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Wspólnie przeciw przemocy
– debata społeczna
Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu
oraz Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Lublińcu zorganizowali konferencję z elementami debaty społecznej pn. „Wspólnie przeciw
przemocy”. Przedsięwzięcie
przygotowane zostało na bazie doświadczeń obu instytucji w celu usystematyzowania wiedzy służb działających na rzecz przeciwdziałania
przemocy.

Oddział przyjazny dzieciom i rodzicom
Rodzice dzieci przebywających
na lublinieckim Oddziale Pediatrycznym będą mogli odpocząć w komfortowych warunkach. Dzięki staraniom dyrektora placówki – Barbary Szubert
i ordynatora Oddziału Pediatrycznego dr n. med. Ewy Golemiec, zakupiono 10 foteli rozkładanych typu „amerykanka”
za kwotę 7900 zł.

więcej na str. 6-7
Komendant Powiatowy Policji
w Lublińcu podinsp. Rafał Kuter

więcej na str. 2

Święto rodzin zastępczych
Dziękuję Państwu za rodzicielską
miłość, za dar serca okazywany dzieciom. Jestem dumny z tego, iż na terenie naszego powiatu jest tak dużo rodzin, które podjęły się tej misji.
Tymi słowami starosta Joachim
Smyła przywitał rodziny zastępcze na uroczystości z okazji Dnia
Rodzicielstwa Zastępczego, która
odbyła się na terenie zakonu o.o.
Oblatów w Lublińcu.

więcej na str. 15

Wielki sukces
gimnazjalistów z Kochanowic
W siedzibie Zespołu Pieśni
i Tańca Śląsk, odbył się finał
Wojewódzkiego Konkursu Edukacja Regionalna w Szkole, zorganizowanego pod patronatem
Wojewody Śląskiego i Śląskiego Kuratora Oświaty.
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Atrakcje intelektualne dla Seniorów
W minionym miesiącu zakończyła się druga odsłona bezpłatnego
kursu języka angielskiego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”. Zajęcia zainicjowane i prowadzone
były przez Anitę oraz Mikołaja Naczyńskich.

więcej na str. 2

Zacznij działać z Zespołem
Szkół Zawodowych w Lublińcu…

„Cokolwiek zamierzasz zrobić,
o czymkolwiek marzysz, zacznij
działać. Śmiałość zawiera w sobie geniusz, siłę i magię”.

(J.W. Goethe)
Te słowa w ypowiedziane
przez słynnego poetę stały się
motorem do działania wielu
uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu.

więcej na str. 8

Ruch dla każdego, czyli sportowe wakacje w powiecie lublinieckim
Z początkiem wakacji ruszyła druga już edycja projektu zainicjowanego przez Starostę Lublinieckiego Joachima Smyłę oraz Przewodniczącą Komisji Edukacji Rady Powiatu w Lublińcu Anitę Naczyńską pod hasłem „Nasz Powiat Lubliniecki – sport i zabawa – lato 2013”.

więcej na str. 3
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Wspólnie przeciw przemocy
debata społeczna

Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu zorganizowali konferencję z elementami debaty społecznej pn.
„Wspólnie przeciw przemocy”. Przedsięwzięcie przygotowane zostało na bazie doświadczeń obu instytucji w celu usystematyzowania wiedzy służb działających na rzecz przeciwdziałania przemocy. Debatę swoim patronatem objął Starosta Lubliniecki Joachim Smyła.
– Dwa miesiące przygotowań, szerokie rozpoznanie problemów i wątpliwości w zakresie
przeciwdziałania przemocy pozwoliło na zorganizowanie debaty, w której wzięło udział ok. 100
osób reprezentujących instytucje
działające na rzecz przeciwdziałania przemocy, tj. policja, placówki
oświatowe, ośrodki pomocy społecznej, prokuratura, sąd, służba
zdrowia, służba więzienna z terenu powiatu lublinieckiego – mówił podkom. Marek Wręczycki,
z-ca naczelnika Wydziału Prewencji lublinieckiej Policji.
- Dobór prelegentów dzisiejszej konferencji nie był przypadkowy. Zależało nam, aby próby
rozwiązania zgłoszonych wcześniej problemów występujących
w naszym środowisku lokalnym
podjęli reprezentanci lublinieckiego sądu czy prokuratury. Wydaje się, że tak trudny temat można podejmować tylko w sposób

interdyscyplinarny, toteż zaplanowano również wystąpienie psychologa- mówiła Ilona Koziołdyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Lublińcu.
Swoje wystąpienia zaprezentowali Prokurator Rejonowy w Lublińcu Krzysztof Droździok, prezes Sądu Rejonowego
Renata Umlauf-Gąska, podinspektor Beata Skorek psycholog KWP w Katowicach omówiła postępowanie z dzieckiem,
które jest dotknięte przemocą,
Specjalista Wydziału Prewencji
KWP w Katowicach podkom. Katarzyna Wesołowska przybliżyła zagadnienie związane z zasadnością zakładania „Niebieskiej Karty” oraz jej sposobach
przekazywania między podmiotami do tego uprawnionymi. Dobre praktyki prowadzone
na terenie powiatu przedstawia
Aleksandra Stachowiak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Lublińcu.
Uczestnicy konferencji mieli możliwość zadawania pytań,
wynikały one przede wszystkim
z codziennej praktyki. Celem
konferencji było łączenie perspektyw widzenia zjawiska przemocy domowej, wykorzystanie
wynikających z nich możliwości pomocy oraz wymiana doświadczeń różnych służb.
Krótkiego podsumowania
konferencji dokonał Komendant
Powiatowy Policji w Lublińcu

Prokurator Rejonowy w Lublińcu
Krzysztof Droździok

podinsp. Rafał Kuter. Podczas
swojej wypowiedzi nawiązał
do słów Ministra Spraw Wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza, który problematykę
przemocy w rodzinie przedstawił jako jeden z priorytetów działalności Policji. Pan Komendant dziękując za przybycie zachęcał do dialogu między
instytucjami w celu szybkiego
i sprawnego niesienia pomocy
ofiarom przestępstw.
(red.)

Atrakcje intelektualne dla Seniorów
W minionym miesiącu zakończyła się druga odsłona
bezpłatnego kursu języka
angielskiego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”.
Zajęcia zainicjowane i prowadzone były przez Anitę
oraz Mikołaja Naczyńskich.

