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Podpisano porozumienie
w sprawie utworzenia klasy
mundurowej w „Mickiewiczu”

W Zespole Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza
w Lublińcu zebrali się starosta lubliniecki Joachim Smyła,
dyrektor szkoły Marek Żyłka oraz dowódca 1. Pułku
Specjalnego Komandosów płk Ryszard Pietras w celu
podpisania porozumienia w sprawie utworzenia pierwszej
w powiecie klasy o profilu służb państwowych.
dokończenie na str. 2

Surwivalowe zmagania
W Ogólnopolskim Rajdzie Surwivalowym ORŁY 2011
wzięli udział wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Herbach.
dokończenie na str. 3

Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” świętował Jubileusz
10-lecia układu partnerskiego zawartego z Wohnverbund
dokończenie na str. 6
Vinzenz von Paul w Neuss.

POWIAT LUBLINIECKI
NAJLEPSZY
W WOJ. ŚLĄSKIM !
Powiat Lubliniecki osiągnął najlepszy wynik w województwie śląskim pod względem zdawalności tegorocznej
matury, aż 84,01%. Średnia dla województwa śląskiego wyniosła
75,74%, a dla całego kraju 75,5%.
dokończenie na str. 2
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Stypendia dla uczniów
Śląski Urząd Marszałkowski zatwierdził listę stypendystów na rok szkolny 2010/2011 w ramach projektu
systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku".
Na liście rankingowej znalazło się aż 50 uczniów
i uczennic szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
z naszego powiatu.
dokończenie na str. 6
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Podpisano porozumienie w sprawie utworzenia
klasy mundurowej w „Mickiewiczu”
- Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w
Lublińcu jest jedną z wiodących szkół ponadgimnazjalnych
w powiecie lublinieckim. Przez szereg lat szkoła
dostosowywała swoje kierunki nauczania do bieżących potrzeb
gimnazjalistów wybierających tę szkołę. Od 1 września br.,
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi, otwieramy pierwszą
w powiecie klasę o profilu służb państwowych – wyjaśniała Danuta
Lampka, sekretarz powiatu.
W trakcie nauki młodzież będzie mogła spełnić swoje marzenia o
pracy i mundurze policjanta, żołnierza zawodowego, strażnika

granicznego, więziennego, inspektora Inspekcji Transportu
Drogowego, funkcjonariusza służby celnej czy strażaka.
W tworzeniu ciekawego programu będą wykorzystane elementy
codziennej służby wszystkich formacji poprzez uczestnictwo
w zajęciach i szkoleniach przygotowywanych we współpracy
z Fundacją Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Specjalnych
"Szturman" oraz Śląską Grupą Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA. Instytucje te objęły honorowy patronat nad
klasą. Jej uczniowie będą też korzystać z bazy dydaktycznej
i doświadczenia I Pułku Specjalnego Komandosów w Lublińcu.
(DM)

POWIAT LUBLINIECKI NAJLEPSZY
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM !
Do egzaminu maturalnego przystąpiło 544 absolwentów
wszystkich typów szkół z terenu Powiatu Lublinieckiego,
maturę zdało 457. We wszystkich liceach ogólnokształcących powiatu do matury przystąpiły 323 osoby, egzamin
zdało 298 osób.
W Liceum Profilowanym do egzaminu przystąpiło 39
osób, zdało go 19 osób. W Liceum Uzupełniającym maturę
zdało 5 osób na 8 zdających. Wśród uczniów techników
egzamin dojrzałości zdało 135 osób z 174 przystępujących.
Analizując wyniki matur można zauważyć, że szkołami
wiodącymi w powiecie są licea ogólnokształcące ze średnią
zdawalnością 92,26%. Dla porównania zdawalność
egzaminu maturalnego w tym roku w liceach w skali Polski
to 86%, a województwie śląskim 86,24%.
Prezentowane dane – ustalone na dzień 30 czerwca 2011 r.
– mogą jeszcze ulec zmianie w związku z egzaminami
poprawkowymi, które odbędą się w sierpniu tego roku.
Poniżej w ujęciu tabelarycznym przedstawiamy
zdawalność matury w powiecie w roku szkolnym 2010/2011
w szkołach dla młodzieży, a po prawej list gratulacyjny Poseł
na Sejm RP Izabeli Leszczyny do Starosty Lublinieckiego,
w którym wyraża uznanie dla wysokich wyników tego(red.)
rocznych matur w lublinieckich szkołach.
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Surwivalowe zmagania
Rajd zorganizowany został na terenie gminy Police, trasa
liczyła 50 km i wiodła przez malownicze tereny Puszczy
Wkrzańskiej. Na trasie znajdowały się punkty kontrolne oraz
punkty zadaniowe, w których uczestnicy musieli wykazać się
umiejętnością rozpalenia ogniska, udzielenia pierwszej pomocy,
szyfrowania tekstu czy przechodzenia przez sieć ze sznurka.
- Chcieliśmy zachęcić naszych wychowanków do aktywnego spędzenia
czasu wolnego. Walczyli o uznanie i udowodnienie sobie, że potrafią
przejść wyczerpujacy rajd. Myślę, że wykazali się hartem ducha
i z pewnością zasługują na miano ORŁÓW. Jestem z nich dumny –
mówił Zbigniew Makles, jeden z wychowawców i uczestnik rajdu
- W trasę ruszyliśmy już o godz. 4.30 tuż po zapoznaniu się
z mapą, którą otrzymaliśmy 10 minut przed startem. Wszystkie ze
stojących przed nami zadań wykonaliśmy bezbłędnie. Podczas zmagań ze
zmęczeniem, słońcem i zalewającym nas potem, musieliśmy również podjąć
walkę z komarami, które nie odpuszczały nam do końca. Na bazę
końcową dotarliśmy około godz. 22.00. Po 15- stu godzinach marszu
i walki ze swoimi słabościami zaczął padać deszcz, który z pewnością nie
pomógł nam w rozkładaniu namiotów. Mimo to nie daliśmy się,
w strugach deszczu namioty urosły, a my szybko wskoczyliśmy w nasze
wymarzone śpiwory w celu upragnionego odpoczynku – wspominał
Łukasz Tukaj, wychowawca, który również brał udział w rajdzie.

