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Społeczny wymiar
bezrobocia
Bezrobocie jest
bolesnym proble
mem, jest ziem,
które dotyka czło
wieka. Niedawno
jedna z lokalnych gazet zwróciła się do mnie
z pytaniami dotyczącymi bezrobocia.
Formula tych pytań wyraźnie wskazywała,
.:.e nie chodzi tutaj o rzeczywisty problem
=�zrobocia, ale o demagogiczne, instru
mentalne wykorzystywanie tego zjawiska
w rozgrywce wyborczej.
Postanowiłem jednak udzielić odpowiedzi na
te pytania. W odpowiedziach tych zawarłem
swoja osobista refleksję. W tym miejscu
chciałem przytoczyć kilka fragmentów tej
wypowiedzi:
"Bezrobocie w każdym wypadku jest złem, a
wtedy, kiedy przybiera takie rozmiary jak w
naszym kraju, staje się prawdziwa klęska
społeczna.
Za każdym procentem odnoszacym się do
bezrobocia musimy dostrzec konkretną twarz
człowieka, w tym szczególnie jego rodziny.
To nie jest zjawisko anonimowe". W Polsce
bezrobocie jest jednym z najbardziej doku
czliwie odczuwalnych negatywnych następstw
transformacji ustrojowej. Dziś poszczególne
4dy, zmieniające się parlamenty, wysuwają
J·uż tezę, której istota sprowadza się do tego, iż
nie można rozwiazać problemu bezrobocia.
Następuje jakby pogodzenie z tą smutną
rzeczywistościa, powszechne przekonanie, że
tak musi być, że zjawisku bezrobocia nie
można w dzisiejszych czasach skutecznie
zaradzić.
Obowiązkiem każdego z nas i to niezależnie od
pełnionej funkcji, od tego czy jest się
pracodawcą czy człowiekiem pozbawionym
pracy jest nieuleganie pokusie takiego
determinizmu.
dokończenie na str. 2

W numerze m.in.:

► w Bukowcu przebudowano skrzyżowanie
str. 1, 2
► w tym roku po raz pierwszy można ubie
gać się o nagrodę Starosty Lublinieckiego
str. 1, 2
► o imprezach integracyjnych organizowa
nych przez Starostwo Powiatowe
str. 1,12
► o stypendiach dla uczniów
str. 3

a

'.\R 4/2005 (32)

p/eoznł i w llukoł/ł/OU Ili

Po wielu latach skrzyżowanie dróg
905 i 906 zostało przebudowane.
Historia tej inwestycji jest długa. Wiele
lat przygotowany projekt przeleżał na
półkach w Katowicach zanim został
zrealizowany. Czemu leżał, nie wia
domo.
Z dokumentów obrad Komisji Bezpie
czeństwa poprzedniej Rady Powiatu
wynika, że ten temat był poruszany,
jednak bezskutecznie .
Skrzyżowanie zaś, choć oznakowane
zgodnie z przepisami, sprawiało
kierujacym wiele kłopotów.
Niektórzy nazywali je "głupim",
dlatego, że ci którzy mieli pierw
szeństwo musieli ustępować go tym,
którzy winni ich przepuścić. Nie
zawsze jednak ta "zabawa" kończyła się
szczęśliwie. Czasami kierowcy

obrzucali się "łaciną podwórkową", kiedy
indziej trzeba było zawieźć samochody do
blacharza. Tragedią zakończył się jednak
wypadek, w którym zginęli d waj
mężczyźni, poruszajacy się najbardziej
prawidłowo.
O ich niepotrzebnej śmierci informują
wszystkich ustawione dwa krzyże.
dokończenie na str. 2

Już po raz trzeci Starostwo
Powiatowe zorganizowało na
stadionie KS "Sparta"w Lublińcu
Spartakiadę Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej. Uczestników
i zaproszonych gości przywitała
orkiestra dęta z mażoretkami na czele.
Tuż za nimi maszerowały reprezentacje
szkół i ośrodków, których zawodnicy
brali udział w Spartakiadzie. Starosta
Joachim Smyła otwierając uroczystość
życzył uczestnikom dobrych startów
i wielu sportowych emocji.

□ □

dokończenie na str. 12
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Czy potrafimy zrobić
coś dla ludzi7
Komisja Oś wiaty, Sportu,
Turystyki i Kultury Rady Powiatu
na ostatnich posiedzeniach w dniach
21 III, 11 IV i 30 V omówiła wiele
tematów dotyczących w szczegól
ności życia kulturalnego, ważnych
dla mieszkańców powiatu. Wysunięto

szereg inicjatyw i pomysłów mających
na celu wzbogacenie oferty kultu
ralnej, zabezpieczenie zabytków naszej
kultury, organizacji życia sportowego
młodzieży oraz wzbogacenia oferty
turystycznej dla mieszkańców i gości
poprzez nawiazanie lepszej współpracy
gmin naszego powiatu.
dokończenie na str. 3

Rada Powiatu w Lublińcu na sesji w
dniu 30 maja 2005 roku podjęła uchwałę
w sprawie ustanowienia dorocznej
nagrody Starosty Lublinieckiego za
szczególne osiągnięcia na rzecz Powiatu
Lublinieckiego "Zasłużony dla Powiatu
Lublinieckiego".
Doroczna nagrodę przyznawał będzie
Starosta spośród kandydatów, których
wnioski o przyznanie nagród zostaną
zaopiniowane przez Komisję powołaną
przez Zarząd Powiatu. Nagroda będzie
przyznana osobom fizycznym, prawnym,
dokończenie na str. 2
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Społeczny wymiar
bezrobocia dokończenie ze str. 1

Byłaby to dezercja społeczna. Tę wiarę
w możliwość rozwiązania tego problemu
czerpię z e s ł ó w Ojca Św iętego
Jana Pawła II, który odnosząc się do
bezrobocia powiedział:
"Trudno mi uwierzyć, by ludzkość
współczesna, zdolna do tak wspaniałych
osią-gnięć naukowych i technologicznych,
nie była w stanie na drodze twórczego
wysiłku inspirowanego przez solidarność
łączącą ludzi znaleźć słusznych i sku
tecznych rozwiązań dla tak ważnego
problemu, jakim jest zatrudnienie"
Myślę, że w tych słowach zawarta jest
prawda, która powinna stanowić wezwanie
dla tych wszystkich, którzy mogą wpływać
na rozwiązanie tego społecznego dramatu
i nikt nie powinien czuć się zwolniony
z obowiązku takiego spostrzegania tego
problemu.
Niestety politycy, mający przynależność
do określonych partii, zajmują się tym
problemem tylko przy okazji wyborów,
aby na tym ludzkim dramacie zbijać kapitał
polityczny.
Właśnie takim przykładem może być
w ypowiedź Lucjana Karasiewicza
przewodniczącego Rady Gminy Koszęcin,
będącego jednocześnie członk iem
Powiatowej Rady Zatrudnienia, ale przede
wszystkim członkiem PiS-u i prawdo
podobnie kandydatem tej partii na posła,
który swoją wypowiedź na temat bezro
bocia potraktował już jako element
kampanii wyborczej. Niektórych wypo
wiedzi nawet nie można było zrozumieć.
Można było odnieść wrażenie, że autor
sam nie wie, co chciał powiedzieć. Mówi
bowiem: "Liczba powstających nowych
miejsc pracy jest w dalszym ciągu za wolna
niż potrzeby ludzi bezrobotnych" W tym
zdaniu ujawnia się jakiś chaos myślowy.
Jak liczba powstających nowych miejsc
pracy może być za wolna i to jeszcze w
odniesieniu do potrzeb ludzi bezrobo
tnych.Niestety obok chaosu myślowego,
występuje nierzetelność granicząca z igno
rancją, której nie można tłumaczyć
wiekiem kandydata na posła. Jeśli bowiem
członek Powiatowej Rady Zatrudnienia
podnosi problem, iż siedziba PUP znaj
duje się w pry watnym lokalu, za który
trzeba płacić wysoki czynsz i stawia to w
kontekście prostej decyzji o przeniesieniu
PUP do lokalu stanowiącego własność Sta
rostwa, a zaoszczędzone pieniądze prze
znaczyć na etaty w tym urzędzie, to znaczy
to, iż albo jest zupełnie nie-zorientowany,
iż umowa dzierżawy została podpisana na
okres 10 lat jeszcze przed przejęciem PUP
przez powiat, albo wie-dząc o tym, celowo
uży wa języka demagogii.
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Władze powiatu podejmowały wszystkie
możliwe próby, aby unieważnić tę umowę,
ale niestety jej zapisy są tak skonstru
owane, że wszystkie możliwe instancje, do
których występowano nie uznają prawa do
zerwania tej umowy.
Nigdy jako członek Powiatowej Rady
Zatrudnienia Lucjan Karasiewicz nie
zabrał w tej sprawie głosu, nie zgłosił
nawet jednego pomysłu jak zmniejszyć
bezrobocie. Zresztą trudno byłoby mu to
uczynić, ponieważ rzadko bywa on na
posiedzeniach Powiatowej Rady Zatru
dnienia, której mam przyjemność przewo
dniczyć. Jeśliby więc mierzyć rzeczywistą
troskę o bezrobotnych chociażby tylko
obecnością na posiedzeniach Rady, to nie
stety wypowiadane przez Lucjana Kara
siewicza słowa w żaden sposób nie brzmią
prawdziwie i przekonująco. Ale cóż, za
udział w tych posiedzeniach nie otrzymuje
się żadnego wynagrodzenia ani diety, ale o
tym wszyscy wiedzieli wcześniej, więc
można było nie zajmować komuś innemu
miejsca.
Musi budzić oburzenie fakt, iż ten dramat
ludzki, jakim jest bezrobocie, pozostawia
jący tak wiele osób na marginesie życia,
jest cynicznie wykorzysty wany przez
młodego człowieka, który poza polityką
nie spotkał się z problemem pracy i nigdy
nie pracował zawodowo. Z całą pewnością
nie jest pracą pełnienie funkcji przewo
dniczącego Rady Gminy w Koszęcinie,
chociaż pobieranie co miesiąc kwoty 950
złotych mogłoby takie wrażenie sprawiać.
I wreszcie zarzut tworzenia nowych miejsc
pracy w Starostwie, stawiany przez czło
wieka, który w listopadzie 2002 roku

