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„Każdy z nas ma na tyle dużą dłoń, że może z niej uczynić Betlejem.
Każdy z nas ma na tyle ciepłe serce, że może przyjąć nowo narodzoną miłość…”
Niech cudowna moc Wigilijnego Wieczoru przyniesie Państwu spokój i radość.
Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem
a Nowy Rok obdaruje Państwa pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia!
PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
Lidia Kucharczyk

STAROSTA LUBLINIECKI
Joachim Smyła

Pomagam, wtedy czuję, że życie ma smak! Szkolenia dla przedsiębiorców

W przeddzień Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, ustanowionego przez UNESCO w 1981 r., 4 grudnia br. w Miejskim
Domu Kultury w Lublińcu odbyła się I Gala Wolontariatu. Podczas Gali wicestarosta lubliniecki – Tadeusz Konina i wiceburmistrz Lublińca – Anna Jonczyk-Drzymała wręczyli wolontariuszom nagrody w formie statuetek

Przedsiębiorcy z terenu powiatu lublinieckiego uczestniczyli w bezpłatnych szkoleniach, które z inicjatywy Starosty Lublinieckiego organizowane będą do czerwca przyszłego roku
w Starostwie Powiatowym.
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Święty Mikołaj
w szpitalu

Bezpiecznie w drodze do szkoły

Oddział Pediatryczny Szpitala
Powiatowego w Lublińcu odwiedził Święty Mikołaj, a dokładniej Pani Mikołajowa ze
swoją pomocniczką.

W Kochcicach został ukończony remont ulicy Jawornickiej
na odcinku ok. 500 m, od skrzyżowania z ulicą Kochanowicką
do skrzyżowania z drogą krajową nr 46 – węzłem karo.

więcej na str. 2

więcej na str. 2

Pierwsza pomoc – Twoje prawo
i Twój obowiązek
Każdego dnia tysiące osób –
dzieci i dorosłych – ulega wypadkom tracąc zdrowie, a nawet życie. Wielu z nich mogłoby
przeżyć lub szybciej powrócić
do zdrowia, gdyby udzielono
im pierwszej pomocy przedmedycznej. Czy będąc świadkiem wypadku, potrafiłbyś pomóc jego ofiarom?

więcej na str. 6
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Nauka przez zabawę
Z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszego powiatu zakupiono zestaw edukacyjny – minimiasteczko ruchu drogowego,
dzięki któremu dzieci od najmłodszych lat będą mogły aktywnie uczestniczyć w zajęciach
przedstawiających ruch drogowy oraz uczyć się bezpiecznego
zachowania na drodze.

więcej na str. 3
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Bezpiecznie w drodze do szkoły
W Kochcicach został ukończony remont ulicy Jawornickiej na odcinku ok. 500 m,
od skrzyżowania z ulicą
Kochanowicką do skrzyżowania z drogą krajową
nr 46 – węzłem karo.

Zakres w ykonanych prac
obejmował m.in. roboty ziemne, frezowanie uszkodzonej nawierzchni bitumicznej i podbudowy drogi. W ramach remontu
wykonano nową nawierzchnię
drogi oraz pobocza z destruktu
bitumicznego. – Istotną sprawą
było również odtworzenie systemu
odwodnienia drogi. Ulica ta podczas ostatniej powodzi w 2012 r.
uległa znacznemu uszkodzeniu,
ponadto po oddaniu do użytkowania obwodnicy, droga ta stała się jednym z dwóch dojazdów
do Kochcic, co wiąże się ze znaczącym wzrostem ruchu kołowego

– mówił Marek Wręczycki, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa Rady Powiatu w Lublińcu.
Łączna wartość wykonanych
robót wyniosła ok. 340 tys. zł,
z czego ponad 200 tys. zł pochodziło ze środków z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
jakie zaistniały w latach 2010–
2012. Pozostała kwota pochodziła ze środków własnych powiatu. – W trakcie remontu wykonano dodatkowe prace mające
na celu poprawę bezpieczeństwa
pieszych korzystających z tej drogi, a na tym szczególnie mi zależało. Polegały one między innymi na zabudowaniu krawężników oraz utwardzeniu pobocza.
Sprawą priorytetową dla mnie było stworzenie takiego rozwiązania, które pozwoliłoby bezpiecznie dotrzeć dzieciom do szkoły.
Należy wspomnieć również, że ze

środków powiatu w poprzednich
latach został wykonany chodnik przy ul. Zamkowej w Kochcicach, co w istotny sposób poprawiło bezpieczeństwo poruszających się tą drogą pieszych, w tym
uczniów miejscowej szkoły. Odnosząc się do policyjnych statystyk zauważyć można, iż takie
przedsięwzięcia w istotny sposób
wpływają na poprawę bezpieczeństwa, szczególnie najmłodszych

Święty Mikołaj w szpitalu
Oddział Pediatryczny Szpitala Powiatowego w Lublińcu
odwiedził Święty Mikołaj,
a dokładniej Pani Mikołajowa ze swoją pomocniczką.