Co tydzień grupa pasjonatów spotykała się na zajęciach,
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poznając słówka, zwroty i tajniki języka angielskiego. W ciekawy i nowoczesny sposób, z wykorzystaniem różnych pomocy
dydaktycznych a nawet śpiewu i gitary, seniorzy zdobywali kolejne umiejętności językowe. Każdy z kursantów wkładał
wiele wysiłku i chęci, aby wyniki były jak najlepsze. I rzeczywiście, podczas egzaminu
podsumowującego kurs, przed
komisją składającą się z dyrektora placówki Jadwigi Kozickiej

oraz przedstawicieli kadry Domu Kombatanta: Anety Michnal-Koniecznej, Michała Chodorowskiego i Anity Naczyńskiej prowadzącej kurs, uczestnicy kursu
wykazali się ogromną wiedzą
i odwagą, uzyskując wysokie
noty i pochwały z ust egzaminatorów. – Wielokrotnie w trakcie prowadzenia naszej placówki
edukacyjnej spotykamy się z ludźmi, którzy mając dwadzieścia,
trzydzieści kilka lat, przychodzą
do nas z zapytaniem, czy aby nie
jest za późno na rozpoczęcie nauki
i czy ma to jakikolwiek sens. Nasi
„Kombatanci” dwu a nawet trzykrotnie starsi od nich, udowadniają, że na naukę nigdy nie jest
za późno i że warto ćwiczyć swój
umysł – tak jak mięśnie – całe
życie – mówi Anita Naczyńska,
właścicielka Centrum Językowego „Naczyńscy” oraz Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady
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Powiatu w Lublińcu.
Wszyscy kursanci zdali egzamin podsumowujący naukę znakomicie, a ich wysiłek został nagrodzony dyplomami oraz medalami ufundowanymi przez
organizatorów szkolenia.
Oprócz języka angielskiego,
jako kolejną bezpłatną atrakcję
dla seniorów, ufundowaną przez
państwa Naczyńskich, zaproponowano krótki kurs języka migowego. Uczestnicy mieli szansę
zapoznać się z podstawami języka migowego, który umożliwi im kontakt z niesłyszącymi
mieszkańcami ośrodka. Kurs
poprowadzony został przez doświadczonego nauczyciela Jana
Wojciechowskiego, zgromadził
wielu zainteresowanych i dał im
dużo satysfakcji. Gratulujemy
wszystkim uczestnikom szkoleń
i życzymy dalszych sukcesów.
(AN)

Ruch dla każdego,
czyli sportowe wakacje
w powiecie lublinieckim

Z początkiem wakacji ruszyła druga już edycja projektu zainicjowanego przez starostę Joachima Smyłę
oraz przewodniczącą Komisji Edukacji Rady Powiatu
w Lublińcu Anitę Naczyńską pod hasłem „Nasz Powiat Lubliniecki – sport i zabawa – lato 2013”.
W tym roku do akcji przyłączyło się wiele podmiotów,
zarówno jednostek gminnych,
stowarzyszeń, jak i osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sportu i rekreacji ruchowej, które całkowicie bezpłatnie prowadzą różne
zajęcia sportowo-rekreacyjne
dla mieszkańców powiatu. Idea
była bardzo prosta – pokazać,
że wakacje w domu wcale nie

muszą być nudne, a społeczność
lokalna może wpływać na jakość życia w powiecie, aktywnie włączając się w akcje służące
mieszkańcom. – W dzisiejszych
czasach, kiedy nasze pokolenie
boryka się z brakiem czasu oraz
często kłopotami finansowymi,
należy zwrócić szczególną uwagę na inicjatywy społeczne, które
w sposób znaczący wpłyną na poprawę jakości życia społeczności

lokalnej. Proponowany przez nas
projekt jest odpowiedzią na pytania: co robić w wakacje? Jak spędzać wolny czas? Jak brać udział
w ciekawych i urozmaiconych zajęciach sportowo-rekreacyjnych indywidualnie bądź z całą rodziną?
– mówi Anita Naczyńska, pomysłodawczyni projektu.
Za nami już kilka zajęć, które
cieszyły się dużą popularnością.
W pierwszej połowie lipca odbyły się m.in.: Gambit Królewski
– turniej szachowy w plenerze
zorganizowany przez gminę Boronów, rajd rowerowy na Brzozę zainicjowany przez Gminne Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach, zajęcia

koszykówki prowadzone przez
Stowarzyszenie Akademia Sportowa Lubliniec, Dni Otwarte
w siłowni X-Kinetic w Lublińcu,
treningi sportowe na bazie sztuk
walki w Klubie Aikido Shudokan w Lublińcu, zajęcia Football
Bambini dla maluchów, a także liczne gry, zabawy, zajęcia
plastyczne, taneczne, sportowe
i inne prowadzone przez Klub
Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu.
W najbliższym czasie zapraszamy na Nordic Walking
pod okiem certyfikowanych instruktorów z Klubu Lublinieckich Morsów oraz Dni Otwarte
Klubie Vita Center w Lublińcu.
Zachęcamy również do zapoznania się z pełnym harmonogramem zajęć dostępnym
na stronie: www.lubliniec.starostwo.gov.pl. W ofercie m.in.
tenis ziemny, badminton, biegi, zajęcia na boiskach, karate,
brazylijskie Jiu-Jitsu oraz Wesołe
Miasteczko dla najmłodszych.
(DM)

NASZ POWIAT LUBLINIECKI – SPORT I ZABAWA – LATO 2013 – HARMONOGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO-REKREACYJNYCH
Co?

Organizator

Gdzie?

Kiedy?

Tenis ziemny

Lublinieckie Towarzystwo Tenisowe; Mieczysław Osiński

Korty tenisowe przy Boisku Unii w Lublińcu

Zajęcia sportowe

Gmina Boronów

Boisko „Orlik” w Boronowie przy
Zespole Placówek Oświatowych

5 sierpnia
Zajęcia tenisa ziemnego z instruktorem.
w godz. 10:00-12:00
w każdy wtorek i czwartek
w godz. 9:00-11:00 dla uczniów
Zajęcia dla dzieci i młodzieży z instruktorami piłki nożnej.
szkół podstawowych
i 11:00-13:00 dla
uczniów gimnazjum

Turniej szóstek piłkarskich

Gmina Boronów

Boisko „Orlik” w Boronowie przy
Zespole Placówek Oświatowych

6 sierpnia o godz. 10:00
dla uczniów gimnazjum

Turniej piłki nożnej dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjum z terenu powiatu lublinieckiego i okolic.

Piłkarski Turniej Maluchów
Rajd Rowerowy Śladami Nepomucena

Gmina Boronów

13 sierpnia o godz. 16:00

Turniej piłki nożnej dla dzieci w wieku od 6 do 8 lat.

10 sierpnia o godz. 10:00

Zakończenie rajdu planowane jest na godz. 14:00 na placu rekreacyjnym przy boisku „Orlik”

Bieg po Zdrowie

Gmina Boronów

Boisko „Orlik” w Boronowie przy
Zespole Placówek Oświatowych
Start spod Gminnego Ośrodka Kultury w Boronowie
Start z placu rekreacyjnego przy
boisku „Orlik w Boronowie”

Wakacyjny Otwarty Turniej Tenisa Stołowego

Gmina Koszęcin

Dom Kultury
w Strzebiniu

Zajęcia sportowe

Gmina Ciasna

Zajęcia sportowe

Gmina Ciasna

Boiska „Orlik”
w Ciasnej i Sierakowie Śl.
Boiska wielofunkcyjne
w Molnej i Wędzinie

Gmina Boronów

Morsy
Zajęcia Nordic Walking Lublinieckie
Wojciech Marcinkowski

Polana przy Leśniczówce za obwodnicą Lublińca

Zajęcia badmintona Społeczne Towarzystwo Badpod hasłem: „Zagraj mintona „Energia” Lubliniec
ze mną mamo, tato!!!” Sonia Wachowska

Hala Sportowa Zespołu Szkół nr
1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu

Dni otwarte w klubie Vita Center

Klub Vita Center
(tel. 34 350 61 18)
Maciej Jędryka

Siłownia X-Kinetic
Jacek Rurański (tel. 34 356
11 60, 781 040 606)
Klub Sportowy Vencedores
Zajęcia brazylijKajetan Zbączyniak (tel.
skiego Jiu-Jitsu
603 059 038, 507 621 886)
i Beata Łubowscy
Dzień otwarty w We- Michał
(tel. 34 356 31 71,
sołym Miasteczku
516 174 369)
Oyama Karate Lubliniec
Zajęcia Oyama Karate Bogusław Plewka
(tel. 603 687 696)
Klub Sportowy Start Koszwice, Karczma Koszwice,
Lublinieckie Morsy
Bieg Kamienny
(tel. 600 610 707,
34 35 34 352)
„Orzeł” Pawonków
Turniej Dzikich Drużyn LKS
Szymon Mlynek

Dni otwarte w siłowni X-Kinetic

Klub Vita Center
Lubliniec,
ul. K. Miarki 15b
Siłownia X-Kinetic
Lubliniec, ul. Oleska 104

Opis/informacje dodatkowe

29 sierpnia o godz. 10:00
5 sierpnia o godz. 16:00 dla
uczniów szkół podstawowych
12 sierpnia o godz. 16:00
dla uczniów gimnazjum
codziennie
w godz. 15:00-20:00
od poniedziałku do czwartku
w godz. 16:30-17:30

Turniej tenisa stołowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.
Zajęcia sportowe dla dzieci prowadzone przez animatorów sportu.
Zajęcia sportowe dla dzieci prowadzone przez animatorów sportu.

Nordic Walking – przez wielu bagatelizowany a przez innych uwielbiany – porywa świat do aktywności ruchowej na świeżym powietrzu. Nordic Walking to marsz polegający na zaangażowaniu do wysiłku jak największej części mięśni poprzez zwiększone wymachy ramion, wydłużony krok oraz prawidłowe zastosowanie specjalnie zaprojektowanych kijów. Nordic Walking ma
sprawiać nam przyjemność, radość, a jednocześnie przynosić korzyści zdrowotne. Zajęcia poprowadzą certyfikowani instruktorzy Nordic Walking: Wojciech Marcinkowski i Artur Biłek.
Cykl otwartych zajęć dla rodziców z dziećmi realizowanych w formie zabaw i urozwszystkie wtorki i piątki sierp- maiconych
ćwiczeń. Potrzebne będą dobre chęci, sportowy strój i obuwie sportonia w godz. 17:30-19:00
we. Sprzęt sportowy (rakietki, lotki) będzie zapewniony przez organizatora.
W dniach 27 i 28 lipca mieszkańcy powiatu lublinieckiego będą mogli za darmo korzystać z możliwości, jakie oferuje Klub Vita Center: potrenować na salach ćwiczeń, skoz dobroczynnego działania sauny fińskiej i infrared, wziąć udział w zajęciach fit27 lipca w godz. 10:00-21:00 rzystać
Można będzie także skorzystać z porad instruktorów i fizjoterapeutów.
28 lipca w godz. 10:00-18:00 ness.
W sobotę (27 lipca) Klub zapewni poczęstunek i lampkę szampana, a także zorganizuje loterię
z atrakcyjnymi nagrodami (treningi personalne, usługi rehabilitacyjne, masaże, torby sportowe,
karnety na siłownię i wiele innych). Dodatkowo odbędą się prezentacje zaprzyjaźnionych firm.

20 lipca o 16:00
21 lipca o 11:00
3 sierpnia o 16:00
4 sierpnia o 11:00
10 sierpnia o 16:00

20 lipca
w godz. 8:00-20:00

Wolny wstęp na wszystkie urządzenia +porady specjalistów.

Sala lustrzana w Zespole Szkół nr w każdą środę lipca i sierp1 im. A. Mickiewicza
nia w godz. 17:30 – 19:00
w Lublińcu

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawami BJJ oraz propagowanie tego mało znanego sportu. Zajęcia są przeznaczone dla młodzieży gimnazjalnej i dorosłych, a prowadzić je będą doświadczeni trenerzy oraz wybitni zawodnicy klubu.

Wesołe Miasteczko
Lubliniec, ul. Oleska 85

7 sierpnia
w godz. 10:00-12:00

Oferta przeznaczona jest dla dzieci w wieku 5-9 lat.

Sala gimnastyczna Gimnazjum nr 2 w Lublińcu

każdy poniedziałek sierpnia
w godz. 18:00-19:30

Zajęcia Oyama Karate, czyli karate wzbogacone o elementy innych sztuk walki.

Karczma Koszwice
Koszwice, ul. Polna 1

27 lipca o godz. 16:00

Impreza sportowa – bieg na dystansie 10 km, a później spotkanie przy grillu.

Boisko „Orlik” w Pawonkowie oraz 27 lipca
boisko LKS „Orzeł” Pawonków
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Turniej piłki nożnej dziewcząt
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Zmagania niepełnosprawnych
sportowców

„Ducha mamy sportowego…” po raz 13 wyśpiewało prawie 300 niepełnosprawnych, którzy przybyli do Ośrodka
Rehabilitacyjno-Edukacyjengo w Rusinowicach, aby wystartować w XIII Powiatowej Spartakiadzie Niepełnosprawnych
zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.
Do pięknej sportowej rywalizacji zachęcała wspaniała słoneczna pogoda, a także pokazy
walk paraolimpijczyków szpadzistów z Warszawy oraz pokaz
karate tradycyjnego Uczniowskiego Klubu z Gimnazjum

Wicestarosta Tadeusz Konina
wręczył ks. Franciszkowi Balionowi nagrodę „Zasłużony dla Powiatu Lublinieckiego

w Koszęcinie. Wszyscy Olimpijczycy spisali się na medal, ale
najwyższa nagroda w tym dniu
została przyznana Ks. Franciszkowi Balionowi – dyrektorowi
Ośrodka w Rusinowicach, który
otrzymał z rąk wicestarosty Tadeusza Koniny nagrodę „Zasłużony dla Powiatu Lublinieckiego” za serce i miłość, która realizuje się codziennie w służbie
Bogu i chorym niepełnosprawnym dzieciom. Przekazaniu
nagrody towarzyszyła ogromna radość, wzruszenie i wielki
aplauz prawie 600 – osobowej
publiczności oraz fanfary Orkiestry Dętej KWK „Murcki-Staszic”.
(SO)

Prawie 300 niepełnosprawnych zawodników wystartowało w XIII Powiatowej Spartakiadzie Niepełnosprawnych

Pokaz karate tradycyjnego
Uczniowskiego Klubu z Gimnazjum w Koszęcinie

Pokaz walki szpadzistów

Już po raz czwarty w Koszwicach odbył się

Marsz Nordic Walking
W niedzielę, 23 czerwca,
aż 103 zawodników ukończyło marsz z kijami.

