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Zmartwychwstanie Pańskie jest czasem odkrywania
na nowo wartości życia, miłości i nadziei.
Niech ten szczególny czas wniesie w nasze życie
życzliwość i optymizm.
Niech nie opuszcza nas nadzieja na lepsze jutro,
a moc płynąca z Tajemnicy Zmartwychwstania
pozwoli odnajdywać w codziennym życiu radość z faktu,
że chociaż nasze życie przemija, to jednak nigdy się nie kończy.
Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia Kucharczyk

Starosta Lubliniecki
Joachim Smyła

Wielkanocne pytanie

Prace remontowe ruszą
na początku czerwca

Sama Wielkanoc i cały okres
wielkanocny poprzedza czas
Wielkiego Postu, który nawiązuje do czterdziestodniowego
pobytu Jezusa na pustyni.

Po zakończeniu procedury
przetargowej, w dniu 3 marca
br., została podpisana umowa
pomiędzy Zarządem Powiatu
w Lublińcu, a wykonawcą – firmą Drog-Bud Sp.z.o.o. na przebudowę drogi powiatowej 231
S, tj. ul. Zwycięstwa i Oleskiej
w Lublińcu.

Ks. Antoni Zając

więcej na str. 7

Orkiestra przekazała
sprzęt dla szpitala

Środki pozabudżetowe
Powiat Lubliniecki – poza inwestycjami realizowanymi ze środków własnych
– pozyskał w latach 2007–2013 ponad
17 mln złotych środków pozabudżetowych, które pozwoliły zrealizować
ważne zadania dla całej wspólnoty powiatowej.

Sprzęt medyczny o wartości ok.
150 tys. złotych trafił na Oddział Noworodkowy Szpitala
Powiatowego w Lublińcu w darze od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

więcej na str. 2

Sportowe wakacje w powiecie
Już po raz trzeci wakacje w powiecie odbędą się pod hasłem
„Nasz Powiat Lubliniecki –
sport i zabawa – lato 2014”.
Projekt dotyczy organizacji
bezpłatnych otwartych zajęć
sportowo-rekreacyjnych dla
mieszkańców powiatu, przygotowanych i prowadzonych
przez gminy lub organizacje
pozarządowe działające w zakresie sportu i rekreacji oraz
indywidualnych promotorów
i pasjonatów sportu.

więcej na str. 2

więcej na str. 4

Jubileusz 25 lecia

Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”
im. św. Rafała Kalinowskiego w Lublińcu

Foto: Daniel Dmitriew

więcej na str. 16
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Jubileusz, to wspaniała okazja do szczególnie uroczystych obchodów ważnego wydarzenia, a także do refleksji nad minionym
okresem, dokonania podsumowań, czy prezentacji.

więcej na str. 8
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Prace remontowe ruszą
na początku czerwca
Po zakończeniu procedury przetargowej, w dniu
3 marca br., została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Powiatu w Lublińcu, a wykonawcą – firmą
Drog-Bud Sp.z.o.o. na przebudowę drogi powiatowej 231 S, tj. ul. Zwycięstwa i Oleskiej w Lublińcu.
Prace miał y ruszyć już
w marcu, jednak w związku ze złożonym wnioskiem
o uzgodnienie przebiegu trasy przebudowy sieci wodociągowej, w Starostwie Powiatowym w Lublińcu, odbyła się Rada Budowy, na której
podjęto decyzję o rozpoczęciu prac drogowych 2 czerwca br. – Tym sposobem dajemy
czas Zarządowi Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa (ZGKLiC) w Lublińcu
na wykonanie prac wodociągowych. Szczegóły ma dopracować

wykonawca inwestycji – firma
Drog – Bud i ZGKLiC – mówił
Leszek Ligowski , naczelnik
Wydziału Komunikacji, Drogownictwa i Transportu w Starostwie Powiatowym w Lublińcu.
A ktualnie tr wają prace
związane z branżą energetyczną oraz prace przygotowawcze
do robót związanych z kanalizacją deszczową, w wyniku
których wody opadowe mają być odprowadzane poprzez
wpusty uliczne oraz przykanaliki do istniejącej kanalizacji deszczowej. Remont, oprócz

przebudowy nawierzchni jezdni i zjazdów do posesji prywatnych, obejmie również odnowienie chodników, ścieżek
rowerowych i zatok postojowych. Łącznie wyremontowany zostanie 3-km odcinek
drogi, od Ronda Opolczyka
do skrzyżowania z węzłem
DK 46 i 11.
Utrudnień w ruchu drogowym można spodziewać się
już pod koniec maja. – Czasowo musimy wprowadzić ruch
jednokierunkowy. Będziemy jednak starać się, aby utrudnienia wynikające z tych remontów, były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców Steblowa,
właścicieli i klientów znajdujących się tam firm – zapewniał
Leszek Ligowski.
Aneta Konieczny

Orkiestra przekazała
sprzęt dla szpitala
Sprzęt medyczny o wartości ok. 150 tys. złotych
trafił na Oddział Noworodkowy Szpitala Powiatowego w Lublińcu w darze
od Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.

Dotychczas Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekazała szpitalowi m.in.: 2 inkubatory (1995r. i 2000r.) oraz
aparat do przesiewowego badania ucha w 2010 roku dla Oddziału Noworodkowego, a także aparat USG dla Oddziału
Pediatrycznego w roku 2010.
W marcu Oddział wzbogacił
się o łóżeczko do resuscytacji, inkubator, bilirubinometr
oraz lampę do fototerapii.
W chwili obecnej SP ZOZ
w Lublińcu czeka jeszcze
na kardiomonitor, który ma trafić do Oddziału Noworodkowego niebawem. – Kolejny już raz
Orkiestra postanowiła wspomóc
nasz Oddział Noworodkowy. Jest
to dla nas bardzo cenna pomoc,
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ponieważ koszty zakupu takiego
sprzętu przewyższają nasze możliwości finansowe. Dlatego wykorzystujemy każdą szansę pozyskania lub chociaż dofinansowania zakupu takiego wyposażenia.
Dzięki pozyskanemu sprzętowi
możemy świadczyć usługi medyczne na bardzo wysokim poziomie. Pozwala on m.in. przeprowadzać badania bez narażania najmłodszych na jakikolwiek
dyskomfort. Bilirubinometr pozwala zmierzyć poziom bilirubiny bez konieczności przeprowadzenia wkłucia u noworodka.
Wbudowane funkcje nowego inkubatora, pozwalają na zważenie noworodka bez konieczności
przenoszenia go w inne miejsce
i monitorowanie jego temperatury. Ponadto istnieje możliwość
podłączenia do inkubatora przenośnego aparatu rtg. – wyjaśniała Barbara Szubert, dyrektor SP ZOZ w Lublińcu.
Starosta Lubliniecki i Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Lublińcu składają podziękowania organizatorom,

Zmiany w wydawaniu
kart parkingowych
Starostwo Powiatowe w Lublińcu, Wydział Komunikacji, Drogownictwa i Transportu informuje, że karty parkingowe
dla osób niepełnosprawnych oraz placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych można załatwić w naszym urzędzie
tylko do 30.06.2014 r.
Zgodnie z nowelizacją ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych
ustaw z dnia 23 października 2013 r.
od 01.07.2014 r. karty parkingowe będą
wydawane przez Przewodniczącego Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach.
Dodatkowe informacje – Wydział Komunikacji, Drogownictwa i Transportu w Starostwie Powiatowym, tel. (34)
35-10-531

Zapraszamy
do lektury!
Ziemia Lubliniecka
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„Nie lękajcie się!”

wolontariuszom oraz darczyńcom Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, życząc dużo
entuzjazmu, wytrwałości i wiary, że to co robią ma sens.
Aneta Konieczny

W Starostwie Powiatowym
w Lublińcu oraz w urzędach
gmin powiatu lublinieckiego dostępne jest specjalne wydanie magazynu
społeczno-kulturalnego
„Ziemia Lubliniecka”.
Chcąc upamiętnić tę wyjątkową chwilę, jaką bez wątpienia
jest kanonizacja Papieża Polaka postanowiliśmy kwietniowe
wydanie magazynu poświęcić właśnie temu wydarzeniu.
W numerze znajdziecie Państwo wspomnienia mieszkańców naszego powiatu z pielgrzymek, ze spotkań z Ojcem
Świętym, pamiątkowe zdjęcia
i wiersze naszych czytelników.
Zapraszam do lektury!
Bogusław Hrycyk
Redaktor Naczelny
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Środki na rehabilitację zawodową
i społeczną osób niepełnosprawnych…

Powiat Lubliniecki corocznie otrzymuje na ten cel środki finansowe, których podziału
dokonuje Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w Warszawie. Ogólna kwota,
która w tym roku została przeznaczona przez PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
na terenie Powiatu Lublinieckiego to 1.113.032 zł.
Na zadania realizowane
przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych przeznaczono
100.000 zł. Natomiast pozostała część – 1.013.032 zł została przekazana na rehabilitację
społeczną realizowaną przez
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Lublińcu. Należy
mieć na uwadze, iż otrzymana
przez tutejsze Centrum kwota
w znacznej części przeznaczana
jest na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. Uwzględniając powyższe
kwota, która pozostaje do dyspozycji PCPR na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej to 273.232 zł.
Przyznanie dofinansowania w ramach rehabilitacji społecznej następuje na pisemny
wniosek osoby niepełnosprawnej – złożony na odpowiednim formularzu, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu. Dofinansowanie
ze środków PFRON obejmuje:
• uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (na ten cel przeznaczono w tym roku 89.500zł)
• likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu
się i technicznych, w związku
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
(82.487 zł)
• zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom
niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów
(90.000 zł)
• sport, kulturę, rekreację i turystykę osób niepełnosprawnych (10.745 zł)
• usługi tłumacza języka

migowego lub tłumacza –
przewodnika (500 zł).
W związku z ograniczoną
liczbą środków finansowych
Powiatowa Społeczna Rada ds.
Osób Niepełnosprawnych wprowadziła, podobnie jak w latach
ubiegłych, limity dofinansowania. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych
w turnusach rehabilitacyjnych
będą miały osoby, które posiadają orzeczenia o znacznym
stopniu niepełnosprawności,
osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo do 24 roku życia uczące się i niepracujące oraz
z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które nigdy
nie korzystały z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych. W następnej kolejności
będą brane pod uwagę osoby
ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat
albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące, które nie
korzystały w roku poprzednim
z dofinansowania oraz osoby
z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które nie korzystały z dofinansowania dwa
lata wstecz, aż do wyczerpania
środków finansowych.
Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego będą mogły otrzymać również osoby,
które przystąpią do uczestnictwa w realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projekcie „Na przekór.
Na wprost.” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Niedobory środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powodują,
iż maksymalna wysokość dofinansowania do zakupu sprzętu komputerowego bez specjalistycznego oprogramowania
będzie wynosiła, podobnie jak
w roku ubiegłym, nie więcej
niż 1.000 zł. Natomiast maksymalna wysokość dofinansowania do zakupu sprzętu komputerowego ze specjalistycznym oprogramowaniem będzie
ustalana indywidualnie, według uzasadnionych potrzeb.
Warto dodać, iż dofinansowanie