Wszyscy uczestnicy rajdu zgodnie deklarują chęć uczestnictwa
w przyszłorocznych zmaganiach survivalowych. - Będzie to dla nas
jeszcze większym wyzwaniem, ponieważ będziemy dążyć do osiągnięcia
lepszego wyniku w klasyfikacji końcowej – przyznają.
Życzymy więc sukcesów w pokonywaniu rajdowych przeszkód
Aneta Konieczny
i samych siebie!

Zaśpiewali dla mamy

Gotują z najlepszymi

Jak co roku w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu Zespół
Szkół Nr 2 i Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej „Jestem” zorganizowały imprezę integracyjną
„VI Wiosenny Koncert dla Mamy”. Festiwal odbył się przy wsparciu
finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
- Organizujemy ten koncert już po raz szósty, chcemy promować wśród
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej działalność artystyczną, rozwijać ich
wrażliwość na piękno, umożliwić im zaprezentowanie ciekawych pomysłów
na występy przed publicznością. Na koncert zapraszamy mamy tych
dzieciaków, wychowawców, władze samorządowe i wspólnie cieszymy się z ich
sukcesów – komentował Marek Warwas, dyrektor Zespołu Szkół Nr 2.
W imprezie wzięły udział zespoły wokalne z przedszkoli
i szkół podstawowych z terenu powiatu lublinieckiego. Koncert
zakończył się występem gwiazdy - zespołu DONEGAL, dzięki
któremu mogliśmy usłyszeć połączenie tradycyjnych brzmień
celtyckich z elementami muzyki pop, rock, blues i bluegrass.
(KA)

Gotowanie jest sztuką. Żeby jednak posiąść tajniki wiedzy na
jej temat trzeba zasięgnąć porad najlepszych. Uczniowie
z Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących mieli okazję
uczestniczyć w warsztatach kulinarnych prowadzonych przez
renomowanego szefa kuchni Restauracji Sonata ze Zwierzyńca Wojciecha Godzińskiego.
Pan Wojciech jest członkiem Stowarzyszenia Pracowników
Hotelarstwa i Gastronomii oraz World Association of Chefs
Societies. Pracując na co dzień w restauracji miał okazję gotować dla
wielu znanych osób, aktorów, piosenkarzy, m.in. dla byłego
Prezydenta RP – Aleksandra Kwaśniewskiego z małżonką oraz
zespołu Wilki. Największą satysfakcję sprawiło mu jednak
przygotowanie posiłku dla papieża Jana Pawła II odwiedzającego
Zamość podczas jednej z pielgrzymek do Polski.
Pan Wojciech wraz ze swoimi współpracownikami przygotował
fachowy pokaz sztuki kulinarnej dla klas uczących się na kierunku:
kucharz małej gastronomii. Nieoczekiwanie pokaz zamienił się we
wspólną pracę, której efektem była m.in. sałatka z tuńczykiem,
duszone warzywa na patelni z mięsem oraz tagiatelle.
- Obserwowanie pracy doświadczonych kucharzy wzbogaca proces
dydaktyczny wśród uczniów niesłyszących, motywuje do dalszej pracy
i zdobywania lepszych kwalifikacji – komentowała Agnieszka Gorąca,
nauczycielka przedmiotów zawodowych w lublinieckim Ośrodku dla
Niesłyszących i pomysłodawczyni tego spotkania kulinarnego.
Warsztaty kulinarne były niewątpliwie ciekawym doświadczeniem,
lekcją praktycznej wiedzy kulinarnej, która na pewno będzie
przydatna młodym ludziom w życiu zawodowym i nie tylko. (KA)

OGŁOSZENIE
W związku z licznymi zapytaniami Starosta Lubliniecki
informuje, że nie upoważnił żadnej instytucji do pozyskiwania
w jego imieniu reklamodawców bądź sponsorów w celu
wydania powiatowego kalendarza na rok 2012 r.
Ziemia
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„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” (Janusz Korczak)