uczestniczył wraz ze swoimi partyjnymi
kolegami w intrydze związanej ze zlekce
ważeniem wyników wyborów do Rady Po
wiatu, zakończonej wyborem Jana Demar
czyka na starostę, brzmi niepoważnie. To
przecież wówczas nastąpił wzrost zatru
dnienia w Starostwie. Wykazując więc
fałszy wą troskę o strukturę zatrudnienia w
Starostwie powinien dla przyzwoitości
zachować milczenie, wiedząc, że w gmi
nie, na czele której stoi, występują takie
"zjawiska, które różnią tę gminę od
innych. I tak np.: gmina Koszęcin jest
jedyną gminą wiejską w powiecie, w której
na cały etat zatrudniony jest zastępca
wójta. Gmina Koszęcin jest jedyną z ośmiu
gmin powiatu lublinieckiego, którą stać na
utrzymywanie samochodu służbowego.
Gmina Koszęcin jest jedną z dwóch gmin
powiatu lublinieckiego o najwyższym
wskaźniku bezrobocia. Gmina Koszęcin
jest najsłabiej rozwiniętą gminą powiatu
lublinieckiego w zakresie rozwoju mał'
przedsiębiorczości, która stwarza przecie
nowe miejsca pracy. Gmina Koszęcin jest
wreszcie jedyną gminą, która nie pozy
skała nawet jednej złotówki środków
przedakcesyjnych na budowę wodociągów,
kanalizacji, dróg, itp.
Niech to wystarczy za jakikolwiek
komentarz. Marzyć o wielkiej karierze
każdy może. Tylko najpierw trzeba zdobyć
chociaż minimum doświadczenia, trochę
pokory, która często przychodzi z wie
kiem, ale przede wszystkim uczciwości
i odrzucenia w swoim postępowaniu zasa
dy, że "cel uświęca środki".

Bezpieczniej w Bukowcu !!!

Zasłużony
dla Powiatu
Lublinieckiego

dokończenie ze str. 1

Obecnie na skrzyżowaniu powinno być
o wiele bezpieczniej, gdyż zasady poru
szania się po nim są bardziej jedno
znaczne, szczególnie dla dojeżdżających
od strony Boronowa. Warunkiem bezpie
czeństwa jest jednak również ostrożna
i mądra jazda kierowców.
Mimo, iż przepisy jednoznacznie
zobowiązują wszystkich kierujących do
zachowania szczególnej ostrożności na
skrzyżowaniu, często można zauważyć
szarżujących kierowców, którzy zbliżając
się do skrzyżowania od strony Piasku
wyprzedzają tuż przed, a nawet na skrzy
żowaniu pojazdy skręcające w kierunku
Boronowa.
Jak wspomniałem na początku projekt
przeleżał wiele lat na półkach, i może
leżałby jeszcze długo gdyby nie pomoc
kilku osób. Serdecznie dziękuję Panu
Posłowi Edwardowi Maniurze, Panu
Staroście Joachimowi Smyle i Burmi
s t r z o w i Wo ź n i k P a n u Alojzemu
Cichowskiemu za pomoc w doprowa
dzeniu tej inwestycji do szczęśliwego
finału.
Radny Powiatu E. Pogoda

Joachim Smyła
Starosta Lubi iniecki

dokoriczenie ze str. 1

a także innym podmiotom, których doko
nania przyczyniają się do promowania
Powiatu Lubiinieckiego. Działalność
i osiągnięcia w/w podmiotów powinny
mieć zasięg powiatowy. Nagroda w formie
statuetki przyznanawana będzie indywidu
alnie lub zbiorowo. Wnioski o przyznanie
narody mogą składać: organy jednostek
samorządowych, związki lub stowarzy
szenia, osoby prawne, osoby fizyczne
i inne podmioty. Składać je można
w Starostwie Powiatowym do dnia 15
grudnia każdego roku a ich rozpatrzenie
i przyznanie nagród nastąpi w pierwszym
kwartale roku następnego.
Wniosek o przyznanie nagrody można
pobrać w Starostwie Powiatowym
w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7, pokój
nr 21.

Ziemia Lubliniecka

nr 4/2005

Z prac Komisji Rady
Czy potrafimy zrobić
coś dla ludzi?

dokończenie ze str. 1

Komisja zwróciła się do Zarządu Powiatu
w formie wniosków:
1. Zorganizować ze środków powiatu stałe,
cykliczne koncerty muzyki klasycznej we
współpracy z dyrekcją ZP i T "Śląsk" pod
nazwą "Koncerty na Zamku"
2. Zaprosić samorządy, stowarzyszenia,
organizacje i instytucje ze wszystkich gmin
naszego powiatu do udziału w miesiącu
wrześniu w Dniach Kultury Powiatu
zgłoszenia propozycji imprez do dnia 30
VI w Starostwie Powiatowym, istnieje
możliwość współfinansowania kosztów
imprezy przez Powiat, imprezy mogą
odbywać się w Lublińcu lub na miejscu.
3. Opracować i przyjąć w formie uchwały
procedurę dofinansowania remontów
zabytków kultury sakralnej i świeckiej
erenu powiatu.
4. Opracować regulamin honorowania
osób szczególnie zasłużonych dla kultury
powiatu poprzez przyznawanie nagrody
i tytułu "Zasłużony dla Powiatu Lubli
nieckiego". Zwrócić się do stowarzyszeń
i organizacji z wszystkich gmin o coroczne
zgłaszanie kandydatur.
5. Zwrócić się do wszystkich gmin z proś
bą o nadesłanie do 30 VI oferty imprez
o charakterze kulturalno - turystyczno rekreacyjno - sportowym, które zostaną
zamieszczone w "Wakacyjnym informa
torze powiatowym"
Ponadto Komisja postanowiła:
- zwrócić się do Starostwa o opracowanie
rocznego kalendarza imprez kulturalnych
powiatu z uwzględnieniem najważniej
szych imprez z terenu powiatu
,bjąć patronatem i dofinansować zawody
ortowe szkół g imnazjalnych
i ponadgimnazjalnych organizowane przez
Szkolny Związek Sportowy
- objąć patronatem organizację koncertu
" O j c z yźn i e i O j c u Ś w i ę t e m u"
przygotowanego przez Zespół P i T
"Śląsk"
- objąć patronatem i podjąć współpracę
z Zespołem P i T "Śląsk" przy organizacji
Dni Śląska
- oraz omawiała propozycję organizacji
Sejmiku Kultury Powiatu
Wszystkie wymienione propozycje
i inicjaty wy mają służyć mieszkańcom,
s t o wa r z y s z e n i o m , o rg a ni z a c j o m
i instytucjom naszego powiatu. Dlatego
Komisja zwraca się w szczególności do
właściwych Komisji Rad Gmin i Miast
oraz władz samorządowych, o współpracę
i wykorzystanie nowych propozycji dla
dobra kultury.
Z poważaniem
Przewodniczący Komisji PST i K
Bogusław Hrycyk

EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY
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STYPENDIA DLA UCZNIÓW SZKÓL
PONADGIMNAZJALNYCH KOŃCZĄCYCH SIĘ MATURĄ
STAROSTWO POWIA1DWE W LUBLIŃCU
W DNIACH OD 26 LIPCA DO 12 SIERPNIA
BĘDZIE PRZYJMOWAŁO WNIOSKI O STYPENDIA NA WYRÓWNYWANIE
SZANS EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2005/2006
Wnioski będą dostępne w Starostwie Powiatowym w Lublińcu, oraz w urzędach gmin.
Wszystkie dokumenty można będzie pobrać również ze strony internetowej starostwa
ww w.lubliniec.starostwo.gov.pl
Do wniosku należy dołączyć:
1. Zaświadczenie o dochodach za 2004 rok z Urzędu Skarbowego wszystkich członków
rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. W przypadku
gospodarstw rolnych zaświadczenie z urzędu gminy o ilości posiadanych hektarów
przeł iczeniowych.
2 . Zaświadczenie o stałym miejscu zamieszkania z urzędu gminy.
3. Aktualne zaświadczenie ze szkoły
4. Oświadczenie P IT -2C osoby ubiegającej się o stypendium.
WARUNKI JAKIE NALEŻY SPEŁNIAĆ ABY UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM:

1. ŚREDNIE MIESIĘCZNE DOCHODY NA GŁOWĘ W RODZINIE W 2004 ROKU
NIE MOGĄ PRZEKRACZAĆ 504 ZL NETTO
LUB W PRZYPADKU GDY W RODZINIE JEST DZIECKO LEGITYMUJĄCE SIĘ
ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI O UMIARKOWANYM LUB
ZNACZNYM S1DPNI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
NIE MOGĄ PRZEKRACZAĆ 583 ZL NETTO
2. STAŁE ZAMELDOWANIE NA TERENIE OBSZARÓW WIEJSKICH ORAZ
NAUKA W SZKOLE ŚREDNIEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA TERENIE POWIATU
LUBLINIECKIEGO
3. NAUKA W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ KOŃCZĄCEJ SIĘ MATURĄ
UWAGA!
STYPENDIA DLA UCZNIÓW SZKÓL PONADGIMNAZJALNYCH
NIE PRZYSŁUGUJĄ OSOBOM NA STALE ZAMELDOWANYM W LUBLIŃCU

Wnioski należy składać w Starostwie Powiatowym w Lublińcu ul. Paderewskiego 7,
nr pokoju 7. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 35 10 530