Każde dziecko otrzymało prezent, były wspólne zdjęcia, recytowanie wierszyków i śpiewanie kolęd. Po oddziale przybyszy
w czerwonych strojach, oprowadzała – w równie czerwonej
– mikołajkowej czapce – ordynator oddziału dr n. med. Ewa
Golemiec. Małych pacjentów
odwiedzili również pomocnicy

Świętego Mikołaja z Komendy
Powiatowej Policji w Lublińcu
wraz ze Sznupkiem.
– Chcemy stworzyć dzieciom
spędzającym w szpitalu świąteczne
dni – Mikołajki- chociaż namiastkę domowej atmosfery. To ważne zarówno dla nich, jak również
dla rodziców, którzy chcieliby spędzać te szczególne chwile w domowym zaciszu, ciesząc się zdrowiem
wszystkich członków rodziny. Dlatego, jeżeli tylko możemy dostarczyć naszym podopiecznym chwilę
uśmiechu, to czynimy to z wielką
przyjemnością. Panie Mikołajowe
wszyscy przyjęliśmy więc z wielką

radością – mówiła dr n. med. Ewa
Golemiec, ordynator Oddziału
Pediatrycznego Szpitala Powiatowego w Lublińcu.
(KA)

21 listopada zmarł nasz kolega redakcyjny – Gerard Burek. Był szlachetnym
człowiekiem o wielkim sercu, mocny duchem, zawsze gotów służyć innym, niezwykle
skromnym, umiejącym znaleźć właściwe i proste rozwiązania. Zawsze na jego
twarzy gościł uśmiech. Pan Gerard był zaangażowanym społecznikiem działającym
w różnych stowarzyszeniach i związkach, a jednocześnie dbającym o rodzinę. Ponad
60 lat był członkiem chóru przy kościele pw. św. St. Kostki w Lublińcu. W redakcji
„Ziemi Lublinieckiej” pracował społecznie prawie od początku istnienia gazety. Był
człowiekiem prawym, sprawiedliwym i prostolinijnym. Był wzorem śląskiej solidności.
Będzie nam go brakowało…
Koledzy i koleżanki z Redakcji
magazynu społeczno-kulturalnego
„Ziemia Lubliniecka”
Zapraszamy na stronę: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
do obejrzenia filmu – pożegnania autorstwa Marzeny Kozy
pt. „Przyjaciel Zapomnianej Historii”
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mieszkańców naszego powiatu.
Cieszy fakt, iż w ostatnich latach
nie odnotowano żadnego tragicznego w skutkach wypadku z udziałem dzieci. Uważam więc, że właśnie takie działania – wspólna
inicjatywa mieszkańców Kochcic
i radnych Rady Powiatu – przynoszą wymierne efekty w kreowania
bezpieczeństwa w naszym powiecie – mówił Marek Wręczycki.
Aneta Konieczny

REJESTRACJA
ELEKTRONICZNA

POWIATOWY
URZĄD PRACY
W LUBLIŃCU
INFORMUJE:
od dnia 27 maja 2013 r. możliwa jest
elektroniczna rejestracja osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl.
Więcej informacji na tablicy ogłoszeń
urzędu oraz na stronie internetowej www.
puplubliniec.samorzady.pl

Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Zarząd
Rejonowy w Lublińcu zaprasza na imprezy w 2014 r.:
• 14.01 – spotkanie świąteczno-noworoczne
• 24.04 – spotkanie wielkanocne
• 21.05 – Dzień Inwalidy
• 03.06 – wycieczka do Muzeum Chleba,
sztolni i Parku Śląskiego
• 11–23.06 – wczasy w Dziwnowie
• 08–10.07 – wycieczka do Krynicy, spływ
Dunajcem
• 30.07 – wycieczka do Starego Olesna
• 26–28.08 – wycieczka w Bieszczady
• 07–19.09 – wczasy do Chorwacji
• 11.10 – Msza św. w kościele św. Mikołaja
• 15.10 – Dzień Seniora
Przewodniczący
Zarządu Oddziału Rejonowego
P.Z.E.RiI z siedzibą w Lublińcu
Witold Mietelski

Nauka przez zabawę
Z myślą o najmłodszych
mieszkańcach naszego
powiatu zakupiono zestaw
edukacyjny – minimiasteczko ruchu drogowego,
dzięki któremu dzieci od najmłodszych lat będą mogły
aktywnie uczestniczyć
w zajęciach przedstawiających ruch drogowy oraz
uczyć się bezpiecznego
zachowania na drodze.

Miasteczko składa się z makiet imitujących pojazdy, sygnalizatorów świetlnych, znaków drogowych oraz gumowych mat imitujących jezdnię.
W komplecie znajdują się również elementy umundurowania
policjanta.
– W Polsce wszystkie
dzieci od 7.
roku ż ycia,
mają ustawow y obowiązek uczęszczania do szkoły.

Zgodnie z Prawem o ruchu drogowym, od tego też wieku, stają
się pełnoprawnymi uczestnikami
ruchu drogowego. Mogą samodzielnie korzystać z dróg w charakterze pieszych. Droga dzieci
do szkoły staje się ważnym problemem komunikacyjnym i edukacyjnym. Poznanie zasad bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym wymaga przyswojenia przez
dziecko pewnych definicji, rozumienia znaczenia znaków i sygnałów drogowych, a przede wszystkim nabycia umiejętności i nawyków prawidłowego i bezpiecznego
poruszania się po drogach. Musimy nauczyć dzieci właściwych
zachowań, a zwłaszcza podejmowania decyzji, w zależności od zaobserwowanej sytuacji na drodze. Konieczne jest rozwijanie ich
zdolności poznawczych, uwagi,
spostrzegawczości oraz orientacji przestrzennej. Wyrażam przekonanie, że przekazane Komendzie Powiatowej Policji w Lublińcu
„Minimiasteczko Ruchu Drogowego” umożliwi lublinieckim policjantom ruchu drogowego oraz

