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NOWY PAWILON
Boisko Orlik 2012 otwarte! POWSTANIE
SZPITALNY
s. 2

Uroczyste przecięcie wstęgi (od prawej: Mirosław Drzewiecki – Minister Sportu, profesor Jerzy Buzek, starosta Joachim Smyła, Janusz Abramowicz – z Wydziału Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego.

Mecz międzyszkolny pomiędzy drużynami Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza
i Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych

POWIAT BEZ TAJEMNIC

relacja na str. 4

s. 5

Zarząd Powiatu wspólnie z Komisją Zdrowia i Polityki Społecznej
podjął decyzję o dalszej modernizacji Szpitala Powiatowego.

NOWY AMBULANS

s. 2

Dobra wiadomości dla powiatu lublinieckiego. Jeszcze w tym roku
na ratunek potrzebującym będzie wyjeżdżać nowy ambulans.

MISTRZ I JEGO UCZNIOWIE

s. 7

Profesor Michalina Growiec

Młodzi ludzie – uczniowie lublinieckich szkół – mieli okazję wykazać się wiedzą o powiecie lublinieckim na
organizowanym 3 kwietnia br., przez Starostwo Powiatowe, Konkursie Wiedzy o Powiecie Lublinieckim.

Ziemia
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Kolejny koncert z cyklu „Koncertów na Zamku” zabrzmiał 17
kwietnia br. we wspaniałych wnętrzach koszęcińskiego zamku.
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Rozmowa z Krzysztofem Grucą

Przewodniczącym Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
AK: Problematyka ochrony zdrowia jest najważniejszym zadaniem
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, którą Pan kieruje. Jak Pan postrzega funkcjonowanie Szpitala
Powiatowego w Lublińcu?
KG: Szpital Powiatowy w Lublińcu jest podstawą funkcjonowania
służby zdrowia w powiecie. Nie wyobrażam sobie sprawnego funkcjonowania służby zdrowia bez sprawnie działającego szpitala z jego podstawowymi oddziałami, tj.; interną,
chirurgią, oddziałem położniczym,
ginekologicznym i dziecięcym przy
wsparciu tych oddziałów przez Oddział Intensywnej Terapii i Oddział Pomocy Doraźnej (Pogotowie). Ważne jest również zapewnienie ciągłości leczenia szpitalnego przez poradnie
specjalistyczne.

AK: Problem przekształceń
w ochronie zdrowia jest powszechnie dyskutowany. Wskazuje się, iż niezbędne są zmiany
w systemie opieki zdrowotnej
tak, by pacjent miał zapewnione
świadczenia medyczne na odpowiednim poziomie. Jak Pan widzi, w długofalowej perspektywie,
rozwój opieki szpitalnej w naszym
powiecie?
KG: Jeżeli chodzi o opiekę szpitalną istotnym jest poprawienie warunków lokalowych dla pacjentów oddziału wewnętrznego oraz oddziału
dziecięcego, a tym samym zlokalizowanie świadczeń tych oddziałów w budynku szpitala chirurgicznego i budowy nowego pawilonu pod wspomniane oddziały, co rozpocznie się w tym
roku. Zapewnienie opieki we wcze-

śniej wspomnianych proﬁlach medycznych szpitala powinno być i jest, według mnie, priorytetem w działaniach
Starostwa Powiatowego. Należy przy
tym wspomnieć o bardzo dużym wkładzie i zaangażowaniu pracowników
szpitala, tj.: lekarzy, personelu średniego i niższego oraz dyrekcji, w poprawę bilansu ekonomicznego szpitala.
Po raz pierwszy od wielu lat w 2008 r.
szpital nie zanotował strat. Co do rozwiązań własnościowych na obecnym
etapie uregulowań prawnych, szpital
powinien funkcjonować w dalszym ciągu jako jednostka publiczna ponieważ
zmiany prawne nie gwarantują możliwości rozwoju szpitala w przypadku
innej własności.
AK: Na naszym terenie znajdują
się trzy domy opieki społecznej.
Dwa z nich spełniły już wymogi

standaryzacyjne, natomiast Dom
Kombatanta ma szansę uzyskać
stałe zezwolenie w czerwcu br.
Czy warunki pobytu i opieki w naszych domach pomocy społecznej
stanowią interesującą ofertę dla
potencjalnych pensjonariuszy?
KG: Należy powiedzieć, że zapotrzebowanie na tego typu świadczenia jest ogromne i na pewno musimy
utrzymać te domy pomocy społecznej chociażby dla potrzeb mieszkańców naszego powiatu. Mam nadzieję,
że Dom Kombatanta uzyska pozwolenie w czerwcu, tak jak Pani wspomniała, co na pewno poprawi możliwości
ﬁnansowania tej placówki, a co za tym
idzie poprawi warunki mieszkaniowe obecnym pensjonariuszom tego
domu.
Rozmawiała Aneta Konieczny