-

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.
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■INFORMACJA
MdłiMI#
DOTYCZĄCA PROGRAMÓW REALIZOWANYCH
PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBLIŃCU
ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu informuje, że w latach 2005-2006 będą realizowane
następujące programy w ramach EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO mające
przyczynić się do poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy:
- dla młodzieży w wieku 18-25 lat w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój
Zasobów Ludzkich Działanie 1.2 "Perspektywy dla młodzieży"
- dla osób długotrwale bezrobotnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój
Zasobów Ludzkich Działanie 1.3 "Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia".
Pierwszy projekt skierowany jest do grupy 230 osób, z których każda osoba będzie miała możliwość
skorzystania z następujących form pomocy:
dokończenie na str. 4
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INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMÓW REALIZOWANYCH PRZEZ POWIA TOWY URZĄD PRACY
dokończenie ze str. 3 W LUBLI Ń CU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKI EGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
1 . poradnictwo zawodowe; 2. pośrednictwo pracy; 3 . staże; 4. szkolenia;
5. środki finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej ;
Drugi projekt zakłada pomoc w powrocie do czynnego życia
zawodowego osób długotrwale bezrobotnych . Jest on skierowany do grupy
105 osób, którym zostaną zaoferowane następujące formy pomocy :
1 . poradnictwo zawodowe; 2. pośrednictwo pracy; 3 . szkolenia;
4. przygotowanie zawodowe w miejscu pracy;
5 . środki finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej ;
W związku z realizacją powyższych projektów Powiatowy Urząd
Pracy w Lublińcu zachęca zainteresowane uczestnictwem osoby
bezrobotne oraz zainteresowanych pracodawców do kontaktu z tut.
urzędem. Pracodawcom zostanie zaproponowana organizacja staży
lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy bez nawiązania
stosunku pracy.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie urzędu pracy.
Kontakt: Powiatowy Urząd pracy w Lublińcu, pl. Sienkiewicza 8,
tel. /fax 356-23-52, 356-52-91
Sektorowy Program Operacyjny
Rozwój Zasobów Ludzkich
Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu będzie realizował w latach 2005 2006 dwa programy finansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego:
Działanie l . 2
1 . "Nowe możliwości" - skierowany do grupy 230 młodych bezrobotnych
w wieku 1 8-24 lat. Celem projektu będzie pomoc tej grupie osób
bezrobotnych , poprzez działania wspierające i promujące zatrudnienie
oraz samozatrudnienie. Uczestnicy mogą skorzystać z następujących form
pomocy: 1) Poradnictwo zawodowe; 2) Szkolenia; 3) Staże; 4) Dotacje
na uruchomienie własnej działalności gospodarczej ; 5)Pośrednictwo
pracy;
AD. 1 Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu bezrobotnym
i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu
i miejsca zatrudnienia, poprzez:
1 ) udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach
szkolenia i kształcenia;
2) udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod
ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacj i , podjęcie lub zmianę
zatrudnienia, w tym badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych;
3) kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie
umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy
i zawodu albo kierunku szkolenia;
4) inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad
zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy ;
5) udzielaniu informacj i i doradztwie pracodawcom w zakresie doboru
kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych
predyspozycji psychofizycznych .
Rozmowy doradcze z osobami zainteresowanymi udziałem
w programie pozwolą wyłonić grupę 230 uczestników projektu.
W przypadku znacznego zainteresowania mogą zostać zastosowane
dodatkowe kryteria kwalifikacyjne.
W tej sytuacji atutem będzie: ukończenie zajęć w Klubie Pracy,
dotychczas wykazywane zainteresowanie formami pomocy
oferowanymi przez urząd (szkolenia, pośrednictwo, poradnictwo
zawodowe), trudna sytuacja materialna.
AD.2 Szkolenia dla osób bezrobotnych organizowane są w celu
zwiększenia ich szans na uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej , podwyższenia kwalifikacj i zawodowych lub zwiększenia
aktywności zawodowej , w szczególności w przypadku :
1 ) braku kwalifikacji zawodowych;
2) konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji w związku
z brakiem propozycji odpowiedniej pracy;
3) utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym
zawodzie;
4) braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
Przy realizacji programu "Nowe możliwości" jego uczestnicy mają
możliwość ukończenia jednego z poniższych, bezpłatnych szkoleń:
Prawo jazdy kat. C; Prawo jazdy kat. E; Kurs języka angielskiego;
Kurs języka niemieckiego; Organizacja i prowadzenie własnej firmy;
Zapisy na poszczególne kursy są prowadzone w Klubie Pracy. Będą
one realizowane w okresie od lipca 2005r. do stycznia 2006r.
Udział w szkoleniach jest możliwy po zakwalifikowaniu do udziału
w pro2ramie.
AD. 3 Staż pozwala osobie bezrobotnej nabyć umiejętności niezbędne do
wykonywania pracy. Podczas stażu nie jest nawiązywany stosunek pracy
z pracodawcą.

Osoba skierowana do odbycia stażu otrzymuje przez okres jego trwania
(od 5 do 10 miesięcy) stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
AD.4 Bezrobotnemu może być przyznana jednorazowa dotacja na
rozpoczęcie działalności gospodarczej , w wysokości nie przekraczającej
500% przeciętnego wynagrodzenia.
AD.5 Pośrednictwo pracy polega na udzielaniu pomocy bezrobotnym
i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz
pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszuki wanych
kwalifikacjach zawodowych .
Działanie 1 . 3
2. "Lepsze jutro". Celem tego projektu jest ograniczenie zjawiska
długotrwałego bezrobocia i jego przyczyn przez wsparcie osób
bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych (ogółem 105 osób).
Uczestnikiem programu mogą być :
- osoby powyżej 2 5 roku życia, bezrobotne przez okres do 1 2 miesięcy,
- osoby powyżej 25 roku życia, długotrwale bezrobotne (przez okres od
12 do 24 miesięcy)
Osoby te mogą liczyć na wsparcie poprzez udział w takich formach jak:
1) Poradnictwo zawodowe; 2)Szkolenia; 3) Przygotowanie do
wykonywania zawodu u pracodawcy; 4) Dotacje na rozpoczęcie
działalności gospodarczej ; 5)Pośrednictwo pracy.
AD. 1 Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu bezrobotnym
i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i
miejsca zatrudnienia, poprzez:
1 ) udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościa
szkolenia i ksztalcenia;
2) udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod
ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji , podjęcie lub zmianę
zatrudnienia, w tym badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych;
3) kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie
umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy
i zawodu albo kierunku szkolenia;
4) inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad
zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy;
5) udzielaniu informacji i doradztwie pracodawcom w zakresie doboru
kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych
predyspozycji psychofizycznych.
Rozmowy doradcze z osobami zainteresowanymi udziałem
w programie pozwolą wyłonić grupę 105 uczestników projektu.
W przypadku znacznego zainteresowania mogą zostać zastosowane
dodatkowe kryteria kwalifikacyjne.
W tej sytuacji atutem będzie: ukończenie zajęć w Klubie Pracy,
dotychczas wykazywane zainteresowanie formami pomocy
oferowanymi przez urząd (szkolenia, pośrednictwo, poradnictwo
zawodowe), trudna sytuacja materialna.
AD.2 Szkolenia dla osób bezrobotnych organizowane są w celu
zwiększenia ich szans na uzyskanie zatrudnienia lub innej prac_y
zarobkowej , podwyższenia kwalifikacj i zawodowych lub zwiększe,
aktywności zawodowej , w szczególności w przypadku:
1 ) braku kwalifikacji zawodowych;
2) konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji w związku
z brakiem propozycj i odpowiedniej pracy;
3) utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym
zawodzie;
4) braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
Przy realizacji programu "Lepsze jutro" jego uczestnicy mają
możliwość ukończenia jednego z poniższych, bezpłatnych szkoleń:
Prawo jazdy kat. C; Prawo jazdy kat. E; Kurs języka angielskiego;
Kurs języka niemieckiego; Organizacja i prowadzenie własnej firmy;
Operator koparko - ładowarki;
Zapisy na poszczególne kursy są prowadzone w Klubie Pracy.
Będą one realizowane w okresie od lipca 2005r. do stycznia 2006r.
Udział w szkoleniach jest możliwv po zakwalifikowaniu do udziału
w programie.
AD. 3 Przygotowanie zawodowe pozwala osobie bezrobotnej nabyć
umiejętności niezbędne do wykonywania konkretnej pracy. Podczas
przygotowania nie jest nawiązywany stosunek pracy z pracodawcą.
Osoba skierowana do odbycia stażu otrzymuje przez okres jego trwania
stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych .
AD.4 Bezrobotnemu może być przyznana jednorazowa dotacja na
rozpoczęcie działalności gospodarczej , w wysokości nie przekraczającej
500% przeciętnego wynagrodzenia.
AD.5 Pośrednictwo pracy polega na udzielaniu pomocy bezrobotnym
i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz
pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych
kwalifikacjach zawodowych.

Wiecej informacji o programach w klubie pracy

-
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MŁODZIEZ W DZIAŁANI U

S u kcesy g i m nazja l istóvv
W roku szkolnym 2004/2005 uczniowie i Anna Janas z języka polskiego oraz Monika Klose
Gimnazj um nr 1 z Lublińca brali udział z matematyki i fizyki. W tym etapie zostały wyłonione
w 7 konkursach przedmiotowych. Do I etapu nasze laureatki Zuzanna Segiet i Anna Janas z języka
przystąpiło łącznie 127 gimnazjalistów. Najwięcej polskiego oraz Monika Klose z matematyki,
uczestników, bo aż 34 wzięło udział w konkursie która została również finalistką z fizyki. Z powiatu
z historii, dużym zainteresowaniem cieszyły się też lublinieckiego mamy 7 laureatów, z czego 3 to
przedmioty ścisłe: matematyka i fizyka. Do II etapu uczennice Gimnazjum nr 1 . W roku 2003/2004
zakwalifikowało się 16 uczniów, przy czym należy uzyskując taki sam wynik, jak w tym roku zostaliśmy
wspomnieć, że niektórzy z nich wzięli udział sklasyfikowani na I miej scu w Delegaturze
w dwóch, a nawet trzech konkursach Do takich Częstochowskiej . Zwycięzcom serdecznie gratulu
uczniów należą:
jemy. Mamy nadzieję ,że ich tegoroczne sukcesy
* Zuzanna Segiet - udział w konkursie z języka
zachęcą innych do wzięcia udziału w konkursowych
polskiego, historii i geografii ;
zmaganiach w przyszłym roku szkolnym. Gimnazjum
* Monika Klose - matematyka, fizyka, geografia; powinno dawać szansę także uczniom zdolnym, a nie
* Tomasz Gajda - matematyka, geografia;
tylko słabym. Słowa uznania należą się również
* Jadwiga Brzezina - język polski, geografia.
nauczycielom prowadzącym naszych uczniów do
Z terenu powiatu lublinieckiego do III etapu sukcesów: C . Wyrwie, E . Brol i A . Klose.
zakwalifikowało się 24 uczniów, a wśród nich znalazły Gratulujemy!
się 3 uczennice z naszej szkoły: Zuzanna Segiet
I'

Druga vv kraj u - naj lepsza na Sląsku

_____,

�..,___....__..........,.