– Z każdą edycją tej imprezy
mamy nowy rekord frekwencji.
Odwiedziła nas m.in. silna grupa 20 zawodników z klubu sportowego TKKF MOSIR Czeladź
i zaprzyjaźniony Klub Zabiegani
z Częstochowy. Zawsze podkreślamy to, że w Koszwicach każdy jest równy, startują u nas zawodowcy, jak i amatorzy, liczy
się dobra zabawa i satysfakcja
z aktywności ruchowej. Swoją

obecnością zaszczyciła nas również Irena Pakosz – mistrzyni
świata w biegach górskich, która
jako pierwsza z kobiet zawitała na linię mety– mówił Artur
Wrzyciel, organizator marszu.
Równo o godzinie 16:00 zawodnicy ruszyli na trasę i chociaż z nieba lał się żar, a wokoło krążyły krwiożercze komary, to każdy uczestnik szedł
z uśmiechem na twarzy. Siedmiokilometrowa trasa wiodła
przez leśne dukty, na 5 km –
ustawiony został punkt wodny, a każdy uczestnik w razie

potrzeby mógł liczyć na profesjonalną obsługę medyczną. Zawodnicy po ukończeniu
trasy otrzymywali pamiątkowy medal oraz pakiet startowy,
a serwowana przez organizatorów zupa gulaszowa zdecydowanie pomogła zregenerować siły. Zwycięzcy otrzymali

puchar wykonany przez Teodora Wrzyciela oraz pamiątkowe upominki. – Na zakończenie imprezy każdy uczestnik
mógł zabrać do domu sadzonki – to u nas tradycja, że każdy dostaje roślinę! – wyjaśniał
Artur Wrzyciel.
(KA)

KANCELARIA PRAWNA_
Kasperkiewicz & Lamik

Pr. Cywilne (m.in. sprawy o zasiedzenie, odszkodowawcze, spadkowe)
Pr. Administracyjne (m.in. wnioski,
Pr. Karne (m.in. obrona w procesie karnym, sprawy aresztowe).
Oferta obejmuje:
fizycznych i os. prawnych),
Pl. Sienkiewicza 6
42-700 Lubliniec
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Tel. 34 389-81-82, 791-999-979, 601-328-466
Czynne: Pn. 9.00-17.00, Wt.-Czw 8.00-16.00,
Pt. 8.00-17.30
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Słońce – wróg czy przyjaciel?
Słońce towarzyszy nam przez całe życie stanowiąc również jego istotny element, wpływa na rytm naszego zegara biologicznego, moduluje aktywność fizyczną i nastrój,
wywiera też konkretny wpływ na stan naszego zdrowia.
Bilans pozytywnego i negatywnego wpływu promieni
słonecznych jest wypadkową wielu czynników takich jak
pora roku, długość i częstość ekspozycji, zakres promieniowania, wiek, stan zdrowia, dieta, leki i środki ochronne.
Światło słoneczne jest formą
promieniowania elektromagnetycznego, na które składają się:
• promieniowanie podczerwone
(IR – 40%); fale o długości ponad 700 nm o właściwościach
termicznych;
• światło widzialne (50%); fale
długości 400–700 nm o właściwościach fotomodulujących
i fotostymulujących;
• promienie ultrafioletowe (UV10%); wśród których wyróżniamy:
– UVC (200–280 nm) o silnych właściwościach rumieniotwórczych, pochłaniane
prawie w całości przez warstwę ozonową atmosfery
– UVB (280–320 nm) – stanowi 5% całego promieniowania UV, odpowiada za rumień,
oparzenia i produkcję melaniny (barwnika skóry), wit. D3,
immunosupresję i karcenogenezę
– UVA (320–400 nm) – (95%),
wzmacnia działanie UVB,
uszkadza kolagen i elastynę,
osłabia system immunologiczny, zmienia DNA, nasila
karcenogenezę oraz wykazuje
działanie fototoksyczne i fotoalergiczne.
Korzystny wpły w słońca
na nasz organizm odbywa się
głównie poprzez oddziaływanie
promieniowania podczerwonego i światła widzialnego prowadzące do wzrostu aktywności fizycznej i poprawy nastroju oraz
do zwiększenia syntezy endogennych hormonów – endorfin
i serotoniny (hormonów szczęścia). Zwiększa się również synteza witaminy D3 w skórze, która u dzieci zapobiega krzywicy,
a u dorosłych redukuje ryzyko raka piersi, prostaty i jelita grubego oraz hamuje procesy zapalne
stawów, układu krążenia i osteoporozę. Dawkę promieniowania
potrzebnego do wytworzenia odpowiedniej ilości wit. D3 uzyskuje się w czasie 15 min. ekspozycji

na słońce. Promieniowanie słoneczne jest też istotnym elementem terapii wielu schorzeń skóry
(np. łuszczycy, bielactwa, atopowego i łojotokowego zapalenia
skóry) dzięki poprawie miejscowej odporności, a także zwiększa produkcję krwinek czerwonych i hemoglobiny.
Niestety, oprócz dobroczynnego wpływu na nasze zdrowie,
słońce ma też swoją ciemną stronę. Docierające na ziemię promieniowanie UV (zarówno UVA
jak i UVB) wywołuje niebezpieczne zmiany w naszej skórze prowadzące do powstania szeregu patologicznych procesów destrukcyjnych. Do ostrych, wczesnych
reakcji należy m.in. rumień, jako
wyraz reakcji zapalnej na uszkodzenie DNA, RNA, błon komórkowych i naczyń, zależny od długości fali, czasu ekspozycji i czynników dodatkowych (karnacja,
wiek, leki, używki, temperatura otoczenia). Rumieniowi towarzyszy obrzęk, często pęcherze,
złe samopoczucie, gorączka, bóle
i zawroty głowy, nudności, czasami zaburzenia świadomości.
Kolejną reakcją organizmu
na słońce jest pigmentacja skóry
– ta pożądana (jednolita opalenizna), jak i nieprawidłowe przebarwienia pod postacią piegów,
plam soczewicowatych i starczych, a także obszarów niedobarwienia. Przebywanie na słońcu może grozić również fotodermatozą, czyli zaostrzeniem
objawów chorób skóry w przebiegu nadwrażliwości na światło (trądzik różowaty, bielactwo,
atopowe zapalenie skóry, toczeń
rumieniowy).
Do zmian późnych, przewlekłych należy fotostarzenie skóry,
czyli procesy destrukcji elementów naskórka i skóry właściwej –
fibroblastów, melanocytów, komórek śródbłonka naczyniowego i macierzy międzykomórkowej
(kolagenu, ceramidów) powstające pod wpływem kumulacyjnej
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dawki promieniowania ultrafioletowego. Prowadzi to do elastory, czyli odkładania się w skórze produktów rozpadu struktur
tkankowych nadających jej ziemistego, szarego zabarwienia,
zahamowania produkcji kolagenu i uszkadzania już istniejących
włókien skutkujących pojawieniem się zmarszczek i bruzd oraz
poszerzaniem i pękaniem powierzchownych naczyń krwionośnych skóry. Dodatkowo dochodzi do zaburzeń rogowacenia
naskórka prowadzących do jego nieprawidłowego pogrubienia, powstawania tak zwanych
zmian przedrakowych, takich jak:
rogowacenie starcze (słoneczne)
i róg skórny, a w skrajnych przypadkach może prowadzić do rozwoju zmian inwazyjnych – raka
kolczystokomórkowego i podstawnokomórkowego. Również
niejednorodne pobudzanie melanocytów prowadzi do powstania zmian pigmentowych i dyschromii (przedramiona, grzbiety
dłoni), co w ostateczności może
prowadzić do rozwoju specjalnej odmiany nowotworu złośliwego – czerniaka. Szczególną
ostrożność powinny zachować
osoby, u których na odsłoniętych częściach ciała zlokalizowane są nietypowe zmiany skórne – pieprzyki, znamiona, plamy barwnikowe czy brodawki.
Pomocne we wstępnej ocenie
ryzyka przemiany nowotworowej może okazać się kwalifikacja ABCDE:
A – asymetria, B – brzegi nierówne, C – ciemny kolor, ewentualnie zabarwienie niejednorodne, D – wielkość przekraczająca
6mm, E – ewidentny przyrost całości lub części zmiany.
Objawy te mogą świadczyć
o wczesnej postaci czerniaka.
Niepokojące są również zmiany
skórne, w obrębie których dochodzi do sączenia, zaczerwienienia
lub wywołujące świąd. Szczególnie podatne są osoby o jasnej
karnacji skóry, trudno opalające
się i skłonne do oparzeń słonecznych. Pewne rozpoznanie czy
podejrzana zmiana jest czerniakiem, czy nie, możliwa jest jedynie po chirurgicznym usunięciu
i ocenie histopatologicznej. Pomocna we wstępnej diagnostyce i kontroli jest dermatoskopia
optyczna i videdermatoskopia