nr 2-3/2014

w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się obejmuje także zakup podzespołów sprzętu komputerowego. Przystosowanie łazienki do potrzeb
osób niepełnosprawnych będzie dofinansowana do wysokości 4.500zł. W pierwszej kolejności będą rozpatrywane
wnioski osób niepełnosprawnych, które nigdy nie korzystały z dofinansowań do likwidacji barier, posiadają orzeczenie
o znacznym stopniu niepełnosprawności lub które zamieszkują wspólnie z inną osobą
niepełnosprawną.
W związku z dużym zainteresowaniem osób niepełnosprawnych i ograniczoną ilością
środków finansowych wysokość dofinansowania do zakupu
aparatów słuchowych ustalono
w następujący sposób:
• dzieci i młodzież w wieku 16–
24 ucząca się i niepracująca, bez względu na posiadany stopień niepełnosprawności otrzyma maksymalne
dofinansowanie do zakupu
wspomnianego środka pomocniczego
• osoby niepełnosprawne legitymujące się znacznym stopniem niepełnosprawności –
1.500 zł
• osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności –
800 zł
• osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności – 500 zł.
Wysokość dofinansowania
pozostałych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wynosi:
• do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej
w limicie ceny ustalonym
na podstawie odrębnych
przepisów, jeżeli taki udział
jest wymagany
• do 100% sumy kwoty limitu,
o którym mowa powyżej, wyznaczonego przez NFZ oraz
wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony
limit.
Wnioski, które zostały rozpatrzone negatywnie będą ponownie rozpatrywane w przypadku otrzymania przez powiat
dodatkowych środków PFRON.

Szczegółowe informacje
na temat możliwości i procedur
ubiegania się o dofinansowanie
zadań z zakresu rehabilitacji
osób niepełnosprawnych oraz
druki wniosków można uzyskać
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu, przy ul. Sobieskiego 9.
Informacja telefoniczna pod numerem: (34) 356 32 57.
Ilona Kozioł
Dyrektor PCPR w Lublińcu

„Aktywny Samorząd”
w Powiecie Lublinieckim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Lublińcu informuje o realizacji na terenie Powiatu Lublinieckiego pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, który finansowany jest w całości ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym czy
w dostępie do edukacji. W ramach programu przewidziane są następujące formy wsparcia:
• Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
• Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Lublińcu informuje o możliwości składania w siedzibie tutejszego Centrum wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
w następujących terminach:
• Moduł I – przyjmowanie wniosków będzie
miało miejsce w trybie ciągłym, jednak nie
później niż do dnia 30 września 2014 r.
• Moduł II – przyjmowanie wniosków odbywać się będzie do dnia 30 września
2014 r.
Informacje o programie dostępne
są na stronie internetowej PFRON: www.
pfron.org.pl w zakładce „Programy i zadania PRFON”.
Szczegółowe informacje na temat realizowanych programów można uzyskać
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu, przy ul. Sobieskiego 9. Informacja telefoniczna pod
numerem: (34) 356 32 57.
Ilona Kozioł
Dyrektor PCPR w Lublińcu
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Środki pozabudżetowe

Powiat Lubliniecki – poza inwestycjami realizowanymi ze środków własnych – pozyskał w latach 2007–2013 ponad
17 mln złotych środków pozabudżetowych, które pozwoliły zrealizować ważne zadania dla całej wspólnoty powiatowej.

Wykaz projektów inwestycyjnych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu
W latach 2007-2013 finansowanych ze środków pozabudżetowych
Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej Nazwa i nr działania/ poddziałania Nazwa Programu
projekt/ wnioskodawca
Starostwo Powiatowe
w Lublińcu
Starostwo Powiatowe
w Lublińcu
Starostwo Powiatowe
w Lublińcu
Starostwo Powiatowe
w Lublińcu
Starostwo Powiatowe
w Lublińcu
Starostwo Powiatowe
w Lublińcu
Starostwo Powiatowe
w Lublińcu
Starostwo Powiatowe
w Lublińcu
Starostwo Powiatowe
w Lublińcu
Starostwo Powiatowe
w Lublińcu
Starostwo Powiatowe
w Lublińcu
Starostwo Powiatowe
w Lublińcu
Starostwo Powiatowe
w Lublińcu
Starostwo Powiatowe
w Lublińcu
Starostwo Powiatowe
w Lublińcu
Starostwo Powiatowe
w Lublińcu
Starostwo Powiatowe
w Lublińcu
Starostwo Powiatowe
w Lublińcu
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Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Priorytet III
Rozwój lokalny, ZPORR 2004–2006.
EFRR 1.724.591,49
RPO woj. śląskiego na lata 2007–2013
działanie 2.2 „Rozwój elektr. usług publicznych”
EFRR 273.560,60
Programu Moje Boisko – Orlik 2012
Budżet Państwa 333.000,00
Budżet Województwa 333.000,00
Program „Blisko – Boisko”
PZU 200.000,00
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 100.000,00
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008–
2011
Budżet Państwa 1.463.000,00
Środki z podziału rezerwy subwencji ogólnej
Budżet Państwa 453.000,00
Programu Moje Boisko – Orlik 2012
Budżet Państwa 322.000,00
Budżet Województwa 322.000,00
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008–
2011
Budżet Państwa 418.100,00
Budżet Gminy 100.000,00
Dotacje na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych
Budżet Państwa 49.979,12
Dotacje na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych
Budżet Państwa 53.000,00
Dotacje na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych
Budżet Państwa 50.000,00
Dotacje na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych
Budżet Państwa 52.000,00
Dotacje na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych
Budżet Państwa 60.374,40
Dotacje na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych
Budżet Państwa 45.031,96
Dotacje na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych
Budżet Państwa 60.599,00
Dotacje na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych
Budżet Państwa 90.320,98
Dotacje na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych
Budżet Państwa 769.245,83
Dotacje na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych
Budżet Państwa 41.852,00

Okres
realizacji
projektu

Tytuł
projektu

„Modernizacja drogi powiatowej S2305 łączącej drogi krajo2007
we DK46 z DK11”
„Nowoczesny E-urząd w Starostwie Powiatowym w Lubliń- 2007/
cu”
2008
„Budowa kompleksu boisk sportowych w Lublińcu w ramach
2008
Programu Moje Boisko – Orlik 2012”
„Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej
przy Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu przy ul. Klonowej)

2008

Modernizacja drogi powiatowej S2321 od skrzyżowania
2008
z drogą powiatową S2322 do skrzyżowania z drogą krajową
„Przebudowa obiektu mostowego na drodze S1023 w m. Pa2008
kuły”
„Budowa kompleksu boisk sportowych w Lublińcu w ramach
2009
Programu Moje Boisko – Orlik 2012”
„Przebudowa drogi powiatowej S2346 Żwirki i Wigury w Lu2010
blińcu”
„Remont przepustu pod drogą powiatową nr S2323 w miej2010
scowości Podlesie”
„Remont przepustu pod drogą powiatową S2315 w m. Lubockie wraz z naprawą nawierzchni drogowej”

2010

„Remont przepustu pod drogą powiatową nr S2301 m. Patoka”

2010

„Remont przepustu pod drogą powiatową nr S2323 w m. Ja2010
wornica”
„Remont przepustu pod drogą powiatową S2318 w m. Pawełki”

2010

„Odtworzenie przepustu drogowego na drodze powiatowej
2010
S2335 Woźniki Dąbrowa”
„Odtworzenie obiektu mostowego wraz ze wzmocnieniem
konstrukcji drogi powiatowej S2331 w m. Kokotek”

2010

„Remont skarp i stożków w obrębie obiektu mostowego
oraz naprawa nawierzchni drogi powiatowej S2327 wraz
z oczyszczaniem rowu w m. Hadra”

2010

„Remont obiektu mostowego na drodze powiatowej S2330
2010
w m. Piłka””
„Remont trzech przepustów oraz nawierzchni drogi powia2011
towej S2012 w miejscowości Łebki”
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Wartość projektu,
wysokość dofinansowania,
wkładu własnego
inne źródła (PLN)
2.299.455,32 – 100%
1.724.591,49 – 75%
574.863,83 – 25%
321.836,00 – 100%
273.560,60 – 85%
48.275,40 – 15%
1.389.407,57 – 100%
666.000,00 – 47,93%
723.407,57 – 52,07%
663.400,00 – 100%
300.000,00 – 45,22%
363.400,00 – 54,78%
2.926.000,00 – 100%
1.463.000,00 – 50%
1.463.000,00 – 50%
921.664,59 – 100%
453.000,00 – 49,15%
468.664,59 – 50,85%
976.595,04 – 100%
644.000,00 – 65,94%
332.595,04 – 34,06%
846.869,15 – 100%
418.100,00 – 49,37%
328.769,15 – 38,82%
100.000,00 – 11,81%
50.745,70 – 100%
49.979,12 – 98,49%
766,58 – 1,51%
53.766,57 – 100%
53.000,00 – 98,57%
766,57 – 1,43%
50.766,56 – 100%
50.000,00 – 98,49%
766,56 – 1,51%
52.766,56 – 100%
52.000,00 – 98,55%
766,56 – 1,45%
61.140,96 – 100%
60.374,40 – 98,75%
766,56 – 1,25%
45.803,13 – 100%
45.031,96 – 98,32%
771,17 – 1,68%
71.091,00 – 100%
60.599,00 – 85,24%
10.492,00 – 14,76%
103.471,98 – 100%
90.320,98 – 87,29%
13.151,00 – 12,71%
827.045,83 – 100%
769.245,83 – 93,01%
57.800,00 – 6,99%
43.852,26 – 100%
41.852,00 – 95,44%
2.000,26 – 4,56%

Starostwo Powiatowe
w Lublińcu

Dotacje na realizację zadań związanych z usuwaniem skut„Remont zniszczonej konstrukcji betonowej obiektu mostoków klęsk żywiołowych
2011
wego w m. Zborowskie gm. Ciasna”
Budżet Państwa 71.564,00

81.404,48 – 100%
71.564,00 – 87,91%
9.840,48 – 12,09%

Starostwo Powiatowe
w Lublińcu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
I Gospodarki Wodnej
Budżet Państwa 185.894,28