Znana J U Z mieszkańcom
Lublińca Beata Kondraciuk,
podopieczna mgr Stefanii
K a r m a ń s k i ej - K u k u ł a ,
w tegorocznej XX Olimpiadzie
Wiedzy Ekologicznej zajęła
II miejsce.

W IV centralnym etapie po szczeblach:
* naj lepsza w szkole
*
naj lepsza w regionie (Częstochowa)
*
naj lepsza w regionie (Bielsko-Biała) ,
po niesamowitych zmaganiach, tym razem w Borach
Tucholskich (wyprzedził ją tylko kolega z Warszawy)

zdobyła drugie miejsce w kraju. Przypomnijmy, że
w ubiegłym roku szkolnym Beata, jako uczennica II klasy
o profilu przyrodniczo-ekologicznym, została finalistką
IV etapu Ogólnopolskiej Centralnej Olimpiady Wiedzy
Ekologicznej w Ustroniu oraz finalistką centralnej
Olimpiady Biologicznej w Warszawie. W konkursie
organizowanym przez Pałac Młodzieży w Katowicach " Świat roślin i zwierząt" zajęła III miejsce (na blisko
500 uczestników) . W bieżącym roku szkolnym została
również final i stką centralnej Olimpiady Ochrony
Środowiska, której etap Ogólnopolski miał miejsce pod
Toruniem . Zwolniona z egzaminu maturalnego z biologii .
W lipcu wyjeżdża na obóz naukowy do Szwajcarii
th
( 1 6 International Wildlife Research Week) . Dokumenty
złożyła na dwie uczelnie, spośród 56 w których
mogła wybierać.
Życzymy Jej powodzenia w dorosłym życiu.

Wspom n ienia obozowe
W 60 lat po zakończeniu okrutnej i bezsensownej
II wojny światowej warto przypomnieć niektóre
wydarzenia, zwłaszcza związane z Lublińcem. Wśród
żołnierzy broniących Lublińca był urodzony
06.07 . 191 5 roku kpt. Stanisław Markowski,
absolwent Korpusu Kadetów a następnie Szkoły
Podchorążych Piechoty Ostrów Komorowo który
otrzymał przydział liniowy do 74-go PP w Lublińcu.

kpt. Stanisław Markowski

Po bohaterskiej obronie odcinka Rozprzy w dniu
05 . 09. 1 939 roku kpt. Markowski ranny, kontuzjowany,
poparzony został wzięty do niewoli ze swoimi
żołnierzami i pod lufami wozów pancernych

doprowadzony do sztabu niemieckiej
dywizji. Po przesłuchaniu przez oficerów
niemieckich, którzy wyrazili uznanie dla
p o l s k i c h żołnierzy został u m i e 
szczony w klasztorze w Gidlach skąd
przewieziono go do obozu przej 
ściowego w Łambinowicach, gdzie spotkał
kolegów oficerów z 74 PP.
Po kilku tygodniach kpt. Markowskiego
przewieziono do obozu Itzehoe gdzie także
przebywali inni oficerowie 74 PP.
dokończenie na str. 1 1
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Lukasz Warzecha ma 18 lat, jest inwalidą I grupy i porusza się na wózku
inwalidzkim.
Mieszka wraz z pięcioosobową rodziną w bloku na I piętrze, co uniemożliwia mu
samodzielne opuszczanie mieszkania. Jednym ratunkiem na zapewnienie chłopcu
normalnego życia jest budowa specjalnej windy.
Koszt tej inwestycji wynosi jednak 25 tys. złotych na co nie stać rodziny Łukasza.
Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rodzina otrzyma
dofinansowanie w wysokości 80 % jednak pozostałą część kwoty musi zapłacić we
własnym zakresie.
Dlatego zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej wol i o pomoc.
Ewentualne wpłaty można dokonywać na konto
BSK o/Lubliniec nr 10 50 1155-2232572392 .
CENNIK OGŁOSZEŃ

Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Lublińcu
z siedzibą przy ul . Cyrana 10
zaprasza mieszkańców Lublińca i okolic do korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych:
- jonoforeza, diadynamik, interdyn, - magnetoterapia
- lampa solux, lampa bio-v
- ultradźwięki, galwanizacja
- masaż zepter wibracyjny, masaż wibracyjny,
- masaż wirowy kkd,
- masaż klasyczny: kręgosłup, kg,kd
- masaż wirowy kkg,
- czterokomórówka
- indywidualne ćwiczenia z rehabilitantem
- elektropunkter
- laseroterapia

cała strona - 250 zł*
1 /2 strony - 1 25 zł*
1/4 strony - 65,00 zł*
1/8 strony - 35,00 zł*

• ceny netto

Podane ceny dotyczą ogłoszeń rekla
mowych zamieszczanych na kolorowej
stronie okładki (strona 1 2). Ceny ogłoszeń
reklamowych zamieszczone na stronach
czarno-białych stanowią 50 % powyższych
cen.

zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. od i"I) do 1 700
po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym, ze skierowaniem od lekarza.

Kontakt: tel. (034) 35 1 0 500,
e-mail: ziemialubliniecka@lubliniec.starostwo.gov.pl

zapewniamy miłą i fachową obsługę - ceny konkurencyjne

Ziemia Lu6finieck.g

tel . 356 40 04 w. 3 1 8

dr n. med. Aleksandra Baranowska
Mosingiewicz
specjalista ginekolog położnik

GABINET GINEKOLOGICZNY
Lubliniec, ul . Grunwaldzka 1 9 A/ 1
tel . 0-607-040-512
GABINET USG
► diagnostyka i leczenie chorób piersi
► USG położnicze (diagnostyka prenatalna)
► USG ginekologiczne
► USG w niepłodności
Lubliniec, ul. K . Miarki 1 5 G (naprzeciwko poczty)
tel . 353- 16-65
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Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7.30 - 1 6.00
Wtorek: 7.30 - 1 5 .30
Środa: 7.30 - 1 5. 30
Czwartek: 7.30 - 1 5 . 30
Piątek: 7.30 - 1 5 .00
W sprawach skarg i wniosków
Starosta Powiatu Lub l i nieckiego
przyjmuje w poniedziałki

1 4.30 - 1 5.30

Spis numerów
w Starostwie Powiatowym:

Sekretariat Starosty: 35-10-505
Sekretariat Wicestarosty
i Sekretarza: 35-10-500
Fax: 35-10-5 1 1
Bi uro Rady i Zarządu Powiatu:

3 5-10-520

� adca Prawny: 35-10-5 1 4
espół I nformatyków: 3 5-10-52 5
Wydział Spraw Obywatelskich
i Zarządzania Kryzysowego:

35-10-51 3

Wydział Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Mieniem:

- ewidencja gruntów: 3 5-10-508
- gospodarka gruntami: 3 5-10-5 10
- ośrodek dokumentacj i geod . - kart.:
3 5-10-5 1 8
- ośrodek dokumentacj i geod. - kart.,
pracownia: 3 5-10-528
- ewidencja gruntów - obsługa
i nteresantów: 3 5-10-529
- geodezja - prawnik: 3 5-10-537
- zespół dokumentacj i projektowej :
3 5-10-536
Wydział Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i leśnictwa: 35-10-507

mel ioracja: 3 5-10-534

ydział Budownictwa
1 Architektury: 35-10-506
Wydział Oświaty, Zdrowia
i Polityki Społecznej :

3 5-10-5 1 7, 3 5-10-530

Wydział Komunikacji
i Drogownictwa: 35-10-5 3 5
- rejestracja pojazdów: 3 5-10-51 6

- fax: 35-10-5 3 9
- prawa jazdy: 35-10-5 1 2
Wydział Organizacji: 3 5-10-522
Wydział Finansowy:

