Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki
GAZETA POWIATOWA

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

ISSN 1641-1935

NR 4/2009 (63)

Ponad pół miliona złotych Nowa siedziba
dla studentów z powiatu
Powiatowego Urzędu Pracy
Powiatowy Urząd Pracy ma nową siedzibę. Na jego
lublinieckiego
potrzeby zaadoptowano i wyremontowano budynek

str. 2

Kwotę 535 500 zł Starostwo Powiatowe w Lublińcu
dawnego ośrodka zdrowia przy ul. Sobieskiego.
rozdysponowało pomiędzy 170 studentów z całego
powiatu. Pieniądze pochodziły z Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz budżetu państwa
i były wypłacane w ramach
projektu „Eurostypendium
drogą do dyplomu”.
Środki na stypendia wzięły się jeszcze z okresu 2004-2006, kiedy to nie wszystkie unijne pieniądze zostały wydane. Marszałek Województwa podjął decyzję o ich przeznaczeniu właśnie na studenckie stypendia.
– Realizacją projektu zajęło się 36 śląskich jednostek samorządu terytorialnego. Była ona o tyle utrudniona, o ile cały projekt należało zrealizować i rozliczyć w ciągu 3 miesięcy, podczas gdy realizacja podobnych projektów zajmowała nam średnio rok – mówi starosta Joachim Smyła.
Szansę na otrzymanie stypendium miał każdy student zameldowany w naszym powiecie i posiadający dochód, który nie przekroczył 504 zł netto
miesięcznie na jednego członka rodziny.
(ŁW)

Lubliniec „Pępkiem Europy!
Szanowni
Lubliniczanie!
7 czerwca
za pasem!
Już wkrótce
będziemy mogli
wybrać naszych
reprezentantów
do Parlamentu
Europejskiego!
Nie prześpijmy
tej szansy
i skorzystajmy
z prawa
wyborczego.
str. 2
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Od lewej: przewodnicząca Rady Powiatu – Lidia Kucharczyk, starosta – Joachim Smyła, dyrektor PUP –Jadwiga Kandora, ks. prałat Antoni Zając

Konkurs Fotograﬁczny
rozstrzygnięty

galeria prac na str. 4-5

W auli Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza
w Lublińcu,25 maja br., odbyło się uroczyste
rozstrzygnięcie Konkursu Fotograﬁcznego „Ziemia
Lubliniecka – Moja Mała Ojczyzna”

Zdjęcie roku, autor – Katarzyna Ledwoń, rezerwat różanecznika katawbijskiego,
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Rozmowa z Joanną Bąk
Przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
AK: Jakie najistotniejsze zadania realizowane są przez Komisję Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki?
JB: Dbamy o to, by system edukacji w naszym powiecie funkcjonował
na jak najwyższym poziomie, a nasza młodzież miała szeroką ofertę
edukacyjną i sportową. Zabiegamy
o rozwój infrastruktury dla oświaty.
Zostały już wybudowane dwa nowe
boiska dla młodzieży oraz wyremontowane i doposażone sale lekcyjne
w naszych placówkach.
AK: Jak Pani ocenia ofertę edukacyjną dla młodzieży w szkołach
prowadzonych przez Powiat Lubliniecki?
JB: Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za naszą młodzież. I każdy powinien jej dać tyle ile potraﬁ obo-

jętne czy jest rodzicem, nauczycielem, czy też radnym. Dlatego do tej
pory z mojej Fundacji wydałam ponad 0,5 miliona zł na szereg programów edukacyjnych i sportowych.
Uważam, że każda złotówka przekazana na edukację młodego pokolenia zwróci się wielokrotnie. Firmując projekty swoim nazwiskiem
mam nadzieję, że natchnę inne osoby do jeszcze większej działalności
na rzecz młodzieży, która jest naszą
przyszłością.
AK: Jako przewodnicząca Komisji, która zajmuje się także szeroko rozumianą tematyką kultury
i turystyki powiatu, w jaki sposób
mogłaby Pani zachęcić potencjalnych turystów do odwiedzenia
Ziemi Lublinieckiej?
JB: Ziemia Lubliniecka jest pięknym,

czystym miejscem, w pobliżu aglomeracji śląskiej. Wydawałoby się, że nic
trudnego przyciągnąć tutaj turystów.
Jak jednak widać nie jest to takie proste. Będąc jeszcze wiceburmistrzem
Lublińca i tworząc sieć ścieżek rowerowych miałam nadzieję, że w oparciu o współpracę z ościennymi gminami wspólnie stworzymy potężny produkt turystyczny. Zmieniły się jednak
władze Lublińca zmieniły się, także
priorytety, które nie dążą do budowania wspólnej turystycznej polityki. Jestem radną powiatową z wyboru mieszkańców Lublińca, więc
sprawy naszego miasta są dla mnie
szczególnie ważne, nie tracę więc nadziei, że w końcu Lubliniec wykorzysta szansę jaką dostał od losu kilka
lat temu. Oczywiście mogę powiedzieć populistycznie, że zapraszam