„Likwidacja szkód wyrządzonych przez żywioł poprzez wykonywanie prac porządkowych w obrębie pasa drogowego
2009
oraz odtworzenie systemu odwodnienia dróg powiatowych
na terenie m. Cieszowa i Rusinowice gm. Koszęcin”

198.785,71 – 100%
185.894,28 – 93,51 %
12.891,43 – 6,49 %

Starostwo Powiatowe
w Lublińcu

Programu mający na celu reagowanie na poważne klęski ży- „Odtworzenie nawierzchni drogowej oraz systemu odwodwiołowe
nienia drogi powiatowej S2318 Pawełki – Zborowskie oraz 2012
Fundusz Solidarności UE 148.125,00
remont mostu w ciągu drogi Zborowskie – Brzegi”

212.319,50 – 100%
148.125,00 – 69,77%
64.194,50 – 30,23%

Starostwo Powiatowe
w Lublińcu

Dotacje na realizację zadań związanych z usuwaniem skut„Remont uszkodzonej konstrukcji obiektu mostowego w ciąków klęsk żywiołowych
2012
gu drogi powiatowej S2010 w m. Panoszów”
Budżet Państwa 735.655,00

755.335,00 – 100%
735.655,00 – 97,39%
19.680,00 – 2,61%

Starostwo Powiatowe
w Lublińcu

Rządowy Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”
Budżet Państwa 120.000,00

Starostwo Powiatowe
w Lublińcu

Dotacje na realizację zadań związanych z usuwaniem skut„Remont nawierzchni drogowej oraz systemu odwodnienia
ków klęsk żywiołowych
drogi powiatowej S2316 Jawornica – Kochcice – Etap I”
Budżet Państwa 200.781,00

Starostwo Powiatowe
w Lublińcu

Starostwo Powiatowe
w Lublińcu

2012

144.000,00 – 100%
120.000,00 – 83,33 %
24.000,00 – 16,67%

2013

344.251,45 – 100%
200.781,00 – 58,32%
143.470,45 – 41,68%

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II:
2012–2015
Budżet Państwa 2.439.528,00
Budżet Gminy 1.219.765,00

„Przebudowa drogi powiatowej S2315 (ul.Stalmacha) na odcinku od skrzyżowania z DK11 do skrzyżowania z DW 906 2013
w m. Lubliniec”

4.947.237,00 – 100%
2.439.528,00 – 49,31%
1.287.944,00 – 26,03%
1.219.765,00 – 24,66%

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II:
2012–2015
Budżet Państwa 3.000.000,00
Budżet Gminy 1.824.950,06

„Przebudowa drogi powiatowej S2351 (ul. Zwycięstwa i Ole2013/
ska w Lublińcu) na odcinku od Ronda Opolczyka do skrzyżo2014
wania z węzłem DK46 i 11”

6.563.900,12 – 100%
3.000.000,00 – 45,70%
1.738.950,06 – 26,49%
1.824.950,06 – 27,81%

„VII Przystanek PaT – Lubliniec 2012”

Wartość projektów
24.952.911,48 PLN
Kwota dofinansowania
14.116.202,66 PLN
Wkład własny
7.691.993,76 PLN
Inne źródła
3.144.715,06 PLN

RAZEM:

MG

Święto Służby Więziennej
W Zespole Pałacowo – Parkowym w Koszęcinie odbyły
się okręgowe obchody
Święta Służby Więziennej.

W uroczystości wzięli udział
m.in. Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk, członek zarządu województwa śląskiego
marszałek Stanisław Dąbrowa,
starosta lubliniecki Joachim
Smyła , przewodniczący Sejmiku Śląskiego – Andrzej Gościniak, przedstawiciele władz
sądowniczych i prokuratury,
władz samorządowych, szefowie służb mundurowych naszego regionu, przedstawiciele
świata nauki i instytucji współpracujących ze SW.
W swoim przemówieniu Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach płk Mirosław Gawron nawiązując
do 95 lat historii i tradycji,
wskazywał na olbrzymi postęp

i ewaluację służby więziennej.
Podkreślał udział funkcjonariuszy w utrzymaniu bezpieczeństwa, w rozwoju i wykorzystaniu w więziennictwie
nowoczesnych technologii,
o osiągnięciach minionego
roku i wyzwaniach stojących
przed SW. – Wyzwania te – mówił – z racji złożoności materii,
której dotyczą, rozległości zadań,
często o charakterze systemowym podjęte być mogą wyłącznie wespół z partnerami, którym
przyświecają podobne pryncypia
i standardy działania.
Słowa uznania wystosował
również Wojewoda Śląski, który wyróżnił Dyrektora Okręgowego honorowym ryngrafem. W uzasadnieniu czytamy
„Za szczególne zasługi dla Województwa Śląskiego oraz wzorowo
wykonywane obowiązki służbowe pogłębiające zaufanie obywateli do państwa polskiego i jego
instytucji”.
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Dyrektor Okręgowy gratulując przyznanych awansów i wyróżnień przypomniał o etyce
i godności munduru.
Szczególnym momentem
uroczystości było również
nadanie trzem funkcjonariuszom Odznaki Honorowej
za Zasługi dla Województwa
Śląskiego, którą z rąk Przewodniczącego Sejmiku Śląskiego
pana Andrzeja Gościniaka odebrali ppłk Ryszard Szczepanik
– zastępca dyrektora okręgowego SW w Katowicach (złota
odznaka), mjr Jolanta Figlak –
dyrektor ZK Lubliniec (srebrna
odznaka) oraz ppłk Ryszard Samojluk – dyrektor AŚ Mysłowice (srebrna odznaka).
Podczas uroczystości funkcjonariusze oraz zaproszeni goście mieli możliwość obejrzenia jednego z odcinków serialu
dokumentalnego „ELITA” wyprodukowanego przez Telewizję Polską, którego bohaterami

Wręczenie srebrnej odznaki mjr. J.Figlak

stali się funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej w Katowicach. Część
ar t yst yczną prz ygotowali członkowie chóru Zespołu
Pieśni i Tańca „Śląsk”.
mjr Justyna Bednarek
zdjęcia: Mirosław Więcław, Justyna Bednarek, Maria Wiącek, Izabela Kapkowska
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Mieszkańcy Lubszy świętują

700-lecie miejscowości

6 kwietnia 1314 r. Jaśko z Lubszy, poświadczył dokument, w którym niejaki Dietrich von Dislow sprzedaje zakonnikom ze Ścinawy młyn i ogród. To pierwszy pisany dokument, w którym wspomniana została Lubsza i z tego powodu data jego wystawienia została przyjęta jako symboliczne powstanie miejscowości.

Projekt widokówki z okazji
700-lecia Lubszy
(autor Agnieszka Kamińska)

śpiew młodej lubszanki, Marioli
Sobali (solistki w Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk”), któremu
towarzyszył akompaniament
wiolonczeli Anny Wilk z orkiestry zespołu „Śląsk”.
Obchody Jubileuszu 700-lecia Lubszy zapowiadają się bardzo ciekawie. Planowane są festyny, wystawy, olimpiady wiedzy, konkursy plastyczne, sesja
popularno-naukowa i wiele innych. Jubileusz przyczynił się
do zintegrowania mieszkańców, którzy entuzjastycznie
włączyli się w przygotowania.
Szczegółowy program imprez
można znaleźć na stronach lubsza.org i splubsza.eu.

Jak łatwo obliczyć, w tym roku obchodzi ona swoje 700 urodziny, których uroczyste obchody rozpoczęły się dokładnie 6 kwietnia mszą świętą
w intencji wszystkich pokoleń lubszan. Podczas tej wyjątkowej Eucharystii w roli
kaznodziei wystąpił Bernard
Szczech , miejscow y historyk, inicjator i patron naukowy obchodów 700-lecia, który
w krótkim wykładzie przedstawił ciekawe dzieje Lubszy, która w czasach swej największej
świetności obejmowała prawie wszystkie sołectwa z terenu dzisiejszej gminy Woźniki,
część Kalet i Strzebinia. Warto przypomnieć, że to właśnie

w Lubszy mieszkał, nauczał
oraz grał na organach Józef
Lompa. Stworzył on tutaj także
pierwszy na Śląsku przyszkolny ogród botaniczny. W zabytkowej dziś szkole znajdowało
się również pierwsze na Śląsku muzeum wiejskie, które
w swoich zbiorach zgromadziło m.in. portret Józefa Lompy
autorstwa Stanisława Ligonia.
Na zakończenie mszy św.
Bernard Szczech wraz z ks. proboszczem Lucjanem Kolorzem
zaprosili do obejrzenia przygotowanej specjalnie na tę okazję
wystawy, zawierającej m.in. archiwalne księgi urodzeń, zgonów i ślubów, księgi inwentarzowe, księgi kościelne, mszały

i modlitewniki sprzed dwóch
wieków, spisane ręką samego Józefa Lompy pergaminowe
dokumenty dotyczące remontu
wieży kościelnej w latach 1823–
24 oraz budowy dawnej kaplicy św. Antoniego w 1829 roku,
kielichy mszalne oraz inne naczynia liturgiczne, a także cenną monstrancję z 1815 roku.
Uroczystość uświetnili swoją obecnością przedstawiciele
władz samorządowych z przybyłym w regionalnym stroju marszałkiem województwa śląskiego Mirosławem Sekułą na czele, a także liczne
poczty sztandarowe, dziewczęta i chłopcy w strojach ludowych oraz płynący z chóru

Bernard Szczech przedstawia
rys historyczny miejscowości
(foto. Klaudia Skiba)

Marszałek Sekuła w otoczeniu
lubszanek w ludowych strojach
(zdjęcie pobrano ze strony
lubsza.org za zgodą autora)

Uroczysta msza święta w intencji wszystkich pokoleń lubszan
(foto. Klaudia Skiba)

Dominika Mońka

Podróż „Śląska” do Francji
Pięć tygodni trwała tegoroczna trasa koncertowa
Zespołu Pieśni i Tańca
„Śląsk” we Francji.

