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Debatowali o bezpiecznej pracy za granicą Święto muzyki, pieśni i tańca

Policjanci z KPP w Lublińcu wraz z delegacją z Holandii.

Wynagrodzenie niższe od obiecanego, brak ubezpieczenia, fatalne warunki mieszkaniowe, praca bez umowy lub nawet brak pracy, czy wysokie koszty pobytu, to tylko niektóre zagrożenia jakie
mogą spotkać wyjeżdżających do pracy za granicą.

W sali widowiskowej im. Elwiry Kamińskiej w Koszęcinie, 16 i 23 października br., odbyły się koncerty „A to Polska właśnie” w wykonaniu
artystów Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. Koncerty, których organizatorem było Starostwo Powiatowe w Lublińcu,
dedykowane były nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
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Goście z New Delhi

Nowe obszary współpracy
polsko-niemieckiej

Młodzież i opiekunowie jednej
z najlepszych prywatnych szkół
w Indiach St. Mark’s Sr. Sec. Public School Meera Bagh w New
Delhi przyjechali na zaproszenie
Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych, a konkretnie nauczycielki języka angielskiego –
Moniki Ziai koordynującej projekty międzynarodowe w ZSOT.

Współpraca między Powiatem
Lublinieckim i Powiatem Lörrach rozszerzyła się o obszar socjalny dotyczący opieki i pielęgnacji osób, a dokładniej mówiąc kształcenia i praktyk w tym
zakresie.
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Budynek internatu
w nowej odsłonie

„Dobro nie jest pisane na twarzy
Dobro jest światłem w sercu”

(Kahil Gibran)

Wychowankowie SpecjalnegoOśrodka Szkolno-Wychowawczym
im. Konrada Mańki w Lublińcu
otrzymali do użytku nowowyremontowany budynek internatu.

W dniu 21 listopada obchodzimy dzień Pracownika Socjalnego.
Z tej okazji przyjmijcie Państwo życzenia podtrzymywania
niezachwianej pewności, iż przyjacielska i wyciągnięta w stronę
ubogiego i cierpiącego człowieka dłoń jest zawsze świadectwem
mądrości i miłości. Dziękuję Wam za codzienną troskę i pochylanie
się nad biedą i nieszczęściem ludzi zepchniętych przez życie na jego
margines. Życzę, aby pomoc drugiemu człowiekowi stała się dla Was
prawdziwym spełnieniem i przynosiła satysfakcję z wykonywanej pracy,
a na co dzień ludzkiej przyjaźni i życzliwości. Niech nigdy nie zabranie
Wam sił i motywacji do pełnienia tej niezwykle szlachetnej służby.
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Starosta Lubliniecki
Joachim Smyła
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Debatowali o bezpiecznej
pracy za granicą
Wynagrodzenie niższe
od obiecanego, brak ubezpieczenia, fatalne warunki
mieszkaniowe, praca bez
umowy lub nawet brak pracy,
czy wysokie koszty pobytu,
to tylko niektóre zagrożenia
jakie mogą spotkać wyjeżdżających do pracy za granicą. Jak
uniknąć różnego rodzaju niebezpiecznych sytuacji, doradzały wczoraj przedstawicielki
holenderskiej policji i pozarządowej organizacji Fair Work.

w Lublińcu odbyła się debata,
poświęcona tematyce bezpieczeństwa osób zarobkujących
w Holandii. Spotkanie odbyło
się w formie dwóch paneli. Zaproszenie do udziału w pierwszej części, przyjęli przedstawiciele urzędów pracy, placówek
oświatowych i policjanci powiatu lublinieckiego, tarnogórskiego, myszkowskiego, kłobuckiego
i częstochowskiego. Drugi panel,
przeznaczony był dla uczniów

ostatnich klas lublinieckich szkół
średnich. W charakterze prelegentów, wystąpiły przedstawicielki holenderskiej policji oraz
pozarządowej organizacji Fair
Work, które przybliżyły zebranym kwestie związane w wyjazdem Polaków do pracy poza granicami kraju. W swoich
wystąpieniach funkcjonariuszki
podkreśliły, jak ważne jest samo
przygotowanie do wyjazdu oraz
doradziły, w jaki sposób uniknąć

Jak należy zabezpieczyć się przed
ryzykiem wystąpienia niebezpiecznych dla nas sytuacji planując
wyjazd do pracy zagranicę?

Obecna sytuacja Polaków
w Holandii, kłopoty z jakimi się
tam borykają oraz problemy samej administracji holenderskiej –
przede wszystkim policji i prokuratury – w sytuacjach kiedy
obywatel RP staje się ofiarą przestępstwa lub wchodzi w konflikt
z prawem, są główną przesłanką do podjęcia działań mających
na celu poprawę obecnej sytuacji.
W Miejskim Domu Kultur y

podkom. Marek Wręczycki – zastępca
naczelnika wydziału prewencji KPP Lubliniec: Decydując się na wyjazd za granicę,
bardzo ważne jest zebranie jak największej
wiedzy na temat przyszłego pracodawcy.
Istotne jest, aby wiedzieć jaką pracę będziesz wykonywał, jakie warunki bytowe
zapewnia właściciel firmy i co oferuje bezpłatnie, a co wymaga opłaty z „twojej kieszeni” np. nocleg, dojazd do miejsca pracy, zamieszkania itp. Ważna jest znajomość prawa obowiązującego w danym kraju

i posiadanie umiejętności porozumiewania
się w języku nowego szefa, aby uniknąć nieporozumień, jak również zagrożeń. Gdy już
spełnisz wszystkie wyżej wymienione warunki i zaplanujesz datę wyjazdu najpierw
skopiuj zabierane ze sobą dokumenty, aby
najbliższa rodzina w kraju miała do nich dostęp. Ustal również z zaufaną sobie osobą
tzw. sygnał alarmowy, który podczas rozmowy telefonicznej będzie tylko dla was
czytelny i wskazywał, że grozi Ci jakieś
niebezpieczeństwo. Może to być np. prośba o regularne karmienie rybek, których nigdy nie miałeś. Będąc za granicą zawsze informuj swoich bliskich o miejscu zamieszkania i pracy, a także o zmianie adresu.
Pamiętaj lepiej poświęcić czas na wyżej