Powstanie nowy pawilon szpitalny
Zarząd Powiatu wspólnie z Komisją Zdrowia i Polityki
Społecznej podjął decyzję o dalszej modernizacji
szpitala powiatowego.
Do wybudowanego ponad rok temu budynku wielofunkcyjnego przy
ul. Grunwaldzkiej, zostanie dobudowany pawilon, w którym zostaną
umieszczone dwa oddziały: dziecięcy
oraz wewnętrzny. W ten sposób będzie można opuścić budynek szpitalny przy ulicy Żwirki Wigury.
– Ochrona zdrowia jest w naszym
kraju mocno niedoﬁnansowana. Na-

rodowy Fundusz Zdrowia – jako jedyny płatnik SP ZOZ-ów – narzuca
swoje stawki za leczenie, które niestety są niewystarczające nawet na pokrycie bieżącej działalności – mówi
Krzysztof Gruca, przewodniczący
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej. – Mamy świadomość, że ochrona zdrowia musi być inaczej systemowo zorganizowana. Nie mogą to być

Nowy ambulans
Dobra wiadomości dla powiatu lublinieckiego. Jeszcze
w tym roku na ratunek potrzebującym będzie wyjeżdżać
nowy ambulans.
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu przystąpił
we wrześniu ubiegłego roku do projektu w ramach Konkursu nr 1/2008
„Pozyskanie ambulansu wraz z wyposażeniem na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego”.
W dniu 10 kwietna 2009 roku została zatwierdzona lista rankingowa beneﬁcjentów, którzy przystą-
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pili do wyżej wymienionego projektu. Zgodnie z opublikowana listą SP
ZOZ w Lublińcu jest na 7 miejscu
z liczbą 64, 50 punktów. Z otrzymanego doﬁnansowania zostanie zakupiony ambulans z pełnym
wyposażeniem.
Wartość przyznanego doﬁnansowania wynosi: 305 796, 00 zł.
(ECH)

jednak decyzje podejmowane niestarannie, w toku politycznych przepychanek, ponieważ po drugiej stronie
znajduje się pacjent, który ma prawo
oczekiwać opieki medycznej, zapewniającej powrót do zdrowia.
– W ostatnich latach podjęliśmy –
jako samorządowcy – szereg działań
restrukturyzacyjnych, które pozwoliły
uchronić mieszkańców naszego powiatu, ale również potencjalnych pacjentów szpitala, przed widmem zamykania oddziałów, przewożenia pacjentów etc. – mówi starosta – Joachim
Smyła. – Wybudowaliśmy nowy obiekt
szpitalny, oddany do użytku w 2008 r.
Jeszcze w tym roku rozpoczniemy budowę nowego pawilonu, który pozwoli naszym najmłodszym pacjentom
oraz osobom leczonym na oddziale

Ziemia
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.

nr 3/2009

wewnętrznym na leczenie w dobrych
warunkach.
Dyrektor SP ZOZ-u Jerzy Tomanek nie kryje zadowolenia z tej decyzji Zarządu i Rady Powiatu.
– Cała nasza załoga bardzo się cieszy z tej decyzji. Wiem, że jest to duże wyzwanie dla władz powiatu. Szpital lubliniecki zaczyna się zmieniać,
po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat
powstają na terenie naszego powiatu nowe obiekty szpitalne – komentuje dyrektor SP ZOZ-u Jerzy Tomanek.
Redakcja „Ziemi Lublinieckiej”
na bieżąco będzie Państwa informować o dalszych działaniach związanych z dobudową pawilonu łóżkowego.
Aneta Konieczny

Cennik modułów reklamowych
w gazecie powiatowej” Ziemia
Lubliniecka”
1.
2.
3.
4.

5 cm / 3,5 cm – 25 zł brutto
10 cm / 7 cm – 50 zł brutto
10 cm / 14 cm – 150 zł brutto
24 cm / 15,5 cm (pół strony)
– 200 zł brutto
5. 24 cm / 32,5 cm (cała strona)
– 300 zł brutto
Szczegółowe informacje można uzyskać pod
numerem telefonu (034) 353 10 541.
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Działania Powiatowego Urzędu Pracy
przewidziane do realizacji w 2009 roku