Od 9 marca do 11 kwietnia 26 koncertów w niemal
wszystkich regionach kraju,
blisko 14 tysięcy kilometrów
trasy do pokonania, 88 artystów wraz z ekipą techniczną,
po raz 24 w historii Zespołu
„Śląsk” na francuskiej ziemi –
oto w skrócie najbliższa trasa koncertowa Zespołu Pieśni
i Tańca „Śląsk”.
Śląsk” pojechał do Francji
z repertuarem ludowo – narodow y m. W dw uczęściowym programie znalazły się
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opracowania muzyczne Stanisława Hadyny, Wojciecha Kilara i Ireneusza Łojewskiego oraz
choreografie Elwiry Kamińskiej,
Juraja Kubanki, Władysława
Stefanika i Michała Jarczyka.
Francuska publiczność miała
okazję ponownie usłyszeć najbardziej popularne utwory Zespołu „Śląsk”, m.in.: „Szła dzieweczka”, „Odwiązała mi się”,
„Słoneczko wyszło”, „Ondraszek” „Głęboka studzienka”
i wiele innych, przebojowych
piosenek z ludowego repertuaru Zespołu. Nie zabrakło także popisowych utworów baletowych, m.in.: tańców górali podhalańskich, tańca chustkowego,
„Krakowiaków sądeckich”, „Kołomajek”, tańców lubelskich,

a także tańców narodowych:
poloneza, mazura, kujawiaka, oberka i krakowiaka. Specjalnie dla widzów nad Loarą
„Śląsk” przygotował także dwie,
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tradycyjne piosenki francuskie:
„Aupres de ma blonde” oraz
„Bonsoir mes amis, bonsoir”.
Agnieszka Kukuła
Autor zdjęcia: Ireneusz Dorożański

Wielkanocne pytanie
Sama Wielkanoc i cały
okres wielkanocny poprzedza czas Wielkiego
Postu, który nawiązuje
do czterdziestodniowego
pobytu Jezusa na pustyni.

Pustynia jest symbolem rzeczywistości obcej i niebezpiecznej. Przeżycie na pustyni wymaga odwołania się do wszystkich sił człowieka, zmierzenia
się z samotnością, obecnością
groźnych zwierząt. Pustynia
w jakimś sensie może być także
obrazem współczesnego świata.
Współczesna kultura i cywilizacja zioną pustką. Coraz bardziej
przypominają pustynię, pozbawioną wartości duchowych. „Nie
trzeba być wielkim znawcą literatury współczesnej – mówił Zbigniew Herbert – aby zauważyć
jej cechę charakterystyczną: wybuch rozpaczy i niewiary. Wszystkie podstawowe wartości kultury
europejskiej zostały zakwestionowane. Tysiące sztuk teatralnych, powieści, poematów mówi
o nieuniknionej zagładzie, o bezsensie życia, absurdalności ludzkiej egzystencji”. Natomiast Czesław Miłosz zwracał uwagę, że:
„Żyjemy w epoce, która to, co najgorsze, wysuwa na pierwszy plan:
rozpacz, rozpacz i jeszcze raz rozpacz”. To nie są komentarze teologów. To są słowa ludzi kultury, zatroskanych postępującym
jałowieniem współczesnego środowiska istnienia człowieka.

Odeszli

1 marca 2014 r. zmarł
w szpitalu w Katowicach-Ochojcu o. Stanisław Toman
OMI. Jego pogrzeb odbył się
6 marca 2014 r. w Lublińcu.
O. Stanisław Toman OMI.
Urodził się 8 maja 1937 r. Piekarach Rudne k. Tarnowskich
Gór. Był synem Józefa i Elżbiety. Ukończył Małe Seminarium
Duchowne Misjonarzy Oblatów
Maryi Niepokalanej w Lublińcu. Nowicjat rozpoczął 7 września 1952 r. na Świętym Krzyżu,
gdzie rok później złożył pierwsze śluby zakonne. Studia seminaryjne odbył w Wyższym

Rosyjski pisarz Aleksander Sołżenicyn, w roku 1974 pozbawiony obywatelstwa i deportowany ze Związku Radzieckiego,
po 20 latach wrócił do kraju. Był
zdegustowany tym, co spotkał
na zachodzie Europy i w Stanach Zjednoczonych. Mówił,
że ta kultura próbuje stworzyć
człowiekowi wieczny karnawał.
Kiedy zaczynamy kontemplować swoje braki, a raczej lęk
przed tym stanem, wówczas zauważamy, że zaczyna nam brakować wszystkiego. Niedocenianie tego, co się ma, sprawia,
że człowiek całe życie jest nędzarzem. Chciwy jest zawsze
biedny. Ktoś, kto chce mieć idealnego współmałżonka, idealną
pracę czy samochód, jest wiecznie nieszczęśliwy.
W filmie Poza światem biznesmen Chuck Noland wychodzi cało z katastrofy samolotu, ale morze rzuca go na bezludną wyspę. Tam zdaje sobie
sprawę, że dotychczas przywiązywał wagę do spraw nieistotnych. Nagle wszystko, czym żył,
stało się nieważne. Potwierdza
to symboliczny pogrzeb, który
urządzili mu przyjaciele. Do pustej trumny włożyli telefon komórkowy, laptop, zdjęcia i płyty, które uwielbiał.
Kiedy w poranek wielkanocny apostołowie Piotr i Jan weszli do grobu, zobaczyli złożone
płótna, w które po śmierci owinięto Jezusa, oraz leżącą obok
chustę z Jego głowy. Pomyśleli,

Seminarium
Duchownym
w Obrze,
gdzie 8 września 1958 r.
złoż ył śluby wieczyste
oraz prz yjął świecenia diakonatu 28 października
1960 r. i prezbiteratu 19 marca
1961 r. z rąk ks. abpa Antoniego Baraniaka.
Po święceniach pracował jako
wikary w Lublińcu, Kędzierzynie-Koźlu, Milanówku, Łebie,
Miłomłynie. Był proboszczem
i przełożonym w Grotnikach,
Siedlcach i Lublińcu. Jako emeryt posługiwał w kościele filialnym w Solarni.
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że gdyby ciało zostało wykradzione, to sprawcy nie zadawaliby sobie trudu ściągania z niego posklejanych płócien. W ten
sposób uczniowie właściwie zinterpretowali pozostawione znaki – jako dowód zmartwychwstania Jezusa.
Wielkanoc – to największe
chrześcijańskie święto – przynosi nam wszystkim pytanie
i zobowiązanie. To pytanie
wielkanocne brzmi: Co po nas
zostanie, co my pozostawimy po sobie? Zaś zobowiązanie wielkanocne jest takie, aby
pozostawić po sobie znak – ślad
mądrego życia.
Stygmatycy, a wśród nich
chyba najbardziej uwielbiany
św. Ojciec Pio, to ludzie noszący na swoim ciele znaki męki
i śmierci Jezusa. Ich krwawiące
rany, przekraczając prawa natury, wskazują na rzeczywistość
nadprzyrodzoną, w której osadzony jest los człowieka. One też
przypominają nam o obowiązku
pozostawienia po sobie czytelnych znaków – że świat przemija, a za nim idzie życie wieczne.
Prof. Maria Orwid wyznaje,
że ojczym nauczył ją, iż można nosić pocerowane spodnie,
ale musi starczyć pieniędzy
na kwiaty; można zjeść byle co,
ale woda kolońska ma być dobra. Nieważne, co posiadamy,
ale ważne, jak żyjemy.
Pewien Indianin powiedział
kiedyś antropologowi Martinowi von Hildenbrandowi:

W wieku 86 lat, 5 marca,
zmarł o. Jan Jop OMI.
O. Jan Jop OMI. Urodził się
8 października 1928 r. w Słupi
Starej k. Opatowa. Był synem
Jana i Marianny z d. Ćwik.
Ukończył Małe Seminarium
Duchowne Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Lublińcu. Nowicjat rozpoczął 7
września 1948 r. w Markowicach k. Inowrocławia, gdzie
rok później złożył pierwsze
śluby zakonne. Studia seminaryjne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze,
gdzie 8 września 1952 r. złożył śluby wieczyste oraz przyjął święcenia diakonatu 28
lutego 1954 r. z rąk ks. abpa
Walentego Dymka i prezbiteratu 30 maja 1954 r. z rąk ks.

„Różnica między wami a nami
polega na tym, że wy przekazujecie dzieciom pieniądze, a my –
drzewa i zwierzęta.”
Co my pozostawimy po sobie? Co pozostanie po nas? Myślę, że chyba to, co kochamy.
Święta Wielkanocne mówią
nam o miłości Życia. Kochać
Życie! Życiem jest Bóg, życiem
jest człowiek, życiem jest świat.
Trzeba żyć życiem! Tylko życie
zabierzemy z sobą do wieczności! Ładnie ktoś napisał, że „Kochać życie, to nie tylko pisać wiersze, ale także wypełniać wiele konkretnych działań. Podlewać kwiaty
i pieścić kota, mieć wyrozumiałość,
czas i uśmiech dla staruszków…
Kochać życie, to sadzić jabłonki nawet wtedy, kiedy ma się 70
lat…”. Ktoś inny zaś zauważył,
że „Życie jest jak lustro: uśmiechnięte i zachwycające, ale kiedy
spoglądasz na nie krzywym okiem,
staje się nie do zniesienia. Życie
jest jak książka: im dalej się posuwasz, tym bardziej rozumiesz
jego sens.”
Co na dzień dzisiejszy należałoby włożyć do naszej pustej
trumny i do naszego pustego
grobu, gdy my sami ostatecznie wejdziemy w samo sedno
Życia? Co po nas pozostanie
w pustym grobie? Co pozostawimy dzieciom? Jakie zamiłowania im przekażemy? Jakich pragnień i pożądań ich nauczymy?
Co inni ludzie z nas zaczerpną?
Jaki ślad po nas zostanie na tym
świecie? Czy będą to ważne znaki prawdziwego Życia? Niech
nasze życie będzie nieustanną
Wielkanocą!
Ks. Antoni Zając

bpa Fra nciszka Jopa. Po święceniach
pracował
jako wikariusz w Gor z o w i e
Wielkopolskim (1955–1957), w Obrze
(1957–1959) jako ekonom,
w Katowicach (1959–1963) jako wikariusz, a później jako
proboszcz (1963–1982). Posługę proboszcza pełnił również w Kędzierzynie (1982–
1984), Lublińcu (1984–1993)
i Łebie (1993–1999). W latach
1999–2009 był spowiednikiem
w Gdańsku, emeryturę spędzał w Lublińcu.
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Jubileusz 25 lecia

Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”
im. św. Rafała Kalinowskiego w Lublińcu