Przedstawicielka holenderskiej policji przybliżyła kwestie związane
w wyjazdem Polaków do pracy poza
granicami kraju

wielu nieprzyjemnych i niebezpiecznych sytuacji oraz co zrobić
w razie wystąpienia problemów.
KPP w Lublińcu

wymienione czynności niż później z dala od domu funkcjonować
z ludźmi, którzy będą dla Ciebie zagrożeniem. Co najważniejsze nie korzystaj z ofert pracy,
które są nadzwyczaj atrakcyjne lecz wymagają podjęcia
szybkiej decyzji wyjazdowej lub wpłaty zaliczki. Podejmując decyzję o wyjeździe zarobkowym, który ma poprawić codzienne życie nie doprowadź do sytuacji,
która może sprawić, że Twoje życie i zdrowie będzie zagrożone.

Nowe obszary współpracy
polsko-niemieckiej
Współpraca między Powiatem Lublinieckim i Powiatem Lörrach rozszerzyła się
o obszar socjalny dotyczący
opieki i pielęgnacji osób, a dokładniej mówiąc kształcenia
i praktyk w tym zakresie.

Pomysł narodził się podczas zeszłorocznej wizyty Starosty Lublinieckiego Joachima
Smyły w domu opieki Markus-Pflüger-Heim i był próbą rozwiązania problemów, z jakimi
borykają się oba kraje. W Polsce
są wykształceni i dobrze przygotowani do pracy w zawodach
opiekuńczych absolwenci szkół,
ale brakuje miejsc pracy, z kolei
w Niemczech na odwrót, trwa
poszukiwanie specjalistów w zawodach socjalnych.
P ie r w sz e o s o b y – s ł uchaczki Centrum Kształcenia
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Zawodowego i Ustawicznego
w Lublińcu – Teresa Pawlak ,
Anna Britner i Joanna Strzoda – wyjeżdżając na praktyki
w Niemczech były pełne obaw.
Szybko jednak okazało się, że ich
praca, profesjonalizm, zaangażowanie i podejście do podopiecznych zostało bardzo wysoko ocenione zarówno przez
samych podopiecznych jak i osoby odpowiedzialne za praktyki.
Aby pomóc słuchaczkom opanować język niemiecki w stopniu wystarczającym do komunikowania się, w szkole, do której
uczęszczały, prowadzone były
dodatkowe zajęcia, pozwalające poznać język i słownictwo
specjalistyczne, dotyczące pracy opiekuńczej. Michael Schreiner – kierownik domu opieki –
był pod wrażeniem umiejętności i ambicji Polek. Chciał im
bowiem w pokojach, w których
mieszkały, zainstalować polską

telewizję, ale one podziękowały.
Zależało im bowiem, aby, oglądając telewizję niemiecką, szlifować język. – Jak na tak krótki czas, mówią naprawdę dobrze
po niemiecku – cieszyła się Martina KallfaB , odpowiedzialna
za kształcenie przyszłych pracowników socjalnych.
Pier wszy w yjazd słuchaczek na praktyki zawodowe
do domów opieki w Niemczech
ma w dłuższej perspektywie zaowocować partnerstwem dotyczącym kształcenia w zawodach
socjalnych. Reihard Heichel
zapowiada wizytę w Centrum
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Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu, ma nadzieję na zacieśnianie współpracy i uregulowania prawne,
np. dotyczące nostryfikacji świadectw. Kierownicy niemieckich
domów opieki, Hans Kaufmann
i Michael Schreiner, popierają
taką współpracę i podkreślają: Chcemy się otworzyć na zewnątrz. Specjaliści z innego kraju
wnoszą inne postrzeganie naszych
problemów – widzimy to jako dużą szansę.
(KA)
(cytaty za niemiecką gazetą BADISCHE ZEITUNG)

Święto muzyki, pieśni i tańca
W sali widowiskowej im. Elwiry Kamińskiej w Koszęcinie,
16 i 23 października br., odbyły się koncerty „A to Polska
właśnie” w wykonaniu artystów Zespołu Pieśni i Tańca
„Śląsk” im. Stanisława Hadyny. Koncerty, których organizatorem było Starostwo Powiatowe w Lublińcu, dedykowane
były nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Starosta podziękował pedagogom za bardzo dobrą i efektywną pracę, zwracając uwagę
na wysokie wyniki egzaminów
maturalnych oraz najwyższe
wyniki w kształceniu zawodowym. – Swoją pracą nauczyciel
zachęca do nauki, rozbudza pasje w młodych ludziach, kształtuje
ich osobowość. Razem z rodzicami
przekazuje dziecku najważniejsze
wartości, takie jak mądrość, odpowiedzialność i uczciwość w nadziei, że zaprocentują w jego dorosłym życiu – w nadziei, że dzisiejszy uczeń stanie się w przyszłości
dobrym rodzicem, pracownikiem,
obywatelem. Od rzetelności sprawowania tej misji zależy, jakie będzie następne pokolenie – mówił
starosta. Życzył również, aby
słowo „nauczyciel” nigdy nie
przestało brzmieć dumnie.
W programie koncertu zaprezentowano publiczności stylizowane tańce i śpiewy z różnych
regionów Polski, od śląskiego
poprzez krakowski do podhalańskiego, a wszystko w oprawie świetnie brzmiącej orkiestry
pod kierownictwem Mirosława
Macieja Banacha. Usłyszeliśmy
muzykę i opracowania muzyczne