Pół wieku Oddziału Pediatrycznego
C

złowiekiem, który zapoczątkował powojenne lecznictwo w Lublińcu
był nestor lublinieckich chirurgów – dr Stanisław Sternal. Ukończył
on studia medyczne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie.
W 1945 r. po przybyciu do Lublińca uruchomił Szpital Powszechny,
w którym zorganizował i osobiście prowadził oddział chirurgiczny,
ginekologiczno-położniczy, zakaźny, wewnętrzny i chorób dziecięcych.
- W 1960 roku konkurs na ordynatora Oddziału
Dziecięcego wygrał dr Zdzisław Kazimierz Bielecki –
„ojciec pediatrii lublinieckiej”, wybitny lekarz
i wspaniały człowiek. Stworzył on od podstaw liczący
90 łóżek oddział dziecięcy. Wielką zasługą dra
Bieleckiego było wychowanie i wykształcenie licznej
grupy uczniów, m.in. dra n. med. Kazimierza
Poprawę – długoletniego ordynatora Oddziału
Noworodków w Tarnowskich Górach i lek. med. spec.
pediatrii Joannę Latusek – ordynatora Oddziału
Dziecięcego w Tarnowskich Górach. Czerpaliśmy z jego
doświadczenia.
Jego wiedza, urok osobisty i skromność
lek. med. spec. pediatrii
wzbudzały szacunek. - wspomina lek. med. spec.
Lidia Gruszka
pediatrii Lidia Gruszka, ordynator Oddziału Noworodków w Szpitalu
Powiatowym w Lublińcu.
Pierwszymi lekarzami oddziału byli: Henryk Mazur, Anna Pawłowicz,
Kazimierz Poprawa, Janusz Kaczmarek, Lidia Sibielak, Mirosława
Helmich i Maria Wójcik. Za ordynatury doktora Bieleckiego funkcję
pielęgniarki oddziałowej pełniły Panie Monika Bula i Gizela Wróbel. Po
śmierci doktora Bieleckiego, w 1978 r., stanowisko ordynatora oddziału
objął jego asystent – dr n. med. Bogusław Gajda. W roku 1981 wyjechał na
stałe zagranicę i obowiązki ordynatora przejęła lek. med. spec. pediatrii
Lidia Gruszka. W skład zespołu lekarzy wchodzili również: lek. med.
Krystyna Parzelska, lek. med. Maria Bartocha, lek. med. Halina Pilch
– Kucia, lek. med. Zbigniew Muszewski, lek. med. Krystyna Trzęsiok
i lek. med. Jadwiga Marion – Bryś. Należy wspomnieć również o Pani
Ninie Wasyleckiej, która od lat 70-tych do końca lat 90-tych pełniła
funkcję pielęgniarki oddziałowej. Przez pracowników wspominana jest
jako wspaniała, ciepła osoba, która wiele zrobiła dla tego oddziału.