Od początku bieżącego roku rośnie liczba osób bezrobotnych rejestrujących się
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublińcu. O ile na koniec 2008 r. w ewidencji
było 2171 osób, to na koniec marca liczba zarejestrowanych bezrobotnych
wyniosła 2491 osób.
Pogarszająca się sytuacja gospodarcza powoduje, że zwiększa się liczba osób zarejestrowanych, tracących pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika.
– Na koniec marca było to 105 osób,
w tym 52 kobiety. Ponadto w I kwartale bieżącego roku złożono w urzędzie o 200 ofert pracy mniej niż w tym
samym okresie ubiegłego roku – mówi Jadwiga Kandora – dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Lublińcu.
Należy oczekiwać, że jak co roku
okres wiosenny będzie sprzyjał tworzeniu nowych miejsc pracy, co spowoduje odpływ osób bezrobotnych
z ewidencji. Urząd w roku bieżącym
będzie realizował wiele programów
na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.
– Ze środków przydzielonych powiatowi lublinieckiemu dysponujemy
kwotą 1 mln 957 tys. 900 zł, a na realizację projektu ze środków unijnych
1 mln 745 tys. 500 zł. W wyniku podziału środków będących w dyspozycji samorządu województwa pozy-

skano kolejne 347 tys. 600 zł. Łącznie stanowi to kwotę 4 mln 51 tys.
zł. Ponadto w ramach projektu konkursowego realizowanego również
ze środków unijnych w bieżącym roku wydatkujemy na organizację staży 855tys. 500 zł – tłumaczy dyrektor Urzędu Pracy.
W celu zwiększenia działań aktywizacyjnych wystąpiono do Ministra
Pracy i Polityki Społecznej o środki
z rezerwy na łączną kwotę 2 mln 152
tys. zł na realizację kolejnych programów obejmujących osoby do 30 roku życia, zwalnianych z pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika lub
grupy wiekowej 45/50 plus.
Aktywizacja prowadzona będzie
głownie przez ﬁnansowanie staży, szkoleń, prac interwencyjnych,
robót publicznych, dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej, refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk
pracy dla skierowanych bezrobotnych. Łącznie planuje się zaktywizowanie w bieżącym roku około
1100 osób.
(red.)

Muzeum Paleontologiczne w Lisowicach
ogłasza

KONKURS PLASTYCZNY
dla uczniów z województwa śląskiego

pt. „Fascynujący świat dinozaurów”
• każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1 pracę • każda praca na odwrocie musi zawierać dane: imię, nazwisko i wiek autora, typ oraz nazwę
i adres szkoły • technika wykonania prac jest dowolna (ołówek, kredki,
węgiel, pastele, farby, itp.) • format prac: A3 lub A2 •
Więcej na:
www.lisowice.com/muzeum
www.muzeum.lisowice.com
www.lisowice.com

AUTO SERWIS –ANDRZEJ KOZA
BLACHARSTWO-LAKIERNICTWO
NAPRAWY POWYPADKOWE
POMOC DROGOWA
MECHANIKA POJAZDOWA
tel. 604-137-939
ul. Majora Hubala 7
Ciasna

Koordynator konkursu:
Marek Błyszcz
tel.: 607 839 794
e-mail: blyszczmarek@wp.pl

„U Prezesa”

ul.74-go GPP1 (obok stadionu
Sparty)

• organizujemy spotkania towarzyskie, przyjęcia
okolicznościowe, spotkania przy grillu
• zapraszamy latem na smaczne lody i różnego
rodzaju drinki, zimą na grzańce z piwa,
wina i ponczu z owocami
• przez cały rok oferujemy chleb ze smalcem
GODZINY OTWARCIA LOKALU:
poniedziałek-piątek 16.00-24.00,
weekend 15.00-24.00

Zmiana siedziby Powiatowego Urzędu Pracy

Chroń swój rower przed kradzieżą!

Powiatowy Urząd Pracy od 1 maja br. będzie przyjmował petentów w nowej siedzibie przy ul. Sobieskiego 9 (dawny budynek Ośrodka Zdrowia).