Stanisława Hadyny, ale także
Wojciecha Kilara i Ireneusza
Łojewskiego z choreografią Elwiry Kamińskiej oraz Władysława Stefanika , Juraja Kubanka i Michała Jarczyka . Znane
wszystkim, piękne i popularne
melodie, świetnie opracowane i zinstrumentowane, z bogatą harmonią, tworzyły pięknie brzmiące utwory. Bogactwo
środków muzycznych, zmiany
tonacji, modulacje harmoniczne, zmiany tempa i dynamiki,
trybu dur/moll zaskakiwały słuchaczy. Brzmienie chóru, piękne głosy solowe, duety i ansamble brzmiały cudownie, a szczególnie oryginalne białe głosy
(Podhale) wzbudzały zachwyt
publiczności. Na osobne słowa
zasługują występy baletu. Tańce solowe i grupowe wykonywane przez świetnie przygotowanych tancerzy, zachwycały delikatną nostalgią lub powagą,
a czasem radością lub brawurą
oraz scenkami rodzajowymi bliskimi burleski. Sceny baletowe
narysowane pięknym rysunkiem
scenicznym, układem i bogactwem kolorów były imponujące. Wzbudzały podziw i zachwyt

(finał), a publiczność nagradzała występy hucznymi oklaskami, także na stojąco. Przepiękne bogate stroje prezentowały
się wspaniale wywołując i wzbogacając doznania i wrażenia estetyczne całego koncertu. Występ Zespołu udowodnił, że nawet w czasach zdominowanych
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przez komercję, bylejakość,
a czasem prymitywizm i prostactwo można w przepiękny
i atrakcyjny sposób prezentować sztukę przez duże „S”.
Bogusław Hrycyk
Zdjęcia: archiwum Zespołu
Pieśni i Tańca „Śląsk”
im. Stanisława Hadyny

Skład i druk: Drukarnia Sil-Veg-Druk
ul. Niegolewskich 12, 42–700 Lubliniec
tel. 34 356 29 61, www.svd.pl
Materiały do gazety i ogłoszenia reklamowe
przyjmowane są w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Lublińcu, pokój 21. Redakcja
nie zwraca materiałów niezamówionych.
Zastrzega sobie także prawo ich skracania. Nie
przyjmowane są artykuły niepodpisane. Redakcja
nie odpowiada za treść ogłoszeń.
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Budynek internatu w nowej odsłonie
Wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczym im. Konrada
Mańki w Lublińcu otrzymali
do użytku nowowyremontowany budynek internatu.

W trakcie remontu zmodernizowano system centralnego ogrzewania, wymieniono drzwi, wykładziny, oświetlenie, wyremontowano łazienki oraz klatki schodowe.
Wszystkie pomieszczenia zostały

też pomalowane. Remont został
wykonany w sypialniach, świetlicach i korytarzach i wyniósł prawie 500 000 tys. zł. Nowoczesny

budynek zapewnia wychowankom
dobre warunki do nauki oraz zabawy, relaksu i rozwijania zainteresowań.
(red.)

Siedziba Zespołu „Śląsk” z podwójnym
tytułem „Modernizacja Roku 2014”
Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się Gala XIX Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2014”. W imieniu
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, Dyrektor Zbigniew Cierniak
odebrał tytuł „Modernizacji Roku 2014”, przyznany Zespołowi Pałacowo–Parkowemu w Koszęcinie w dwóch kategoriach:
obiekt zabytkowy i obiekt hotelarsko – turystyczny. Uroczysty
wieczór uświetnił koncertem chór i orkiestra Zespołu „Śląsk”.
Ogólnopolski Konkurs „Modernizacja Roku” jest organizowany od 19 lat. Jego celem jest
wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych ukończonych w danym roku
i wyróżniających się szczególnymi walorami. Ideą Konkursu jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania
obiektów i budowli dziedzictwa narodowego, a także promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów dla
uzyskania efektów użytkowych
i estetycznych. Nagrody przyznawane są w 13 kategoriach, m.in.
obiekty hotelarsko – turystyczne i obiekty zabytkowe, wśród

których w tym roku znalazł
się Zespół Pałacowo-Parkowy
w Koszęcinie.
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W zakończonym 10 sierpnia
otwartym plebiscycie internetowym, siedziba Zespołu „Śląsk”
zdobyła tytuł „Modernizacji Roku 2014” głosami internautów
(kategoria obiekty hotelarsko –
turystyczne) z ogromną przewagą nad konkurentami. Decyzją
Kapituły Konkursu – która wizytowała obiekt pod koniec czerwca
tego roku – projekt „Rewitalizacji
Zespołu Pałacowo – Parkowego

w ramach tworzenia Śląskiego
Centrum Edukacji Regionalnej”
zdobył także tytuł „Modernizacji
Roku 2014” w kategorii „Obiekty zabytkowe”. Podczas uroczystej Gali na Zamku Królewskim
w Warszawie, statuetkę oraz
pamiątkowe dyplomy w imieniu inwestora – Zespołu Pieśni
i Tańca „Śląsk”, odebrał Dyrektor Zbigniew Cierniak. Wyróżnienia wręczono także wykonawcy nagrodzonego projektu –
„CZ.P.B.P. PRZEMYSŁÓWKA”
S.A. Częstochowa oraz projektantowi – „STUDIO QUATRO”
Pracownia Projektowa z Katowic.
W uzasadnieniu decyzji kapituła Konkursu podała: „Obiekt został zrewitalizowany w kompleksowy sposób z wniesieniem wielu
nowych funkcji architektonicznych
do historycznego założenia obiektów. Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej posiada wiele walorów
użytkowych wynikających z podjętych nowych zadań, a jednocześnie bardzo umiejętnie eksponuje
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wartości zabytkowe. Wysoki standard rozwiązań – zarówno pod
względem układu przestrzennego,
jak i doboru współczesnych materiałów stanowiących uzupełnienie architektury zespołu pałacowego – pozwalają na stworzenie unikalnej atmosfery dla
gości, jak i stałych użytkowników
obiektu. Utrzymanie kompozycji
parkowej w podobnym charakterze idealnie wpisuje się w całość
przedsięwzięcia”.
W gronie finalistów XIX Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku” znalazły się
62 obiekty z całej Polski, których modernizację zakończono
w 2014 roku. Konkurs odbywał
się pod patronatem Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Edukacji Narodowej,
Pełnomocnika Rządu ds. Osób
Niepełnosprawnych, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Głównego Inspektora
Ochrony Środowiska.

