachim Smyła, burmistrz Edward
Maniura, ksiądz proboszcz, ojciec

Waldemar Janecki oraz Dariusz
Przyłas – dyrektor Zespołu Szkół
im. św. E. Stein. Festyn obfitował w różnorakie atrakcje. Były występy dzieci ze szkoły katolickiej oraz scholi parafialnej,
przedstawienie pt. „Podróż Bolka i Lolka” w wykonaniu duszpasterzy i zaproszonych gości oraz
wiele innych atrakcji, w tym gry
i zabawy dla dzieci prowadzone
przez klaunów: Rico i Rupherta,
dmuchańce oraz loteria fantowa
prowadzona przez Caritas. Można było też zwiedzić radiowóz
policyjny, wóz straży pożarnej,
a także zjeść coś dobrego na stoisku prowadzonym przez Oazę
Rodzin. Punktem kulminacyjnym imprezy był koncert Krystyny Giżowskiej.
W powiecie lublinieckim funkcjonuje w chwili obecnej 60 rodzin zastępczych, jeden rodzinny dom dziecka i jedna placówka opiekuńczo – wychowawcza
typu rodzinnego.
W rodzinnej pieczy zastępczej

wychowuje się łącznie 101 wychowanków.
– W rodzinach zastępczych
umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo
pozbawieni praw rodzicielskich lub
gdy władza ta została ograniczona.
Umieszczenie dziecka w takiej rodzinie następuje na podstawie orzeczenia sądu i po uzyskaniu zgody rodziców zastępczych. Dzieci umieszczane w rodzinach zastępczych mają
oczywiście prawo do osobistego
kontaktu z rodziną naturalną i –
co ważne – powrotu do niej. Rodzicielstwa zastępczego nie można
traktować więc jako „zastępowania
rodziców”, ale raczej jako pełnienie
funkcji rodzicielskiej. Taka relacja
pozwala na sukcesywne budowanie z dzieckiem więzi równoległej
do tej, którą ma ono z biologicznym rodzicem – wyjaśniała Sylwia Fronczek, sekretarz powiatu.
Mówiąc o rodzinach zastępczych, myślimy o ich całości.
To rodzice, którzy podjęli decyzję o przyjęciu dzieci, to również

ich dzieci biologiczne, które staną przed faktem posiadania nowego rodzeństwa. To dziadkowie
i babcie, którzy „dostaną” do kochania nowych członków rodziny.
To w końcu przyjmowane przez
rodzinę zastępczą dzieci, które
rozpoczynają nowy etap życia
z nowymi bliskimi i to my – dorośli musimy zadbać o to, żeby ten
etap był lepszy od poprzedniego,
żeby dzieci mogły wychowywać
się w godnych warunkach, miały zaspokojone potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe i społeczne, żeby były kochane.
Aneta Konieczny
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Kształcimy
zawodowo
warsztaty w Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu
Aby uczniowie trzecich klas gimnazjum mogli mądrze i rozsądnie zdecydować o swojej
przyszłości, Zespół Szkół Zawodowych już od kilku lat przygotowuje dla nich warsztaty
zawodowe, promujące kształcenie na kierunkach: elektrycznym, fryzjerskim i gastronomicznym.
W dzisiejszym świecie ważną,
jak nie najważniejszą rolę odgrywa technologia, która do działania niezmiennie potrzebuje
energii elektrycznej. Nie dziwi
więc, że zapotrzebowanie na doświadczonych elektryków rośnie. O zaletach pracy technika
elektryka mogła przekonać się
młodzież uczestnicząca w warsztatach elektrycznych, przygotowanych przez nauczyciela zawodu – Marka Malitowskiego.
Uczniowie mieli możliwość podłączania układów, przyrządów
pomiarowych i odczytywania
wskazań wielkości z elektrycznych i elektronicznych mierników, zapisywanych na specjalnej karcie pracy. Dodatkowym
punktem i atutem warsztatów
była wycieczka do sąsiadującego ze szkołą zakładu EthosEnergy, gdzie zgłębić można było tajniki pracy elektryka.
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Pragniemy także nadmienić,
iż w kwietniu i maju odbywały
się w Zespole Szkół Zawodowych
warsztaty fryzjerskie. W trakcie
ich trwania uczniowie wysłuchali
prelekcji na temat specyfiki pracy fryzjera poprowadzonej przez
nauczyciela zawodu – Aleksandrę
Koszarek, uczestniczyli w pokazie czesania fryzur, który wykonały uczennice klasy III kształcące się w tym zawodzie. Atrakcją warsztatów był pokaz wizażu
oraz krótka charakterystyka makijażu dziennego.
Warsztaty dla gimnazjalistów
przygotowali również uczniowie
klas technikum żywienia i usług
gastronomicznych. Wspólnym
dziełem były kruche ciasteczka
i apetyczne mufiny. Praca przebiegała w miłej atmosferze, sprawiając wszystkim wiele radości
i satysfakcji. Goście przekonali
się, że nie trzeba wiele czasu

i produktów aby przygotować
smaczne danie dla siebie i najbliższych. Uwieńczeniem warsztatów była degustacja wszystkich
przygotowanych pyszności.
Warto zaznaczyć, że zarówno
fryzjerzy jak i technicy żywienia
i usług gastronomicznych mieli
okazję doskonalić swoje umiejętności podczas stażu w ramach
projektu „Europa kształci zawodowo” realizowanego w ramach
europejskiego programu Erasmus+. Fryzjerzy odbywali 3-tygodniowy staż w HWK Poczdamie
w Niemczech, natomiast technicy
żywienia w ADC College w Londynie. Mamy nadzieję, że zdobyte
przez uczniów gimnazjum nowe
doświadczenia staną się dla nich
inspiracją do rozpoczęcia nauki
w Zespole Szkół Zawodowych,
bo pamiętać należy, że wybór zawodu, a co za tym idzie wybór
szkoły jest jedną z ważniejszych
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decyzji w naszym życiu – mówi
Jolanta Kardas Dyrektor Zespołu
Szkół Zawodowych. Dobry zawód
to gwarancja dobrej przyszłości
i pewnej pracy przez kolejne lata. Zgodnie z opracowanym przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach barometrem do zawodów
szczególnie poszukiwanych należy m.in. cukiernik, fryzjer, kucharz, technik elektryk. Nabór
do klas kształcących na tych kierunkach prowadzi Zespół Szkół
Zawodowych w Lublińcu. Zgodnie
z reformą szkolnictwa zawodowego od września uczniowie, którzy chcą przede wszystkim zdobyć umiejętności zawodowe rozpoczną naukę w Branżowej Szkole
1 stopnia nr 2, natomiast ci którzy
prócz zawodu chcą mieć maturę
i kontynuować naukę na uczelni
wyższej rozpoczną naukę w Technikum nr 3.
Jolanta Skubala, Arleta Gabrysiak