wszystkich do odwiedzenia naszej
pięknej Ziemi Lublinieckiej, ale tak
można zaprosić znajomych na grilla, a nie rozpocząć poważną dyskusję
nad rozwojem turystyki, nad oceną
dotychczasowych działań, nad wyciągnięciem wniosków, a w szczególności nad wspólnymi i zgodnymi działaniami, które spowodują, że nasze
miasta i gminy zaczną się rozwijać,
jak na to zasługują.
AK: Dziękuje za rozmowę.
Rozmawiała Aneta Konieczny

Nowa siedziba Powiatowego Urzędu Pracy
Powiatowy Urząd Pracy ma nową siedzibę. Na jego potrzeby zaadoptowano
i wyremontowano budynek dawnego ośrodka zdrowia przy ul. Sobieskiego

Uroczystego przecięcia wstęgi,
15 maja br., dokonał starosta – Joachim Smyła, Przewodnicząca Rady Powiatu – Lidia Kucharczyk, dyrektor PUP – Jadwiga Kandora i ks.
prałat Antoni Zając.
– W wyniku przeprowadzonego po-
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stępowania przetargowego wyłoniliśmy
wykonawcę, który podjął się remontu
tego budynku za kwotę 1 662 000 zł.
Prace remontowe zakończyły się dwa
miesiące przed terminem i już od początku maja petenci Powiatowego
Urzędu Pracy przyjmowani są w funk-

cjonalnych pomieszczeniach zapewniających prywatność i pełną ochronę
danych osobowych – mówi Joachim
Smyła, starosta lubliniecki.
Nowa siedziba znajduje się
na trzech kondygnacjach i liczy
1050 m2. Dostępna jest dla osób
niepełnosprawnych, posiada monitoring zewnętrzny i system alarmowy. Ponadto na piętrze powstała duża sala wykładowo – szkoleniowa,
a w przyziemiu nowoczesne archiwum i Klub Pracy, w którym bezrobotni będą mogli korzystać z pomocy
doradców.
– Myślę, że osoby chcące nas odwiedzić nie będą miały problemu.
Do Urzędu można dostać się zarówno od strony ul. Majdanek, jak i ul. Sobieskiego. Pracujemy tak, jak dotychczas w godz.7.00 – 15.00, numery
telefonów również nie uległy zmianie
– wyjaśnia Jadwiga Kandora – dyrektor PUP.
W najbliższym czasie powstaną również parkingi służące zarówno zmotoryzowanym interesantom Urzędu
Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
SP ZOZ-u, jak i sąsiadującego „Medyka”.
Aneta Konieczny
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Cennik modułów reklamowych
w gazecie powiatowej” Ziemia
Lubliniecka”
1.
2.
3.
4.

5 cm / 3,5 cm – 19,50 zł brutto + VAT
10 cm / 7 cm – 39 zł brutto + VAT
10 cm / 14 cm – 117 zł brutto + VAT
24 cm / 15,5 cm (pół strony)
– 156 zł brutto + VAT
5. 24 cm / 32,5 cm (cała strona)
– 234 zł brutto + VAT
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (034) 353 10 500, w. 541.

gazeta powiatowa
Wydawca: Powiat Lubliniecki
Adres Redakcji: Starostwo Powiatowe w Lublińcu,
ul. Paderewskiego 7,
tel. (0-34) 35-10-541, fax (0-34) 35-10-511
E-mail: ziemialubliniecka@poczta.onet.pl
Nakład: 10 000 egz.
Skład i druk: Sil-Veg-Druk, 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.