w gabinecie dermatologa lub chirurga.
PAMIĘTAJMY:
• promieniowanie UVA (90–
95%) dociera do ziemi praktycznie przez cały rok, jest
jednakowo intensywne bez
względu na porę dnia, przechodzi przez chmury, szyby, cienkie ubrania i wodę
(nawet do 30 m), w związku z tym: stosujmy dobre
kosmetyki ochronne UVA
i UVB (minimum 30 SPF)
filtry słoneczne aplikujmy co 2
godz. (tracą swoje właściwości)
nakładając je 30 min. przed
wyjściem z domu
• unikajmy kąpieli słonecznych
w godz. 11:00 – 15:00 (wysoka ekspozycja UVB)
• dzieci do 3 – go roku życia
nie powinny być wystawiane na bezpośrednie działanie słońca
• nośmy okulary słoneczne z filtrem UV (70% czerniaków pozaskórnych zlokalizowanych
jest w gałce ocznej)
• unikajmy używek w czasie
ekspozycji na słońce (składniki
dymu tytoniowego i metabolity alkoholu działają cytotoksycznie, zwiększają karcenogenezę i uwalnianie wolnych
rodników).
• korzystajmy z profesjonalnych
zabiegów dermatokosmetycznych wzmacniających i regenerujących uszkodzoną skórę,
co istotnie opóźnia procesy fotostarzenia i zmniejsza ryzyko patologii.
Gabinet Lekarski VENO-MED
Specjalista chirurg, lekarz medycyny estetycznej Bożena Jendrysik
Specjalista chirurg, lekarz medycyny estetycznej Wojciech Kiełek
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Oddział przyjazny
dzieciom i rodzicom

Rodzice dzieci przebywających na lublinieckim Oddziale Pediatrycznym będą
mogli odpocząć w komfortowych warunkach. Dzięki staraniom dyrektora placówki
– Barbary Szubert i ordynatora Oddziału Pediatrycznego dr n. med. Ewy Golemiec, zakupiono 10 foteli
rozkładanych typu „amerykanka” za kwotę 7900 zł.
Poprawa komfortu

Do oddziału pediatrycznego
trafiają dzieci nie tylko z Lublińca, ale także okolicznych wsi,
gdzie dojazd rodziców do dzieci
jest utrudniony. Systematycznie dochodziło więc do sytuacji, kiedy rodzice spędzali noc

na krześle, czuwając przy swoim chorym dziecku. Zakupione
fotele zdecydowanie poprawiły
komfort nocnego odpoczynku
rodziców. Oddział pediatryczny jest też oddziałem promującym karmienie piersią. Zakup foteli ułatwił więc mamom
najmniejszych pacjentów karmienie na żądanie. – Mogliśmy
kupić fotele dzięki naszym darczyńcom: firmie Magellan S.A.
i nadleśnictwom: Herby, Koszęcin i Lubliniec, którym z całego
serca dziękuję. Wypoczęty rodzic jest dużym wsparciem dla
swojego dziecka, a to z kolei prowadzi do przyśpieszenia procesu
leczenia naszych najmłodszych
pacjentów. Cieszę się, że instytucje, do których zwróciliśmy się
o pomoc dostrzegły ten problem
i wsparły finansowo nasz oddział
– mówiła Barbara Szubert, dyrektor SP ZOZ w Lublińcu.

Dyrektor SP ZOZ w Lublińcu Barbara Szubert wręcza na ręce Anny
Święcickiej reprezentującej spółkę Magellan S.A. oficjalne podziękowania za darowiznę, dzięki której zakupiono rozkładane fotele.

Każdy z foteli został wykonany z materiału łatwego do konserwacji i dezynfekcji, zawiera
pojemnik na małą poduszkę,
koc i osobiste rzeczy rodziców
dzieci. Fotele posiadają również możliwość złożenia, nie
utrudniając przez to pracy personelowi medycznemu. – Chore
dzieci, trafiające na odział narażone są na ogromny stres wynikający nie tylko z samego faktu
przebywania w szpitalu, wśród
obcych ludzi, ale także związany z samym przebiegiem procesu leczenia. Podczas hospitalizacji małego pacjenta, wiele
zabiegów leczniczych wiąże się
z bólem. Zabiegi takie, jak pobieranie krwi czy podawanie zastrzyków, mimo starań personelu
medycznego, są bolesne, co może spowodować u dzieci reakcje lękowe. Szpital w odróżnieniu od naturalnego środowiska

domowego jest dla dziecka środowiskiem obcym. Przebywanie
więc w szpitalu dziecka pozbawionego opieki osób najbliższych
naraża go na poważne przeżycia traumatyczne. Dla dziecka
pozbawionego opieki osób bliskich, sam pobyt w szpitalu bywa bardziej dotkliwy niż przebyta choroba i stosowane leczenie.
Dlatego chcieliśmy, aby rodzice
opiekujący się swoimi pociechami
mieli lepsze warunki odpoczynku, tak, żeby wypoczęci mogli
lepiej sprostać tej trudnej sytuacji, jaką bez wątpienia jest pobyt w szpitalu – wyjaśniała dr
n. med. Ewa Golemiec.

Oddział w pigułce
Szpital w Lublińcu odpowiada za opiekę medyczną całego
powiatu lublinieckiego, tj. ponad 80 tysięcy mieszkańców.

Przedstawicielki spółki Magellan S.A miały okazję obejrzeć sale Oddziału Pediatrycznego. Od lewej: ordynator Oddziału Pediatrycznego
- dr n.med. Ewa Golemiec, dyrektor SP ZOZ - Barbara Szubert i Anna
Święcicka reprezentująca spółkę Magellan S.A.