Jubileusz, to wspaniała
okazja do szczególnie uroczystych obchodów ważnego wydarzenia, a także
do refleksji nad minionym
okresem, dokonania podsumowań, czy prezentacji.
25 lat to zarówno ułamek
tworzącej się historii, a zarazem okres, w którym dostrzec
można dokonujące się zmiany wywierające wpływ na życie ludzi i społeczności. Jubileusz 25 lecia Domu Pomocy
Społecznej „Dom Kombatanta”
w Lublińcu w historii naszego
miasta, czy powiatu ma taki
właśnie wydźwięk i znaczenie. Spróbujmy więc przypomnieć historię tej instytucji,
a zarazem zakładu pracy dla
wielu mieszkańców Lublińca
i powiatu lublinieckiego.
Historia Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta” w Lublińcu zaczyna się
w latach siedemdziesiątych
ubiegłego stulecia, gdy Lubliniec należał administracyjnie do województwa katowickiego. Pierwsze prace związane z tą inwestycją rozpoczęto
w 1972 roku. Do roku 1975 powstały w stanie surowym mury
pierwszego segmentu. Podział
administracyjny kraju w tym
samym roku zahamował a potem zatrzymał prowadzenia
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inwestycji. Dopiero w roku
1982 po porozumieniu między ówczesnym Urzędem ds.
Kombatantów, a władzami
województwa częstochowskiego budowa obiektu nabrała tempa. W lipcu 1987 roku Wojewoda częstochowski
zarządzeniem z dnia 14 lipca
1987 roku tworzy Państwow y Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta w Lublińcu, który zostaje otwarty
1 lutego 1989 roku. Wtedy też
zaczęto przyjmować pierwszych mieszkańców. Do roku
1999 organem nadrzędnym był
Wojewódzki Zespół Pomocy
Społecznej w Częstochowie.
Po zmianach administracyjnych organem prowadzącym
DPS „Dom Kombatanta” jest
Starostwo Powiatowe w Lublińcu.
DPS „Dom Kombatanta”
składa się z trzech segmentów
połączonych ze sobą przewiązkami komunikacyjnymi, z których dwa to segmenty mieszkalne i jeden administracyjny.
Segmenty mieszkalne to budynki dwukondygnacyjne, natomiast segment administracyjny jest budynkiem parterowym, w którym znajdują się:
pomieszczenia administracyjne i pomieszczenia pomocnicze: kuchnia, kaplica, gabinet fryzjerski, gabinet lekarski, klub, sala gimnastyczna,

gabinet fizykoterapii i hydroterapii, biblioteka i czytelnia
a także kilkułóżkowy hotelik dla gości. Na terenie domu znajduje się także sklepik.
Na segmentach mieszkalnych, znajdują się pokoje podopiecznych, w których może
mieszkać 200 mieszkańców,
pokoje dziennego pobytu, jadalnie, sale terapii zajęciowej, dyżurki pielęgniarskie,
kuchenki pomocnicze, duże łazienki, a także biura i pomieszczenia pomocnicze – pralnie
i magazyny podręczne.
Pracownicy DPS to 135 osób:
pielęgniarki, opiekunki, pokojowe, pracownicy socjalni, rehabilitanci, terapeuci zajęciowi, pracownicy administracji,
kuchni, pralni, konserwatorzy, psycholog, pedagog, którymi zarządza dyrektor domu, od 2009 roku pani Jadwiga Kozicka.
W ciągu 25 lat istnienia DPS
„Dom Kombatanta” przyjęto
1270 osób. Ogrom zatem wykonanej pracy w opiece nad ludźmi starymi, niepełnosprawnymi wymaga szczególnego
uznania i docenienia.
Przez wszystkie te lata Dom
ulegał rozmaitym zmianom,
począwszy od zmieniających
się zarządzających placówką, poprzez zmiany organizacyjne czy wreszcie prace
modernizacyjne, które zaowocowały rejestracją Domu w Urzędzie Wojewódzkim
w Katowicach i uzyskaniem
w 2 0 0 9 rok u zez w olen i a
na prowadzenie domu.
Należy się cieszyć, że w Lublińcu jest takie miejsce,
w którym ludzie starzy, czy
w trudnej sytuacji życiowej
znajdują pomoc i opiekę.
Wszystkim pracownikom
Domu Pomocy Społecznej
„Dom Kombatanta” w Lublińcu życzymy wszystkiego dobrego, zdrowia i sił w codziennym życiu i obowiązkach zawodowych.
Zachęcamy do odwiedzenia
nasze strony internetowej –
www. dpskombatant.pl
Michał Chodorowski
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„Poranki” w „Domu Kombatanta”

Z okazji 25-lecia „Domu
Kombatanta” przygotowana została wystawa
fotograficzna zatytułowana „Poranki”.
Na 18 czarno-białych fotografiach będzie można oglądać
Mieszkańców Domu. Warto zaznaczyć, że są to portrety wyjątkowe, bowiem nie powstały
w wyniku jednorazowej sesji
fotograficznej, lecz są rezultatem codziennych, trwających
dwa tygodnie, porannych spotkań fotografa z osobami zamieszkującymi budynek przy
ul. Cyrana 10 w Lublińcu. Towarzyszyłem im z aparatem podczas posiłków, terapii zajęciowej,
rehabilitacji, obchodów Dnia Kobiet, a nawet u fryzjera. Dzięki
codziennym rozmowom chciałem
poznać moich „modeli”, by móc
później ukazać na fotografiach
nie jakieś anonimowe dla mnie
postacie, a konkretne osoby: myślące, czujące, wspominające

i każdego poranka rozpoczynające nowy dzień.” – tak o przygotowaniu wystawy mówi jej
autor, Daniel Dmitriew.

Wystawę będzie można obejrzeć w całości 8 maja podczas
obchodów jubileuszu 25-lecia w „Domu Kombatanta”,

a od 12 maja wybrane fotografie zawisną na tydzień
w Starostwie Powiatow ym
w Lublińcu.

Trzecia stulatka w „Kombatancie”
W marcu w Domu Pomocy Społecznej
„Dom Kombatanta” miało miejsce kolejne
niezwykłe wydarzenie. Jedna z mieszkanek, pani Klara Kompała obchodziła swoje 100 urodziny.
To już trzecia mieszkanka, która świętowała taki jubileusz. Z tej okazji pracownicy
ośrodka i przyjaciele przygotowali dostojnej jubilatce uroczyste spotkanie. Życzenia
i gratulacje składali dostojni goście: wicestarosta Tadeusz Konina, wiceburmistrz
Anna Jonczyk – Drzymała, wójt gminy
Boronów Rufin Majchrzyk, a także pracownicy, którzy na co dzień opiekują się
panią Klarą oraz bliższa i dalsza rodzina.
Były więc życzenia, prezenty, no i pytania
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o przepis na tak dobrą formę w wieku
100 lat. Według Szacownej Jubilatki jedyną receptą, bardzo prostą i sprawdzoną, jest dbałość o swoje zdrowie i pogoda
ducha. Wszystkim trzem paniom życzymy
więc następnych lat w zdrowiu i uśmiechu
na co dzień!!!!
(red.)
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Życie w trzeźwości
O tym, że życie w trzeźwości też może być cool
z Zygmuntem Sową rozmawiała Aneta Konieczny

AK: „Ja Zygmunt – alkoholik”. Ile czasu potrzebował Pan,
żeby móc świadomie wypowiedzieć to zdanie?
ZS: Ponad 20 lat. Już będąc
w liceum miałem problem z alkoholem, nie dopuszczałem jednak do siebie takiej myśli. Potem było już tylko gorzej. Ocknąłem się po ponad 20 – stu
latach. Dzisiaj mówię otwarcie
o moim uzależnieniu, o tym,
że jestem alkoholikiem, pozostanę nim z resztą do końca życia. Do końca życia będę też pamiętał, że nie ma dla mnie tzw.
bezpiecznego (kontrolowanego) picia.
AK: Przed alkoholikiem stoją
cztery drogi wyboru: nagła lub
przedwczesna śmierć, choroba
psychiczna, więzienie lub podjęcie trzeźwienia. Paradoksem
i perfidią choroby alkoholowej
jest fakt, iż osoba uzależniona
tę czwartą drogę wybiera z reguły po bardzo długim czasie,
albo wcale. Brzmi to strasznie.
Jak nisko trzeba upaść, gdzie jest
granica po przekroczeniu której, alkoholik uświadamia sobie, że jedynym wyjściem z zaklętego kręgu picia jest wybór
czwartej drogi – podjęcia trzeźwienia?
ZS: Myślę, że dla każdego

ta granica znajduje się w innym miejscu. Alkoholik popada w system iluzji, w tzw. obsesję umysłową, która powoduje,
że nie można wyobrazić sobie
życia bez alkoholu, taki stan
może trwać bardzo długo. Potem pojawia się „dno”. Dla jednych jest to moment sięgnięcia
po najtańsze trunki, denaturat,
„wina patykiem pisane”, dla innych więzienie. Dla mnie takim
momentem były słowa mojego
dziecka” Tato wyprowadź się
od nas, albo zacznij się leczyć”.
No i zacząłem się leczyć.
AK: Aby móc przeciwstawić
się nałogowi człowiek potrzebuje siły, nie tylko tej fizycznej,
potrzebuje być „podłączonym”
do źródła. Gdzie Pan odnalazł
źródło tej siły?
ZS: Na pewno w Klubie „Nadzieja”i Klubie „Radość” wśród
innych uzależnionych. Siłę
na pewno czerpałem i czerpię
do tej pory z mojej rodziny. Żona, dzieci, teraz wnuki są moją inspiracją do życia, do życia w trzeźwości. Mój powrót
do trzeźwości był też powrotem
do wartości duchowych. Jestem
osobą wierzącą, wierzę, że jeśli nawet zawiedzie mnie człowiek, to na pewno Bóg mnie nie
zawiedzie. Źródłem mojej siły
jest również praca z młodzieżą, której opowiadam o życiu
w trzeźwości, o tym, jak łatwo
jest przekroczyć granicę i popaść w uzależnienie. To dodaje