Dzień rodzin zastępczych
Dostrzegając potrzebę poprawy losu dzieci odrzuconych
i osieroconych oraz działań na rzecz rozwoju
i popularyzacji ruchu rodzicielstwa zastępczego
w Polsce, Sejm RP ustanowił dzień 30 maja Dniem
Rodzicielstwa Zastępczego.
W Polsce ogromnym, niestety
nadal nierozwiązanym problemem,
jest umieszczanie dzieci w publicznych domach dziecka, które – nawet przy najlepszych chęciach
– nie są w stanie zapewnić tym dzieciom tego, co jest ich naturalnym
prawem – wychowywania się w rodzinie.
– Każde dziecko powinno mieć mamę i tatę, żadna, nawet najlepsza
placówka opiekuńcza nie jest w stanie zapewnić takiego ciepła, jakie zapewnią rodzice – wyjaśnia Sylwia
Fronczek, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia w Starostwie Powiatowym.
Potrzeby są ogromne, w publicznych placówkach przebywa obecnie kilkadziesiąt tysięcy dzieci. Jedyną szansą na to, by mogły zaznać

życia w rodzinie jest rozwój działalności wszelkich form rodzicielstwa
zastępczego. Czasami niewiedza, stereotypy, obawa przed formalnościami powstrzymuje nas przed podjęciem decyzji o zostaniu rodzicem
zastępczym. Na szczęście w Polsce
przybywa ludzi, którzy chcą podjąć się tej niełatwej roli i zaopiekować się dziećmi pozbawionych opieki rodziców.
– Aby zostać rodzicem zastępczym
trzeba spełnić wiele warunków: mieć
stałe źródło utrzymania, posiadać polskie obywatelstwo, być niekaranym
i dysponować odpowiednimi warunkami lokalowymi. Ważnym wymogiem jest również zdrowie psychiczne i brak chorób, które uniemożliwiają
opiekę nad dzieckiem. Po spełnieniu
tych wymogów kandydaci na rodzi-

Lubliniec „Pępkiem Europy!
Szanowni Lubliniczanie! 7 czerwca za pasem!
Już wkrótce będziemy mogli wybrać naszych
reprezentantów do Parlamentu Europejskiego!
Nie prześpijmy tej szansy i skorzystajmy
z prawa wyborczego.
Eurowybory będą dobrą okazją
do promocji stolicy naszego powiatu. Miasto o największej frekwencji w Polsce zyskuje honorowy tytuł „Pępka Europy”.
Już teraz na stronie www.7czerwca.org.pl trwa wirtualna zabawa
„Przesuń Pępek”. Każdy może tu zadeklarować swój udział w eurowyborach i sprawić, że to jego gmina będzie pępkiem Europy. Dołącz do nas
i baw się w przeciąganie Pępka po mapie! Dzięki Twojej aktywności tytuł
Pępka Europy może traﬁć w ręce Lubliniczan! A wtedy o naszym mieście
usłyszy cała Europa! Wystarczy zalogować się na portalu i oddać głos
na Lubliniec, a 7 czerwca 2009 roku odwiedzić lokal wyborczy i postawić krzyżyk przy wybranym nazwisku. To przecież takie proste!
Namówmy naszych znajomych,
sąsiadów, mieszkańców naszej
dzielnicy i miasteczka do oddania głosu w najbliższych wyborach! Każdy głos ma ogromne

znaczenie dla rozwoju naszej
gminy oraz nas samych. Pokażmy wszystkim jak wiele znaczy
dla nas życie we wspólnej Europie. Jak wiele znaczy dla nas nasze miasto!
Zbliżające się wybory mają również szczególne znaczenie, gdyż odbywają się tuż po 20 – tej rocznicy
pamiętnego 4 czerwca 1989 roku.
Niezapomniane słowa Joanny Szczepkowskiej – „4 czerwca skończył się
w Polsce komunizm” rozgrzały niegdyś serca Polaków budząc nadzieję
na lepsze jutro. Nasza polska demokracja ma już 20 lat. Wolność wyboru
to jeden z gwarantów praworządnego państwa. To właśnie demokracja
przyniosła nam możliwość nieskrępowanego udziału w życiu publicznym. Doceniając trud włożony
w odbudowę wolnej Polski powinniśmy 7 czerwca znaleźć się
przy urnach. Promuj Lubliniec,
idź do wyborów!
K. Pawlak, P. Seget
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ców zastępczych muszą przejść odpowiednie szkolenie, po którym następuje proces kwaliﬁkacji oceniany przez
zespół specjalistów. Dzieci traﬁają
do rodzin zastępczych na podstawie
orzeczeń sądu rodzinnego – tłumaczy Ilona Kozioł, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Lublińcu.
Starosta chcąc propagować ideę rodzicielstwa zastępczego, ale przede
wszystkim po to, by złożyć życzenia

rodzinom zastępczym w podziękowaniu za misję, jaką pełnią niosąc
pomoc drugiemu człowiekowi, zaprosił rodziny zastępcze z terenu
powiatu lublinieckiego, na odchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Uroczystość, podczas której będzie można m.in. wysłuchać koncertu
ZPiT „Śląsk” odbędzie się 30 maja
2009 r. w siedzibie Zespołu „Śląsk”
w Koszęcinie.
Aneta Konieczny