zespołowi nieletnich utrwalenie
takich zachowań, które uczynią
bezpieczną drogę do szkoły. Według mojej oceny, zajęcia z wykorzystaniem miasteczka ruchu drogowego dostarczą wielu bogatych
wrażeń i spostrzeżeń, będących
podstawą do myślenia, wyciągnięcia wniosków oraz właściwego zachowania dzieci i młodzieży
na drodze. Zakupienie miasteczka
przez władze powiatu lublinieckiego wskazuje na wagę problemu,
jakim jest bezpieczeństwo dzieci,
a my policjanci zrobimy wszystko,
aby im to bezpieczeństwo zapewnić. Chcę serdecznie podziękować
za zakupienie tego miasteczka
i przekazanie go na stan Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu. Od najmłodszych lat wpajamy zasady i przepisy wychodząc
z założenia, że „czym skorupka
za młodu nasiąknie, tym na starość trąci” – starajmy się wszyscy wychowywać odpowiedzialnych uczestników ruchu drogowego – mówił mł.insp. Rafał Kuter,
Komendant Powiatowy Policji
w Lublińcu.

– Z roku na rok
staramy się poprawiać infrastrukturę związaną z bezpieczeństwem pieszych, a co za tym
idzie, również dzieci. Od kilku lat
nie odnotowaliśmy na terenie powiatu żadnych tragicznych w skutkach zdarzeń z udziałem pieszych –
najmłodszych użytkowników dróg.
Nasze działania nie ograniczają
się tylko do tworzenia bezpiecznych rozwiązań na drogach, dbamy
również o odpowiednią edukację,
z cyklem spotkań z przedszkolakami i uczniami szkół podstawowych ruszamy już od nowego roku. Jestem przekonany, że nasze
dwutorowe działanie, tzn. budowa odpowiedniej infrastruktury
w połączeniu z akcją edukacyjną, przyniosą w przyszłości oczekiwane rezultaty i zapewnią spokój rodziców o ich pociechy w drodze do szkoły – wyjaśniał Marek
Wręczycki, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa Rady Po(KA)
wiatu w Lublińcu.

Szkolenia dla przedsiębiorców
Przedsiębiorcy z terenu
powiatu lublinieckiego
uczestniczyli w bezpłatnych
szkoleniach, które z inicjatywy Starosty Lublinieckiego organizowane będą
do czerwca przyszłego roku
w Starostwie Powiatowym.

Jak zrobić dobre wrażenie
na partnerze biznesowym, jak
rozpoznać manipulacje partnera, jak język ciała zdradza kłamstwo i jak przekonać do swoich
racji podczas rozmów biznesowych. Odpowiedzi na te ważne pytania mieli okazję poznać
uczestnicy szkolenia Efektywna komunikacja w biznesie, które odbyło się 22 listopada br.
w Starostwie Powiatowym w Lublińcu. Spotkanie o charakterze warsztatowym poprowadziła Ilona Duda, certyfikowany trener rozwoju osobistego
i trener grupowy.
„Warsztat profesjonalnego handlowca – proces sprzedaży w praktyce” to drugie szkolenie, które odbyło się 26 listopada br.

w ramach projektu wspomagającego rozwój przedsiębiorczości województwa śląskiego. Tym
razem trenerka podpowiadała, jak zwiększyć efektywność
sprzedaży poprzez profesjonalne zachowanie w trakcie spotkań z klientem, jak budować
relacje poprzez dopasowanie
się do klienta, jaki jest wpływ
technik prezentacji produktu
lub usługi na skuteczność sprzedaży. Pokazany został uniwersalizm technik sprzedażowych
bez względu na branżę. Uczestnikami szkolenia byli przedsiębiorcy i pracownicy firm, osoby, które nawiązują bezpośredni kontakt z klientami i zależy
im na profesjonalnych zachowaniach w budowaniu długotrwałych relacji z klientami i partnerami biznesowymi.
Realizacja tych szkoleń jest
możliwa dzięki współpracy Starostwa Powiatowego ze Śląskim
Centrum Szkoleniowym Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. w Katowicach.
– To nie koniec szkoleń dla
pr z ed siębiorców z na sz ego
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powiatu i okolicy, w nowym roku są przygotowane kolejne, np.
Język perswazji w sprzedaży, Typologia klientów – czyli kim jest
klient, Warsztat profesjonalnego
handlowca II. To tylko wybrane
propozycje. Dobra komunikacja
to podstawa – mówi Ilona Duda
– warunkuje efektywny kontakt
nie tylko z klientami, przekłada
się również na jakość kontaktów
z pracownikami firmy.
Śląskie Centrum Szkoleniowe
GARR S.A. opracowało szkolenia, seminaria i spotkania informacyjne dla przedsiębiorców, kadry kierowniczej i pracowników firm z województwa

śląskiego. Celem projektu jest
wsparcie rozwoju poprzez doskonalenie kwalifikacji kadr,
głównie małych i średnich firm.
Szkolenia zostały przygotowane
na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i są dofinansowane ze środków pochodzących z funduszu pożyczkowego
Phare PL9903.01 Inicjatywa II.
O terminach następnych szkoleń przedsiębiorcy będą informowani na bieżąco.
Aneta Konieczny
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Pomagam, wtedy czuję,
że życie ma smak!

Wicestarosta lubliniecki wręczył nagrodzonym wolontariuszom nagrody w formie statuetek

W przeddzień Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, ustanowionego
przez UNESCO w 1981 r.,
4 grudnia br. w Miejskim
Domu Kultury w Lublińcu
odbyła się I Gala Wolontariatu. Podczas Gali
wicestarosta lubliniecki
– Tadeusz Konina i wiceburmistrz Lublińca – Anna
Jonczyk-Drzymała wręczyli
wolontariuszom nagrody w formie statuetek.