Coraz cieplejsze dni, rozwijająca się sieć ścieżek rowerowych oraz uciążliwe korki w centrum miasta spowodują, że w najbliższym czasie wielu mieszkańców zamieni samochód na rower.
Niestety, w związku z tym w porze letniej każdego roku Policja odnotowuje kradzieże jednośladów.
Pamiętajmy, że aby zminimalizować ryzyko kradzieży wystarczy przestrzegać trzech bardzo prostych zasad:
1. zostawiać rower w widocznym miejscu – rower pozostawiony w miejscu widocznym dla wielu osób nie będzie „łatwym łupem „dla złodzieja, ponadto w przypadku kradzieży prawdopodobieństwo, że ktoś zapamięta sprawcę jest znacznie większe;
2. pamiętać o stosowaniu zabezpieczeń – należy stosować tzw. zapięcia do rowerów bez względu na czas na jaki pozostawiany jest rower;
nawet najprostsze zabezpieczenie to dodatkowy czas, jaki musi poświęcić złodziej;
3. zapisać numery ramy – każdy rower posiada swój numer fabryczny ramy, w przypadku kradzieży roweru numer ten wprowadzany jest do systemu informacyjnego i w razie odnalezienia lub kontroli takiego jednośladu w dowolnym miejscu na terenie kraju – możliwe jest natychmiastowe ustalenie jego właściciela.
Nasze rowery są coraz nowocześniejsze, lepiej wyposażone, a co za tym
idzie – drogie. W dobie kryzysu wiele osób po prostu nie stać na kupno
nowego i dlatego łupem złodziei padają rowery używane, w wielu przypadkach pozostawiane bez żadnych zabezpieczeń.
Pamiętajmy, że stosowanie powyższych zasad nie daje gwarancji, że nasz rower nie zostanie skradziony, jednakże znacznie minimalizuje takie ryzyko.

Z kroniki policyjnej

Napad na sklep
W dniu 2 kwietnia 2009 r. do sklepu mięsnego przy Placu Kościuszki
w Lublińcu (naprzeciwko stacji paliw BP) wtargnął mężczyzna, który
żądając od sprzedawczyni wydania
pieniędzy – uderzył ją w głowę młotkiem, a następnie dokonał kradzieży
pieniędzy z utargu oraz torebki pokrzywdzonej.
Kobieta z poważnymi obrażeniami
głowy traﬁła do szpitala w Częstochowie. Ustalono portret pamięciowy
mężczyzny. Osoby, które rozpoznają
mężczyznę lub posiadają informacje
mogące przyczynić się do ustalenia danych personalnych sprawcy proszone są o pilny kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu,
tel. 34/353 22 55 lub 997.

Ziemia

RYSOPIS: mężczyzna z wyglądu 45-50 lat, sylwetka szczupła, ok. 165-170 cm wzrostu, cera bladoczerwona, twarz pociągła, ciemne, proste
włosy czesane z przedziałkiem, prosty
spiczasty nos, cienkie zaciśnięte usta,
zniszczona cera, ubrany w jasną kurtkę jeansową, ciemne spodnie.
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mł. asp. Iwona Ochman
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Boisko Orlik 2012 otwarte!

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali, 6 kwietnia br., profesor Jerzy Buzek, Minister Sportu – Mirosław Drzewiecki,
Starosta Lubliniecki – Joachim Smyła i Janusz Abramowicz z Wydziału Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego.
O poświęcenie boiska poproszono Ojca Superiora Bernarda Briksa OMI.

Poświęcenie boiska przez Ojca
Superiora Bernarda Briksa OMI

Boisko przy Zespole Szkół nr 1 im.
Adama Mickiewicza w Lublińcu powstało w ramach projektu „Moje
Boisko – Orlik 2012”. Jego budowa
sﬁnansowana została przez powiat
lubliniecki (720 tys. zł), Urząd Marszałkowski (333 tys. zł) i Ministerstwo
Sportu i Turystyki (333 tys. zł).
– Jest mi niezmiernie miło, że mogliśmy dzisiaj spotkać się tu, aby uczestniczyć w tym szczególnym wydarzeniu.
Mam nadzieję, że otwarcie pierwszego w powiecie „Orlika” zapoczątkuje
proces budowy takich obiektów na terenie naszego powiatu. Mogę obiecać, że zrobię wszystko żebyśmy mogli jeszcze niejednokrotnie spotykać się
na otwarciu takich obiektów sportowych
– mówił starosta Joachim Smyła. –
Wierzę, że otwarcie tego kompleksu
przyniesie wymierne korzyści nie tyl-
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Przemówienie Ministra Sportu
Mirosława Drzewieckiego

ko dla młodzieży, ale dla wszystkich
mieszkańców powiatu chcących z niego korzystać.
Po części oﬁcjalnej zaproszeni goście
mieli okazję obejrzeć międzyszkolny
mecz piłki nożnej o puchar Starosty
Lublinieckiego pomiędzy drużynami
Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza i Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych. Mecz po rzutach
karnych zakończył się wynikiem 1:3

dla Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza.
– Gratuluję zwycięzcom, zwyciężonym dziękuję za wykazanie się duchem
współzawodnictwa. Zapraszam do korzystania z tego pięknego kompleksu
boisk tak, by nasz powiat w niedalekiej przyszłości mógł stać się kuźnią
talentów sportowych – komentował
starosta.
Aneta Konieczny
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Przemówienie Jerzego Buzka

Ziemia

Powiat bez tajemnic

Już po raz kolejny młodzi ludzie – uczniowie lublinieckich szkół mieli okazję wykazać
się wiedzą o powiecie lublinieckim. Na organizowany 3 kwietnia br., przez Starostwo
Powiatowe, Konkurs Wiedzy o Powiecie Lublinieckim, do Zespołu Szkół im. Adama
Mickiewicza, przyjechały tłumy znawców historii, kultury i tradycji Ziemi Lublinieckiej.