VIII Powiatowy
Konkurs
Ekologiczny
Wzorem lat ubiegłych Zespół Szkół Specjalnych nr 2
im. M. Grzegorzewskiej w Lublińcu – w dniach od 24
do 28 kwietnia 2009 r. zorganizował -pod honorowym
patronatem Starosty Lublinieckiego – VIII Powiatowy
Konkurs Ekologiczny pod hasłem „Wprowadzamy nową
modę – od dziś dbamy o przyrodę”.
– Organizując ten Konkurs chcieliśmy
zintegrować środowisko dzieci i młodzieży sprawnej z ich rówieśnikami
z różnymi stopniami niepełnosprawności. Mam nadzieję, że poprzez edukację ekologiczną, kształtowanie właściwych postaw, wartości i przekonań
względem otaczającej przyrody zwiększymy w tych dzieciach świadomość
ekologiczną- tłumaczył Marek Warwas, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Lublińcu.
Uczestnicy mieli okazję sprawdzić
swoje umiejętności w konkursie plastycznym, wiedzy ekologicznej oraz
zaprezentować stroje mody ekologicznej. Po zakończeniu Konkursu,

jak co roku, przed szkołą zasadzone zostało drzewko.
(KA)
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Michał Weintritt – MOJA PASJA

Konkurs Fotograﬁczny
rozstrzygnięty
W auli Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza
w Lublińcu,25 maja br., odbyło się uroczyste
rozstrzygnięcie Konkursu Fotograﬁcznego
„Ziemia Lubliniecka – Moja Mała Ojczyzna”
– Mam nadzieję, iż ten konkurs przyczyni się do zaistnienia w świadomości
uczestników faktu, że Ziemia Lubliniecka jest miejscem, gdzie można zaobserwować zadziwiające zjawiska natury, unikatowe zabytki i życie wyjątkowych
ludzi – mieszkańców tej Ziemi – mówił starosta Joachim Smyła.
Zainteresowanie konkursem w tym roku było wyjątkowo duże, zgłoszono ponad 600 zdjęć, tak więc wybór najlepszych był bardzo trudny. Tego
niełatwego zadania podjęli się fotografowie: Mirosław Szraucner i Wojciech Poznański. Nagroda główna za zdjęcie roku – 3-dniowa wycieczka do Wiednia – przypadła Katarzynie Ledwoń. Zdobywcy I miejsc i wyróżnień w poszczególnych kategoriach otrzymali ramki cyfrowe. Rozdano
również nagrody specjalne – tytuł fotoreportera gazety powiatowej „Ziemia Lubliniecka” i możliwość wykonania fotoreportażu z koncertu Zespołu
Pieśni i Tańca „Śląsk” publikowanego na łamach gazety powiatowej.
– Planujemy również zorganizowanie wystawy pokonkursowej najlepszych
prac, która prezentowana będzie w Starostwie, na lublinieckim Rynku i w poszczególnych gminach naszego powiatu. Najlepsze zdjęcia będą również zamieszczone w materiałach promocyjnych wydawanych przez Starostwo Powiatowe – wyjaśniał wicestarosta Tadeusz Konina.
Następna edycja konkursu już za rok! Serdecznie zapraszamy!

Katarzyna Ledwoń – PRZYRODA WOKÓŁ NAS

Aneta Konieczny

Bartosz Milewski – MOJA PASJA
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Daniel Dmitriew – MOJA PASJA
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Zwycięzcy w poszczególnych
kategoriach:

Daniel Dmitriew – JEDEN DZIEŃ Z ŻYCIA POWIATU

PRZYRODA WOKÓŁ NAS
I kategoria wiekowa (do 14 lat)
I miejsce – Marek Leś
Wyróżnienia – Paweł Klimont
i Aneta Borecka
II kategoria wiekowa (do 19 lat)
I miejsce – Aneta Kempa
Wyróżnienia – Barbara Ligarska
i Monika Mika
III kategoria wiekowa (dorośli)
I miejsce – Daniel Dmitriew
Wyróżnienia – Katarzyna
Ledwoń, Leon Tobor, Iwona
Markowska
MOJA PASJA
I kategoria wiekowa (do 14 lat)
I miejsce – Kamila Mizera
Wyróżnienie – Jarosław
Grześkowiak
II kategoria wiekowa (do 19 lat)
I miejsce – Julita Rygalska
Wyróżnienia – Michał Weintritt
i Bartosz Milewski
III kategoria wiekowa (dorośli)
I miejsce – Adam Banaszczyk
Wyróżnienia – Zbigniew
Markowski, Piotr Pawełka, Daniel
Dmitriew