– Chciałyśmy w ten sposób podziękować tym wolontariuszom,
którzy na co dzień współpracują z organizacjami, instytucjami i osobami prywatnymi oraz
wypromować działania wolontarystyczne w szerszym aspekcie. Naszym pomysłem podzieliłyśmy się z władzami powiatowymi, miejskimi, instytucjami,
w których działają wolontariusze i tak powstał projekt pt. I Gala Wolontariatu – mówiły pomysłodawczynie tej inicjatywy: Jolanta Figlak – dyrektor
Zakładu Karnego w Lublińcu
i Wiesława Dudek – dyrektor
Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu.
W organizację Gali włączyły
się również: Zespół Szkół nr 1
im. A. Mickiewicza, Terenowy
Komitet Ochrony Praw Dziecka
i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
Program Gali uświetnił występ grupy teatralnej osadzonych kobiet z Zakładu Karnego
w Lublińcu ze spektaklem pt.
„Szkoła miłości”, który powstał
na motywach powieści Erica
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Emmanuela Schmitta „Oscar
i pani Róża”. W rolę głównej
bohaterki wcieliła się uczennica Gimnazjum nr 2 w Lublińcu – Magdalena Banasik , role
towarzyszące zagrały osadzone kobiety.

i intelektualnie. Wolontariuszki wychodzą z dziećmi na spacery, karmią je, pielęgnują, biorą udział w zajęciach rehabilitacyjnych.
– Po kilku miesiącach pracy
pierwsza grupa wolontariuszek

Spektakl pt. „Szkoła miłości”

Działania wolontarystyczne w naszym regionie zostały
zauważone i opisywane szeroko w ogólnopolskich mediach.
Strzałem w dziesiątkę okazał
się niekonwencjonalny pomysł
dyrektora DPS „Zameczek”, polegający na zatrudnieniu grupy
osadzonych kobiet z Zakładu
Karnego w Lublińcu jako wolontariuszek. Program „Bona” realizowany jest od 1998 r. i polega na sprawowaniu opieki przez
osadzone kobiety nad dziećmi z porażeniem mózgowym,
niepełnosprawnymi fizycznie

zaczęła odnosić swoje pierwsze sukcesy. Niepełnosprawni
podopieczni zaczęli otwierać się
na świat, reagować na obecność
wolontariuszek, uśmiechać się,
jeść łyżeczką, poczuli miłość drugiego człowieka – mówiła Wiesława Dudek, dyrektor DPS „Zameczek”.
– Program ten działa z niezwykle dobrym skutkiem dla wszystkich jego uczestników. Dla skazanych kobiet jest to spełnienie marzeń o domu, pracy, o normalnym
życiu. Ich praca z dziećmi, przebywanie w grupie pracowniczej,

„Szczęście człowieka na ziemi
zaczyna się dlań wtedy,
gdy zapominając o sobie
zacznie żyć dla bliźnich”

(Mikołaj Gogol)
pełnienie różnych ról społecznych wpływa na aktywne, twórcze i konstruktywne radzenie sobie z problemami życia codziennego. Wolontariuszki czują się
potrzebne, ponieważ doświadczają, że mogą pomóc drugiemu człowiekowi. To doskonała
forma resocjalizacji prowadzona w środowisku otwartym, pomagająca zadośćuczynić społeczeństwu za wyrządzone krzywdy,
jak również przygotować do życia po opuszczeniu zakładu karnego. To swoiste oczyszczenie się
i rehabilitacja – wyjaśniała Jolanta Figlak, dyrektor Zakładu
Karnego w Lublińcu.
Pozytywne doświadczenia
i możliwość sprawdzenia się
w roli tego, kto więcej daje, niż
bierze, stwarza poczucie pełnowartościowości. Wolontariuszki nie otrzymują za swoją pracę żadnych specjalnych
przywilejów. Program kończą
zazwyczaj w momencie opuszczenia zakładu karnego, otrzymują wtedy świadectwo pracy i opinię.
Bazując na pozytywnych rezultatach programu „Bona”,
dzięki akceptacji Starosty Lublinieckiego, powstały dwa kolejne programy pracy wolontarystycznej osadzonych kobiet:
„Schola Vitae”, w ramach którego wolontariuszki z zakładu karnego sprawują opiekę
nad pensjonariuszami Domu
Pomocy Społecznej przy ul.
Kochcickiej w Lublińcu i program „Miłosierna Samarytanka”, dzięki któremu osadzone kobiety opiekują się osobami starszymi przebywającymi
w „Domu Kombatanta”. W sumie, na przestrzeni lat, w programach tych uczestniczyły
324 kobiety.

Osadzone kobiety opiekują się
również osobami starszymi

Osadzone z Zakładu Karnego w Lublińcu opiekują się
niepełnosprawnymi dziećmi z DPS „Zameczek”
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Wybiegał I miejsce!

Waldemar Ploska – były wójt gminy Ciasna, kończący w tym
roku 71 lat, reprezentował powiat lubliniecki na odbywającym się w Żywcu Jesiennym Festiwalu Biegowym, podczas
którego zorganizowane zostały Mistrzostwa Polski Starostów, Prezydentów, Burmistrzów Miast i Wójtów Gmin.
Osadzeni w Zakładzie Karnym w Herbach realizują wolontariat
w DPS w Blachowni

Statuetkę z rąk wicestarosty Tadeusza Koniny otrzymali
również wolontariusze z Zakładu Karnego w Herbach realizujący wolontariat w Domu Pomocy Społecznej w Blachowni.
Wolontariat lublinieck i
to jednak nie tylko osoby osadzone w zakładach karnych,
niepełnosprawne dzieci i pensjonariusze domów pomocy
społecznej.