dr Zdzisław Kazimierz Bielecki

dr n.med. Bogusław Gajda

Nina Wasylecka do końca
lat 90-tych pełniła funkcję
pielęgniarki oddziałowej

W latach stanu wojennego na oddziale dyżurowali uczniowie doktora
Zdzisława Bieleckiego: lek. med. Józef Mocny, lek. med. Marcin
Skorupka, lek. med. Ryszard Wasylecki, lek. med. Vera Bronder
i lek. med. Ruta Rak. Z oddziałem współpracowali też lekarze pediatrzy:
lek. med. Krystyna Bieniek i lek. med. Maria Wójcik.
- Podczas stanu wojennego bardzo pomagał nam dr Gajda. Pierwsze „igły
motylki” i „wenflony” dostawaliśmy właśnie od niego w paczkach – wspomina
lek. med. spec. pediatrii Lidia Gruszka.
Do połowy lat 70-tych obszarem działania oddziału dziecięcego był nie
tylko teren powiatu lublinieckiego, ale także rejon Tarnowskich Gór,
Radzionkowa, Żyglina i Piekar Śląskich. Najbliższy Oddział Dziecięcy
był w Bytomiu. Od tamtego czasu zmienił się też profil leczonych na
oddziale chorób. Dawniej leczono praktycznie wszystko oprócz chorób
nowotworowych. Przyjmowano dzieci z chorobami reumatoidalnymi,
zapaleniem dróg oddechowych, cukrzycą, chorobą reumatyczną,
zapaleniem opon mózgowo- rdzeniowych czy posocznicą. Dominowały
zakażenia salmonellą i czerwonką. Po zakażeniu wewnątrzoddziałowym,
w 1982 r., powstał pododdział biegunkowy z osobną pielęgniarką i
problem zakażeń jelitowych został opanowany. Dzięki postępowi
medycyny, systemowi rozszerzonych szczepień i promocji karmienia
piersią zmniejszyła się ilość stanów septycznych na oddziale. Dzieci na
oddziale hospitalizowane były bez rodziców, ponieważ ówczesne przepisy
nie pozwalały na pobyt w szpitalu opiekunów dzieci.
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W latach 80 – tych opieka nad dzieckiem uległa znaczącej poprawie.
Powstawały oddziały: Intensywnej Terapii Dziecięcej, a w Zabrzu powstał
pierwszy oddział patologii noworodka. Ciężko chore dzieci, wymagające
wysokospecjalistycznych procedur, mogły być tam leczone.
W roku 1983 ordynatorem oddziału dziecięcego został dr n. med. Andrzej Posz z Kliniki
Pediatrii z Bytomia i funkcję tę pełnił przez 24 lata.
Doktor Posz wykształcił znamienite grono
pediatrów pracujących zarówno na terenie powiatu
lublinieckiego, jak i za granicą. Są to: lek. med.
Maria Bartocha, lek. med. Jadwiga Marion – Bryś,
lek. med. Witold Cieślak, lek. med. Halina Pilch
– Kucia, lek. med. Zbigniew Muszewski, lek. med.
Joanna Dziadkiewicz, lek. med. Joanna Malotki,
lek. med. Joanna Kozłowska, lek. med. Małgodr n.med. Andrzej Posz
rzata Springwald, lek. med. Bożena Gutmańska,
lek. med. Barbara Mańka, lek. med. Katarzyna
Kiełek, lek. med. Dorota Sieradzka i lek. med. Dariusz Bucheld.
Oddział zmieniał swój wizerunek. Za ordynatury dra Andrzeja Posza
został przeprowadzony całkowity remont oddziału bez udziału środków
SP ZOZ-u. Dzięki funduszom pozyskanym od sponsorów położono
nowe podłogi, boazerie, wymieniono okna. Sale małych pacjentów
zaczęto odnawiać i przyozdabiać kolorowymi rysunkami. Zakupiono też
nową pościel i naczynia kuchenne. Było to możliwe dzięki pomocy ludzi
dobrej woli, którzy poświęcali swój czas i środki finansowe na remont
oddziału. Cały personel medyczny z ordynatorem Poszem na czele,
a nawet żołnierze z lublinieckiej Jednostki Wojskowej malowali ściany,
łóżeczka i stoliki.
- Zawsze tworzyliśmy zgrany zespół i zawsze naszym nadrzędnym celem było
dobro leczonych u nas dzieci – mówiła Joanna Gawron, pielęgniarka
oddziałowa.
- W tym czasie rozpoczęliśmy też współpracę z Fundacją Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy i Fundacją Jolanty Kwaśniewskiej. Osobiście jeździłem do
Jurka Owsiaka i Pani Prezydentowej, prosiłem, negocjowałem. Udało się, oddział
otrzymał aparat do USG, pompy infuzyjne, kardiomonitor i nowe łóżeczka –
wspominał długoletni ordynator oddziału dr n. med. Andrzej Posz.
Na przełomie lat 80-tych i 90-tych na oddział zakupiono pierwszy
ultrasonograf. Ograniczyło to inwazyjną diagnostykę radiologiczną
i wprowadziło lecznictwo lublinieckie w XXI wiek. Wcześniej, w dobie
kiedy nie było jeszcze ultrasonografów, całą diagnostykę radiologiczną
małych pacjentów przeprowadzał dr n. med. Henryk Mazur.
Od 2003 roku, dzięki staraniom ordynatora Posza uruchomiony
został na oddziale „Telefon do Mamy”. Dzięki
tej inicjatywie mali pacjenci otrzymują
darmowe karty telefoniczne i mogą dzwonić
do swoich bliskich z aparatu telefonicznego
umieszczonego na pododdziale dzieci
starszych.
Na oddziale funkcjonuje również szkoła
szpitalna, obecnie jest to filia Zespołu Szkół
Specjalnych nr 2 w Lublińcu.
- Naszym zadaniem jest pomoc dzieciom
przebywającym w szpitalu w realizacji programów
nauczania, pomagamy im też zaadoptować się w
nowym środowisku. Tworzymy swoiste życie
kulturalne na oddziale, organizujemy Wigilię,
Dzień Dziecka, Mikołajki itp. Objęcie dziecka
nauczaniem następuje zawsze w porozumieniu
z lekarzem i pielęgniarką oddziałową. Wszystkie dzieci pracują
w swoim indywidualnym tempie – wyjaśniał Marek Warwas, dyrektor
Zespołu Szkół nr 2 w Lublińcu.
W szkole funkcjonuje pracownia komputerowa, mali pacjenci wydają
również swoją gazetkę. Od niedawna na zajęciach pozalekcyjnych
realizowany jest program autorski „Wesoła Szkoła” polegający na terapii
za pomocą sztuki.
W 2006 roku funkcję pełniącej obowiązki ordynatora objęła lek. med.
spec. pediatrii Małgorzata Springwald. Od 2007 roku oddziałem
kierował dr n. med. Krzysztof Graca. Po nim, w roku 2008 stanowisko to
objęła dr n. med. Ewa Golemiec.
Obecnie oddziałem kieruje lek. med. spec. pediatrii Piotr Kanczyk.
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Oddział składa się z dwóch pododdziałów: dziecięcego i niemowlęcego. Dzieci na oddział przyjmowane są całodobowo. Na oddziale
leczone są zakażenia dróg oddechowych, zaburzenia kardiologiczne,
zakażenia układu moczowego, astma dziecięca, prowadzona jest
diagnostyka bólów głowy i stanów drgawkowych. Rocznie hospitalizowanych jest około 1000 pacjentów. Na oddziale zatrudnionych jest
3 lekarzy: lek. med. spec. pediatrii Piotr Kanczyk, lek. med. Halina
Pilch-Kucia, lek. med. Albin Matysek oraz 13 pielęgniarek.
We wrześniu planowane jest
przeniesienie oddziału pediatrycznego do nowowybudowanego
obiektu przy ul. Grunwaldzkiej 9,
spełniającego wszystkie wymagane
standardy. (zdjęcie obok)
- Oddział zlokalizowany jest na
parterze budynku, składa się z odcinka dla
dzieci starszych, gdzie znajduje się 11 łóżek
w pokojach 3 i 4 - osobowych,
przewidziana jest również izolatka.
W odcinku dla dzieci młodszych znajdują
się 2 łóżka w pokojach matki z dzieckiem oraz 8 łóżeczek w pokojach 4 - osobowych.
Mam nadzieję, że doskonała jakość tych pomieszczeń w połączeniu z długoletnim
doświadczeniem lekarzy pozwoli małym pacjentom szybciej wracać do zdrowia mówił Tadeusz Konina, wicestarosta lubliniecki.
W nowym obiekcie oprócz oddziału pediatrycznego znajdą się również:
oddział noworodkowy, ginekologiczny i położniczy.
Aneta Konieczny