ZABYTKI POWIATU
LUBLINIECKIEGO TE ZNANE
I ZAPOMNIANE
I kategoria wiekowa (do 14 lat)
I miejsce – Klaudia Potempa
Wyróżnienie – Katarzyna
Bukalska
II kategoria wiekowa (do 19 lat)
I miejsce – Bartosz Milewski
Wyróżnienia – Julita Rygalska
i Marcin Chmiel
III kategoria wiekowa (dorośli)
I miejsce – Piotr Pawełka
Wyróżnienia – Katarzyna Ledwoń
i Szymon Krogulecki
JEDEN DZIEŃ Z ŻYCIA
POWIATU
I kategoria wiekowa (do 14 lat)
I miejsce – Emilia Widera
Wyróżnienie – Rafał Suszka
II kategoria wiekowa (do 19 lat)
I miejsce Andrzej Ledwoń
Wyróżnienie Artur Wodarczyk
III kategoria wiekowa (dorośli)
I miejsce – Szymon Krogulecki
Wyróżnienie – Daniel Dmitriew
NAGRODY SPECJALNE:
Piotr Pawełka, Daniel Dmitriew,
Bartosz Milewski, Zbigniew
Markowski

Andrzej Ledwoń – JEDEN DZIEŃ Z ŻYCIA POWIATU

Aneta Borecka – PRZYRODA WOKÓŁ NAS

Julita Rygalska – ZABYTKI POWIATU...

nr 4/2009

5

Konkurs Matematyczny im. Stefana Banacha
Już od 3 lat Zespół Szkół im A. Mickiewicza
organizuje Międzyszkolny Konkurs Matematyczny
im. Stefana Banacha, największego polskiego
matematyka. Konkurs odbywa się pod patronatem
Starosty Lublinieckiego.
W bieżącym roku szkolnym konkurs
odbył się 29 kwietnia w auli I LO im.
A. Mickiewicza w Lublińcu. Organizatorami konkursu byli nauczyciele
liceum w składzie: Sonia Olszok,
Grażyna Kaczorowska, Beata Dombek, Mieczysław Kozina i Adam
Ożarowski.
Na konkurs – oprócz szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu – przybyły delegacje z renomowanych szkół jak: IX LO im. K. C.
Norwida z Częstochowy, I LO im.
Stefanii Sempołowskiej z Tarnowskich Gór, II LO im. Stanisława Staszica z Tarnowskich Gór i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu.
Jak co roku zadania układał dr Józef Kalinowski, pracownik Uniwersytetu Śląskiego, członek komisji Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej, entuzjasta matematyki
i wspaniały dydaktyk.

– Cieszę się, że akurat w szkole z ponad 80-letnią tradycją, w szkole, w której nauczanie matematyki było zawsze
na bardzo wysokim poziomie organizuje się konkurs poświęcony pamięci Stefana Banacha. Cieszę się, że rywalizacja między uczniami odbywa się
nie tylko na terenie powiatu, ale i województwa. Mam nadzieję, że konkurs ten na trwale wpisze się w harmonogram imprez szkolnych, czego
serdecznie życzę dyrektorowi Markowi Żyłce – mówił dr Józef Kalinowski.
W ubiegłym roku „Adaś” wygrał
z „Norwidem”. W tym roku było odwrotnie. Każda z przybyłych na konkurs szkół wystawiła 4-osobowe delegacje. Czołowe miejsca zajęli:
• I miejsce: Tomasz Meresiński
40 punktów (IX LO im. K. C. Norwida)
• II miejsce: Piotr Guzik 39 punktów (IX LO im. K. C. Norwida)

• III miejsce: Oliwia Szymańska
38 punktów (I LO im. S. Staszica)
• IV miejsce: Krzysztof Jaskóła
32 punkty (I LO im. A. Mickiewicza
w Lublińcu)
• V miejsce: Tomasz Supel 25 puktów (Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych)

• VI miejsce: Angelika Stellmach
oraz Tomasz Kos (I LO im. A. Mickiewicza w Lublińcu)
Konkurs spełnił oczekiwania młodzieży, a co najważniejsze uświadomił,
że „.w każdej nauce jest tyle prawdy
ile jest w niej matematyki”.
(red.)