Podczas spotkania Komisji Edukacji przewodnicząca tej komisji – Anita Naczyńska podziękowała Zygmuntowi Sowie za aktywne włączanie się w realizację profilaktyki w szkołach.
– Prowadzone przez Pana prelekcje promujące życie w trzeźwości, a zarazem wyrażające ogromną troskę o człowieka, w znaczący
sposób wsparły wychowanie i nauczanie młodych ludzi. Zapoznanie
uczniów z problematyką alkoholizmu z pewnością zaowocuje w przyszłości lepszym zrozumieniem tej kwestii i ustrzeże przed pojawiającymi się zagrożeniami. Nie bez znaczenia dla młodego pokolenia
jest również wskazanie pozytywnych zachowań i rozwijanie swoich
pasji bez pomocy jakichkolwiek używek – mówiła Anita Naczyńska
Od lewej: Andrzej Gęsiarz, Łukasz Jędryka, Jerzy Cyrulik, Zygmunt Sowa, Anita Naczyńska
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mi siły, wiem, że nie mogę zawieść tych młodych ludzi
AK: Żyjemy w czasach, kiedy
bardzo łatwo jest odebrać człowiekowi wolność. Każdy z nas
musi umieć zachować dystans
wobec ładnie zapakowanych
propozycji, które oferuje nam
dzisiejszy świat. Bo przecież
czasami można szybciej osiągnąć sukces, można podkolorować, czasami szarą, rzeczywistość. Narkotyki, dopalacze,
alkohol….. Jak więc zachować
tę wolność, oprzeć się presji społeczeństwa?
ZS: To bardzo trudna sprawa. Kolorowy świat jest zachęcający, kusi nas swoimi „dobrodziejstwami”, dochodzi jeszcze do tego presja otoczenia,
no bo jak powiedzieć, że ja nie
piję, ja nie biorę? Nie pijesz, nie
bierzesz, więc nie jesteś z nami.
Szczególnie młodzi ludzie boją się wyizolowania, ja to rozumiem. Trzeba mieć naprawdę
silną osobowość, żeby umieć
powiedzieć „nie”. Panuje przeświadczenie, że picie niewielkich ilości alkoholu, nawet bardzo często, nie jest groźne, dodaje mocy i – jak mówią młodzi
ludzie – jest cool. Na spotkaniach z młodzież próbuję ich
przekonać, że życie w trzeźwości też może być cool.
AK: No właśnie, jakich używa
Pan argumentów. Dla młodych
ludzi alkohol często jest przepustką do pewnych środowisk,
potwierdzeniem dorosłości.
ZS: Mój pierwszy argument
– typowo naukowy. Przedstawiam właściwości fizyczne alkoholu, mówię, że oprócz wszystkich innych właściwości, jest też
substancją trującą, spożywany
w dużych ilościach zabija! Zawsze też próbuję uświadomić
tym młodym ludziom, że nikt
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od razu nie staje się alkoholikiem. Prawo nie zabrania osobom dorosłym spożywania alkoholu, ale trzeba mieć świadomość pewnej granicy, o której
już wcześniej mówiłem, która
dla każdego człowieka jest w innym miejscu, a po przekroczeniu której nie ma już odwrotu.
Ja to wiem, bo ja tego doświadczyłem.
AK: Jest Pan abstynentem
od 13 lat. Bez wątpienia abstynencja jest wysiłkiem, jej podjęcie wymaga zmiany myślenia,
przewartościowania własnych
postaw życiowych, w początkowej fazie wychodzenia z nałogu istotną sprawa jest odtrucie organizmu. Gdzie szukał Pan
pomocy?
ZS: Trafiłem na Oddział Odwykowy Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu. W tym
dniu mój organizm nie był
aż tak bardzo zatruty ponieważ akurat przez kilka dni nie
piłem, wątroba jednak wymagała natychmiastowego leczenia.
Na Oddziale oprócz leczenia
farmakologicznego, przeszedłem cały cykl terapeutyczny,
osiem tygodni, podczas których
uświadomiłem sobie, że jestem
alkoholikiem, pozostanę nim
do końca życia, codzienne zajęcia z psychologami, terapeutami… pomogło!
AK: Pana plany na przyszłość,
marzenia?
ZS: Chciałbym wejść na Rysy! Będzie to dla mnie duże wyzwanie, bo po wypadku mam
amputowaną nogę, ale wiem,
że jeżeli się czegoś bardzo chce,
to jest to do zrobienia. Wiem to,
już raz pokonałem moje słabości, teraz też dam radę!
AK: Życzę więc wytrwałości,
nie tylko na górskich szlakach.
Dziękuję za rozmowę.

Lubliniec zbiera dzieciom
Szampon jest luksusem. Brzmi dziwnie? Wcale nie, przynajmniej dla najuboższych rodzin. To niestety smutna prawda. Środki czystości są dla niektórych
dobrem luksusowym, więc ich nie kupują. Z tym problemem próbuje się zmierzyć Stowarzyszenie „Piękne Anioły” organizując akcję „Czysty Aniołek”.

Zygmunt Sowa – alkoholik, od 13 lat abstynent. Pochodzi z Kochcic, obecnie mieszka w Sadowie. Jego historia picia rozpoczyna się w czasach licealnych, kiedy to rozpoczyna naukę w lublinieckim Liceum im. A.
Mickiewicza, ale nie kończy go. Powód – alkohol. Podejmuje pracę na poczcie, jednak
po kilku latach pracy zostaje dyscyplinarnie zwolniony. Powód – alkohol. Trzy tygodnie później pracuje już na kopalni z pensją 5–6 – krotnie wyższą od tej na poczcie,
co oznacza tylko i wyłącznie 5–6 krotnie zwielokrotnione środki na zakup alkoholu. Zaczynają się znowu nieobecności w pracy, „lewe” zwolnienia. W tym czasie zakłada rodzinę, rodzi się dwójka jego
dzieci. W 1991 r. ulega wypadkowi komunikacyjnemu, ma uszkodzony rdzeń kręgowy, niedowład kończyn dolnych, nie może pracować, dostaje rentę, pije coraz więcej. W 2001 r. trafia na Oddział Odwykowy
Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu. Po opuszczeniu Oddziału zostaje członkiem Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich – Klubu „Nadzieja” w Lublińcu. W ramach współpracy Klubu z Miejską Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
której jest członkiem i szkołami zaczyna
prowadzić zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla młodzieży. Obecnie jest członkiem Klubu Abstynentów „Radość” w Koszęcinie. Kończy liceum ogólnokształcące
dla dorosłych, zdaje maturę, rozwija swoje pasje – podróżuje na rowerze po Polsce
i Europie. W tym roku w maju mija 13 lat
jego życia w trzeźwości.

– Zbieramy środki czystości:
mydła, szampony, ręczniki, pasty
do zębów itp. dla najuboższych
dzieci – uczniów naszego Ośrodka. Bardzo prosimy mieszkańców
powiatu lublinieckiego o pomoc
w naszej akcji. Środki czystości
można przynosić do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lublińcu przy ul. Stalmacha 90 lub umówić się z nami
(tel. 34 356 32 41), chętnie przyjedziemy i odbierzemy przygotowaną paczkę – zachęcała Magdalena Prandzioch, organizatorka akcji, pracownik SOSW.
Honorowy patronat nad akcją objął Rzecznik Praw Dziecka
– Marek Michalak. Akcja „Czysty Aniołek” jest jedną z wielu inicjatyw organizowanych
na rzecz dzieci przez Stowarzyszenie, potrwa jeszcze do 5 maja br. Za nazwą „Piękne Anioły” kryje się grupa ludzi, którzy
chcą pomóc najsłabszym. Najbardziej potrzebującym dzieciom, często z rodzin wielodzietnych, chcą dać miejsce
do nauki przy własnym biurku, możliwość spania we własnym łóżku, zaprojektowania
przez siebie własnego pokoju.
Remontują więc pokoje dzieci, wyposażają je w niezbędny sprzęt i liczą na to, że dzięki tym działaniom życie tych
dzieciaków będzie choć trochę
łatwiejsze i bardziej kolorowe.
Aneta Konieczny

Do akcji włączyli się również uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu. Młodzież nie po raz pierwszy wykazała się dużą wrażliwością na potrzeby ludzi w trudnej sytuacji życiowej i aktywnie zaangażowała się w akcję. Dzięki ofiarności uczniów i ich
rodziców, jak też nauczycieli udało się zebrać sporo środków czystości,
w tym przede wszystkim mydełek, szamponów, płynów do kąpieli, kremów i oliwek pielęgnacyjnych dla maluchów. Wszystkie zgromadzone produkty zostały zapakowane do specjalnie w tym celu przygotowanych pudełek.
patron honorowy:

www.piekne-anioly.org

STOWARZYSZENIE

PIĘKNE ANIOŁY

RZECZNIK PRAW DZIECKA
Marek Michalak

AKCJA

CZYSTY
ANIOŁEK

ZBIERAMY ŚRODKI CZYSTOŚCI
DLA NAJUBOŻSZYCH DZIECI
ZORGANIZUJ ZBIÓRKĘ WŚRÓD ZNAJOMYCH, W SWOIM ZAKŁADZIE PRACY, W SZKOLE LUB
PRZEDSZKOLU. ZBIERAMY: MYDŁA, SZAMPONY, PASTY DO ZĘBÓW, SZCZOTECZKI DO ZĘBÓW,
RĘCZNIKI. ZRÓB PACZKĘ I DOSTARCZ JĄ DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO -WYCHOWAWCZEGO
W LUBLIŃCU. ZEBRANE RZECZY TRAFIĄ DO NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH DZIECI. PRZYŚLIJ
DO NAS ZDJĘCIA I OPIS Z TWOJEJ ZBIÓRKI, ZAMIEŚCIMY JE NA NASZEJ STRONIE
WWW.PIEKNE-ANIOŁY.PL

Dzięki Stowarzyszeniu Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu otrzymał dla najuboższych dzieci 90 kompletów
pościeli.

SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
UL. STALMACHA 90
42-700 LUBLINIEC

www.piekne-anioly.org

Z życia Domu Pomocy Społecznej
Mieszkańcy Domu Pomocy
Społecznej przy ul. Kochcickiej
w Lublińcu, 21 marca, przywitali wiosnę. Barwny korowód
przebierańców przemaszerował
po terenie Ośrodka niosąc symboliczną kukłę – symbol zimy.
Radosne przyśpiewki przy akompaniamencie instrumentów zaprowadziły „zimę” na miejsce,
gdzie została spalona.
W marcu mieszkańcy mieli okazję możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w grze
w warcaby. Drużyny liczyły
po czterech zawodników, którzy
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rywalizowali ze sobą w systemie „każdy z każdym”. Najlepszą okazała się drużyna z Domu Pomocy Społecznej przy ul.

Kochcickiej, drugie miejsce zajęli reprezentanci Domu Kombatanta, a trzecie – Środowiskowego Domu Samopomocy.(DK)
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Mistrzowie grzebienia
Fryzjerstwo to dla wielu
młodych ludzi, zwłaszcza
dziewcząt zawód niezwykle atrakcyjny, gwarantuje
stały kontakt z ludźmi,
uczy kreatywności, pozwala
spełniać zawodowe pasje.