Konkurs przebiegał dwuetapowo.
W I etapie wszyscy uczestnicy wypełniali test złożony z 45 pytań jednokrotnego wyboru, w II etapie odpowiadali

na pytania zadawane przez członków
jury: Marię Banduch, Jana Myrcika, Lesława Bidzińskiego i Sebastiana Ziółka.
– Jestem pełen podziwu dla uczestników konkursu. Zarówno pytania testowe, jak i ustne były,
moim zdaniem, dosyć trudne, ale jak
widać nasza młodzież doskonale sobie z nimi poradziła. Jest to oczywiście
efekt ich ogromnej pracy, ale także wy-

nik zaangażowania nauczycieli, którzy
skutecznie próbują zainteresować tych
młodych ludzi problematyką lokalną –
mówił Tadeusz Konina, wicestarosta lubliniecki, przewodniczący komisji konkursowej.
Zmagania były wyjątkowo zacięte,
a zwycięzców w kategorii szkół ponadgimnazjalnych wyłoniono dopiero po dwóch dogrywkach. Podczas
przerwy pomiędzy etapami konkursu, uczestnicy wysłuchali prelekcji Bożeny Dobosik pt. „Himalaje”, mieli
okazję również obejrzeć slajdy z wypraw w to jedno z ciekawszych zakątków Azji.

Ostateczna klasyﬁkacja konkursowa
wyglądała następująco:
w kategorii szkół gimnazjalnych:
I miejsce – Monika Kaczmarczyk
II miejsce – Emili Gruca
III miejsce – Ewelina Czudaj
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce – Angelika Osadnik
II miejsce – Martyna Oleksik
III miejsce – Agnieszka Brewka
Laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu, m.in. MP 4 i cyfrowe aparaty fotograﬁczne.
– Myślę, że to ogromnie ważne, aby
poznawanie świata móc zaczynać
od swojej miejscowości, gminy, powiatu. Zwycięzcom gratuluję, a wszystkim uczestnikom dziękuję za udział
w konkursie i zapraszam do udziału
w kolejnych edycjach konkursu- powiedział wicestarosta podsumowując
konkurs.
(KA)

Prezentacje szkół ponadgimnazjalnych
Już po raz dwunasty Publiczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Lublińcu zorganizowała, w dniach 19-20
marca 2009 r., Prezentacje Szkół Ponadgimnazjalnych. W tym roku współorganizatorem imprezy był Zespół Szkół
Zawodowych w Lublińcu.
– Organizacyjnie imprezę od lat wspiera Starostwo Powiatowe, które w ramach prezentacji wydało informator
dla gimnazjalistów zawierający aktualne dane o szkołach i kierunkach na rok
2009/2010 oraz przedstawiający zasady elektronicznego naboru uczniów
– mówi Alicja Kamińska, dyrektor
Publicznej Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Lublińcu.
Około 1000 uczniów klas III gimnazjum z całego powiatu mogło zapoznać się więc z aktualną ofertą edukacyjną wszystkich pobliskich szkół
ponadgimnazjalnych. W targach edukacyjnych oprócz gospodarza imprezy – Zespołu Szkół Zawodowych zaprezentował się także: Zespół Szkół
nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu, Zespół Szkół Ogólnokształcąco
– Technicznych w Lublińcu, Zespół
Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu, Liceum Katolickie im. Św. Edyty Stein w Lublińcu,
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Niesłyszanych i Słabosłyszących
w Lublińcu, Liceum Ogólnokształcące w Psarach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu oraz
Zespół Szkół Elektroniczno – Ekonomicznych w Kaletach. Swoje stanowiska informacyjne miało także
Młodzieżowe Centrum Kariery w Lublińcu wraz z Mobilnym Centrum Informacji z Częstochowy oraz Publicz-

Ziemia

na Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu. W tym roku po raz
pierwszy na targach swoja ofertę zaprezentowała Wojskowa Komenda
Uzupełnień, która przygotowała bardzo atrakcyjne stanowisko i zachęcała młodzież do wyboru zawodów
wojskowych.
W trakcie targów młodzież mogła
wziąć udział w konkursie z nagrodami „Czy znasz przysłowia dotyczące
zawodów?” oraz zobaczyć ﬁlm – „Poznaj swoją przyszłą szkołę” składający
się z ﬁlmów reklamowych wszystkich
szkół biorących udział w imprezie.
(red.)
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„…Człowiek jest tyle wart, ile drugiemu może pomóc”

Terapia zajęciowa osób
niepełnosprawnych

W Lublińcu Warsztaty Terapii Zajęciowej zostały utworzone w 1994 roku przy Domu
Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej i realizują zadania z zakresu rehabilitacji
społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju każdego uczestnika.