Jak nauczyć dziecko dbania o własne bezpieczeństwo?
Rodzice na ogół
wierzą, że ich dziecku
nie grozi żadna krzywda
i że w najbliższym otoczeniu
jest ono bezpieczne.
Często też wpajają dziecku
przekonanie, że dorosłych
trzeba słuchać, nie należy
się im sprzeciwiać,
a nieposłuszeństwo
i opór wobec starszych
jest czymś niewłaściwym
i niegrzecznym.
Zastanówmy się jednak
– czy zasada ta zawsze
obowiązuje?
Może zdarzyć się, że dziecko napotka
w otoczeniu na osobę, która zechce
je skrzywdzić. Również w naszym najbliższym otoczeniu (jak pokazują doniesienia z ostatnich tygodni) może znaleźć się osoba, która ma wobec dziecka złe zamiary.
Co powinni więc zrobić rodzice, aby
uczulić dziecko na tak ważną kwestię,
jaką jest jego własne bezpieczeństwo?
Jakie informacje warto przekazać dziec-
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ku, aby zapobiec różnego rodzaju niebezpiecznym sytuacjom?
• Dziecko powinno wiedzieć, że nie każdemu można ufać, a szczególną ostrożność należy zachować wobec obcych
osób, nawet tych, które na pierwszy
rzut oka wyglądają przyjaźnie.
• Nawet jeśli obca osoba proponuje
coś atrakcyjnego (np. podwiezienie
do domu, słodycze czy zabawę z pieskiem) nie należy nawiązywać z nią bliższych kontaktów – nie wsiadać z nią
do samochodu, nie przyjmować zaproszeń do domu czy na wspólny spacer po parku.
• Dorosłemu wolno powiedzieć,
nie” – np. kiedy nakłania nas do czegoś, co nam się nie podoba, wypytuje o różne rzeczy, wywołuje nasz niepokój – w takiej sytuacji wycofanie się
z kontaktu nie będzie niczym niegrzecznym.
• Bez wyraźnej zgody dziecka nikt
nie może go dotykać w intymne miejsca (z wyjątkiem przypadków, gdy wykonywane są uzasadnione czynności
medyczne czy pielęgnacyjne, o których
rodzic wie). Samo dziecko również
nie powinno nikogo dotykać w sposób intymny, nawet jeśli ktoś je do tego nakłania.

• Nauczmy dziecko odróżniać dobry
dotyk (wyrażający miłość i czułość)
od złego, niechcianego przez dziecko.
• Podpowiedzmy dziecku, aby starało się chodzić po mieście w większych
grupach (np. wracać ze szkoły do domu w towarzystwie kolegów).
• Dziecko powinno unikać ustronnych
miejsc, np. samotnych wypraw do lasu, parku, zabaw na pustym placu; najlepiej, aby przebywało w miejscach,
gdzie jest więcej osób.
• Kiedy ktoś zaczepia dziecko (np. próbuje je dotykać czy zaciągnąć do samochodu), powinno ono stanowczo
i głośno protestować – w takiej sytuacji wolno krzyczeć, wołać o pomoc,
uciekać i nie będzie to niczym niewłaściwym.
• Dziecko nie powinno otwierać drzwi
obcym osobom, gdy jest samo w domu
– nawet jeśli osoba próbująca dostać
się do mieszkania przedstawia się jako dobry znajomy mamy czy taty (chyba że wcześniej uzgodniliśmy z dzieckiem, że ktoś taki się pojawi).
• Warto odegrać z dzieckiem scenki –
sytuacje, które mogą się wydarzyć np.,
Co zrobisz, kiedy obca osoba pojawi
się w szkole i powie, że to ja ją przysy-
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łam, żeby cię odebrała?” lub, Co zrobisz, kiedy ktoś poprosi cię, abyś poszedł z nim do parku poszukać zagubionego pieska?”
• Należy dać dziecku do zrozumienia,
że może się do rodziców zwrócić z każdym problemem – wykażmy się przy
tym zrozumieniem, życzliwością, unikajmy krytyki i wyśmiewania dziecięcych trosk – wówczas możemy zdobyć jego zaufanie i istnieje duża szansa,
że jeśli naprawdę w życiu dziecka wydarzy się coś niepokojącego, będziemy pierwszymi osobami, do których
zwróci się o pomoc.
• Należy uważnie obserwować dziecko – szczególnie zaniepokoić powinny
wszelkie zmiany w zachowaniu, np. jeśli dziecko do tej pory było wesołe,
pełne energii, a nagle staje się smutne, traci zainteresowanie otoczeniem
itp., być może wydarzyło się coś niepokojącego, o czym warto z nim porozmawiać.
Renata Kotas
– psycholog
Publicznej Poradni
Psychologiczno
-Pedagogicznej
w Lublińcu

Wielki powrót Liswarty
do trzeciej ligi
Drużyna Liswarty IIdar Lisów wygrała rywalizację w IV
lidze, a co za tym idzie zapewniła sobie awans do III ligi
okręgowej tenisa stołowego województwa śląskiego.