3 5-10-524, 3 5-10-521 ,
3 5-10-526, 3 5-10-5 2 7
Biuro Paszportowe: 35-10-5 3 1

Pełnomocnik ds. I nformacji
N iejawnych: 3 5-10-51 3
Powiatowy I nspektor Nadzoru
Budowlanego: 3 5-10-523
Pełnomocnik ds. Zamówień
Publicznych: 3 5-10-5 3 3
Powiatowy Rzecznik Konsu

mentów:35-10-500, 35-10-520
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Izolacja. To dobre stwierdzenie aby określić stosunek większości ludzi
pełnosprawnych do niepełnosprawnych. Nie wiadomo z jakich przyczyn, ludzie
uznani za zdrowych, separują się od tych uznanych za upośledzonych. Osobiście

uważam, iż taki stosunek kwalifikuje się do chorób psychicznych, które mają
zdecydowanie większy wpływ na funkcj onowanie ludzkiego umysłu niż
niepełnosprawność fizyczna. Klasa II e, z I LO im. A . Mickiewicza dobrze o tym wie. Do
tego stwierdzenia przekonaliśmy się w momencie kiedy zaczęliśmy utrzymywać stały
kontakt z grupą chłopaków z lublinieckiego Ośrodka dla Niesłyszących i Słabo
słyszących, których wychowawczynią jest pani Bogusława Zielińska-Lisakowska. Lody
zostały przełamane w listopadzie 2004 kiedy to zostaliśmy zaproszeni na imprezę
andrzejkową właśnie do tego Ośrodka. Na początku spotkania atmosfera była pełna
ciekawości i ostrożności jednak szybko się przemieniła i od tej pory przesiąknięta była
radością i wspaniałą wspólną zabawą. Jedyną barierą, która stała pomiędzy nami to
sposób komunikacji , ale i ta ostatecznie została przełamana. Każdy z nas znalazł swój
indywidualny sposób rozmowy. Nie było z tym żadnego problemu w końcu należymy do
jednego i tego samego gatunku ludzi myślących. Potem chłopacy gościli w naszej szkole.
Przybyli aby pokazać, iż częściowo pozbawiony zmysłu słuchu człowiek potrafi zrobić
tyle samo ile osoba korzystająca ze wszystkich swoich zmysłów, a nawet więcej .
Przyjechali do nas w czasie Dni Mickiewiczowskich i zagrali " Dziady" cz. II. Było to
bardzo udane przedsięwzięcie. Wszystkich widzów zaskoczyli rozbudowaną dekoracją,
wymyślnymi strojami oraz przede wszystkim wspaniałą grą aktorską. Ich skupienie
przeniosło się na publiczność, która nagrodziła ich, zasłużonymi, brawami na stojąco.
W naszej szkole rzadko się zdarza aby cała publika, z minami pełnymi podziwu, wstała
i zaczęła klaskać. Z podziwu długo nie mogła wyjść również pani mgr Mirosława Popko,
nasza wychowawczyni, równie mocno zaangażowana w rozwój naszej znajomości. Ci
chłopcy już nie raz pokazywali co potrafią. Od dłuższego czasu współpracuje z nimi nasza
koleżanka, od lat związana z zespołem tańca nowoczesnego "Disco Danse" . Ania
Lisakowska, bo to o niej mowa, specjalnie dla nich, trzy lata temu, założyła zespół "The
Boys" . Od tamtej pory tworzy skomplikowane układy choreograficzne, które następnie
razem z nią wykonują. Brali udział w przeglądach osób niepełnosprawnych gdzie
zajmowal i czołowe miejsca w takich miastach jak Inowrocław, Częstochowa, Busko Zdrój
czy też Racibórz. Mimo, iż nie słyszą muzyki potrafią tańczyć do wyznaczonego rytmu.
Jak to robią? Ludzki umysł ma bardzo ważną zaletę. Kiedy traci, któryś ze zmysłów robi
wszystko aby go czymś zastąpić. Z reguły wyostrza pozostałe. Tak jest i w tym przypadku.
To nie uszy kontrolują rytm, ale ciało, które wyczuwa drgania i zamienia je w impulsy
nerwowe i przekazuje dalej do mózgu. Prawda, że fascynujące? Na aktorstwie i tańcu się
nie kończy. Wspólnie rozegraliśmy trzy mecze piłki siatkowej . Za każdym razem zespół
z naszej klasy przegrywał. To chyba o czymś świadczy. Wielu dyplomowanych
specjalistów do spraw niepełnosprawności stwierdza, iż osoby głuche potrafią się lepiej
skupić na tym co robią niż ich zdrowi rówieśnicy ponieważ nie odbierają z otoczenia
bodźców, które mogłyby ich rozpraszać. W konsekwencji swoje zadania wykonują
dokładniej i szybciej niż reszta.
Razem spędziliśmy też dzień św. Walentego. Znów wspólna zabawa ocieplająca nasze
stosunki. Odkąd zaczęliśmy się spotykać wiemy o sobie coraz więcej . Dowiedzieliśmy
się, że mamy te same marzenia, te same aspiracje. Śmiejemy się i płaczemy z tych samych
powodów. Nie ma między nami różnic oprócz tej jednej , że nie słyszą. Jednak z drugiej
strony, osoby noszące okulary również powinny być uznane za niepełnosprawne w końcu
bez szkieł noszonych na nosie ich pole widzenia zostałoby znacznie zmniejszone, a tym
samym byłoby to dla nich ograniczenie fizyczne. Przebywając z nimi wiemy, iż nie chcą
oni naszej litości , która jest w tym wypadku nie na miejscu, lecz współpracy i równego
traktowania. Żyjemy razem na tym samym świecie więc powinnyśmy zachowywać się
wobec siebie jak współlokatorzy.
W naszej klasie są również dwie dziewczyny będące wolontariuszami w zakładzie opieki
społecznej " Zameczek" . Są to Renata Zemela i Kasia Gołek. Wraz z pracownikami
placówki zajmują się chorymi dziećmi, które potrzebują naszej pomocy. To jednak nie
tyczy się ludzi niedosłyszących. Ci drudzy są najzwyklej szymi, zdolnymi do pracy
członkami naszego społeczeństwa. Cały czas próbują nam to powiedzieć, a my topornie,
nie chcemy ich słuchać. To jest głupie i bezsensowne postępowanie. Aby zrozumieć każdy
powinien obowiązkowo pooglądać, któryś z serii filmów o niepełnosprawnych i ich roli w
społeczeństwie. My taki obejrzeliśmy. Dzięki niemu wszystko stało się dla nas jasne
i zrozumiałe. Czas na was. To od nas zależy jak niepełnosprawni będą się czuć
w społeczeństwie.
Michał Mićka
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SYBERIAN HUSKY Klub " EXTREME " powstał pięć
lat temu. Główną ideą klubu jest sport wyczynowy. Klub
organizuje też wiele zawodów.
Jednym z największych sukcesów było zorganizowanie
w Lublińcu Mistrzostw Świata IFFS Dryland .
W tym roku do Lublińca na mistrzostwa przybyło 1 6
reprezentacj i z różnych kraj ów Europy i świata .
PRESIDENT IFFS TIM WHITE oświadczył oficjalnie, że
były to naj lepiej zorganizowane Mistrzostwa Świata IFFS
Dryland.
Klub EXTREM jest bardzo dobrze odbierany w kraju i poza
jego granicami .
Bardzo ważną rolę odgrywają w nim dzieci. Dlatego na
każdych zawodach organizowane są dla nich zmagania.
- Aby ten sport miał szanse bytu trzeba zachęcać do jego
uprawiania jak najmłodszych. Oczywiście klub nie zajmuje
się tylko sportem. Organizujemy także pokazy, imprezy
integracyjne i szkoleniowe. Odjakiegoś czasu zajmujemy się
także dogoterapią - mówi Rinaldo Betkiewicz, prezes
Klubu.
Dogoterapia to system ćwiczeń i zabaw z psami,
umożliwiający rehabilitację ruchową i umysłową dzieci
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i dorosłych dotkniętych takimi chorobami jak : autyzm,
porażenia mózgowe, niedowład kończyn, charakteropatia
zespół miękkiego dziecka oraz wiele innych schorzeń.
Więcej info rmacj i na temat k l u b u na stronie
www.husky.com.pl

Opowiastki
z życia Ewy
- Babciu Ewo, babciu Ewo ! Opowiedz mi bajkę, proszę!
Ewa jeszcze nie zdążyła się rozebrać i powiesić palto na wieszak,
a już mały wnuczuś podskakiwał niecierpliwie i ponaglał
proszącym głosikiem. Dobrze znała swojego wnuczka, wiedziała
więc, że nie ustąpi, póki nie usłyszy wymyślonej przez nią
bajeczki . Znała też swoje starsze wnuczęta, Kasię i Adama, które
�artowaly z babci i z jej historyjek tworzonych na poczekaniu.
Smiały się, śmiały, ale podsłuchiwały i Ewa o tym dobrze
wiedziała.
- Już ja wam coś wymyślę, młodzi zarozumialcy - pomyślała wydaje się wam, że pozjadaliście wszystkie rozumy - wy
nieopierzone kurczaki - bardziej wam jest potrzebna jakaś bajka
i to z odpowiednją puentą, niż temu małemu.
Usadowili się w fotelach, po czym Ewa rozpoczęła bajeczkę.
- Pewnego razu, może to było przed wiekamj , a może przed
rokiem, Pan Bóg odsłonił firankowy obłoczek, otworzył szeroko
niebiańskie okno i wyjrzał na ziemię. A tam ludzie, te doskonałe
istoty, gdzieś pędzą i pędzą.
- Dokąd oni tak biegną i po co ? - zastanawiał się Stwórca.
Zaczął obserwować ludzkie mróweczki i doszedł do wniosku, że
widocznie czegoś im brakuje, jeśli tak zachlannje gromadzą wiele
niepotrzebnych sprzętów i zabiegają o zbędne dobra. Klasnął
w dłonie siedem razy i cała niebiańska drużyna stanęła
w pełnej gotowości. Wszyscy byli bardzo ciekawi, co się stało, bo
przecież Pan Bóg od niepamiętnych już lat nie klaskał siedem razy
i nie zwoływał niebiańskiego zgromadzenia więc to dobrze czy
źle ?
Zastępy starszych aniołów z pokorą opuściły głowy, by
w skupieniu wysłuchać poleceń Pana. Aniołki młodzież
i aniołeczki dzieci kręciły się niespokojnie, bo czuły jakąś
niespodziankę, coś się miało zmienić w rytmie niebiańskiego
życia, jeszcze nie wiedziały co, ponadto Stwórca rozpalał ich
ciekawość, gdyż patrząc w ich kierunku mrugnął im okiem
i tajemniczo się uśmiechnął.
Bóg usiadł na tronie i przemówił.
- Wysyłam przedstawicieli wszystkich zastępów aniołów na
ziemię. Przybierzecie ludzką postać i przeQ_(owadzicie sondaż,
aby ustalić, czego ludziom brakuje?!