Już sam start
jest sukcesem
Niepełnosprawni zawodnicy mieli okazję sprawdzić swoje
umiejętności sportowe podczas corocznej Powiatowej Spartakiady dla
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Rusinowicach. Imprezę
rozpoczęła parada, którą pilotowali motocykliści: Rafał Serafin
i Zygmunt Gmyrek oraz ozdobiony balonami samochód prowadzony
przez Konrada Krauzego. W defiladzie uczestniczyły również
marżonetki z Koszęcina, orkiestra dęta z Lublińca pod dyrekcją Tomasza
Dulskiego, paraolimpijczycy szpadziści: Kazimierz Frąc, Mateusz
Proksa i trener Marcin Kozłowski oraz mistrzyni świata w wyciskaniu
sztangi leżąc – Barbara Koczyba ze Strzebinia. Razem z nimi radośnie
kroczyło ponad 250 niepełnosprawnych olimpijczyków wraz ze swoimi
rodzicami i opiekunami oraz władzami samorządu terytorialnego:
starostą Joachimem Smyłą, wice-starostą Tadeuszem Koniną oraz
wójtem gminy Koszęcin Grzegorzem Ziają, a także ks. Rudolfem
Badurą - dyrektorem Caritas Diecezji Gliwickiej oraz ks. Franciszkiem
Balionem - dyrektorem ośrodka.
Niepełnosprawni sportowcy rywalizowali m.in. w konkurencji
pchnięcia kulą, biegu sprinterskim czy rzucie piłką do kosza.
Wicestarosta Tadeusz Konina podkreślił, iż w przypadku osób
niepełnosprawnych sam start jest już sukcesem i wszyscy, którzy wzięli udział
w zawodach są zwycięzcami nad własnymi słabościami.
- Cieszę się, że spartakiada organizowana w naszym Ośrodku wpisała się
już na stałe do kalendarza powiatowych imprez sportowych. Założyliśmy sobie,
żeby mobilizowała do aktywności chore dzieciaki, chcieliśmy podarować im chwilę
radości i wspólnej zabawy. Ilość zawodników i kibiców świadczy o tym, że nam się
to udało – mówił ks. Franciszek Balion, dyrektor Ośrodka.
Spartakiadę zakończył barwny występ formacji tanecznych:
Craizy i Smurfy z Miasteczka Śląskiego.
(KA)