Awans ten jest historycznym wydarzeniem i wielkim sukcesem dla klubu, zwłaszcza, że droga do zwycię-

stwa nie była łatwa. Przez dwa sezony
Liswarta występowała już w trzeciej
lidze, ale po reorganizacji rozgrywek

spadła do okręgówki. Aby powrócić
do gry musiała pokonać m.in. drużyny z Bytomia, Mysłowic, Kalet, Katowic i Sosnowca. To dzięki silnej
woli walki oraz nieustannym treningom udało się uzyskać drużynie najlepszy bilans meczów ze wszystkich
IV grup ligi okręgowej województwa
śląskiego: 135:25 i tym samym powrócić do trzeciej ligi.
Przed drużyną stoi nie lada wyzwanie, w najbliższym sezonie drużyna
z Lisowa zmierzy się z drużynami
z Katowic, Gliwic, Rudy Śląskiej, Sosnowca, Siemianowic Śląskich, Tarnowskich Gór, Mysłowic, Poczesnej,
Miasteczka Śląskiego, Jaworzna oraz
Mikołowa.
– Jest to ogromne wyzwanie dla tak
małej miejscowości jak Lisów i tak
małego klubu. Drużyna znalazła się
w gronie drużyn miast, gdzie tenis
stołowy jest bardzo popularną dyscypliną sportu. Klub z Lisowa reprezentuje nie tylko Lisów i gminę Herby,
ale jest również jedyną drużyną tenisa stołowego w powiecie lublinieckim
– mówi Henryk Malcher.
(ECH)

Pierwszy polski
dinozaur drapieżny
Muzeum Paleontologiczne w Lisowicach znowu czynne. Po zimowej przerwie na
rozbudowę wystawy Muzeum Paleontologiczne w Lisowicach na nowo otwiera swe
podwoje dla zwiedzających.
Przypomnijmy, muzeum
prezentuje dwie największe sensacje paleontologiczne ostatnich
lat – pierwszego polskiego dinozaura drapieżnego
oraz najmłodszego i największego na świecie dicynodonta.
Wystawa została
wzbogacona o nowe sale wystawowe oraz nowe ciekawe eksponaty, wśród których możemy znaleźć m.in.
liczne skamieniałości, bursztyny z inkluzjami czy meteoryty. Ekspo-

naty te to część
kolekcji Roberta Borzęckiego – profesjonalnego
kolekcjonera
minerałów.
Jest już pierwsza rekonstrukcja
dinozaura – coylophysis, którego dwa kręgi
szyjne oraz tropy możemy również oglądać w lisowickim muzeum.
Kolejną nowością
są zajęcia dla szkół
w postaci prelekcji
czy warsztatów
plastycz-
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nych dla najmłodszych. Te i inne informacje na temat tego, co oferuje
swoim gościom lisowickie muzeum
można znaleźć na stronach internetowych:
www.lisowice.com/muzeum
www.muzeum.lisowice.com
www.lisowice.com

TURNIEJ
SKATA

W Domu Kultury
w Koszęcinie,1 maja br.,
został rozegrany turniej
SKATA o puchar Starosty
Lublinieckiego.

Zdobywca I miejsca
– p. Mikołajczyk z Lublińca

Turniej jak zwykle cieszył się dużą
frekwencją, zawodnicy do Koszęcina przyjechali z całego powiatu, m.in.
z Lublińca, Koszęcina, Siemianowic,
Woźnik i Lubszy. Turniej został rozegrany na wysokim poziomie.
I nagrodę i puchar zdobył pan Mikołajczyk z Lublińca
II nagrodę zdobył pan Krystian
Umlauf ze Strzebinia
III nagrodę zdobył pan Ćwieląg
IV nagroda przypadła panu Mikołajowi Kraszewskiemu ze Strzebinia
V nagrodę zdobył mieszkaniec Koszęcina pan Karol Osadnik
VI miejsce zajął pan Marcin Konus
również z Koszęcina.
Klub SKATA w Koszęcinie niedawno obchodził 40-lecie istnienia. Założycielem pierwszej sekcji SKATA
w Koszęcinie był znany działacz społeczno-sportowy Andrzej Irek.
(ECH)