Współczesny fryzjer to nie
tylko rzemieślnik, to specjalista o dużej wrażliwości estetycznej, specyficznych umiejętnościach manualnych oraz
szerokiej wiedzy z zakresu mody, trendów, pielęgnacji włosów
i wizażu. Fryzjerstwo to stabilny, perspektywiczny zawód, który
dodatkowo sprawi nam przyjemność. Czego chcieć więcej? – mówi dyrektor ZSZ Jolanta Kardas.
Zachętą do podjęcia tego kierunku kształcenia niech będzie również to, że po raz pierwszy uczymy
fryzjerów w szkole, a nie na kursach zawodowych – dodaje.
Popularyzacji sztuki fryzjerstwa służy także orgaznizowany rokrocznie w Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu Konkursu Fryzjerskiego
o Puchar Starosty Lublinieckiego. Konkurs, który na stałe wpisał się już w harmonogram imprez nie tylko szkolnych, został zorganizowany
po raz pierwszy 26 stycznia
2007 roku. Główną myślą przyświecającą organizatorom było

zorganizowanie konkursu, który będzie doskonalił umiejętności praktyczne przyszłych
adeptów fryzjerstwa a jednocześnie rozwijał ich zainteresowania i gwarantował dobrą
zabawę. Konkurs skierowany
był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących
w zawodzie fryzjer oraz technik usług fryzjerskich.
Pracy młodych fryzjerów
bacznie przyglądała się komisja konkursowa, do której organizatorzy jak co roku zaprosili wybitnych stylistów. Prócz
znanej z poprzednich edycji
Aliny Szastok – mistrzyni fryzjerstwa z salonu Awangarda
z Tarnowskich Gór, prace oceniali Zdzisław Wojtal oraz Anna Niedurny – mistrzowie fryzjerstwa. Wyłonienie faworytów nie było łatwe. Jury brało

pod uwagę przede wszystkim
estetykę, czystość wykonania
fryzury, zastosowane techniki,
pomysłowość oraz stylistyczną
zgodność uczesania ze strojem
i makijażem.
Zwyciężczynią VIII edycji
Konkursu Fryzjerskiego została
uczennica Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu Aleksandra
Stumska. Laureatka pierwszego miejsca otrzymała puchar
Starosty Lublinieckiego, telewizor oraz dwudniowe szkolenie upięć i koków ufundowane
przez firmę Berendowicz & Kublin z Katowic. 2 miejsce i tablet ufundowany przez Cech
Rzemiosł i Przedsiębiorczości
z Lublińca powędrował również
do uczennicy ZSZ w Lublińcu
Darii Piecuch. 3 miejsce i wysokiej klasy prostownicę i suszarkę od Centrum Nauki i Biznesu

„Żak” w Tarnowskich Górach
otrzymała Justyna Suchańska.
Zdobywcy 3 pierwszych miejsc
otrzymali także dwutygodniowe szkolenie ufundowane przez
salon Awangarda z Tarnowskich Gór. Uczestnicy wszystkich edycji konkursu otrzymują dyplomy uczestnictwa i symboliczne upominki ufundowane
przez Starostwo i Perfumerię
Ewa z Lublińca. Ranga konkursu rośnie z roku na rok. Cieszy
zwłaszcza to, że po raz kolejny
z rzędu wygrywają uczennice naszej szkoły – mówi Jolanta Kardas dyrektor ZSZ w Lublińcu.
Pozostaje zatem mieć nadzieję, że dzięki organizowanemu w Zespole Szkół Zawodowych konkursowi fryzjerskiemu wciąż będzie na przybywało
utalentowanych i zdolnych mistrzów grzebienia.
(red.)

Dusza artystyczna w kuchni
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu
był gospodarzem etapu
praktycznego XIX Regionalnego Konkursu „Najsprawniejszy w zawodzie
kucharz” organizowanego
przez Zespół Szkół Specjalnych w Częstochowie.

Do zmagań konkursowych
przystąpiło 16-stu uczestników, którzy reprezentowali
szkoły specjalne z Rudy Śląskiej, Zawiercia, Sosnowca,
Leśnicy, Chorzowa, Rybnika,
Częstochowy i Lublińca. Ze
względu na dużą liczbę uczestników etap praktyczny został
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przeprowadzony w dwóch turach: porannej i popołudniowej.
Młodzi mistrzowie kulinarni mieli do wykonania w ciągu 120 minut jedno zadanie
spośród dwóch opracowanych,
a mianowicie: naleśniki z pieczarkami i dipem czosnkowym oraz naleśniki z papryką
i kukurydzą również z dipem
czosnkowym. Młodzi kucharze w przygotowaniu i podaniu potrawy wyrazili prawdziwą duszę artystyczną i wyczucie smaku.
Zdecydowanym liderem
16 – osobowej grupy uczestników okazał się Tyberiusz
Bendlin z Chorzowa, II miejsce zajęła Katarzyna Pietrasik

z Zawiercia i Żaneta Kromołowska z Częstochowy, a III –
Ewa Jaźwa z Lublińca. Na IV
miejscu uplasował się również
uczeń lublinieckiego Ośrodka –
Mateusz Cierpioł. Jak mogliśmy
się przekonać niepełnosprawność uczestników konkursu
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nie przeszkodziła w przygotowaniu potraw. Możemy więc
mieć nadzieję, że ci młodzie ludzie poradzą sobie w przyszłości na rynku pracy równie dobrze, jak na konkursie.
Wirtuozom gotowania serdecznie gratulujemy!
(KA)
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Odwiedzili Finlandię
Przez cały tydzień trwała
zagraniczna wizyta uczniów
ZSOT w Finlandii w ramach
projektu Comenius «Discover Your International
Potential». Było to już
drugie spotkanie. Pierwsze odbyło się w Polsce.

– Po niemalże 14-godzinnej
podróży, która obejmowała przejazd busem do Warszawy oraz
dwa loty z przesiadką w Helsinkach, dotarliśmy do Kokkoli, gdzie powitały nas rodziny
u których mieliśmy spędzić kilka
dni – relacjonuje Kinga Musiałek z klasy 2LO. – Rano zostaliśmy oficjalnie przywitani w Donnerska Skolan przez uczniów oraz
nauczycieli. Następnie zwiedziliśmy szkołę oraz miasto. Udaliśmy
się również do szkoły wyższej,
która również bierze udział w wymianach międzynarodowych.
Mieliśmy okazję porozmawiać
z uczniami z Meksyku, Czech,
Francji oraz wielu innych krajów
z całego świata. Dowiedzieliśmy

się, na jakiej zasadzie odbywają się wymiany oraz jak wyglądają one`od podszewki`. Spotkania dotyczące możliwości
kształcenia za granicą wpisane były w program wymiany, ponieważ jednym z celów
projektu jest poznanie możliwości podjęcia nauki i pracy
w innych krajach. Uczniowie
jadący na wizytę zagraniczną
mają ściśle zaplanowany program. Wszystkie ich działania
są związane z zadaniami realizowanym na co dzień w szkole. Mobilność jest podsumowaniem każdego etapu projektu.
– W środę rozmawialiśmy
o problemach, jakie mogą wystąpić podczas pobytu w obcym
kraju. – relacjonuje Kinga. –
Każda grupa przedstawiła swój
pomysł, jak sobie z nimi poradzić.
W południe udaliśmy się z wizytą do okolicznych firm. Wcześniej mieliśmy spotkania, na których ustalaliśmy, o co będziemy
chcieli zapytać. Dowiedzieliśmy
się, co najbardziej cenią pracodawcy, na co zwracają uwagę,

jak funkcjonuje firma oraz czy
my również możemy być potencjalnymi kandydatami do pracy w niej.
Finowie starali się również
o zaprezentowanie kultury
swojego kraju. Zaprosili młodzież na «Wieczór w saunie»,
którego zwieńczeniem była kąpiel w lodowatym morzu. Następnego dnia odbył się «Dzień
sportów zimowych». W ten sposób zadania projektowe zostały wzbogacone o bezcenne doświadczenia związane z poznawaniem tego niezwykle
ciekawego kraju.
Było to dla nas bardzo owocne spotkanie – podsumowują
uczniowie. – Zawarliśmy przyjaźnie na całe życie i już zaczynamy przygotowania do kolejnych mobilności.

Grupa z Lublińca zaprezentowała w Finlandii cząstkę naszej narodowej kultury. Uczniowie świetnie się bawili, prezentując tańce ludowe, które
zrobiły furorę wśród obcokrajowców. Stają się one, podobnie
jak „wieczór talentów” stałym
elementem prezentacji uczniów
ZSOT. Pod okiem koordynatorki
Moniki Ziai urodził się niepostrzeżenie szkolny zespół pie(red.)
śni i tańca.

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI W

SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE
Dyrekcja i cała Społeczność Szkolna
Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Lublińcu
przy ul. Pawła Stalmacha 90
zaprasza na

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI

Zajęcia w Szkole Policji

Uczniowie klas mundurowych w Zespole Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza, wraz z opiekunami: Joanną Styczyszyn, Katarzyną Franciszok i Tomaszem Wachowskim, odwiedzili Szkołę Policji w Katowicach. Mieli okazję uczestniczyć w zajęciach z kryminalistyki, uzbrojenia Policji oraz zajęciach z symulacji interwencji policyjnych. Zwiedzili
również salę tradycji szkoły.
(KA)

w dniu 9 maja 2014 roku (piątek)
w godz. od 9.00 do 15.00
W programie miedzy innymi:

• uroczysta akademia z występami dzieci i młodzieży.
zwiedzanie poszczególnych placówek: Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Szkół Ponadgimnazjalnych i Internatu
• lekcje otwarte dla Rodziców, dzieci i młodzieży
• spotkania z psychologiem i pedagogiem celem zaprezentowania prowadzonych terapii
EEG Biofeedback, Tomatis.

•

Dzieciom i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej oraz niepełnosprawnej intelektualnie, z autyzmem, jak również z niepełnosprawnościami sprzężonymi
proponujemy profesjonalne formy kształcenia i opieki.
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Szkolny Doradca Zawodowy
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu
Służy pomocą w kształtowaniu drogi kariery zawodowej!
Wszyscy zgodzimy się ze
stwierdzeniem, że dzisiejszy
rynek pracy poszukuje pracowników najlepiej wykwalifikowanych natomiast dawne
przekonanie naszych rodziców
czy dziadków o tym, że w jednym wyuczonym zawodzie będziemy pracować do emerytury, jest już nieaktualne. Jak
więc się odnaleźć w tych dzisiejszych wymagających zawodowo czasach? W jaki sposób odkryć w sobie najlepsze
pokłady własnych zdolności
i umiejętności, aby móc tak zaplanować sobie swoją karierę,
by swoją przyszłą prace wykonywać z pasją, przyjemnością
i odpowiednią gratyfikacją finansową? W wyborze kolejnych etapów edukacji doradzają rodzice, znajomi, nauczyciele a od pewnego czasu Szkolni
Doradcy Zawodowi, którzy stają się swoistymi menadżerami
karier osób z którymi współpracują. Obecna młodzież jest
nowoczesnym pokoleniem, ponieważ ma taką sumę doświadczeń wieku dorastania, jaka nie
towarzyszyła jej poprzednikom, a jego wyróżnikiem jest
upowszechnienie Internetu.
Młodzi ludzie mają dziś możliwości podejmowania zróżnicowanych wyborów w sferze
edukacyjno-zawodowej. Jednocześnie tak bogata oferta
edukacyjna, powstawanie nowych zawodów, wszechobecna kultura sukcesu oraz duża

konkurencja na rynku pracy
stwarzają potrzebę wspierania
młodzieży w procesie podejmowania decyzji. Ważne jest,
aby wybory edukacyjno-zawodowe były zgodne z ich zainteresowaniami, uzdolnieniami oraz hierarchią wartości.
Istotne jest również, aby wobec
coraz bardziej złożonych problemów współczesnego świata
przygotować młodzież do radzenia sobie na postmodernistycznym rynku pracy. Z tego
punktu widzenia bardzo istotna jest rola doradztwa zawodowego. Doradztwem objęci powinni być nie tylko młodzi ludzie w wieku szkolnym, lecz
przede wszystkim ich rodzice – to do nich należy dotrzeć
z komunikatem o pozytywnych
aspektach nabywania kwalifikacji zawodowych i o możliwościach dalszego rozwoju
ich dzieci.