Agnieszka Kukuła

Rodzicielstwo zastępcze
Jak mawiał kiedyś Jan Paweł II „Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka
do człowieka”. Każde dziecko ma więc prawo do miłości, zrozumienia i akceptacji. Nie zawsze jednak tak się dzieje i właśnie dlatego zrodziła się idea rodzicielstwa zastępczego.
W rodzinach zastępczych
umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy władza ta została
ograniczona. Dzieci umieszczane w rodzinach zastępczych mają oczywiście prawo do osobistego
kontaktu z rodziną naturalną i –
co ważne – powrotu do niej. Rodzicielstwa zastępczego nie można więc 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.
O funkcjonowaniu rodzicielstwa
zastępczego rozmawiałam z Dyrektorem Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie – Iloną Kozioł.

AK: Rodziny zastępcze są miejscem, gdzie dzieci, które nie mają szans na wychowanie się w rodzinie naturalnej, zostają przygotowane do wejścia w dorosłe
życie, naturalnym wydaje się więc
wspieranie tego środowiska. Jak
wygląda ta sytuacja na terenie
naszego powiatu, jakie formy rodzicielstwa zastępczego funkcjonują?

IK: Czynimy starania, aby
wszystkie formy pieczy zastępczej funkcjonowały na terenie naszego powiatu. Obecnie w ponad
70 rodzinach zastępczych wychowuje się ok. 100 dzieci. Wiele z nich to rodziny spokrewnione, w których pieczę nad dziećmi roztaczają dziadkowie lub
rodzeństwo. Pozostałe rodziny
nie są spokrewnione z dzieckiem.
Jedna rodzina swoją funkcję pełni zawodowo. Dodatkowo na terenie powiatu funkcjonują 2 rodzinne domy dziecka.
Rodzicielstwo zastępcze jest
najlepszym, oprócz adopcji, rozwiązaniem w sytuacji, gdy dziecko z różnych powodów nie może
wychowywać się w swojej rodzinie naturalnej. Jest też, co należy podkreślić, formą tymczasową co oznacza, że dziecko może
wrócić do swojego domu, kiedy
trudna sytuacja w nim ustanie.

AK: Jak można zostać rodzina zastępczą?

IK: Rodzicielstwo zastępcze
jest funkcją bardzo trudną i odpowiedzialną, zatem droga do zostania rodzicem zastępczym nie

prawnego. Ponadto organizowane są dla nich
grupy wsparcia,
na których poruszane są ważne
kwestie związane
jest i nie może być łatwa.
z pełnieniem tej
Istnieje szereg warunków,
funkcji. Podejmoktóre ustawodawca uznał
wano więc temaza niezbędne do spełnie- Ilona Kozioł – Dyrektor ty wypalenia zania. Jeżeli te formalne zo- Powiatowego Centrum wodowego, zabustaną spełnione, kandyda- Pomocy Rodzinie
rzeń więzi dzieci
ci trafiają na organizowane w Lublińcu
w pieczy zastępprzez nas odpowiednie szkole- czej itp. Organizujemy również
nie, odbywają praktyki, spoty- szkolenia dla rodzin zastępczych.
kają się z psychologiem. Dopie- W tym roku na przykład odbył się
ro później uzyskują kwalifikacje cykl szkoleń podnoszących komdo pełnienia tej funkcji. Chcia- petencje wychowawcze rodziców
łabym jednak mocno podkreślić, zastępczych. Szkolenia te współże nie każdy kandydat zostaje ro- finansowane były ze środków Unii
dzicem zastępczym. Nie każda ro- Europejskiej.
dzina zastępcza obecnie funkcjoAK: Przypadki, o których słynująca w naszym powiecie prze- szymy w mediach są szokujące.
szła opisaną drogę. O powierzeniu Jakie środki zapobiegawcze stodziecka rodzinie zastępcze decy- sujecie Państwo, aby uniknąć taduje bowiem sąd.
kich sytuacji, w których dzieci –

AK: Czy rodzinę zastępczą mogą tworzyć tylko małżonkowie,
czy dotyczy to również osób samotnych?

IK: Rodziną zastępczą mogą
zostać małżonkowie lub osoba
niepozostająca w związku małżeńskim, zatem tak, osoby samotne mogą pełnić funkcję rodziny zastępczej.

AK: Co w sytuacji osiągnięcia przez dziecko wieku pełnoletności?

IK: Osoba, która osiągnęła pełnoletniość przeby wając w pieczy zastępczej może za obopólną zgodą rodziny
i wychowanka w niej pozostać.
Jednak osoba ta musi się uczyć.
Ponadto pobyt nie może trwać
dłużej niż do ukończenia przez
tę osobę 25 roku życia.

AK: Rodzice zastępczy mają
przed sobą bardzo trudne zadanie – zbudowania poczucia bezpieczeństwa i uporządkowania
świata wartości dziecka. Czy w sytuacjach kryzysowych mogą liczyć na pomoc specjalistów, np.
psychologa?
IK: Rodzice zastępczy uzyskują stałe wsparcie i poradnictwo ze
strony pracowników Centrum Pomocy, szczególnie pracowników
socjalnych oraz koordynatora ds.
rodzinnej pieczy zastępczej. Jest
to pomoc nie tylko administracyjna, materialna, ale także wsparcie w rozwiązywaniu problemów
dnia codziennego, opiekuńczo-wychowawczych. Rodziny zastępcze mogą także liczyć na pomoc innych specjalistów: psychologa, terapeuty rodzinnego, radcy
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i tak już pokrzywdzone przez los
(i rodziców) – stają się po raz kolejny ofiarami osób dorosłych?