Działania wolontarystyczne
w szkołach

Działania wolontarystyczne prowadzone są w szkołach
średnich i gimnazjalnych,
pomagają również uczniowie
szkół podstawowych. Organizują akcje zbioru zabawek,
książek, przyborów szkolnych,
które przekazywane są najbardziej potrzebującym. Dzieci biorą udział w akcjach charytatywnych, np. „Góra Grosza”, w Wielkiej Orkiestrze
Świątecznej Pomocy, aktywnie realizują projekt „Poczytaj mi Przyjacielu”.
Podczas Gali nagrodzono
również osoby indywidualne,
które z wolontariatu uczyniły świadomy styl życia. Dzięki

takiemu właśnie pomysłowi
na życie rozwijają swoje pasje
i umiejętności, nawiązują kontakty i jak sami mówią – „czują wtedy, że życie ma smak”.
Jury doceniło działalność,
m.in. Marii Trocińskiej, emerytowanej nauczycielki, wieloletniej działaczki w Komitecie
Praw Dziecka oraz założycielki
Szkolnego Klubu Wolontariusza, Zygmunta Sowy poświęcającego swój czas na prowadzenie w szkołach spotkań związanych z propagowaniem życia
w trzeźwości oraz Szymona
Mędrka prowadzącego zajęcia
sportowe i treningi piłkarskie
dla wychowanków placówek
opiekuńczo-wychowawczych.
Statuetkę otrzymał również
Filip Hepner ze Stowarzyszenia Niniwa, m.in. za pomoc
w organizacji Festiwalu Życia
w Kodniu oraz międzynarodowych wypraw rowerowych, Beata Breguła i Grażyna Bubała ze
Stowarzyszenia OTOZ Animals
za działania na rzecz bezdomnych zwierząt oraz Roman Szafraniec doceniony za aktywizację społeczną osób starszych.
Wicestarosta Lubliniecki
wręczył wyróżnienie uczennicy Zespołu Szkół nr 1 im. A.
Mickiewicza w Lublińcu – Aleksandrze Gracon – zwyciężczyni
ogłoszonego konkursu na logo I Gali Wolontariatu. Wyróżnienie indywidualne burmistrza przyznano Henrykowi Maniurze za propagowanie
od wielu lat działalności sportowej wśród dzieci i młodzieży.
Gala wolontariat u była
więc symbolicznym „dziękuję” za działalność tych ludzi,
którzy tak na prawdę za swoją pracę niczego nie oczekują.
Należy mieć nadzieję, że Gala będzie również zaproszeniem dla innych osób poszukujących swojej drogi, czegoś,
co mogłoby nadać sens działaniu. Wolontariat z pewnością
może nadać taki sens, bo czy
jest większa radość niż dawanie szczęścia innym?

Pokonując dystans 5 km, były
wójt zajął I miejsce w swojej kategorii wiekowej. – Sport zawsze
towarzyszył mi w życiu. Biegam
od czasów, kiedy byłem uczniem
technikum rolniczego, grałem też
w piłkę nożną. Dużym sukcesem
było dla mnie zdobycie mistrzostwa w biegu na 1500 m w Spartakiadzie Lublinieckiej w 1962 r.
czy III miejsca w Sportowej Spartakiadzie Tysiąclecia w Ustroniu,
również w biegu na 1500 m – mówił Waldemar Ploska.

Życzymy więc, aby duch sportu towarzyszył byłemu wójtowi
jeszcze przez wiele lat!
(red.)

Uwaga nadwaga!
W ramach II edycji ogólnopolskiej kampanii „Uwaga
nadwaga!”, której ambasadorką została znana aktorka
teatralna i telewizyjna Katarzyna Bujakiewicz, odbyło
się, zorganizowane przez Aleksandrę Binek, spotkanie
uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu z ekspertem w reedukacji żywieniowej Katarzyną Kowalczyk
z Centrum Dietetycznego Naturhouse z Tarnowskich Gór.
Prelekcja przeprowadzona
przez dietetyka miała na celu
przekonać młodzież do zmiany nawyków żywieniowych
na zdrowsze i pokazać, jaki
wpływ na nasze samopoczucie
ma odpowiednia dieta. Młodzież
miała okazję skorzystać z bezpłatnych konsultacji specjalisty
ds. żywienia, między innymi
wykonać pomiary antropometryczne, sprawdzić zawartość
tkanki tłuszczowej, czy wody
metabolicznej w organizmie.
(red.)

Aneta Konieczny
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Nauczyciele Zespołu Szkół
Zawodowych zasłużeni
dla rzemiosła
Powiatowy Cech Rzemiosł
i Przedsiębiorczości w Lublińcu uhonorował srebrnym
medalem im. Jana Kilińskiego dyrektor Zespołu Szkół
Zawodowych w Lublińcu
Jolantę Kardas oraz nauczycieli tej szkoły: Halinę Hońcę, Pawła Mzyka, Renatę
Pruską i Jolantę Skubalę.

Medale wręczył Straszy Cechu – Józef Jasica w asyście kierownika Biura Cechu – Eugeniusza Pradeli podczas posiedzenia
rady pedagogiczej szkoły. Medal przyznawany jest za szczególne zasługi dla rozwoju rzemiosła polskiego oraz budowanie dobrych relacji i otwartość
na problemy środowiska rzemieślniczego.