Kierownik Warsztatów Terapii zajęciowej Anna Madziąg z
uczestnikami warsztatów w pracowni tkackiej

– Rehabilitacja opiera się przede wszystkim na terapii zajęciowej, której uzupełnieniem jest rehabilitacja ruchowa,
trening samoobsługi oraz rehabilitacja psychospołeczna ukierunkowana
na kształcenie umiejętności społecznych
– tłumaczy Anna Madziąg – kierownik
WTZ. – Naszym celem jest podtrzymywanie i rozwijanie u uczestników umiejętności możliwie niezależnego, samodzielnego funkcjonowania w rodzinie i wśród
innych ludzi oraz zdobywanie sprawności
niezbędnych do prowadzenia aktywnego życia. Terapia prowadzona jest w 10
pracowniach: ceramicznej, krawieckiej, modelarstwa, tkackiej, hafciarskiej, komputerowej, gospodarstwa
domowego, plastycznej, muzykoterapii i stolarskiej. Uczestnicy mają okazję więc nauczyć się wyszywania obrusów, szydełkowania, malują na szkle,
wykonują ozdoby ze sznurka i innych
naturalnych surowców. Przygotowują też programy artystyczne, uczestniczą w zajęciach baletowych i aktorskich. Swoje prace prezentują na wystawach i kiermaszach, biorą też udział
w przeglądach twórczości artystycznej

Uczestnicy WTZ z opiekunami

i licznych konkursach.
– Zajęcia odbywają się codziennie w godzinach 7.00-15.00, opiekę nad uczestnikami sprawują instruktorzy terapii zajęciowej, rehabilitanci i psycholog. Posiadamy także do swojej dyspozycji 9
– osobowy bus, dzięki czemu możemy
bezpłatnie dowozić uczestników z najdalszych zakątków powiatu. Ponadto
wszystkie osoby biorą udział w treningu
ekonomicznym, w ramach którego otrzymują środki ﬁnansowe na swoje wydatki.
Chcemy w ten sposób nauczyć naszych
podopiecznych racjonalnego wydawania
pieniędzy – mówi Anna Madziąg.
Rehabilitacja w Warsztatach Terapii
Zajęciowej przygotowuje więc do niezależnego i aktywnego funkcjonowania
w środowisku lokalnym, placówkach
użyteczności publicznej, w kontaktach
międzyludzkich i udziału w różnych
formach życia towarzyskiego. Prowadzone zajęcia z pewnością ułatwiają
osobom niepełnosprawnym zmaganie się ze swoimi słabościami, problemami i pomagają w przekraczaniu kolejnych barier.

Zajęcia w pracowni garncarstwa

Zajęcia w pracowni krawieckiej

Zainteresowanych, rodziców lub opiekunów osób niepełnosprawnych prosimy o kontakt. Osoba chcąca uczestniczyć w Warsztatach Terapii Zajęciowej musi posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do udziału w warsztatach.
Warsztaty Terapii Zajęciowej; Lubliniec, ul. Kochcicka 14,
tel. (0-34) 351 10 70

Aneta Konieczny

Wartość zajęcia i pracy jako środka leczniczego znana jest od bardzo dawna. Egipcjanie
na przykład zalecali gry i pracę dla umysłowo chorych. Galen w swoich rozprawach pisze,
że „zajęcie jest najlepszym naturalnym lekarzem i podstawą szczęścia człowieka”. W końcu XVIII w. i na początku XIX dr Pinel z Francji wprowadza terapię zajęciową do szpitali dla
umysłowo chorych. W Polsce terapia zajęciowa zaistniała na przełomie wieku XIX i XX. Jednak jej faktyczny rozwój przypada na okres po drugiej wojnie światowej. Po roku 1991roku
terapia ta realizowana jest z powodzeniem na terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Samo słowo „terapia” wywodzi się od greckiego słowa „terapeuien” – które znaczy „opiekować się, oddawać cześć”.
Terapię zajęciową można zdeﬁniować jako pewne określone czynności o charakterze zajęć
ﬁzycznych lub umysłowych, zalecone przez lekarza, a prowadzone przez fachowców w danej dziedzinie, które mają na celu przywrócenie choremu sprawności ﬁzycznej i psychicznej.
Jest to więc leczenie za pomocą pracy i zajęcia.
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Mistrz i jego uczniowie
Kolejny koncert z cyklu „Koncertów na Zamku” – „Mistrz i jego uczniowie” zabrzmiał
17 kwietnia br. we wspaniałych wnętrzach koszęcińskiego zamku. Tym razem starosta
– inicjator imprezy – zaprosił środowisko lekarskie.