IK: Trzeba powiedzieć, że przypadki, o których Pani mówi zdarzają się rzadko. Ale oczywiście, różne są przyczyny, dla
których ktoś podejmuje decyzję o przyjęciu dziecka. Różne
są również formy radzenia sobie
z trudnościami, różne są w końcu możliwości osób i chęć współpracy z instytucjami.
Między innymi przez nierzadko
tragiczne zdarzenia ustawodawca wprowadził wzmożoną kontrolę nad funkcjonowaniem pieczy zastępczej. Dlatego nie tylko
odwiedzamy rodziny, ale również pytamy o ich funkcjonowanie osoby prywatne i przedstawicieli instytucji. Współpracujemy zatem z jednostkami pomocy

społecznej, policją, sądem, szkołami, lekarzami.
Powołane zostały specjalne zespoły do dokonywania oceny funkcjonowania rodziny zastępczej
i zasadności pozostania dziecka w tej rodzinie. Daje to możliwość, w przypadku gdy rodzina nie funkcjonuje prawidłowo,
nakreślenia ścieżki naprawczej
oraz szybkiego udzielenia pomocy. Tylko w przypadkach nierokujących poprawy zawiadamiamy sąd o konieczności rozwiązania rodziny.

AK: Idea rodzicielstwa zastępczego jest bez wątpienia godna
promocji i wspierania. W jaki sposób propagujecie Państwo tę formę opieki nad dzieckiem?

IK: Pracownicy Centrum udzielają niezbędnych informacji każdej zainteresowanej osobie. Ponadto zamieszczamy ogłoszenia
w prasie, przesłaliśmy również
ogłoszenia do wszystkich parafii w powiecie, z prośbą do księży o ich odczytanie. Wydaliśmy
informator, który rozsyłany jest
do różnych instytucji. Co rocznie, wspieramy Starostę w organizacji Powiatowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. W tym roku po raz trzeci towarzyszyliśmy
z naszym świętem Rodzinnemu
Festynowi „U Oblat”. I w końcu,
co nas bardzo cieszy, nasze rodziny zastępcze propagują idee
rodzicielstwa zastępczego w środowisku lokalnym.

AK: Gdzie muszą skierować
swoje pierwsze kroki osoby, które zechciałyby podjąć się tej misji niesienia pomocy dzieciom
i zostać rodzicami zastępczymi?

IK: Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane, które przemyślały decyzję o pełnieniu funkcji
rodziny zastępczej do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 9
(tel. /34/356 32 57).

AK: Dziękuje za rozmowę.

Aneta Konieczny

Rada Powiatu w Lublińcu, 9 września 2015 r. chcąc uczcić ofiary
Tragedii Górnośląskiej z 1945 r. przyjęła rezolucję w tej sprawie.

Rezolucja w sprawie uczczenia ofiar
Tragedii Górnośląskiej z 1945 r.
70 lat temu Armia Czerwona wkroczyła na Górny Śląsk, którego integralną częścią jest Ziemia Lubliniecka. Dla wielu jego mieszkańców był to czas nowej okupacji i terroru. Dopuszczano się wielu zbrodni
i okrucieństw na niewinnych cywilach. Rada
Powiatu w Lublińcu składa hołd wszystkim
niewinnym ofiarom zbrodni Armii Czerwonej
i komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
– zamordowanym, poszkodowanym, deportowanym do ZSRR, osadzonym w więzieniach

i obozach. Pamięć tej trudnej przeszłości
powinna być nieustanną przestrogą przed
złem, jakie niosą totalitarne systemy, szowinistyczne ruchy i wojny.
W ten sposób pragniemy uczcić pamięć
wszystkich osób, które były wywiezione
do niewolniczej pracy w Donbasie i innych
rejonach Związku Sowieckiego, pomordowanych, uwięzionych, aresztowanych i internowanych, ofiar gwałtu, grabieży, represji, obozów pracy.
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EDUKACJA W POWIECIE

Goście z New Delhi
Młodzież i opiekunowie jednej
z najlepszych prywatnych
szkół w Indiach St. Mark’s Sr.
Sec. Public School Meera Bagh
w New Delhi przyjechali na zaproszenie Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych,
a konkretnie nauczycielki
języka angielskiego – Moniki
Ziai koordynującej projekty
międzynarodowe w ZSOT.

– Nasze pierwsze spotkanie
miało miejsce podczas konferencji, na którą pojechałam z fundacji
europejsko-azjatyckiej – wyjaśnia
anglistka. – Pomysł na wizytę pojawił się, kiedy będąc w New Delhi, zostałam zaproszona na zajęcia
w szkole. Kontakt z hinduską młodzieżą zainspirował mnie do zorganizowania partnerstwa.
W Lublińcu Hindusi spędzili

zaledwie kilka dni, m.in. mieli
okazję spotkać się z władzami
lokalnymi W Starostwie Powiatowym delegację przyjął starosta Joachim Smyła wraz z wicestarostą Tadeuszem Koniną
i sekretarz powiatu Sylwią Fronczek. Hindusi przebywali w rodzinach polskich kolegów, poznawali Lubliniec i okolice, nasze zwyczaje i polską domową
kuchnię. Ich wyjazd do Europy
podyktowany był planami podjęcia studiów w Wielkiej Brytanii. Podróż do Polski, a potem
dalej, do innych krajów europejskich – miała być więc próbą zapoznania się i oswojenia z kulturą europejską.
– Sądziłam, że będę miała
trudności z przyzwyczajeniem się
do polskiej kuchni, ale okazało się,
że potrawy są smaczne – komentowała Ayushii, 17-latka z New
Delhi.
Goście z Indii uczestniczyli

w koncercie, który odbył się
w „Strzelnicy”, zaliczyli paint
balla, łowili ryby w „Łowisku”,
a na zaproszenie Starosty Lublinieckiego złożyli wizytę w Koszęcinie, w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Jedną
z większych atrakcji była sesja
fotograficzna podczas przymierzania strojów śląskich. Wolne
chwile spędzali wspólnie, spotykając się poza szkołą.
W ramach wspólnej zabawy – Talent Show – uczniowie