7

Kontakt personelu medycznego
z pacjentem głuchym
Ciekawy projekt zapoczątkował Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla
Niesłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu, który wspólnie z Wojewódzkim Szpitalem
Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu przeprowadził szkolenie pt. „Sposoby komunikowania
się personelu pierwszego kontaktu z pacjentem niepełnosprawnym słuchowo”.
Szkolenie zostało zorganizowane z inicjatywy Agnieszki Gorącej z Ośrodka w Lublińcu oraz Justyny Kochon
i Anny Bakoniak ze Szpitala w Bytomiu.
– W naszym kraju większość personelu szpitalnego nie jest w stanie porozumieć się z osobami niesłyszącymi.
Głusi mają utrudniony kontakt ze środowiskiem medycznym, zarówno w publicznych, jak i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Problemem
jest m.in. rejestracja w przychodniach,
zakładach diagnostycznych, podanie

dokładnego opisu dolegliwości czy wypełnianie dokumentacji medycznej.
Znacznym utrudnieniem podczas opisanych sytuacji jest fakt, iż osoby głuche
z reguły bardzo słabo piszą i czytają. –
tłumaczy Justyna Kochon.
Nawiązana współpraca skłoniła
do propagowania języka migowego
wśród pracowników szpitala. W szkoleniu uczestniczyli lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, rejestratorki
i sekretarki medyczne. Podstawy języka migowego zostały przybliżone
przez czterech wykwaliﬁkowanych nauczycieli: Agnieszkę Gorącą, Beatę
Wilk, Renatę Balę i Izabelę Szczęsny. Uczestnicy mieli okazję poznać
znaki języka migowego, które w praktyce pomogą w komunikacji z osobą głuchą, potrzebującą pomocy medycznej. Zainteresowanie szkoleniem
ze strony personelu medycznego zachęciło organizatorów do stworzenia stałej grupy, która będzie spotykała się cyklicznie w celu utrwalania
znaków języka migowego.
(KA)

Szlachetna misja
Zimowe popołudnie 2006
roku. W lublinieckim
Domu Pomocy Społecznej
„Zameczek” zapada decyzja
o założeniu Stowarzyszenia
Przyjaciół Zameczka.
Główny fundament
tej przyjaźni to troska
o drugiego człowieka.

Wielkie idee i równie duże nadzieje zostają przelane na papier. Powstaje statut, który ma być motywacją do działania. – Przede wszystkim pomoc niepełnosprawnym. Ich godność i niezależność
to priorytety stowarzyszenia – tłumaczy
dyrektor DPS „Zameczek” – Wiesława Dudek.
Członkowie stowarzyszenia to nie tylko pracownicy DPS-u, ale także same
rodziny mieszkańców. Wszystko po to,
aby być jak najbliżej niepełnosprawnych,
żeby w działalność organizacji wpisać
ich potrzeby i uczucia. Rok po założeniu
stowarzyszenia Aneta (jedna z mieszkanek DPS-u) rysuje mały dom i drzewo. Kiedy z jej ust padają słowa „to
jest mój dom”, wszyscy w stowarzyszeniu już wiedzą, że rysunek Anety
stanie się logo organizacji.
Dzisiaj do stowarzyszenia należą
nie tylko pracownicy DPS-u i rodziny mieszkańców, ale także ludzie spoza pomocy społecznej. Wszyscy mają
wspólny cel: zaktywizować tych, któ-
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rym życiowa bierność utrudnia dążenie do pełni szczęścia. – Różnorodność
naszych członków daje szansę na skuteczniejszą pomoc – przyznaje Przemysław Sterczewski, prezes stowarzyszenia.
Kiedy w 2008 roku pojawia się okazja, aby dla niepełnosprawnych pozyskać unijne pieniądze, ruszają prace nad projektem „Niepełnosprawni
pełnowartościowi – wsparcie mieszkańców lublinieckich Domów Pomocy Społecznej”. – Razem z lublinieckim Starostwem Powiatowym napisaliśmy projekt wart prawie 980 tys. zł.
Teraz czekamy na wyniki oceny – mówi prezes stowarzyszenia. W między-

czasie tempa nabierają przygotowania
do X Pikniku Śląskiego, który ma poszerzyć wiedzę o śląskiej kulturze i tradycji wśród osób niepełnosprawnych.
– Współorganizacja pikniku od nas
samych wymaga wiele wysiłku, natomiast od ludzi chcących pomóc zaledwie 1% podatku za 2008 rok – mówi
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Sterczewski.
Jak przekonują sami członkowie stowarzyszenia, niepełnosprawnym można
pomóc, oddając część samego siebie.
– Dlatego bardzo chętnie przyjmujemy
wolontariuszy – mówi prezes stowarzyszenia.
(KA)