Aria Lindy z opery Gaetano Donizettiego „Linda z Chamonix” w wykonaniu Izabeli Migocz

Spotkanie po latach: prof. Michalina
Growiec i prof. Barbara Wachowicz

– Witam Państwa bardzo serdecznie.
Tym koncertem chciałbym podziękować za zaangażowanie, jakie wkładacie Państwo w Waszą pracę – mówił
starosta Joachim Smyła.
Niewątpliwą bohaterką wieczoru
była profesor Michalina Growiec,
która swoim – czarującym głosem –
i niesamowitą osobowością zachwyciła gości. Owacje na stojąco i żywiołowe reakcje publiczności towa-

rzyszyły całemu występowi artystki.
W jej wykonaniu usłyszeliśmy pieśni:
Karłowicza, Opieńskiego i Paderewskiego, pieśni operetkowe i starowłoskie arie. Przy fortepianie akompaniowała Joanna Steczek.
Pani Profesor na scenie towarzyszyli jej uczniowie: skrzypaczka Danuta Smyła – koncertmistrz ZPiT
„Śląsk”, która w zawadiackim stylu
wykonała Czardasza oraz śpiewaczka Izabela Migocz – kierownik artystyczny ZPiT „Śląsk”. W jej wykonaniu usłyszeliśmy m.in. arię Lindy
z opery Gaetano Donizettiego „Lin-

da z Chamonix”. Artystkom towarzyszył przy fortepianie pedagog Zespołu, znakomity muzyk pan Krzysztof Anczyk.
Ogromną niespodzianką dla profesor Growiec była obecność na sali
jej przyjaciółki – pisarki i dziennikarki – Barbary Wachowicz. Wspomnieniom i wzruszeniom tego spotkania po latach nie było końca.
Koncert zakończył się lawiną braw,
publiczność długo i gorąco dziękowała artystce za niezapomniane wrażenia estetyczne.
Aneta Konieczny

Czardasz w wykonaniu Danuty Smyły

Koncertu wysłuchał biskup

W niedzielne popołudnie, 19 kwietnia br. w kościele pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lubecku
odbył się już trzeci koncert w ramach Dni Kultury
Chrześcijańskiej.
Programu poetycko – muzycznego
„I my zmartwychwstaniemy do życia” miał okazję wysłuchać również
biskup gliwicki Jan Wieczorek,
który przyjął zaproszenie organizatorów.
– Dziękuję Panu Staroście za zaproszenie na ten piękny koncert emanujący nadzieją, która płynie z mocy Zmartwychwstania. Program poetycki, który zaprezentowali artyści
był radosny, bo Chrześcijanin to człowiek radosnej Wielkanocy. Cieszmy
się więc, bo doświadczając tajemnicy Zmartwychwstania, wiemy, ze nasza wiara ma sens – mówił biskup Jan
Wieczorek.

Występ artystów pieśni sakralnej
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(KA)
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Biskup gliwicki Jan Wieczorek
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Ludzie ludziom zgotowali ten los

27 marca 2009 r. w auli Zespołu Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu odbyła się konferencja edukacyjna
oraz promocja pakietu edukacyjnego „Deportacje Górnoślązaków do ZSRS w 1945 r. Organizatorem konferencji
było Starostwo Powiatowe w Lublińcu przy współpracy z Oddziałowym Biurem Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci
Narodowej w Katowicach.

Wykład Korneli Banaś

Wykład dr Dariusza Węgrzyna

Konferencja skierowana była głównie do nauczycieli uczących przedmiotów humanistycznych, ponieważ
to na nich spoczywa obowiązek przekazywania uczniom wiedzy o tamtych
wydarzeniach.
Konferencję edukacyjną rozpoczął
wykład dr Dariusza Węgrzyna na temat Górnego Śląska w 1945 r. Kolejny wykład Korneli Banaś poświęciła
źródłom do badań nad problematyką deportacji Górnoślązaków, natomiast Andrzej Sznajder przedstawił
propozycje rozwiązań metodycznych
tematów związanych z deportacją
Górnoślązaków do ZSRS.
Konferencja zakończyła się pokazem ﬁlmu powstałego na zlecenie
IPN „Przemilczana tragedia”. Na podstawie dokumentów, listów i relacji
świadków w ﬁlmie zrekonstruowano
przebieg akcji deportacyjnej, warunki obozowe i nieliczne powroty Górnoślązaków z ZSRS. Nauczycielom
i przedstawicielom placówek oświatowych przekazane zostały teki edukacyjne „Deportacje Górnoślązaków
do ZSRS w 1945 roku”, które stanowią propozycję dla nauczycieli planujących rozszerzenie zajęć lekcyjnych
poświęconych deportacjom.
Masowe wywózki Górnoślązaków
do ZSRS w 1945 r. to jedno z najbardziej tragicznych wydarzeń w powojennej historii Polski. Dopiero zmiany polityczne po 1989 r. pozwoliły
na publiczne podejmowanie tego tematu. Do dzisiaj nie udało się określić dokładnej liczby deportowanych.
Powszechnie szacuje się, że deportowanych było ok. 30 tysięcy, ale historycy twierdzą, że mogło zostać
wywiezionych ok. 90 tys. Górnoślązaków. Wraz z wkroczeniem Armii Czerwonej na ziemie Górnego