ZSOT i ich goście zaprezentowali swoje narodowe stroje, tańce,
przedstawili prezentacje o Polsce
i Indiach. Przy wspólnej zabawie okazało się, że mimo różnic
kulturowych, polska i hinduska
młodzież potrafią znakomicie się
porozumieć i zaprzyjaźnić. Dla
polskich uczniów wizyta młodzieży z Indii była okazją do treningu językowego i zweryfikowania umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

nad Górną Liswartą polecano jako receptę na zdrowie i dobre samopoczucie. Wśród uczestników
spotkania rozlosowano wyjazd
do Ośrodka Edukacyjnego w Kalinie i darmowe zajęcia dla dwu
grup uczniów.
– Do Ośrodka Edukacyjnego
w Kalinie zapraszamy codziennie
w godz. od 8.00 – 15.00. Chętnie
przyjmiemy nie tylko szkoły, ale całe rodziny do zwiedzania ekspozycji

przyrodniczej z wieloma gatunkami zwierząt. Można tu zobaczyć
bobra europejskiego, zająca i dzika z bliska. Zachęcam szczególnie tej jesieni do oglądania przyrody z bliska i jesiennych spacerów,
a przez to zdrowego trybu życia –
mówiła Krystyna Bartocha, kierownik Oddziału Biura Parków
Województwa Śląskiego Oddział
w Kalinie.

(red.)

Edukacja ekologiczna
Nauczyciele zainteresowani
problematyką edukacji ekologicznej i zdrowego stylu
życia, 23 października br.,
uczestniczyli w odbywającym
się w Starostwie Powiatowym w Lublińcu spotkaniu,
którego organizatorem był
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego Oddział w Kalinie.

Do współpracy szkoły zaprosiła Krystyna Bartocha – kierownik Oddziału Biura Parków,
przedstawiając zasady wspólnego działania na rzecz ochrony

Pożegnanie

przyrody. Na spotkaniu zapoznano się z ofertą edukacyjną
wszystkich Ośrodków Edukacyjnych Zespołu Parków Krajobrazowych. Dodatkowo odbył się
wykład na temat zdrowego trybu
życia prowadzony przez dr Mariolę Kurek z Ciasnej – lekarza
rodzinnego i specjalistę z zakresu homeopatii. Ze zdziwieniem
wysłuchano hasła „pij mleko będziesz kaleką”. Jednocześnie okazało się, że ruch na świeżym powietrzu i dieta z ograniczonymi
słodyczami oraz chwila „zatrzymaj się” to najlepsze lekarstwo
i recepta na zdrowe życie. Spacery na ścieżkach edukacyjnych
czy wycieczki rowerowe po terenach Parku Krajobrazowego Lasy

Dnia 13 czerwca 2015 r. w wieku 97 lat zmarła w Tarnowie mgr Barbara Padło,
wieloletnia nauczycielka biologii w Liceum im. Adama Mickiewicza w Lublińcu.
W ciągu wielu lat kształtowała nasze umysły i charaktery. Wymagająca, ale sprawiedliwa, kochająca ludzi i przyrodę.
Msza żałobna w intencji zmarłej odprawiona została przez ks. Biskupa Pawła Stobrawę – absolwenta naszego liceum, w dniu 17 października 2015 r. w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Lublińcu.
Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowawców
Liceum Ogólnokształcącego, Technikum
i Liceum Ekonomicznego w Lublińcu
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(KA)

Podziękowanie
Składam serdeczne podziękowania Ordynatorowi Oddziału Ginekologiczno-Położniczego – lek. med. Wiesławowi Pydzie, lek. med. Lidii Adrianowicz, lek. med. Mirosławowi
Justowi, a w szczególności lek. med. Andrzejowi Malcowi i położnej – Joannie Grockiej
oraz całemu personelowi Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Powiatowego
w Lublińcu za troskliwą opiekę i okazaną mi życzliwość.

Wdzięczna pacjentka

Urszula Jendrzejczyk-Morcinek
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„Halka” odwiedziła Czechy
Zespół pieśni i Tańca „Halka”
przyjął zaproszenie przyjaciół
z Ostrawy i wziął udział
w Międzynarodowym
Festiwalu Folklorystycznym
„Folklor bez granic”.

ten wyjazd uznać można za satysfakcjonujący. Spędzone razem
dni zaowocowały nowymi kontaktami, przyjaźniami i oczywiście doświadczeniami w drodze
po następne sukcesy.

ZPiT „Halka” serdecznie zaprasza wszystkich kochających
śpiew i taniec na próby w siedzibie Zespołu (ul. P. Stalmacha 12) w każdy wtorek i piątek
o godz. 17.00.

(KA)

– Reprezentując Polskę, oczywiście nasz powiat i miasto Lubliniec, nasz Zespół pod kierownictwem Stefanii Bieli – instruktora
muzyki i śpiewu oraz Witolda Polaka – instruktora układów tanecznych z powodzeniem dał kilka koncertów, czego dowodem były liczne
słowa uznania tamtejszej publiczności i władz miasta – mówił Jan
Mańka, prezes Stowarzyszenia
ZPiT „Halka”.
Konkurencją dla „Halki” byli
egzotyczni rywale z Meksyku, Indonezji, Gruzji i Czech. Wzorem
wcześniejszych festiwali, w których uczestniczył Zespół również

Zapraszamy na zimowe kąpiele
W niedzielę 25 października br. Lubliniecki Klub
Morsa rozpoczął szósty
sezon zimowych kąpieli.