Dzięki nowozakupionym rozkładanym fotelom zdecydowanie poprawił się komfort odpoczynku nocnego rodziców przebywających na oddziale ze
swoimi dziećmi.
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Oddział pediatryczny prowadzi diagnostykę i leczenie pacjentów do 18 roku życia. Podzielony jest na 2 odcinki: 11 –
łóżkowy dla dzieci starszych
i 10 – łóżkowy dla niemowląt
i dzieci młodszych. Na oddziale znajduje się izolatka wyposażona w śluzę i węzeł sanitarny. Oddział posiada również
dostęp do pracowni diagnostycznych, do pracowni tomografii komputerowej. Pracownia RTG zapewnia możliwość
wykonania całodobowo badań
RTG, a w trybie planowym badań kontrastowych. Oddział posiada własny aparat EKG i USG,
wykonuje badania holterowskie
EKG i ciśnieniowe. U młodzieży

wykonywane są badania echa
serca. Oddział zapewnia też
konsultacje specjalistyczne: laryngologa, okulisty, neurologa
i psychiatry. Dysponuje lampą do fototerapii, dwoma kardiomonitorami, dwoma pompami infuzyjnymi i czterema
pompami strzykawkowymi.
Sprzęt szpitalny pozyskiwany jest w dużej mierze dzięki
sponsorom: WIELKIEJ ORKIESTRZE ŚWIĄTECZNEJ POMOCY, FUNDACJI POLSAT, TVN
NIE JESTEŚ SAM i FUNDACJI
POROZUMIENIE BEZ BARIER.
Od 2003 roku uruchomiony został na oddziale „Telefon
do Mamy”. Dzięki tej inicjatywie mali pacjenci otrzymują

darmowe karty telefoniczne
i mogą dzwonić do swoich bliskich.
Na oddziale funkcjonuje również szkoła szpitalna, obecnie
jest to filia Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Lublińcu. Objęcie dziecka nauczaniem następuje zawsze w porozumieniu z lekarzem i pielęgniarką. Szkoła organizuje
swoiste życie kulturalne na oddziale, organizowane są tu uroczystości z okazji Dnia Dziecka,
Wigilia czy Mikołajki. Mali pacjenci mogą korzystać również
z pracowni komputerowej, wydają też swoją gazetkę.
Aneta Konieczny

Szymon Garczarczyk z mamą Agnieszką.
Oddział Pediatryczny. Wszystkie sale wyposażone są w panel
z gazami medycznymi, instalację oświetlenia dziennego i nocnego oraz instalację przyzywową. Sale wentylowane są poprzez
mechaniczną wentylację nawiewno-wywiewną. Każda sala wyposażona jest we własną łazienkę.

Zaburzenia psychiczne
mogą dotknąć każdego z nas
Co czwarty z nas miał lub
będzie mieć problemy ze
zdrowiem psychicznym
Zaburzenia psychiczne mogą dotknąć każdego z nas bez
względu na wiek, płeć, wykształcenie czy status społeczny. Różnić mogą się jedynie typem i częstością występowania. Niektóre zaburzenia mogą
występować częściej u jednej
płci, inne pojawiają się w określonym momencie, przedziale
wiekowym.
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) aż 350 mln
ludzi na całym świecie cierpi
z powodu depresji. Warto dodać, iż jest to jedna z najbardziej rozpowszechniających się
chorób, będąca ciągłym zagrożeniem dla społeczeństw. Dlatego tak ważna jest świadomość
społeczna na temat sfery psychicznej człowieka oraz tkwiących w niej zagrożeń. Niepokojącym jest fakt, że wskaźniki zaburzeń w naszym kraju
wzrastają: wyniki badania potwierdzają, iż wśród respondentów nadal dominuje przekonanie,
że warunki życia w Polsce są szkodliwe dla zdrowia psychicznego
ludzi i zwiększają ryzyko zachorowania na choroby psychiczne.
Obecnie wyraża je 70% badanych, w tym niemal jedna czwarta
(23%) nie ma co do tego wątpliwości (badania CBOS „Zdrowie
psychiczne Polaków”, Warszawa
październik 2012). Pojawiające

się w społeczeństwie problemy zdrowia psychicznego często jako konsekwencja czasów,
w którym przyszło nam żyć
stają się coraz większym problemem społecznym. Wychodząc naprzeciw problemom i dostrzegając konieczność dbałości
o zdrowie psychiczne w 2011 roku rozpoczęto realizację Narodowego Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego. Program określa strategię działań
mających na celu ograniczenie występowania zagrożeń dla
zdrowia psychicznego, poprawę jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich
bliskich oraz zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. Celami głównymi Narodowego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego są: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym, zapewnienie osobom z zaburzeniami
psychicznymi wielostronnej,
powszechnie dostępnej opieki
zdrowotnej oraz innych form
opieki i pomocy niezbędnych
do życia w środowisku rodzinnym, społecznym oraz rozwój
badań naukowych i systemu informacji z zakresu zdrowia psychicznego.
Program Ochrony Zdrowia
Psychicznego w Powiecie Lublinieckim na lata 2013–2015
to konsekwencja płynąca z Narodowego Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego. Program
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Ochrony Zdrowia Psychicznego na terenie naszego powiatu
został przygotowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu, a skierowany
jest do mieszkańców i osób przebywających na terenie Powiatu
Lublinieckiego, osób cierpiących na zaburzenia psychiczne
i zaburzenia zachowania, a także osób, które w najbliższym
otoczeniu dostrzegają cierpiących na zaburzenia psychiczne
i zaburzenia zachowania. Program stawia sobie za główny cel
– PROMOCJĘ ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZAPOBIEGANIE
ZABURZENIOM PSYCHICZNYM. Cele szczegółowe wynikające z Programu to w szczególności podniesienie świadomości
społecznej dotyczącej aktywnego udziału osób z zaburzeniami
psychicznymi w życiu społecznym, zapobieganie zaburzeniom
psychicznym, udostępnianie
informacji o formach pomocy
i oparcia społecznego w stanach kryzysu psychicznego,
upowszechnianie środowiskowego modelu psychiatrycznej
opieki zdrowotnej, aktywizacja
zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi oraz skoordynowanie różnych form opieki i pomocy.
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Lublińcu, jako jednostka odpowiedzialna za opracowanie i realizację Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Lublinieckim,

poprzez realizację pow yższych celów kieruje swe działania na wzrost świadomości
społecznej dotyczącej zdrowia
psychicznego, umiejętności radzenia sobie z pojawiającymi się
problemami w tej sferze życia,
a także zwiększenie dostępności do usług rynku pracy osobom niepełnosprawnym oraz
niepełnosprawnym z zaburzeniami psychicznymi. Realizatorami programu na terenie powiatu są: Publiczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu, ośrodki pomocy społecznej, gminne komisje
rozwiązywania problemów alkoholowych, szkoły ponadgimnazjalne, zakłady opieki zdrowotnej, poradnie zdrowia psychicznego, domy pomocy społecznej,
warsztaty terapii zajęciowej, Policja, Powiatowy Urząd Pracy czy
Samodzielny Publiczny Zespół
Opieki Zdrowotnej w Lublińcu.
Pierwszym efektem pracy zespołu koordynującego realizację
programu jest Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi skierowany
do wszystkich zainteresowanych tematem. Informator drogą
elektroniczną dotrze do instytucji i organizacji zajmujących
się szeroko pojętym zdrowiem
psychicznym.
Natalia Milka
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
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Zacznij działać

z Zespołem Szkół Zawodowych w Lublińcu…
„Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz,
zacznij działać. Śmiałość zawiera w sobie
geniusz, siłę i magię”.