Oczywiście wiadomo, który zastęp zaczął z radości piszczeć
i tupać (wycie w niebie było zabronione) .
Za chwilę wylosujemy trzy kraje, do których się udacie. Swięty
Piotr przyniesie koszyk z karteczkami, a trzy małe aniołki wyjmą
po jednej karteczce. Zaległa cisza.
Pierwszy aniołek ogłasza: USA. Uuu . . . komentują aniołowie.
Drugi aniołek ogłasza: Japonia. Aaa. . . . komentują aniołowie.
Trzeci aniołek ogłasza: Polska. O. . o. . . komentują aniołowie
i z niepokojem patrzą na Matkę Boską, która trzymając się za
głowę słabym głosem mówi
- To mój ulubiony kraj , tylu mam w nim przyjaciół, są radośni
w Panu, wierni, gorliwi. . . ale często narzekają, chociażby dla
zasady, tak z przyzwyczajenia. Aniołowie wyruszyli do
pierwszego kraju. Starsi sunęli kosmiczną windą, młodsi
schodzili schodami, a najmłodsi zjeżdżali na balustradzie.
Po powrocie nie mieli problemu z ustaleniem końcowego
wniosku wszyscy Amerykanie są z życia zadowoleni i mówią, że
czują się świetnie. Po powrocie z drugiego kraju wśród aniołów
też była jednomyślność - Japończycy nawet nie chcieli rozmawiać
tylko uprzejmie kłaniali się i pracowali, pracowali, pracowali.
Po powrocie z trzeciego kraju aniołowie dostojni mieli wypieki na
policzkach, a aniołowie młodsi uśmiechali się figlarnie.
- Żałujcie, że was tam nie było! Aleśmy się ubawili, cały czas coś
się działo, co za kraj ! Wszyscy marudzili, a każdemu czegoś
brakowało mówili do pozostałych. Jednakże gdy zaczęli zdawać
relacje okazało się, że nie potrafią ustalić wspólnego stanowiska.
Oj , czego tam nie było i pretensje, i żale, i posądzenia,
i oskarżenia. Aż dziwne, że Pan Bóg nie stracił cierpliwości .
Wręcz przeciwnie, był bardzo z siebie zadowolony i z wielką
pobłażliwością wysłuchał wszystkich głosów.
Do zdziwionych zastępów aniołów skierował te słowa:
- Najsprawiedliwiej wśród narodu polskiego rozdzieliłem rozum.
- ???
- No przecież nikt z Polaków na brak rozumu się nie uskarżał .
Ewa skończyła bajeczkę . Mały wnuczuś czekał na jakieś
szczęśliwe zakończenie, ale Kasia i Adam niemalże równocześnie
powiedzieli
�
- przepraszamy babciu Ewo
i dziękujemy dodała Kasia.
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PRZECIW AGRESJI

W życiu współczesnej szkoły coraz większym problemem
staje się agresja i przemoc. Narasta także poczucie bezradności
wielu nauczycieli wobec tego zjawiska. Analiza wyników
przeprowadzonej przez Poradnię ankiety wśród nauczycieli
i pedagogów szkolnych naszego powiatu wykazała wyraźny
wzrost zainteresowania problematyką agresji dzieci i młodzieży.
Wychowawcy i pedagodzy
szukają skutecznych sposobów
interwencji, zgłaszają zapotrzebowanie na konkretne metody
i formy pracy z uczniem agresywnym .
Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Publiczna Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna w Lublińcu zorganizowała
konferencję „PRZECIW AGRESJI W SZKOLE" skierowanej
do dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz pedagogów
i nauczycieli powiatu lublinieckiego.
Tematyka konferencji w głównej mierze dotyczyła propozycji
praktycznych roz wiązań w obszarze radzenia sobie
z zachowaniami agresywnymi w szkole.
Konferencję otworzyła Dyrektor Publicznej Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej Pani Ewa Smol dziękując
obecnemu na konferencji Staroście Powiatu Lublinieckiego Panu
Joachimowi Smyle za objęcie patronatem tej imprezy, wsparcie
finansowe i organizacyjne dzięki czemu była ona dla uczestników
bezpłatna, podziękowała również pozostałym darczyńcom. Pan
rosta witając gości podkreślił wagętematyki konferencji
1 zyczył owocnych obrad.
Inicjatorki tej imprezy i zarazem organizatorki z ramienia
Poradni psycholog Liliana Białas, pedagog Aleksandra Graca
oraz psycholog Dorota Leśniak były pierwszymi prelegentkami tej
konferencji. Uczestnicy zostali zapoznani z przyczynami
i psychologicznymi mechanizmami występowania tego zjawiska,
których znajomość jest niezbędna do adekwatnego reagowania
wobec takich zjawisk w szkole oraz
konstruowania
wartościowych programów profilaktycznych. W kolejnym
referacie mogli się zapoznać z opisem tego zjawiska i jego skalą
występowania w polskiej szkole. Nauczyciele mogli poznać nie
tylko najczęściej stosowane zachowania agresywne uczniów
wobec rówieśników i wobec nauczycieli ale także przyjrzeć się
jakie zachowania agresywne wobec uczniów stosują oni sami .. Po
zapoznaniu nauczycieli z ofertą warsztatów i programów
profilaktycznych opracowanych przez pracowników poradni w
kolejnym wystąpieniu, pan Marek Sroczyński - policjant
Komendy Powiatowej w Lublińcu - zarysował obszar współpracy
między policją a placówkami oświatowymi. Wyjaśniał procedury,
które obowiązują szkoły w przypadku przekroczenia prawa przez
uczniów.
Kolejną propozycją praktycznych rozwiązań przydatnych
szkole była prezentacja „Interwencji profilaktycznej
w szkole" - metody działań mediacyjnych i interwencyjnych
w przypadku trudnych zachowań uczniów, którą w niezwykle
sugestywnym i barwnym przekazie zaprezentowała pani Grażyna
Cybula - pracownik Regionalnego Ośrodka Metodyczno
Edukacyjnego w Katowicach.
Głównym punktem konferencji była prezentacja przez
licencjonowanego trenera - panią Małgorzatę Gontarek i jej
podopiecznych (uczniów ośrodka szkolno-wychowawczego dla
młodzieży) metody ART . Trening Zastępowania Agresji (ART )
to program wielostronnej interwencji skierowanej na zmianę
zachowania dzieci i młodzieży niedostosowanej.
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Niedostosowanie do życia zgodnie z normami, w tym agresja, jest
tutaj rozumiana jako przejaw braku umiejętności zachowań
społecznych. Metoda A RT doskonale sprawdza się
w placówkach oświatowych w szeroko rozumianej profilaktyce
jako oferta nauczania postaw i zachowań społecznych jak i jako
metoda terapeutyczna do naprawy zaburzonych już relacji z
innymi. Badania wykazały jej bardzo wysoką skuteczność w
redukcji zachowań agresywnych. Znajduje się na liście
rekomendowanych przez MENiS programów profilaktycznych.
Nauczyciele z dużym zainteresowaniem nie tylko słuchali ale
także aktywnie uczestniczyli w pokazie tej metody. Prowadząca
angażowała uczestników konferencji nadając warsztatową formę
prezentacji tej metody.
Konferencj i towarzyszył konkurs plastyczny dla
gimnzajalistów „ Przeciw agresji ", których prace nauczyciele
mogli podziwiać podczas przerwy na kawę w kuluarach
Państwowej Szkoły Muzyczne 1 st. im Janiny Garścia
w Lublińcu. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania na
ręce
Pani
dyrektor Marii
Domagały, która bardzo
serdecznie ( i bezpłatnie ) gościła uczestników konferencji.
Uczennice szkoły muzycznej Katarzyna Kłobus i Kaja
Jeziorska - w duecie fortepianowym oraz Maja Strzelczyk grając
na skrzypcach, w krótkim występie artystycznym wprowadziły
uczestników konferencji w wspaniałą krainę muzyki, dając chwilę
wytchnienia i relaksu. Komentarz prowadzącej tę część
konferencji pani Soni Wachowskiej, nauczyciela muzyki tutej
szej szkoły, uzmysłowił uczestnikom walory tej dziedziny sztuki
w sferze komunikowania uczuć i emocji muzyka z jednej strony
może być stosowana do eliminacji negatywnych emocji takich jak
złość, gniew, nienawiść, agresja (a więc uspokajać, wyciszać,
oczyszczać, poprawiać nastrój i samopoczucie), z drugiej zaś
strony pobudzać do działania , uaktywniać, mobilizować wspo
magać kreatywność, rozwijać wyobraźnię co ilustrowały dobrane
specjalnie na tę okazję utwory.
Organizatorzy pragną serdecznie podziękować pani Marzenie
Zając nauczycielce plastyki w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w
Lublińcu, która zajęła się oprawą plastyczną konferencji, między
innymi dekorując przepiękną, zabytkową aulę szkoły muzycznej
pracami plastycznymi podopiecznych w ramach działającej przy
szkole P racowni Malarstwa Emocjonalnego . Malarstwo
emocjonalne to wspólne malowanie za pomocą rąk, pędzli,
wałków na dużych powierzchniach dające dzieciom możliwość
artystycznego odreagowania - wyrzucenia emocji i napięć.
Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały konferencyjne
zawierające prezentacje i wnioskj wszystkich wystąpień
(serdecznie dziękujemy firmie PZU Zycie i Idea oraz redakcji
Remedium za dodatkowe w yposażenie pakietó w
konferencyjnych).
Rozmowy nauczycieli w czasie przerw konferencyjnych oraz
analiza ankiet ewaluacyjnych wykazała, że konferencja była
przygotowana na wysokim poziomie, prelegenci i zaproszeni
goście zainteresowali nauczycieli swoimi wystąpieniami
i prezentowanymi metodami pracy, czego wyrazem były pełne
listy nazwisk chętnych do dalszego szkolenia się w zakresie
przedstawianych metod w obszarze profilaktyki i radzenia sobie
z agresją.
Organizatorzy jeszcze raz pragną podziękować wszystkim,
życzliwym osobom, które przyczyniły się do przygotowania tej
imprezy oraz jej uczestnikom za liczny i aktywny udział a także
wszystkie miłe słowa, które dodają sił i motywacji do kolejnych
wyzwań, ,
Organizatorki z ramienia Publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej :
Liliana Białas. Aleksandra Graca i Dorota Leśniak.
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, ,,O rzeł" Psary-Babien ica
Mistrzem Sląska rozgrywek „ Piłkarska Kadra Czeka"
Dobiegły końca rozgrywki kolejnej edycji turnieju „Piłkarska
Kadra Czeka" organizowanego przez Radę Główną LZS trampkarzy
rocznika 1990 i młodszych w województwie śląskim.