Szpital Powiatowy w Lublińcu:
oddział pediatryczny i wewnętrzny, lata 60-te

Pokaz szermierki w wykonaniu paraolimpijczyków
Oddział pediatryczny obecnie

ks. Franciszek Balion
wręcza nagrody zwycycięzcom

Wizyta gościa z Alzacji

Szkoła szpitalna

Thomas Keneally powiedział kiedyś:
„…ten, kto ratuje życie jednego człowieka, ratuje cały świat”.
Z okazji Jubileuszu półwiecza Oddziału Pediatrycznego chciałbym
serdecznie podziękować wszystkim lekarzom i całemu personelowi za trud
i zaangażowanie w pracę, która nie naznaczona elementami pasji – byłaby
pracą nieefektywną i bezcelową. Życzę, aby kolejne lata pracy z małymi
pacjentami przyniosły Państwu satysfakcję i spełnienie.
Joachim Smyła
Starosta Lubliniecki
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Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Lublińcu
odwiedził dyrektor Centrum Alberta Schweitzera z Niederbronn – les – Bains we Francji. W ramach wizyty odbyło się
spotkanie ze starostą - Joachimem Smyłą, dyrektorem Zespołu
Szkół - Markiem Żyłką oraz nauczycielami Małgorzatą Kanią
i Krystyną Czornik, na którym omówione zostały perspektywy
współpracy z Centrum w formie kursów językowych oraz
projektów historycznych i europejskich.
Centrum Alberta Schweitzera pełni funkcję ośrodka spotkań
młodzieży z całego świata, która interesuje się historią, tematyką
europejską oraz nauką języka francuskiego. Ośrodek położony
jest w Alzacji, która ma bardzo ciekawą przeszłość historyczną
z powodu ciągle zmieniającej sie przynależności do Francji
i Niemiec. W Niederbronn znajduje się cmentarz wojenny ofiar
I i II wojny światowej, a w pobliżu miejscowości jest wiele miejsc
historycznych, jak np. Cytadela Vaubon, umocnienia linii
Maginota i obóz koncentracyjny Struthof. Godny odwiedzenia
jest również Parlament Europejski w niedalekim Strassburgu.
Część tych zabytków grupa lublinieckiego Liceum odwiedziła
w lipcu 2010 roku w ramach międzynarodowego projektu
RICOCHETS.
(KA)
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10-lecie międzynarodowej współpracy Zameczka
Porozumienie zakładało współpracę w duchu partnerstwa
między mieszkańcami i pracownikami obu domów.
- W ciągu tych 10 - ciu lat współpracy staraliśmy się lepiej poznać,
poszukiwaliśmy wspólnych rozwiązań dotyczących standardów życia
ludzi niepełnosprawnych intelektualnie, wprowadziliśmy na przykład w
życie indywidualne plany opiekuńcze. Wymienialiśmy się
doświadczeniami dotyczącymi wszystkich zakresów życia mieszkańców,
miejsca ich zamieszkania, spędzania czasu wolnego czy zatrudnienia –
wyjaśniała Wiesława Dudek, dyrektor DPS „Zameczek”.
Partnerstwo jest procesem dynamicznym, a jednym z jego założeń
jest regularna organizacja wspólnych wakacji. Podopieczni
współpracujących placówek uczestniczyli już w ośmiu wyjazdach
integracyjnych, m.in. do Jastarni, Dziwnowa czy Świnoujścia.
Kolejnym założeniem partnerstwa są wzajemne hospitacje
pracowników, którzy co roku mają okazję wizytować placówki.
Współpraca między placówkami ma również wymiar finansowy.
Wielokrotnie, podczas letnich festynów w Neuss, organizowano
zbiórki na rzecz DPS „Zameczek”, finansowano również
podarunki z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
- Dzięki współpracy zdobyliśmy wiele cennych informacji na temat
nowoczesnej pomocy społecznej, co z pewnością przyczyniło się do
podniesienia standardów naszego domu. Przy okazji Jubileuszu

chciałbym bardzo serdecznie podziękować Panu Andrzejowi
Stachowskiemu, który jest nie tylko naszym tłumaczem, ale dobrym
duchem tego partnerstwa, dba o dobrą jakość naszych spotkań
i odpowiednią atmosferę - mówiła Wiesława Dudek, dyrektor DPS
„Zameczek”. W najbliższym czasie współpracujące placówki
planują wspólne turnusy rehabilitacyjne dla mieszkańców
obydwu placówek. Ponadto pracownicy będą spotykać się w Neuss
(KA)
i Lublińcu.

Odwiedzili Wyspę Słońca
Po kilkudniowych wojażach po południu Europy do
Lublińca powrócili uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych i nauczyciele, którzy podjęli się
organizacji tego wyjazdu: Henryka Sukienik i Beata Kąpielska.
Celem ich wyjazdu była Sycylia, a wyjazd był okazją do
zwiedzania historycznych miejsc we Włoszech. Podróż wzdłuż
półwyspu Apenińskiego przyniosła uczniom wiele wrażeń. Dla
wielu z nich stanowiła jedyną w swoim rodzaju okazję do poznania
miejsc, które znają ze szkolnych podręczników.
Uczestnicy tej pasjonującej wyprawy podzielili się
z naszą Redakcją swoimi wrażeniami:
W piątek 27 maja – zbiórka, ostatnie pożegnania, buziaki
i wyruszyliśmy w drogę. Atmosfera wycieczki od początku była

znakomita. Po długiej nocy dojechaliśmy do Florencji – stolicy Toskanii.
Region i miasto są urocze. Poznaliśmy tamtejszą kulturę, zabytki i wiele
tajemnic. Po całym dniu zwiedzania z uśmiechem wyruszyliśmy w dalszą
podróż na Sycylię. Przeprawiając się przez Cieśninę Mesyńską, już na
promie poczuliśmy smak południowych Włoch. Na miejscu w Patti di
Mare, wszystkim zaparło dech w piersiach. Zakwaterowaliśmy się
w hotelu, poszliśmy nad morze oraz zwiedzić okolicę. Kolejne dni płynęły
bardzo szybko. Zwiedziliśmy wiele ciekawych i urokliwych miejsc, w tym
bajecznie piękną Taorminę, stanęliśmy „na deskach” greckiego
i rzymskiego teatru. Podziwialiśmy wulkan Etna, który zachwycił nas
swoimi rozmiarami, a także małe miasteczko Cefalu tętniące codziennym
życiem. Wieczory natomiast poświęcone były wyjściom na plażę, molo
i spacerom. Tak upływały kolejne dni. W piątek tęsknym wzrokiem,
pożegnaliśmy Sycylię. Celem podróży były Pompeje, położone u podnóża
Wezuwiusza. Poznaliśmy wiele interesujących faktów o tym starożytnym
mieście i warunkach życia jego mieszkańców. Wieczorem zatrzymaliśmy
się w hotelu w okolicach Rzymu. Ostatniego dnia pojechaliśmy do stolicy
Włoch. Zwiedziliśmy Watykan, Bazylikę, Plac św. Piotra, niesamowite
fontanny, Schody Hiszpańskie, Forum Romanum, Koloseum.... I tak po
dniu pełnym wrażeń ruszyliśmy w drogę powrotną do Polski. Podczas
wycieczki spotkało nas wiele miłych zaskoczeń, śmiesznych i przyjemnych
sytuacji, które na pewno zostaną nam dłuuugo w pamięci. Niech żałują
Ci, co nie jechali!
(red.)