Mił ym akcentem uroczystości były
słowa uznania,
jakie skierował
Starszy Cechu
Józef Jasica pod
adresem dyrektor Jolanty Kardas oraz wszystkich nauczycieli. Podziękował za bardzo
trudną i odpowiedzialną pracę, jaką jest szkolenie zawodowe młodych ludzi. Z dużym
szacunkiem wyrażał się o zadaniach, jakie stoją zwłaszcza
przed nauczycielami przedmiotów zawodowych, gdyż to właśnie przygotowanie zawodowe uczniów stanowi integralny element edukacji w Polsce.
Dzięki zaangażowaniu nauczycieli, ich współpracy z pracodawcami, zakłady rzemieślnicze oraz szkoła są dla uczniów

„Nowoczesny nie jest ten
kto się odcina od tradycji i przeszłości
ale ten, kto na niej buduje.”

skarbnicą wiedzy, ostoją tradycji, jak również miejscem, które przygotowuje ich do lepszego startu w dorosłe życie.
Dzięki dobrej współpracy z Cechem w szkole zostały po raz pierwszy przeprowadzone egzaminy czeladnicze
w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz, fryzjer, blacharz
samochodowy, lakiernik i stolarz. Młodzież nie musiała dojeżdżać do Częstochowy, a fakt
że egzamin odbywał się w szkole macierzystej minimalizował stres. – Dołożymy wszelkich

starań, aby szkoła zawodowa była szkołą pozytywnego wyboru –
zapewniała dyrektor ZSZ Jolanta Kardas.
Zespól Szkół Zawodowych
przeszedł w ciągu minionego roku wielką metamorfozę.
Zmieniło się zwłaszcza oblicze
szkoły. Dzięki nowej elewacji,
przeszklonym ścianom budynek nabrał przyjaznego wyglądu. Zagospodarowano na nowo
teren przed szkołą, położono
kostkę brukową, zmodernizowano ogrodzenie. Młodzież uczy
się w nowoczesnych klasopracowniach, wyposażonych w interaktywne tablice i projektory.
W obliczu tak wielu zmian jedno
nie zmieniło się na pewno, podejście nauczycieli do uczniów.
W dalszym ciągu podstawowym
celem jest wszechstronny rozwój ucznia, odpowiadający potrzebom szybko zmieniającej
się rzeczywistości.
(red.)

Pierwsza pomoc – Twoje prawo
i Twój obowiązek
Każdego dnia tysiące
osób – dzieci i dorosłych –
ulega wypadkom tracąc
zdrowie, a nawet życie.
Wielu z nich mogłoby przeżyć lub szybciej powrócić
do zdrowia, gdyby udzielono im pierwszej pomocy
przedmedycznej. Czy będąc
świadkiem wypadku, potrafiłbyś pomóc jego ofiarom?

Większość z nas, mimo szczerych chęci, nie byłoby w stanie tego zrobić. Paraliżuje nas
strach i brak wiedzy na ten temat. Właśnie po to, żeby podnieść poziom wiedzy zakresu
pierwszej pomocy przedmedycznej i reagowania w sytuacjach
zagrożenia życia lub zdrowia,
powstał projekt „Młody ratownik”. Realizują go uczniowie Liceum im. Adama Mickiewicza
w Lublińcu. Koordynatorem
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działań i pomysłodawcą projektu jest Ewa Kania, w ramach
wolontariatu działają: Ania Ledwoń, Paulina Wojtulek, Gosia
Milka, Natalia Kaczmarczyk,
Ola Dudek, Kamila Szwedzicka oraz Wiktoria Ploska. Projekt realizowany jest w ramach
projektu Korba organizowanego przez Fundację Rozwoju Społecznego DEMOS, przeznaczony dla osób w wieku 13–19 lat,
które pragną aktywnie uczestniczyć w kulturalnym i społecznym życiu regionu.
– Z naszą akcją byliśmy m.in.
w Przedszkolu nr 8 i Przedszkolu
Integracyjnym w Lublińcu, w szkołach podstawowych nr 1 i 3 oraz
w lublinieckich gimnazjach. Uczyliśmy dzieci pierwszej pomocy
przedmedycznej poprzez zabawę, zorganizowaliśmy teatrzyki,
opatrywaliśmy misia, ćwiczyliśmy rozmowę telefoniczną z numerem alarmowym. Projekt, który
realizujemy i robimy to z wielkim

zaangażowaniem, jest dla nas nie
tylko przygodą, jest przede wszystkim wyzwaniem. Wierzymy, że nasze działania przyniosą efekt. Zawsze pamiętamy o tym, że właściwie udzielona pomoc w pierwszych
trzech minutach od zatrzymania
krążenia zwiększa szanse człowieka na przeżycie trzykrotnie –
mówiła Ewa Kania, koordynator projektu.
Wszyscy mamy ustawowy
obowiązek udzielania pierwszej pomocy, stąd każdy z nas
powinien zdobyć przynajmniej
podstawy wiedzy na ten temat. Wszelkie instytucjonalne
działania związane z poprawą
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systemu ratownictwa medycznego byłyby niewiele warte bez
przygotowania potencjalnych
świadków nagłego zdarzenia
lub wypadku do właściwego reagowania i udzielenia pomocy przed przybyciem karetki.
Z mediów wiemy, że już nawet
kilkuletnie dzieci mogą pozytywnie wpłynąć na bieg wydarzeń w obliczu zagrożenia życia, dlatego tak istotną sprawą
jest edukacja od najmłodszych
lat, tak, by w momencie, gdy
będziemy świadkiem wypadku, móc uratować największą
wartość – życie.
Aneta Konieczny
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Nowości w „Mickiewiczu”
Klasy akademickie, liderzy
zdolności oraz kilkanaście
programów autorskich
to tylko niektóre zmiany,
jakie zastali we wrześniu
uczniowie lublinieckiego
Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Lublińcu.
Czas na zmiany