Na obiektach LKS Psary-Babienica odbył się turniej powiatowy
z udziałem następujących drużyn: " Rybak" Ciasna, ,,Listarta" Lisów,
,,MLKS" Woźniki i „Orzeł"Psary-Babienica.
Zwycięzcą turnieju została drużyna gospodarzy i reprezentowała nasz po
wiat w turnieju regionalnym, którego gospodarzem była Rada Powiatowa
LZS w Lublińcu a zawody przeprowadzono również w Psarach.
W turnieju tym startowały drużyny reprezentujące powiaty
częstochowski-,, Orkan" Rzerzęczyce, kłobucki- ,, Znicz" , Kłobuck ,
lubliniecki „Orzeł" Psary-Babienica. Zwycięzcą turnieju została
ponownie drużyna gospodarzy i uzyskała prawo reprezentowania naszego
powiatu w turnieju wojewódzkim, który odbył się na obiektach Ośrodka
przygotowań olimpijskich „Start" w Wiśle.

W finale uczestniczyły zwycięskie drużyny turniejów rejonowych, tj .
Bielsko-Biała - LKS „Ustronianka" Wisła, Katowice -,,Młodość" Rudne,
Częstochowy - ,,Orzeł"Psary-Babienica. Wykorzystując punkt regula
minu pozwalający uzupełnić skład zawodnikami z innych klubów LZS,
drużyna została wzmocniona zawodnikami z „Jedności" Boronów,
MLKS Woźniki i „Warta" Kam. Młyny.
Turniej miał dramatyczny przebieg a jego końcowym akordem były rzuty
karne egzekwowane przez naszą drużynę i LKS Wisła. Lepsi okazali się
nasi zawodnicy zwyciężając 3 : 2 i zdobywając tym samym l miejsce
i awans do turnieju makroregionalnego w Turawie.
Z turnjeju tego z udziałem przedstawicieli województw : dolnośląskiego,
opolskiego, śląskiego, małopolskiego, łódzkiego 2 najlepsze drużyny
pojadą na 2-tygodniowy obóz i mistrzostwa Polski .
Stanisław Skolik

Górnośląskie D n i Dziedzictwa 2005

Dziedzictwo kulturowe Górnego Śląska pozostaj e wciąż
największą z niewykorzystanych szans na promocj ę tego
niezwykłego środkowoeuropejskiego regionu. W czasach, kiedy

prawdziwą karierę robią pojęcia wielokulturowość i różnorodność,
kiedy przenikanie się grup etnicznych i kulturowych oddziaływań
postrzegane jest j ako źródło twórczego napięcia, pełna
dramatycznych zwrotów hjstoria tej krainy staje się jej bezcennym
atutem. Położenie regionu na skrzyżowaniu głównych szlaków
Europy Środkowej i częste zmiany jego politycznej zależności
sprzyjały chłonięciu wpływów. W efekcie górnośląskie dziedzictwo
mieni się bogactwem inspiracj i Wiednia, Pragi, Wrocławia, Krakowa,
Berlina, Drezna, ale także Paryża, Antwerpii czy Rzymu. Stanowi
zwierciadło, w którym odbijają się najważniejsze tendencje
w kulturze Zachodu . W tym urozmaiconym krajobrazie szczególne
walory prezentuje spuścizna epoki wielkiego przemysłu . Należą do
niej nie tylko zabytkowe założenia hut i kopalń , powstałe wokół njch
osiedla patronackie i świątynie, bajkowe rezydencje potentatów
rozsiane od Kopic na zachodzie po Świerklaniec na wschodzie, ale
także arcydzieła techniki tej miary, co jeden z najstarszych w Europie
żeliwnych mostów wiszących w Ozimku. Górny Śląsk, który
w przeciwieństwie do wielu regionów przemysłowych uniknął
wojennych zniszczeń i nie doświadczył gwałtownej modernizacj i w
drugiej połowie ubiegłego stulecia, jest ewenementem na skalę
światową. B rak świadomości klasy znajdujących się na jego obszarze
obiektów powoduje, że pomniki hlstori i , które gdzie indziej z dumą
zgłaszane są na l istę światowego dziedzictwa U NESCO, tu niszczeją
w wyniku zaniedbania lub planowej dewastacji .
Górnośląskie Dni Dziedzictwa mają rozbudzić tę świadomość.
Zamiarem organizatorów jest przybliżenie kulturowego bogactwa
regionu zarówno jego mieszkańcom j ak i tym, którzy na Górny Śląsk
patrzą z dystansu i często przez pryzmat nieuprawnionych
stereotypów. Jego kulturowe zasoby ukazane zostaną w swym
europej skim wymiarze, który podkreśla sam fakt wpisania i mprezy
w program Europej skich Dni Dziedzictwa . Wyj ątkowość
górnośląskiego przedsięwzięcia polega na jego społecznym ,
oddolnym charakterze. Górnośląskie D n i Dziedzictwa s ą bowiem
inicjatywą stowarzyszenia Młodzież Górnośląska, które zaprosiło do
współpracy organizacje pozarządowe i pasjonatów lokalnej historii .
To c i ostatni w dniach 1 6- 1 8 września będą opowiadać
zainteresowanym o wybranych obiektach, stanowiących świadectwo
kulturowego bogactwa i różnorodności . Co wymaga szczególnego
podkreślenia, program Górnośląskich Dni Dziedzictwa realizowany
będzie na zasadzie wolontariatu. To społeczne zaangażowanie
na rzecz Górnego Śląska jest samo w sobie znakomitą promocją
regionu.

Górno ś l ąskie D n i Dziedzictwa przeprowadzone zostaną
w województwach opolskim i śląskim . Ich program obej mie niemal
całe spektrum zjawisk kulturowych, które pozostawiły po sobie
w regionie materialne ślady. Uczestnicy będą mieli okazję poczuć
atmosferę życia w klasztorach potężnego niegdyś zakonu cystersów,
podziwiać niezrównany kunszt twórcy iluminacji średniowiecznego
kodeksu, spojrzeć na karty księgi , której nakład niemal w całości padł
ofiarą religijnego konfliktu, odkryć sekrety konserwacj i drewnianych
kościołów, zachwycić się śmiałością twórców nowoczesnego
przemysłu , ulec urokowi j ednej z najpiękniejszych środkowo
europej skich świątyń okresu międzywojennego, czy poświęcić
chwile refleksj i dziełom, powstałym na gruncie zaciekłych,
narodowych sporów.
Górnośląskie Dni Dziedzictwa pozwolą posmakować bogactwa
regionu, w którym niczym w tyglu mieszały się wpływy z zachodu,
południa, wschodu i północy. Inicjatorzy tego bezprecedensowego
przedsięwzięcia pragną przekazać proste przesłanie: na Górnym
Śląsku znajdziecie znacznie więcej niż się spodziewacie. Ten region to
bowiem nie tylko gordyjski węzeł problemów, ale i punkt węzłowy
Europy.

W powiecie lublinieckim odbędą się w ramach Górnośląskich Dni
Dziedzictwa odbędą się następujące i mprezy :
1 ) 1 6 - 1 8 IX - Pałacyk myśliwski Zieglerów w Czarnym Lesie pod
Woźnikami - wstęp wolny w godzinach pracy hotelu
2) 1 7 IX godz . 1 7 - 19 i 18 IX godz 8 - 1 2 Kościół Ewangelicko Ausgburski w Piasku - oprowadza pan Ryszard Serednicki
3) 16 i 1 7 IX godz 10 - 1 8 Sala Tradycji Magistrali Węglowej Śląsk Porty im. J Nowkuńskiego w Herbach - oprowadza pan Hernyk
Dąbrowski
4) 1 6 i 1 7 IX godz 1 5 - 1 9 Śląska Izba Regionalna w Koszęcinie wstęp wolny
5) 18 IX godz 1 5 wycieczka piesza " Szlak Zabytków Koszęcina"
(Kościół św Trójcy, Pałac książąt Hohenlohe i Śląska Izba
Regionalna) - oprowadza pan Jan Myrcik
6) 7 - 9 X wycieczka autokarowa " Szlak drewnianych kościółków"
(Miareczko Śląskie, Woźniki, Brusiek, Koszęcin, Boronów,
Cieszowa, Lubliniec, Lubecka, Pawonków, Gwoździany,
Dobrodzień) - przygotowana przez młodzież z LO Psary.
Jako współorganizatorzy imprezy zadeklarowali się:
1) Ośrodek Kultury i Edukacji Regionalnej Jan Myrcik w Koszęcinie
2) Parafia Ewangelicko - Augsburska w Częstochowie
3) Hotel "Pałac Czarny Las" w Woźnikach
4) Zakład Linii Kolejowych PLK Tarnowskie Góry
5) Miasto Woźniki
6) Ruch Autonomii Śląska
Piotr Kalinowski
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STEINOWIE W LUBLIŃCU
1 88 1 - 1 890
Siegfried (Zygfryd) STEIN - jeden z czterech synów małżeństwa STEIN prowadzącego
w Gliwicach handel opałem poznał Augustę - córkę Salomona i Adelajdy C OURANT -