(J.W. Goethe)

Te słowa wypowiedziane
przez słynnego poetę stały się
motorem do działania wielu
uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu.
– Dzięki zaangażowaniu nauczycieli, wytrwałości i umiejętności rozwijania w młodych ludziach ich zainteresowań i pasji
udało się udowodnić, że szkoła
zawodowa jest szkołą pozytywnego wyboru – mówi dyrektor ZSZ
Jolanta Kardas. Nie zamyka drogi do dalszej edukacji, wyposażając młodzież w niezbędne umiejętności do odnalezienia się na rynku
pracy. Co najważniejsze rozbudza w nich ciekawość otaczającego świata i pokazuje, że warto
w siebie uwierzyć, pokonać własne
ograniczenia i zdobywać cele, które

wcześniej wydawały się odległe.
Zespół Szkół Zawodowych pomaga uczniom odkryć w sobie
tę śmiałość, czego potwierdzeniem są ich liczne sukcesy nie
tylko w konkursach, ale przede
wszystkim w dążeniu do realizowania marzeń i przełamywaniu barier. Oto kilka wypowiedzi
uczniów, którzy dzięki działaniu
odkryli w sobie śmiałość, siłę
i magię.

Współpraca z Twoim Radiem
Lubliniec – niezapomnianym
doświadczeniem uczniów
Łukasz Gajda i Mateusz Brodacki działalność w lublinieckim radiu rozpoczęli w 2010 roku. Dzięki tej współpracy zostały

Wycieczka do Muzeum Powstania
Warszawskiego w sercach młodych ludzi

Stolica powitała nas deszczem,
korkami i objazdami. Na szczęście w południe mogliśmy cieszyć się z pogody i krótki pobyt
na Starym Mieście zakończył
się serią zdjęć przed Zamkiem
Królewskim i na Rynku Starego Miasta.
Przejazd na ulicę Przyokopową, przed główne wejście do Muzeum Powstania Warszawskiego,
trwał dłużej niż zakładaliśmy.
Przed godz. 14.00 obie grupy
były już w budynku i po tym jak
wsłuchaliśmy się w bicie SERCA
MUZEUM przeszliśmy do sali,
gdzie zegar pokazywał godzinę,,W” a czas stanął w miejscu.
Był rok 1944.
Najbliższe dwie godziny każdy z nas przeżył inaczej. Nie sposób opisać wszystkich wrażeń
po obejrzeniu tej niezwykłej
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ekspozycji. Jesteśmy jednak pewni, że była to dla nas najważniejsza z lekcji historii w jakiej mogliśmy uczestniczyć.
Opinie uczestników:
Muzeum wywarło na mnie
ogromne wrażenie. Zdjęcia, broń,
relacje uczestników, taśmy filmowe, przeogromny samolot i przejście kanałem – tego nie można opisać. Tutaj trzeba być, obejrzeć film
o mieście ruin i wtedy na chwilę
się wyciszyć, oddać hołd wszystkim młodym ludziom, którzy polegli w tej nierównej walce abyśmy
my mogli dziś nosić barwy biało-czerwone. Jestem dumny z bycia
Polakiem – Dawid.
To najciekawsze muzeum jakie kiedykolwiek zwiedzałyśmy.
Mundury, uzbrojenie, dokumenty, kroniki powstańcze i spotkanie z uczestnikiem walk w 1944r.
o ps. „Grom” było niezwykłym doświadczeniem. Polecamy to miejsce wszystkim, którzy chcą wyrazić szacunek walczącym o Polskę
– Angelika, Ania, Oktawia.

nagrane liczne audycje oraz wywiady ze znanymi osobami, m.in.
panią Danielą Stier, z którą rozmawiali o Zamku Lublinieckim.
Wielkim przeżyciem okazało się
spotkanie z piosenkarzami Liberem i Sylwią Grzeszczak. Łukasz
i Mateusz, obecnie absolwenci Technikum Nr 3 w Zespole
Szkół Zawodowych, tak wspominają doświadczenia, które zdobyli jako dziennikarze radiowi:
Łukasz: Praca w charakterze
dziennikarza radiowego wcale nie
była taka prosta. Może faktycznie
byliśmy na lepszym miejscu w porównaniu z udzielającą wywiadu

osobą, ponieważ zadawaliśmy pytania, ale do tych pytań musieliśmy się odpowiednio przygotować.
Zanim umówiliśmy się na rozmowę z kimś konkretnym, zdobywaliśmy na jego temat informacje,
które bywały pomocne w układaniu pytań i późniejszej rozmowie. Jednak to nie wszystko. Aby
dobrze wypaść na takim wywiadzie, potrzebne były liczne przygotowania i próby. Niestety czasem nawet najlepsze chęci nie pomagały, gdy w grę wchodził stres.
Był on na początku nieunikniony,
choć muszę przyznać, że stał się
dla nas mobilizujący. Dzięki radiu staliśmy się bardziej otwarci
i lepiej radzimy sobie w nieprzewidzianych sytuacjach.
Mateusz: Dzięki współpracy
z radiem wynieśliśmy wiele ciekawych doświadczeń, przeżyliśmy chwile stresujące zarówno
dla nas jak i dla naszego rozmówcy. Praca z Twoim Radiem Lubliniec nauczyła nas wytrwałości,
dodała pewności siebie i otwarła
nas na nowe doświadczenia. Jestem pewien, że nie zapomnimy
tych chwil i będziemy mile wspominać nasze dziennikarskie kroki.

Konkurs „Losy żołnierza i dzieje
oręża polskiego w latach 1887–
1922” w oczach Dominika Bogusa
Konkurs „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887–
1922 był dla mnie bardzo ważnym wydarzeniem, największym
w moim szkolnym życiu. Konkurs
odbył się w Warszawie w dniach
6–8 czerwca 2013 r. Gdy nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu
w kategorii szkół zawodowych nie
spodziewałem się, że wynik będzie
inny niż zakładałem. PIERWSZE
MIEJSCE w klasyfikacji SZKÓŁ
ZAWODOWYCH normalnie nie
wiedziałem co zrobić! Byłem zszokowany i zaniemówiłem z wrażenia. Tego się nie spodziewałem –
zadebiutowałem w tym konkursie
i od razu zwycięstwo!
Medal, dyplomy i gratulacje odbierałem od oficera Wojska
Polskiego, który walczył o Berlin w 1945 roku. Byłem dumny ze
zwycięstwa i z tego, że miałem zaszczyt w tym pięknym wydarzeniu uczestniczyć. Nauczyciel też
był ze mnie dumny – w końcu Pan
Majewski przygotowywał mnie