Morsowanie będzie trwało na Kanale Grunwaldzkim
do końca marca w każdą niedzielę, początek o godz. 11.00.
Dodatkowa kąpiel – jak co roku – odbędzie się w Sylwestra
o godzinie 16:00.
– Regularne dostarczanie organizmowi zimnych bodźców powoduje zwiększenie tolerancji
na niskie temperatury. U morsów zauważa się lepszą regulację

i bardziej długotrwałą produkcję ciepła, zmniejszenie schorzeń
reumatycznych oraz korzystne dopasowanie krążenia krwi. Istnieje

więc mnóstwo przesłanek na to,
że nasze zamiłowanie do kąpieli
w lodowatej wodzie ma korzystny wpływ na zdrowie. Przede

Zachęcamy
do zdobywania
odznaki
krajoznawczej
„Postacie Ziemi
Lublinieckiej’
Turystów, krajoznawców i miłośników Ziemi
Lublinieckiej zachęcamy
do odwiedzenia miejsc upamiętniających wybitne osobowości związane z tym regionem i ubiegania się o Odznakę
Krajoznawczą „Postacie Ziemi Lublinieckiej”.
Okres zdobywania odznaki jest dowolny,
można zdobywać ją równocześnie z innymi odznakami, mogą ubiegać się o nią już
7-mio latki. Ubiegający się o odznakę powinni udokumentować swoją obecność w poszczególnych miejscowościach i obiektach
zdobywając pieczątki, robiąc zdjęcia i zamieszczając je w książeczce PTTK lub kronice według własnego wzoru. Tak przygotowane materiały należy składać w Punkcie Informacji Turystycznej (Muzeum Pro
Memoria Edith Stein, Lubliniec, ul. E. Stein
2). Do zdobycia odznaki wymagane jest poznanie określonych miejscowości i obiektów
według wykazu zamieszczonego w regulaminie, który znajdziecie Państwo na stronie
Starostwa Powiatowego w Lublińcu: www.
lubliniec.starostwo.gov.pl.
wszystkim to jednak dobra zabawa i mnóstwo frajdy – mówił Wojciech Marcinkowski, entuzjasta
zimowych kąpieli.
W tym roku Lublinieckie Morsy planują – jako pierwsi w Polsce – rozegrać zawody I Lublinieckiego Morsmagedonu dla
Morsów i Foczek, którzy morsują, biegają lub uprawiają Nordic
Walking. Zawody rozegrane zostaną 23 stycznia 2016 r. Szczegóły na stronie: www.lublinieckiemorsy.pl
(KA)

Biesiadowali w Zameczku
Piknik Śląski w Domu Pomocy Społecznej „Zameczek”
w Lublińcu bez wątpienia
stał się już tradycją.

Wrzesień więc zarówno dla
pensjonariuszy, mieszkańców
zaprzyjaźnionych domów pomocy społecznej, przyjaciół, tutejszych władz samorządowych
przestał być już tylko kojarzony
z rozpoczęciem roku szkolnego,
innymi niewątpliwie ważnymi
datami historycznymi, ale od 15
lat kojarzy się również z dobrą
zabawą i prawdziwym śląskim

biesiadowaniem. Tak też było
w tym roku, w towarzystwie śląskiej godki, w barwnych śląskich
strojach, z kołoczem na stołach
i śląskim humorem wszyscy bawili się wyśmienicie. Przed publicznością w ystąpiły grupy
z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Rusinowicach, DPS-u Dom Kombatanta, DPS-u przy ul. Kochcickiej,
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lublińcu, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
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w Lublińcu. – Piknik organizujemy
przede wszystkim
z myślą o naszych
podopiecznych oraz
o gościach z zaprz yjaźnionych
ośrodków wychowa wc z yc h i domów pomocy społecznej, na których zawsze możemy liczyć i którzy zawsze licznie
do nas przyjeżdżają w dobrych humorach i z nastawieniem na dobrą zabawę. Taki też ma charakter ta impreza, wszyscy mają się dobrze bawić, a my jako

organizatorzy robimy wszystko
żeby tak właśnie było – mówiła
Wiesława Dudek , dyrektor DPS
Zameczek.
(KA)
Zdjęcia: autor – Stanisław Koza,
Dziennik Zachodni
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Podsumowanie projektu

„Nasz Powiat Lubliniecki – sport i zabawa – lato 2015”
W Starostwie Powiatowym
odbyło się spotkanie podsumowujące projekt zainicjowany przez przewodniczącą
Komisji Edukacji Rady Powiatu
Anitę Naczyńską pod hasłem
„Nasz Powiat Lubliniecki –
sport i zabawa – lato 2015”.
Projekt zakładał organizację
bezpłatnych zajęć dla mieszkańców naszego powiatu podczas
wakacji. Do projektu włączyli się
więc lokalni animatorzy sportu,
kultury, przedstawiciele organizacji pozarządowych, urzędów
gmin oraz właściciele klubów fitness i szkół językowych. – Projekt oparty jest na dobrej woli, pomysłowości i zapale osób, które się
włączają w jego realizację. Chodzi
o to, żeby dostarczyć mieszkańcom
naszego powiatu jak najszerszą
ofertę zajęć, z których mogą korzystać w czasie wakacji. Projekt
ten jest kreatywny siłą ludzi, którzy aktywnie działają na rzecz lokalnej społeczności. Bardzo cieszy
mnie fakt, że z roku na rok jest ich
coraz więcej –mówił starosta Joachim Smyła.
Podstawowym filarem projektu jest promocja ruchu i szeroko pojętej aktywności fizycznej, ale to nie wszystko. W tym
roku formuła została rozszerzona
o aspekt edukacyjny, zajęcia plastyczne i spotkania z folklorem.
Do projektu, jak co roku, bardzo aktywnie włączyli się strażacy. Podczas „Dnia otwartej
strażnicy” dzieci mogły zapoznać
się z powiatowym stanowiskiem
kierowania, gdzie przyjmowane
są zgłoszenia z numeru alarmowego 998 i dysponowane są jednostki straży pożarnej do zdarzeń. Dzięki strażakom z OSP
Ciasna można było zobaczyć samochód i sprzęt wykorzystywany podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

Dni otwartej strażnicy

Do tegorocznej edycji włączył się również Klub Sportów Walki „Black Snake”, który
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zaproponował treningi z Brazylijskiego Jiu-Jitsu i samoobrony. Uczestnicy tych zajęć uczyli
się postaw poruszania, padów,
przewrotów, zostali zapoznani
z dźwigniami na ręce, rzutami,
uczyli się również obrony przed
kopnięciami po przewróceniu
przez przeciwnika. Bogatą ofertę dotyczącą sztuk walki przedstawiła również Akademia Sztuk
Walki z Marcinem Makowskim
na czele i War Dogs firmowana
przez Łukasza Christa.