Śląska i Prus Wschodnich – 3 lutego
1945 r. Państwowy Komitet Obrony
ZSRS wydał dekret, który pozwolił
na deportacje ludności na terenach
zajętych przez I, II, III Front Białoruski oraz I Front Ukraiński. Wkrótce
na terenie Górnego Śląska pojawiło się obwieszczenie, które wzywało mężczyzn w wieku od 17 do 50
lat do stawienia się do prac porządkowych w wyznaczonych miejscach
zbiórki. Część mężczyzn dobrowolnie
zgłosiła się na miejsce zbiórki, część
doprowadzono siłą, a niektórych deportowano prosto z zakładów pracy. Najliczniejszą grupę deportowanych stanowili górnicy, ale wśród wywiezionych byli hutnicy, kolejarze,
strażacy, rolnicy, leśnicy, przedstawiciele lokalnej inteligencji, działacze polskich organizacji społeczno
– politycznych, a także więźniowie
hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Początkowo deportowani
byli umieszczani w małych prowincjonalnych obozach, które znajdowały się w szkołach, zakładach pracy
i gospodarstwach rolnych. Stamtąd
eskortowano ich do obozów zbiorczych. Największe takie obozy znajdowały się w Oświęcimiu i Łabędach.
Internowani stanowili dla władz ZSRS
tanią siłę roboczą, po dostosowaniu
szerokości torów kolejowych do sowieckich w marcu 1945 r. rozpoczęły się pierwsze transporty do ZSRS.
Podróż w bydlęcych wagonach, zwanych „krowiokami”, trwała od kilku
do kilkunastu dni. Tylko w nielicznych
wagonach były prycze i niewielki żelazny piec, do którego i tak bardzo
często brakowało opału. Ubikację
stanowił wycięty otwór w podłodze.
W jednym wagonie mogło znajdować się do 100 osób. Rzadkie racje
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żywnościowe, chłód, wycieńczenie,
powodowały wiele zgonów. Deportowani traﬁali do łagrów na terenie całego ZSRS. Najwięcej traﬁło
do obozów pracy na Ukrainie, Syberii i Kazachstanie. Część wywieziono
do Rosji, Turkmenii, Gruzji i na Białoruś. Najdalsze obozy były na Kamczatce. Deportowanych wykorzystywano najczęściej do prac w przemyśle wydobywczym, metalurgicznym,
zbrojeniowym, budowlanym, naftowym, drewnianym i w kamieniołomach. Bardzo trudnym warunkom
w obozach towarzyszyła nadludzka praca. Większość rodzin wywiezionych nie znała miejsca ich pobytu swoich bliskich, tylko do niektórych traﬁały kartki z obozu, z czasem
wiadomości przynosili powracający
ze ZSRS. Pierwsze powroty z łagrów
nastąpiły latem 1945 r. i trwały jeszcze
do połowy lat pięćdziesiątych. Zwol-
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nieni z obozów bardzo często umierali z wycieńczenia i chorób w drodze powrotnej, część deportowanych
kierowano do obozów repatrianckich w sowieckiej streﬁe okupacyjnej w Niemczech lub do obozów pracy w Polsce.
W pierwszych latach powojennych
próbowano ustalić dokładną liczbę
deportowanych. Sporządzono „Spis
polskich obywateli – górników wywiezionych z początkiem 1945 r. z terytorium Górnego i Opolskiego Śląska”. Spis ten zawierał 9877 nazwisk.
Obejmował on tylko osoby zatrudnione w przemyśle górniczym, które jeszcze w 1946 r. nie powróciły
do kraju. Spis nie obejmował innych
grup zawodowych. Tym, którzy wrócili z obozów zabroniono opowiadać
o ich pobycie w ZSRS, niektórzy milczą do dziś.
(JP)
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