kupców z Lublińca i zawarł z nią związek małżeński w dniu 2 . VIII. 1 871 r. Zamieszkali
w Gliwicach, gdzie Siegfried pracował w przedsiębiorstwie swej matki Joanny,
która była wtedy wdową.
W Gliwicach urodziły się ich dzieci : Paweł ( 1 872) , Selma ( 1 873), Elsa ( 1 874), Arno
( 1 879), Ernest ( 1 880) , oraz Jadwiga ( 1 87?) , która zmarła w wieku kilku lat na
szkarlatynę; epidemia tej choroby panowała wówczas w Gliwicach. Źródła nie podają
daty jej urodzenia.
Dla poprawienia swego bytu materialnego STEINOWIE, jak pisze w swej biografii
Edyta STEIN, przeprowadzili się do miasta rodzinnego Augusty - do Lublińca.
W mieście tym dziadkowie Edyty oraz jej wujowie i ciocie prowadzili firmę sprzedającą
artykuły spożywcze, wyroby metalowe, materiały budowlane, nasiona i pasze dla bydła.
Byli także później przedstawicielami fabryki maszyn rolniczych Braci PRANKEL
»I\ TO SZU�A PRAWDY
z Wielkich Strzelec. Miejscowa gazeta powiatowa o nazwie „ Lublinitzer Kreis Blatt"
H SLUKA B O GA <<
nr 49 z 1 884 r. na s. 291 zamieściła obszerne w tej materii ogłoszenie w językach
niemieckim i polskim następującej treści (pisownia oryginalna, dop . Red.):
„ U pana S. Couranta w Lublyńcu ulozyliśmy skład naszych gospodarskich maszyn i żelażnych pługów. Panów gospodarzy upraszamy
w potrzebie, nasze wyroby u Pana Couranta kupować.
Bracia Prankel, fabryka machin we Wielkich-Strzelcach.
� 110m gospodarzom daję tm do wiadomości, że wszystkie maszyny wyżj wymienianj fabryki na składzie posiadam i takowe podług
'Wny fabrycznj sprzedawam.
S. Courant, w Lublyncu.
Dokładnej daty przeprowadzki nie znamy, ale było to na pewno w roku 1 88 1 , bowiem ich córka Elfryda urodziła się pod koniec tego roku
w Lublińcu. Wkrótce - bo już w styczniu 1 882 r. zmarł tutaj ich syn Ernest, urodzony jeszcze w Gliwicach w 1 880 r. i pochowany został
na miejscowym cmentarzu gminy żydowskiej . Po zorganizowaniu przedsiębiorstwa Siegfried STEIN zlecił zamieścić w lokalnej gazecie
powiatowej informację o uruchomieniu handlu materiałami drzewnymi, budowlanymi i opałem. Ogłoszenie zamieszczono w marcu
1 882 r. Poniżej tłumaczenie tekstu na język polski według oryginału w języku niemieckim z nr 10/ 1 882 - strona 53:
Po osiedleniu się tutaj i uruchomieniu przedsiębiorstwa handlu drewnem, materiałami budowlanymi i opalem informuję szanownych
odbiorców, że dostarczam uprzednio zamówione wszelkiego rodzaju drewno budowlane, użytkowe oraz tarcicę na ·wymiary. Również
z mego składowiska położonego naprzeciw domu poborcy myta drogowego są stale do nabycia wszelkie asortymenty drewna użytkowego
oraz opalowego, podobnie jak węgla, które przy moim, w dawnym budynku poczty znajdującym się mieszkaniu, sprzedawać będę.
Z uszanowaniem Siegfried Stein
Lubliniec, w marcu 1882
Oprac. Jan Fikus, Sen.

dokończenie ze str. 5

Wspom n ienia obozowe

Od pierwszych nieomal tygodni niewoli kapitan Markowski
próbował wydostać się z niewoli. Były to próby wyj ścia
specj al ny m i wykopami , kanałami i różnym i innymi
soosobami . N iestety kończyły się te ucieczki schwytaniem i
""1' C..resjami. Po jednej z nieudanych ucieczek kpt. Markowski
został uderzony w twarz przez niemieckiego oficera za co kpt.
Markowski wyzwał tego oficera na pojedynek. Niemiec
odmówił tłumacząc, iż jeniec j ako jego poddany niemiecki nie
ma prawa do pojedynku . Była to skuteczne próba ratowania
honoru polskiego oficera i stanowiła przestrogę dla Niemców.
Jednym z pierwszych obozów był oflag w Sanbbostel z którego
kpt. M a r kowski p róbował także u c ie c z k i n i e s tety
bezskutecznie i został pojmany Przed wykonaniem wyroku
śmierci uratowały go Niemki które bały się zemsty aliantów.
Z obozu tego w dniu 1 2 . 01 . 1 942 r. jeńcy a wraz z nimi

zdjęcie syna Stalina w otoczeniu Niemców,
najczęściej eksponowane w prasie całego świata

kpt. M arkowski zostali przetransportowani do obozu
w Lubece, gdzie przywieziono jeńców różnych narodowości.
I właśnie w tym obozie kpt. Markowski ośmielił się na
placu zbiórki oddać uderzenie hauptmanowi Schultzowi za co
oddano go pod sąd wojskowy w Hamburgu . Na szczęście akta
sprawy przepadły w c zasie bombardowania Berlina.
W oflagu w Lubece atrakcj ą dla wszystkich stał się poj many do
niewoli 1 6.07 . 1 941 roku syn Stalina Jakow, żołnierz 1 4-stej
dywizji czołgów. Jokow przyjaźnił się z Polakami i próbował
dwukrotnie ucieczki z oflagu. Udostępnił współwięźniom
(będąc na szczególnych p rawach) swoją celę do wykopania
tunelu wiodącego na wolność . N iestety przypadek zrządził
wykrycie tunelu natomiast Jakow obejrzawszy gazetę o zbrodni
katyńskiej dokonanej na rozkaz swojego ojca, zrozpaczony
rzucił się na druty i zginął dodatkowo zastrzelony przez
wartownika. Pod konjec wojny kpt . Markowski znalazł się na
terenie lotniska w Lezendorf-Krumen, gdzie j eńcy zasypywali
lej e po bombach alianckich . Na pierwszym postoju w czasie
ewakuacji kpt. Markowski ukrył się i przedostał do aliantów co
ocaliło mu życie. Po wojnie wrócił do zrujnowanej Warszawy
a na stałe zamieszkał w Łodzi, gdzie po ukończeniu studiów
wykładał w technikach łódzkich aż do przej ścia na emeryturę .
Taka była droga życiowa jednego z oficerów 74 PP z Lublińca,
pułku który miał przydział mobilizacyjny w 1 939 roku do armii
„ Kraków". Zajął on stanowiska na północnym skrzydle armii
w rejonie Lublińca i j uż 1 -go września rozpoczął bohaterską
walkę .
Michał Janusz
I . Piśmiennictwo "Rzeczpospolita Podchorążacka" kwartalnik Kola Przyjaciół S.P.P. w Komorowie.
nr 2,3 z 2001 r. Stanisław Markowski „ Wspomnienia obozowe" ,,Sprawa Katynia a śmierć syna Stalina".
2. Stalin ··od dnia urodzin do sześdziesicciolecia" wyd. w Moskwie 1939 r.

dokończenie ze str. 1

W trakcie imprezy każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Prócz
zmagań sportowych na uczestników czekała przejażdżka
bryczką, zabawa z pieskami husky, a każdy mógł zaspokoić
głód woj skową grochówką . Zawodom sportowym
towarzyszyły występy niepełnosprawnych artystów.
Punktem kulminacyjnym Spartakiady było wręczenie
medali i dyplomów. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy
medal i upominek.
Pełni wrażeń z uśmiechem na twarzy uczestnicy opuszczali
płytę boiska nie ukrywając, iż w przyszłoroczym kalendarzu
już zapisali sobie datę kolejnej Spartakiady.
Kilka dni później odbył się Sejmik Kultury Osób
Niepełnosprawnych, którego organizatorem było
Starostwo Powiatowe i Stowarzyszenie "Purpurowe Serce".
Tym razem miejscem spotkań, występów artystycznych
i zabaw był Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Herbach. W Sejmiku uczestniczyło ok. 400 osób z terenu
p ow iatu lublinieckiego , Krzep i c , D zi ało szyna ,
Władysławowa, Wręczycy oraz Blachowni . Program
spotkania miał na celu zintegrowanie środowiska osób
niepełnosprawnych z lokalną społecznością. Dzieci
uczestniczyły w licznych konkursach, zabawach oraz
wspólnym śpiewaniu. Imprezie towarzyszyły wystawy prac

niepełnosprawnych artystów, pokazy tańca towarzyskiego
w wykonaniu grupy tanecznej działaj ącej przy
Młodzieżowym Domu Kultury w Lublińcu oraz występy
artystyczne zespołów ze szkół powiatu lublinieckiego. Dużą
atrakcją okazała się możliwość zabawy z psami husky
i dmuchany zamek, który najbardziej przypadł do gustu
najmłodszym uczestnikom Sejmiku. Impreza zorgani
zowana była w ten sposób, aby mieszkańcy gminy Herby
mogli również być obecni i korzystać z licznych atrakcji
zapewnionych przez organizatorów. Najważniejszym
punktem drugiego dnia Sejmiku była msza św. w intencji
osób niepełnosprawnych, koncelebrowana przez ks.
proboszcza Piotra Mańkę, ks. prefekta Edward Pawołkę
i ojca misjonarza Jerzego Bzdyla, w której uczestniczyła
również lokalna społeczność.
- To już piąta impreza, której jestem współorganizatorem.
Jest to na pewno ogromne vryzwanie, mnóstwo pracy
i zaangażowania zarówno mojego, jak i mojej rodziny
i członków Stowarzyszenia. Myślę jednak, że warto. Cały
trud rekompensuje mi uśmiech i zadowolenie dzieciaków.
A o to chyba chodzi ? I - powiedział Marian Jończak, pre7""
Stowarzyszenia "Purpurowe Serce" . (ga)

Sejmik Kultury Osób Niepełnosprawnych

Powiatowa Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

pokazy tańca towarzyskiego
w wykonaniu grupy
tanecznej działającej
przy MDK w Lublińcu

spartakiadę otwarli :
poseł
Edward Maniura

występ artystów
z DSP "Zameczek"

bieg na czas

wystawa prac
niepełnosprawnych
artystów
starosta wręczył
wszystkim
uczestnikom
pamiątkowe dyplomy
i medale

występy
mieszkańców DSP
"Dom Kombatanta"

uczestnikom Sejmiku
dopisywały humory

rzut piłką do kosza