Bogatą ofertę dotyczącą sztuk walki
przedstawiła Akademia Sztuk Walki.

Miłośnicy tańca mieli okazję
włączyć się w Kochanowicki Charytatywny Maraton Zumby. Kochanowickie Gminne Centrum
Kultury i Rekreacji zorganizowało również Rajd Rowerowy

„Śladami granic i dawnego hutnictwa”. Uczestnicy wyruszyli

z Pawełek, udali się do Ciasnej,
a następnie do Molnej. Gdzie
zwiedzili cmentarz ewangelicki. Kilkugodzinna wycieczka zakończyła się w Pawełkach.

Piknik z Komandosami

Zajęcia w Sieci Szkół
Językowych Naczyńscy

Liczna grupa miłośników tradycji śląskich przybyła do Ośrodka Kultury i Edukacji Regionalnej
w Koszęcinie, gdzie pod okiem
założyciela tego muzeum – lokalnego działacza i pasjonata
historii – Jana Myrcika , miała
okazje zwiedzić Izbę Regionalną
z końca XIX w., galerię stroju ludowego, stałą ekspozycje starej
książki i kartografii śląskiej oraz
eksponaty śląskiego hutnictwa,
rolnictwa i dawnego wyposażenia mieszkań.
Młodzi adepci piłki nożnej,
pod okiem trenera Damiana Kubosia w ramach szkółki Football
Bambini, uczestniczyli w zajęciach ogólnorozwojowych z elementami piłki nożnej. Nieco starsi chłopcy brali udział w zajęciach zorganizowanych przez
Akademię Sportową w Lublińcu.
Po rozegranym meczu zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i puchary. Dwa turnieje piłki
nożnej oraz marsz z kijami Nornic Walking przeprowadził również Klub Rekreacyjno-Sporto-

wy „Boronovia”.

Kochanowicki Charytatywny
Maraton Zumby

Prawdziwe oblężenie amatorów nauki języków obcych przeżyła Sieć Szkół Językowych Naczyńscy. Dla dzieci, młodzieży
i dorosłych zorganizowano tam
zajęcia warsztatowe z angielskiego, niemieckiego, francuskiego,
rosyjskiego, hiszpańskiego, a nawet chińskiego. Każdy uczestnik
zajęć mógł wybrać nie tylko wykładany język, ale również poziom oraz tematykę zajęć. Największą popularnością cieszyły
się zajęcia wprowadzające do egzaminów międzynarodowych,
szkolnych ale również i te w formie gier i zabaw.

Sukcesem zakończyły się zajęcia badmintona zaproponowane przez STB Energia Lubliniec.
Wzięło w nich udział 60 osób,
w tym całe pięcioosobowe rodziny. Na treningach, poza nauką badmintona, prowadzone
były różne ćwiczenia z wykorzystaniem akcesoriów sportowych, m.in. drabinek koordynacyjnych, batutów, hula-hop, skakanek, piłek do siatkówki, piłek
tenisowych. Były zabawy, wyścigi rzędów, mecze piłki nożnej i unihokeja. Na zakończenie
cyklu zajęć uczestnicy projektu
otrzymali pamiątkowe certyfikaty uczestnictwa w cyklu zajęć badmintona „Zagraj ze mną
mamo, tato! „.
Dla miłośników wszystkiego
co związane jest z wojskiem Klub
JWK wraz z żołnierzami przygotowali cały wachlarz atrakcji podczas „Pikniku z Komandosami”. Dużym zainteresowaniem cieszył się „tor przeszkód
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małego komandosa”, pokazy wojskowej straży pożarnej i służby medycznej. Nie zabrakło też
pokazu sprzętu wojskowego no
i ogniska, podczas którego dzieci piekły kiełbaski.
Amatorzy marszu z kijami
mieli okazję skorzystać z zajęć
zaproponowanych przez instruktorów tego sportu: Wojciecha
Marcinkowskiego i Artura Biłka. Nasi powiatowi specjaliści
od Nordic Walking zadbali o to,
by technika marszu z kijami była
poprawna, tak żeby prozdrowotne aspekty tej dyscypliny sportu stały się faktem.

Zajęcia Nordic Walking przeprowadzone na terenie gminy Woźniki

Jak co roku bogata ofertę zajęć
sportowych przedstawiły dwa lublinieckie kluby fitness: X-KINETIC i VITA CENTER. X-KINETIC
mógł pochwalić się nowo otwartymi halami z najnowocześniejszymi urządzeniami firmy Hammer Strenght. Klub zaproponował również bezpłatne zajęcia
Fit Ball, X-Pump, Cross i HiDance. Klub VITA CENTER udostępnił sale: wolnych ciężarów, maszyn izotonicznych, salę cardio,
salę fitness oraz platformę wibracyjną. Można było również zasięgnąć porad instruktora, fizjoterapeuty i dietetyka. Po treningu dla
chętnych czekała sauna fińska.
Do projektu przyłączył się
również Klub Jeździecki, Szkółka Pływania, Wesołe Miasteczko
Państwa Łubowskich, Zespół Pieśni i Tańca „Halka”, Pracownia
„Pod Zamkiem”, Klub Strzelecki z Sierakowa Śląskiego i wiele
innych osób i instytucji, którym
serdecznie dziękujemy. Dzięki
Wam projekt „Nasz Powiat Lubliniecki – sport i zabawa – lato 2015” został wcielony w życie,
a do mieszkańców powiatu trafiła ciekawa oferta zajęć sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych. Następna odsłona za rok.
Zapraszamy!
Aneta Konieczny