Oferta edukacyjna, przedstawiona wiosną gimnazjalistom,
przyniosła oczekiwane rezultaty.
W wyniku naboru do klas pierwszych, społeczność uczniowska
powiększyła się o siedem nowych
oddziałów, które będą realizowały program w klasach, cieszących się od wielu lat niezwykłą popularnością oraz klasach,
w których prowadzone są innowacje pedagogiczne.
W dalszym ciągu kontynuujemy programy napisane dla
klas mundurowych, w ramach
których uczniowie wybierający
ten profil, realizują poza podstawą programową kształcenia
ogólnego, zajęcia specjalistyczne prowadzone przez przedstawicieli służb mundurowych, takie jak: warsztaty z samoobrony, strzelectwo czy elementy
musztry. W chwili obecnej szkoła ma podpisane porozumienia
z Jednostką Wojskową Komandosów w Lublińcu, Komendą Powiatową Policji w Lublińcu, Fundacją Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Specjalnych
„Szturman”, Śląską Grupą Międzynarodowego Stowarzyszenia
Policji IPA, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej
w Lublińcu, Izbą Celną w Katowicach, Placówką Straży Granicznej
w Pyrzowicach, Wojskową Komendą Uzupełnień oraz Służbą
Więzienną w Kulach. W realizacji
innowacji pedagogicznej wspiera
nas również Akademia Obrony
Narodowej w Warszawie, organizując na swoim terenie czterodniowe biwaki, w których biorą
udział uczniowie klas drugich.
W klasach biologicznych realizujemy natomiast projekt Eduscience, który ma na celu zwiększenie zainteresowania studiami
o tematyce przyrodniczej i techniczno – informatycznej. Wiedza, z takich przedmiotów jak:
chemia, fizyka, matematyka,
geografia jest przekazywana

w dostępny i atrakcyjny sposób za pomocą specjalnej platformy e-learningowej, na której umieszczane są lekcje z tych
dyscyplin. W październiku nasza
szkoła, przy współpracy z Instytutem Geofizyki PAN, zorganizowała piknik naukowy, w trakcie którego odbyły się warsztaty edukacyjne dla młodzieży
uczestniczącej w projekcie – zarówno z naszego liceum – jak
i szkół partnerskich. Wszyscy
uczniowie mieli także możliwość wzięcia udziału w pokazach doświadczeń chemicznych
i fizycznych.
Nowością są natomiast klasy
akademickie. Uczniowie do nich
uczęszczający otrzymali indeksy
Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
w Poznaniu, w których będą wpisywane zaliczenia z przedmiotów akademickich, takich jak:
wiedza o państwie i prawie, kultura języka z retoryką czy geografia z demografią, które pozwolą im na zaliczenie I semestru na uczelni. Uczniowie będą
mieli także możliwość wzięcia
udziału w zajęciach realizowanych w siedzibie uczelni.

Stawiamy na rozwój
zainteresowań

Wybór studiów jest jednym
z najważniejszych dla naszej
młodzieży, dlatego wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom związanym z najbliższą
przyszłością oraz zainteresowaniami, nauczyciele napisali kilkanaście programów autorskich dla zajęć wybranych
przez uczniów klas drugich.
Nowa podstawa programowa,
realizowana w klasach pierwszych i drugich, daje uczniom
możliwość wyboru przedmiotów uzupełniających. Poza tymi, wynikającymi z podstawy,
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stworzyliśmy naszej młodzieży
szansę na udział w nowatorskich
zajęciach, które sami wybrali.
Obecnie prowadzone są w szkole m.in. zajęcia teatralno – artystyczne, zajęcia muzyczne,
zajęcia z: rysunku architektonicznego, kultury języka z retoryką, fizyki w medycynie, łaciny
w medycynie, języków specjalistycznych oraz dziennikarstwa.

Szansa dla uzdolnionych

W ubiegłym roku powołany
został zespół liderów zdolności, który opracował wytyczne,
obowiązujące w pracy z uczniem
zdolnym. Podstawowym celem
programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez rozszerzanie ich wiedzy, między innymi przygotowując do olimpiad
przedmiotowych i konkursów.
Od tego roku uczniowie zdolni skorzystają z szeregu przywilejów i zajęć, które pomogą im w rozwoju osobistego
potencjału.

W środku Europy

Wymiany międzynarodowe,
prowadzone przez szkołę już
od wielu lat, pozwoliły naszej
młodzieży na poznanie rówieśników i kultury krajów europejskich oraz dały szansę na praktyczne zastosowanie umiejętności językowych. W dalszym
ciągu realizujemy projekt Comenius, w ramach którego nasi
uczniowie odwiedzili takie kraje, jak: Wielka Brytania, Norwegia, Niemcy, Włochy, Turcja czy
Hiszpania. W maju będziemy gościć u siebie obecnych partnerów projektu, czyli nauczycieli i uczniów z Francji, Hiszpanii, Włoch i Turcji. Od wielu lat
współpracujemy także z naszymi
niemieckimi szkołami partnerskimi w Lörrach i Bad Nauheim.