Stypendia dla uczniów
Lista stypendystów została sporządzona w oparciu o listy uczniów
spełniających kryteria zawarte w Regulaminie przyznawania
stypendiów w ramach II i kolejnych edycji projektu systemowego
„Nauka drogą do sukcesu na Śląsku".
Wnioski składane przez uczniów były poddane ocenie
merytorycznej, polegającej na przyznawaniu punktów za
spełnianie kryteriów obligatoryjnych, na które składają się:
średnia ocen z trzech wybranych przez siebie przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych i technicznych wynosząca co
najmniej 4,60 oraz średnia ocen z pozostałych przedmiotów na
wynosząca co najmniej 4,00 oraz kryteriów fakultatywnych, takich
jak udział w olimpiadach, konkursach i turniejach.
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- Wysokość stypendium uzależniona była od liczby uzyskanych przez
ucznia punktów. Najwyższe stypendium, które wynosi 350 zł miesięcznie,
dostało czterech naszych uczniów, natomiast pozostali otrzymali
stypendium w wysokości 250 zł miesięcznie – wyjaśniała Danuta
Lampka, sekretarz powiatu lublinieckiego.
Stypendium zostanie przeznaczone na cele edukacyjne, m.in.:
koszty przygotowań do konkursów, olimpiad, turniejów, zajęć
pozalekcyjnych, zakupu podręczników, słowników, przyborów
szkolnych itp. oraz inne wydatki związane z pobieraniem nauki
(np. koszty: zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji;
posiłków w stołówce szkoły lub internatu; związane z transportem
do i ze szkoły itp).
(MS)
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Lisowicki „Park Jurajski”,
czyli gdzie w powiecie można dziś zobaczyć smoka?
Dawno, dawno temu żyły sobie smoki. I to nie za
siedmioma górami i rzekami, lecz w naszym powiecie.
Nieprawdopodobne? A jednak to prawda. Dowodem na to są
liczne wykopaliska na terenie gminy Pawonków, a ostatnio
także gminy Woźniki.
Muzeum Paleontologiczne w Lisowicach ma kolejny
powód do świętowania: 29 czerwca podczas inauguracji wystawy
zatytułowanej „Tropami śląskich dinozaurów” odsłonięto
rekonstrukcję Smoka z Lisowic, czyli pierwszego polskiego
dinozaura drapieżnego. Rzeźbę dinozaura wykonała wybitna
warszawska artystka Marta Szubert, która od wielu lat
współpracuje z naukowcami wykonując modele wymarłych
gatunków zwierząt. Zakup sfinansowało Starostwo Powiatowe
w Lublińcu. Oficjalnego otwarcia wystawy dokonali wspólnie
starosta – Joachim Smyła oraz wójt gminy Pawonków - Henryk
Swoboda, a model odsłonili odkrywcy Smoka – dr Tomasz Sulej
i doktorant Grzegorz Niedźwiedzki. Podczas towarzyszącej
uroczystości konferencji prasowej podsumowano lisowickie
znaleziska oraz poinformowano o kolejnym wykopalisku z terenu
powiatu, gdzie odkryto szczątki pradawnych zwierząt.
Już od 2006 roku Naukowcy z Instytutu Paleobiologii
PAN oraz Uniwersytetu Warszawskiego badają teren woźnickiej
cegielni, przeprowadzając tam wykopaliska. Przedsięwzięcie stało
się możliwe dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i wydawnictwa
„National Geographic Polska”. Odkrycia są fascynujące: obok
szczątków wielu grup płazów i gadów żyjących 230 milionów lat
temu znaleziono tam prawie cały szkielet młodego osobnika gada
ssakokształtnego – przodka dicynodonta z Lisowic. Także
roślinożerny silezaur z Krasiejowa miał rodzinę w Woźnikach.
- Jedną z najciekawszych skamieniałości jest czaszka wraz
z żuchwą najstarszego na świecie sfenodonta, przodka dzisiejszej hatterii,

Rekonstrukcja Smoka
z Lisowic stanęła przed
Muzeum Paleontologicznym

Starosta Joachim Smyła wraz z wójtem Henrykiem
Swobodą przecinają wstęgę na znak otwarcia wystawy

zwanej też tuatarą, jedynego przedstawiciela tej grupy gadów w dzisiejszej
faunie. - opowiada o cennym znalezisku Marek Błyszcz – komisarz
wystawy w lisowickim Muzeum.
W Woźnikach występowały także fitozaury, krewniacy krokodyli o bardzo wydłużonym pysku, a także rekiny. Co jeszcze
kryje woźnicka ziemia? Mamy szanse się tego dowiedzieć, gdyż
cegielnia ciągle eksploatuje osadzone tam 230 milionów lat temu
iły.
Dominika Mońka