Zadania doradcy zawodowego
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego:
1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania młodzieży na informacje edukacyjne i zawodowe oraz
na pomoc w planowaniu
kształcenia i kariery zawodowej.
2. Gromadzenie, aktualizacja
i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego

poziomu kształcenia.
3. Wskazywanie młodzieży, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym,
ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących:
a) rynku pracy
b) trendów rozwojow ych
w świecie zawodów i zatrudnienia
c) wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów
przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych
d) instytucji i organizacji
wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym
e) alternaty wnych możliwości kształcenia dla
uczniów z problemami emocjonalnymi i dla
uczniów niedostosowanych społecznie
f) programów edukacyjnych
Unii Europejskiej.
4. Udzielanie indywidualnych
porad uczniom i rodzicom.
5. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery
i podjęcia roli zawodowej.
6. Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej
prowadzonej przez CKZiU.
7. Wspieranie w działaniach
doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkolen iowo-in for mac y jnych,
udostępnianie informacji

Ochotnicze Hufce Pracy
Ochotnicze Hufce Pracy są państwową jednostką organizacyjną zajmującą się
młodzieżą wymagającą opieki, zapewnienia
kontynuacji nauki oraz
zdobycia zawodu. Zadania z zakresu poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy
dla młodzieży realizują centra
edukacji i pracy młodzieży. Jednym z takich centrów jest Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie, w ramach
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którego działają jednostki świadczące
usługi z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego dla młodzieży kilku powiatów
regionu częstochowskiego
Młodzież gimnazjalna, ponadgimnazjalna i poszukująca pracy mieszkająca na terenie
powiatu lublinieckiego zainteresowana świadomym i efektywnym planowaniem swojej
ścieżki edukacyjno-zawodowej

może skorzystać z pomocy kilku jednostek CEiPM, do których należą:
• Młodzieżowe Centrum Kariery w Lublińcu
• Mobilne Centrum Informacji
Zawodowej w Częstochowie
• Młodzieżowe Biuro Pracy w Częstochowie – Filia
w Lublińcu
Dokładne dane adresowe placówek OHP dostępne są na stronie internetowej www.ohp.pl
Zapraszamy do bezpłatnego
skorzystania z naszych usług.
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Doradca Zawodowy
mgr Katarzyna Dworok
tel. 782958314

i materiałów do pracy z młodzieżą.
8. Współpraca z instytucjami wspierającymi system
doradztwa zawodowego,
w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, oraz
innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom
i rodzicom.
Reasumując, zadaniem doradcy zawodowego jest udzielanie pomocy zarówno młodzieży, jak i osobom dorosłym
w zakresie wyboru ich przyszłego zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia lub zmiany kwalifikacji w odniesieniu do indywidualnych predyspozycji
zawodowych i zapotrzebowania rynku pracy. Porady mogą
być udzielane w formie spotkań grupowych lub indywidualnych.
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„Sudoku” już po raz ósmy w Lublińcu!
Już po raz ósmy, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Lublińcu, został zorganizowany konkurs Sudoku.

Organizatorki – nauczycielki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w CKZiU:
Jolanta Bomba i Beata Stężała
przyznały, iż organizując konkurs chciały rozpowszechnić
wśród młodzieży rozwiązywanie zagadek liczbow ych,
co z pewnością w przyszłości pozwoli rozwinąć logiczne myślenie.
W konkursie brali udział
uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
z terenu powiatu lublinieckiego. Każdą ze szkół reprezentowało dwóch uczniów. Konkurs
odbywał się w dwóch etapach.

Pierwszy etap polegał na wylosowaniu i pokonaniu przeciwnika, zaś drugi był etapem
indywidualnym. W kategorii
szkół gimnazjalnych najlepsza okazała się Dominika Baron z Gimnazjum w Ciasnej,
drugie miejsce zajęła Sonia
Garcorz z tego samego Gimnazjum, a trzecie – Agata

Ciesielska z Gimnazjum nr 2
w Lublińcu. W kategorii szkół
ponadgimnazjalnych zwyciężyła Karolina Mańka z Zespołu Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu, drugie miejsce przypadło
Łukaszowi Tomczykowi z Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza, a trzecie – Monice

Lukosek z Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu.
Zwycięzcy są bez wątpienia
mistrzami w rozwiązywaniu
zagadek logicznych. Trzeba
mieć nadzieję, że umiejętności
te pomogą im również w rozwiązywaniu problemów życia
codziennego i pozwolą uwierzyć we własne siły.
(red.)

Turniej Tenisa Stołowego
Pod patronatem Starosty Lublinieckiego
w Specjalnym Ośrodku
Szkolno – Wychowawczym w Lublińcu odbył
się VI Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego.

– Organizując zawody chcieliśmy promować postawy sportowe wśród niepełnosprawnej
młodzieży. Sport w pozytywny sposób angażuje naszych
uczniów zarówno w szkole, jak
i poza nią, integruje społeczność

niepełnosprawnych zawodników,
dlatego już po raz szósty podjęliśmy się zorganizowania takiej
imprezy. Myślę, że sukcesem,
bo w tegorocznych rozgrywkach
wzięli udział zawodnicy z 10 placówek powiatu lublinieckiego –
mówił Marek Warwas, dyrektor SOSW.
Gościem honorowym Turnieju był dr Wiesław Pięta ,
wykładowca z Akademii Jana Długosza w Częstochowie,
jednocześnie trener i organizator wielu zawodów sportowych w tenisie stołowym,
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a zawodniczki Ekstra Klasy
Polski w Tenisie Stołow ym
uatrakcyjniły turniej prezentując różne style gry, a także indywidualnie trenowały
z młodzieżą.
Rozgry wki odby wały się
w dwóch kategoriach: gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, uczestnicy grali zgodnie
z zasadą „każdy z każdym”.
W kategorii: szkoły gimnazjalne – miejsca indywidualne zdobyli:
I miejsce – Adam Tybora
II miejsce – Kamil Kauf
III miejsce – Patryk Krawczyk
Miejsca drużynowe zdobyli:
I miejsce – Młodzieżow y
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Herbach
II miejsce – Gimnazjum nr
2 w Lublińcu
III miejsce – Zespół Szkół
Katolickich im Edyty Stein
W kategorii: szkoły ponadgimnazjalne – miejsca indywidualnie uzyskali:
I miejsce – Gruca Szymon
II miejsce – Bartosz Małyska
III miejsce – Piotr Cierniak
Drużynowo:
I miejsce – Liceum Ogólnokształcące w Psarach

II miejsce – Zespół Szkół
nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu
III miejsce – Młodzieżowy
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Herbach
Na zakończenie turnieju
zwycięzcy otrzymali nagrody, pamiątkowe dyplomy i –
jak na prawdziwych sportowców przystało – medale.
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Starty Lublinieckiego Nordic Walking
Rok 2014 dla Lublinieckiego Nordic Walking rozpoczął się od dobrych startów. W lutym Artur Biłek
wygrał pierwsze zawody z cyklu Gliwicka Parkowa
Prowokacja Biegowa-10 km organizowane przez Klub
Pędziwiatr z Gliwic. Na tych samych zawodach Kuba Marcinkowski, po pokonaniu dystansu 10 km, zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej.
Starty w cyklu Korona Śląska – edycja 2013/2014 rozpoczęły się we wrześniu 2013 roku startem w Lublińcu. Na tych
zawodach Kuba zajął 5 miejsce w swojej kategorii wiekowej, a Artur był drugi. W rozegranych w Jejkowicach piątych już zawodach z cyklu

Korony Śląska Artur z Kubą
ponownie stanęli na „pudle”
i umocnili się na pozycjach liderów w klasyfikacji generalnej. Kwiecień i maj to kolejne
starty w zawodach Nordic Walking, ale najważniejsze zawody dla Lublinieckiego Nordic
Walking to start i organizacja

I-go Lublinieckiego Półmaratonu Nordic Walking. Zawody rozegrane zostaną 18 maja
w Lublińcu (start i meta na polanie przy Leśniczówce). Zapisy na zawody już ruszyły,
wszelkie niezbędne informacje
znajdziecie Państwo na stronie www.lublinieckiemorsy.pl
oraz na www.chodzezkijami.
pl. Patronat medialny nad imprezą objęło Radio Katowice
oraz portal www.chodzezkijami.pl. Organizacji imprezy
podjęli się: Pro Sport Lubliniec,
Nordic Walking Lubliniec, Start
Koszwice i Nadleśnictwo w Lublińcu.
(red.)

Sportowe wakacje
w powiecie
Już po raz trzeci wakacje w powiecie odbędą się
pod hasłem „Nasz Powiat Lubliniecki – sport i zabawa – lato 2014”. Projekt dotyczy organizacji bezpłatnych otwartych zajęć sportowo-rekreacyjnych
dla mieszkańców powiatu, przygotowanych i prowadzonych przez gminy lub organizacje pozarządowe działające w zakresie sportu i rekreacji oraz
indywidualnych promotorów i pasjonatów sportu.
Ubiegłoroczna edycja projektu umocniła mnie w przekonaniu, że na terenie powiatu nie
brakuje osób chętnych bezinteresownie poświęcić swój czas,
by zapewnić sportowe atrakcje przede wszystkim dzieciom
i młodzieży spędzającym wakacje w domu. – mówił starosta
Joachim Smyła .
W tym roku oferta zgłoszonych do projektu zajęć
również przedstawia się interesująco. Pełny harmonogram wydarzeń, które odbędą się w ramach projektu, zostanie wkrótce opublikowany
na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lublińcu oraz przedrukowany
w następnym numerze gazety powiatowej „Ziemia Lubliniecka”. Przygotowanie tak
bogatej i różnorodnej oferty nie
byłoby możliwe, gdyby idea projektu nie spotkała się ze zrozumieniem i wsparciem gmin, organizacji pozarządowych, promotorów sportu, instruktorów
i trenerów oraz społeczników
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działających na terenie powiatu. – mówiła Anita Naczyńska , Przewodnicząca Komisji Edukacji w Radzie Powiatu
w Lublińcu i pomysłodawczyni projektu.
Już teraz serdecznie zapraszamy całe rodziny do skorzystania z wakacyjnych atrakcji organizowanych na terenie całego powiatu w ramach
akcji „Nasz Powiat Lubliniecki
– sport i zabawa – lato 2014”.
(DM)
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