We wrześniu, dzięki finansowaniu wymiany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży
„JUGENDWERK”, nasi uczniowie uczestniczyli w warsztatach
teatralnych w Lörrach, których
uwieńczeniem było wystawienie
sztuki, przygotowanej pod nadzorem wybitnych instruktorów.

Oddani tradycji

Pomimo wprowadzonych
zmian nie zapominamy o tradycji, która stanowi o istocie
i charakterze tej szkoły. Najważniejszym świętem są dla nas
dni patrona, które obchodzimy
w grudniu. Młodzież przygotowuje się do nich poprzez przedstawienie utworów naszego narodowego wieszcza w różnych
konwencjach artystycznych.
Pamiętamy także o tradycjach
i świętach narodowych, upamiętniając historyczne wydarzenia uroczystymi akademiami. Zespół Szkół nr 1 jest więc
obecnie placówką, w której nowoczesność przeplata się z tradycją. Każdy uczeń ma możliwość uczestniczenia w kulturze,
zdobywania wiedzy na najwyższym poziomie oraz rozwijania
swoich zainteresowań.
Jadwiga Stroniewska
Dyrektor Zespołu Szkół
im. A. Mickiewicza w Lublińcu
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Dobry Lot!

„Dobry Lot!” Tak tradycyjne pozdrawiają się hodowcy gołębi pocztowych. Na samym wstępie popełniam błąd i nazywam hodowców „gołębiarzami”. Okazuje się, że „gołębiarz”
w słowniku gwarowym to złodziej kradnący ubrania suszone na dachach i strychach. Trzeci odcinek analogowych
zakątków cyfrowej rzeczywistości, to historia o dalekich
podróżach, współzawodnictwie, przywiązaniu i pasji.
Moje pierwsze spotkanie
z hodowcami lublinieckiego
oddziału ma miejsce sobotniego poranka. W powietrzu
czuć atmosferę współzawodnictwa. Gołębie przygotowywane są do odbycia dalekiej podróży, jednorazowo zdarza im
się pokonać odległość 750 km.
Każdy z gołębi jest obrączkowany – to dzięki obrączkom,
lotowej i rodowej, będzie wiadomo, jaki wynik udało mu się
osiągnąć i do jakiej należy hodowli. Równie istotny jest tutaj zegar Benzing – urządzenie
umożliwiające rejestrację odbicia, a więc powrotu ptaków

i konstantowanie ich przylotów.
Hodowcy organizują loty według określonych zasad, zawsze tych samych, a wszystkie szczegóły dotyczące konkretnego lotu są skrupulatnie
notowane: godzina wypuszczenia ptaków, ilość członków
i wysłanych gołębi, prędkości
i czas przybycia najszybszego
i najwolniejszego zawodnika,
istotne okazują się także warunki atmosferyczne. Kiedy gołębie opuszczają swoich właścicieli pozostaje już tylko oczekiwać ich powrotu…
Czasami oczekiwanie wydłuża się aż nadto. Niejednokrotnie

zdarza się, że gołębie nie wracają już do domu. Padają ofiarami ptaków drapieżnych, ulegają wypadkom, kiedy lądują,
chcąc sprawdzić orientację. Taki obrót sprawy to dla hodowcy dramat. Ostatecznie hodowla i udział w lotach to nie tylko
rodzaj sportu i hobby, ale realne
przywiązanie do żyjącego stworzenia. Gołębie żyją około 15 lat,
a hodowcy obserwują ich rozwój od etapu wysiadywania jaj.
Niektórzy uważają, że po oczach
można poznać, który gołąb będzie w stanie osiągać najlepsze
rezultaty. Jak dzieje się to dokładnie pozostaje tajemnicą
hodowców.
Lubliniecki oddział Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych posiada blisko

stuletnią tradycję, jego początek datuje się na 1924 rok. Od tego czasu główna idea i zasady
lotów pozostają niezmienione.
Tekst: Dominika Wilk
Zdjęcia: Daniel Dmitriew

Lubliniecki oddział Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych pragnie gorąco
podziękować wszystkim tym,
którzy otaczają opieką zranione
gołębie oraz udzielają im niezbędnej pomocy.

Dominika Wilk, filolog z wykształcenia, projektantka drewnianej galanterii z zamiłowania. Miłośniczka dobrej książki i filmu. Prowadzi kreatywnego bloga poświęconego wzornictwu, realizuje w tym zakresie autorskie projekty – www.littlewood.pl.
Daniel Dmitriew, rocznik 84. Od urodzenia związany z Lublińcem. Autor reportaży o tematyce lokalnej oraz społecznej. Obecnie realizuje cykl „Analogowi ludzie w cyfrowym świecie” będący zapisem procesu wkraczania technologii do życia codziennego
w konfrontacji z tradycją. Więcej fotografii znajduje się na www.danieldmitriew.com

Zapraszamy do lektury!
W Starostwie Powiatowym w Lublińcu oraz w urzędach gmin powiatu lublinieckiego dostępne jest
najnowsze wydanie magazynu społeczno-kulturalnego „Ziemia Lubliniecka”. W numerze m.in.:
„Początki spółdzielczości na ziemi lublinieckiej”,
„Jak Ballestrem do Kochcic trafił”, „Historia budowy kościoła pw. bł. Jana Pawła II w Dyrdach”, wywiad z Pawłem Prandziochem, sylwetka Henryka
Maasa, czy stały cykl: „Lubliniec wczoraj i dziś”.
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