Niepełnosprawność nie musi oznaczać wykluczenia
W Polsce żyje ponad 5 mln osób niepełnosprawnych. To właśnie
te osoby są szczególnie narażone na wykluczenie społeczne, przede
wszystkim z powodu trudności w dostępie do edukacji i rynku pracy.
Chcąc budować integracyjne społeczeństwo demokratyczne musimy
pamiętać, iż prawo osób niepełnosprawnych do pełnej integracji
społecznej oznacza również prowadzenie możliwie pełnego życia, we
współdziałaniu z innymi członkami społeczeństwa, zarówno
z osobami niepełnosprawnymi, jak i sprawnymi, co wyraża się w
nawiązywaniu kontaktów społecznych. Doskonałą okazją do
nawiązania takich kontaktów był coroczny Piknik Integracyjny
z okazji Dnia Mieszkańca, który odbył się w Domu Pomocy
Społecznej przy ul. Kochcickiej w Lublińcu.
- Organizując co roku takie spotkania mamy na celu wypromowanie
pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych, pokazanie, że ci ludzie mają
również swoje pasje i zainteresowania. Mamy nadzieję, że poprzez takie
spotkania zwiększy się wrażliwość społeczeństwa na potrzeby osób
niepełnosprawnych - mówiła Ewa Lasek Leszczyńska, dyrektor DPS
przy ul. Kochcickiej.
Ogromną rolę w integracji środowisk, w których przebywają
osoby niepełnosprawne, w ich rehabilitacji zawodowej i psychospołecznej odgrywają warsztaty terapii zajęciowej. Te istniejące przy
Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej działają już od 1994
roku. Na zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowana kadrę,
uczestnicy mogą doskonalić swoje umiejętności hafciarskie, tkackie,
lepić naczynia z gliny czy sprawdzić swoje talenty aktorskie.
- Uczestnikiem warsztatów może zostać każda osoba niepełnosprawna po
spełnieniu obowiązku szkolnego, posiadająca orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej. Zajęcia odbywają
się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Dla osób spoza
Lublińca oferujemy bezpłatny dojazd – tłumaczyła Anna Madziąg,
kierownik warsztatów terapii zajęciowej.
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Na lublinieckie WTZ-y uczęszcza aktualnie 50 osób z terenu
całego powiatu lublinieckiego. Oprócz zajęć w pracowniach
rękodzieła artystycznego, które korzystnie wpływają na proces
rehabilitacji ruchowej i psychospołecznej, uczestnicy przechodzą
również trening ekonomiczny polegający na kształtowaniu
umiejętności właściwego dysponowania swoimi pieniędzmi, tak by
być pełnoprawnymi członkami życia w społeczeństwie.
Aneta Konieczny

Zajęcia w Warsztatach Terapii Zajęciowej
działających przy Domu Pomocy Społecznej

Prace niepełnosprawnych artystów

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. (34) 351 10 70
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Powiatowy Lekarz Weterynarii
przypomina
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublińcu przypomina, że na właścicielu zwierząt gospodarskich, których
mięso ma być pozyskane na użytek własny, ciążą związane
z tym obowiązki.
Musi on zgłosić zamiar uboju zwierzęcia w gospodarstwie (za wyjątkiem drobiu i zajęczaków) Powiatowemu
Lekarzowi Weterynarii, co najmniej na 24 godziny przed
ubojem. Informacja powyższa powinna być przekazywana
w formie pisemnej. Za niespełnienie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny grozi
kara od 100 do 2000 zł.
Na właścicielu zwierząt gospodarskich ciąży
również obowiązek zgłaszania padnięć bydła w gospodarstwie. W przypadkach uchylania się od powyższego
obowiązku ustawodawca przewidział karę aresztu,
ograniczenia wolności lub grzywny.
Przypominamy również o obowiązkowym ochronnym szczepieniu psów przeciwko wściekliźnie. Posiadacze
psów są obowiązani doprowadzić psy do wyznaczonych
przez Powiatowego Lekarza Weterynarii punktów
szczepień w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa
3-go miesiąca życia, nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia
ostatniego szczepienia. Zaniechanie tego obowiązku
skutkuje karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 3.

O.K.K.
Psary, ul. Główna 96
zaprasza na kursy prawa jazdy kat:

A – motocykl,
B – pojazd samochodowy o dmc do 3,5 t.,
C – samochód ciężarowy,
C+E – s. ciężarowy + przyczepa,
B+E – przyczepa ciężka, również ciągnikowa
W zakresie kat. A i B uczymy na pojazdach takich jak w WORD Częstochowa.
Do kat. C posiadamy samochód Volvo za skrzynią biegów 4x2 MAN.
Zapisy:
Szkoła Podstawowa w Psarach ul. Główna 91: wtorek, czwartek w godz. 18:00 – 21:00
Dom Kultury w Woźnikach: środa, piątek w godz. 18:00 – 21:00 lub telefonicznie.
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