Wszystkim uczniom, absolwentom, nauczycielom Zespołu Szkół Zawodowych dziękujemy, że „chce im się chcieć działać” i zapraszamy
na uroczystość otwarcia nowego budynku szkoły we wrześniu 2013 r.
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do konkursu przez prawie cały rok
szkolny. Sam profesor Grzegorz
Nowik zaznaczył, że to ogromny
sukces w ogóle się tu dostać z pośród tych 20 tysięcy uczestników.
Do finału dotarło 118 uczniów ze
wszystkich typów szkół i wśród
nich ja – zwycięzca szkół zawodowych Dominik Bogus z Zespołu szkół Zawodowych z Lublińca.
Po rozdaniu nagród dla szkół zawodowych, gdy nagrody zaczęło odbierać liceum wymyśliłem
na tę okazję piosenkę:
Raduje się serce, raduje się

dusza
gdy Dominik Bogus

po zwycięstwo rusza
oj da oj da dana ZSZ kochana
dzięki również wielkie dla

mojego Pana!!!
Mimo trudu, stresu, nieprzespanych nocy chcę brać udział w następnej edycji konkursu pragnąc
pokazać, że szkoły zawodowe wcale
nie mają mniej zdolnych uczniów
niż inne szkoły średnie. Ważne żeby mieć pasję, albo jak powiedział
mój opiekun Pan Wojciech Majewski, trzeba tylko chcieć. Jak dobrze,
że mi się chciało chcieć!
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Naszym celem jest
wszechstronny rozwój ucznia

Jolanta Kardas –
dyrektor ZSZ
w Lublińcu

O metamorfozie budynku,
szkolnictwa zawodowego
i nowych kierunkach nauki
z dyrektorem Zespołu Szkół
Zawodowych w Lublińcu
– Jolantą Kardas rozmawiała Aneta Konieczny

AK: Już od września uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych
przy ul. Klonowej będą uczyli się
w nowej szkole. Trzeba przyznać,
że budynek wygląda imponująco.
JK: Szkoła bez wątpienia zachwyca. Dzięki nowej elewacji,
przeszklonym ścianom budynek
nabrał przyjaznego wyglądu. Zagospodarowano na nowo teren
przed szkołą, położono kostkę brukową, zmodernizowano
ogrodzenie. Całość to połączenie klasyki z nowoczesnością.
Prace remontowe zakończyły się
w czerwcu, obecnie uczniowie
mają do dyspozycji na każdym
piętrze nowoczesne pracownie
do teoretycznej i praktycznej
nauki.
AK: Metamorfozę przechodzi
również szkolnictwo zawodowe.
JK: W naszej świadomości
ciągle pokutuje przekonanie,
że do szkoły zawodowej idą
uczniowie mniej zdolni. Nic bardziej mylnego. W przedmiotach
zawodowych, których nie zdają uczniowie liceów, uczeń musi
osiągnąć aż 75%. Nie jest więc
tak, że szkoła zawodowa to łatwiejsza droga.
AK: Patrząc na szkołę zawodową z perspektywy, dla młodego człowieka, planującego swoją
przyszłość zawodową może się
ona okazać naprawdę trafnym
wyborem…

JK: Zdecydowanie tak. Właściwie w ciągu trzech lat, młody człowiek zdobywa konkretny
zawód, pozwalający mu podjąć
pracę i zarabiać na siebie. Poza
tym, odbywając praktyki zawodowe, ma kontakt z pracodawcami, którzy często proponują
mu później zatrudnienie na stałe. Wybór zasadniczej szkoły
zawodowej nie oznacza wcale braku perspektyw na dalsze
kształcenie się i robienie kariery. Zdolny uczeń po jej skończeniu może kontynuować naukę
w liceum, technikum, na studiach. Ponadto ma o wiele większe szanse na rynku pracy. Zarabia, jest niezależny, a jednocześnie dalej się kształci. Niestety,
młodzi ludzie wciąż jeszcze mają
małą świadomość korzyści płynących z nauki w szkole zawodowej czy technikum.
AK: Od września 2013 roku
szkołę czeka wiele zmian. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów otwarto nowe
kierunki: technik pojazdów samochodowych i technik żywienia i usług gastronomicznych.
JK: Szkoła stale dostosowuje swoją ofertę do zmieniającej
się rzeczywistości, do oczekiwań uczniów i pracodawców.
Absolwenci technikum pojazdów samochodowych będą cenionymi fachowcami nie tylko
w punktach serwisujących pojazdy samochodowe. Ich wiedza
będzie również bardzo przydatna przy sprzedaży samochodów.
Ciekawą możliwością jest również rozwinięcie własnej działalności oferującej usługi naprawczo – diagnostyczne. Natomiast technik żywienia i usług
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gastronomicznych kształtuje
umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia
w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny. Uczeń tej
szkoły może znaleźć zatrudnienie we wszystkich typach zakładów gastronomicznych: restauracjach, kawiarniach, stołówkach, itp. oraz prowadzić
własną działalność gospodarczą.
W obliczu tak wielu zmian
jedno nie zmieni się na pewno, podejście naucz ycieli
do uczniów. W dalszym ciągu
podstawowym celem będzie
wszechstronny rozwój ucznia,
odpowiadający potrzebom szybko zmieniającej się rzeczywistości.
AK: Nie samą nauką młody człowiek żyje… Co ciekawego dzieje się w szkole po
lekcjach?
JK: Szkoła tętni życiem długo po zakończeniu ostatniej lekcji. W ramach zajęć pozalekcyjnych oferujemy uczniom zajęcia
sportowe. Cukiernicy, kucharze
pod okiem nauczycieli realizują
własne pomysły w pracowni gastronomicznej. Możliwości realizacji swoich pasji mają także ci,
którzy obdarzeni zostali zdolnościami artystycznymi. Mamy zespół muzyczny i kółko dziennikarsko-filmowe. Warto przy tej
okazji wspomnieć, że uczeń naszej szkoły Mateusz Fuchs został wyróżniony przez organizatorów projektu „I Ty możesz
spełnić swoje marzenia” realizowanym przez fundację „Tutaj
Przyszłość” z Lublińca za scenariusz filmu „Skutek”.
AK: Dziękuję za rozmowę.
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Starosta Lubliniecki
Joachim Smyła
oraz
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu
Jolanta Kardas
zapraszają
na uroczystość otwarcia nowego budynku szkoły
która odbędzie się 06 września 2013 r. o godz. 10.00
w Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu, ul. Klonowa 10.

Wielki sukces
gimnazjalistów
z Kochanowic
W siedzibie Zespołu Pieśni
i Tańca Śląsk odbył się finał
Wojewódzkiego Konkursu Edukacja Regionalna
w Szkole, zorganizowanego
pod patronatem Wojewody Śląskiego i Śląskiego
Kuratora Oświaty.

W finale przedmiotowego
konkursu znaleźli się uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Kochanowicach zajmując
I miejsce i jednocześnie stając
się już po raz drugi w ostatnich
dwóch latach najlepszą drużyną w swojej kategorii w województwie śląskim.
To ju ż c z w a r t a e d y c ja
Kon k u rsu orga n izowa nego od 2009 roku. Każdorazowo bierze w nim udział około 120 przedszkoli i szkół z terenu województwa śląskiego,
w su m ie – we w sz y st k ic h
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edycjach – uczestniczyło łącznie ok. 500 przedszkoli i szkół
województwa. Konkurs rozgrywany jest w trzech kategoriach
wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe oraz gimnazja
i szkoły ponadgimnazjalne.
Wszystkie szkoł y muszą
przejść odpowiednią kwalifikację, przeprowadzoną według
określonych kryteriów, w różnych obszarach pracy szkoły.
O ich przejściu do kolejnego
etapu decydują komisje w pięciu rejonach: Katowice, Gliwice i Rybnik, Sosnowiec, Częstochowa i Bielsko-Biała. Każda z pięciu komisji wyłoniła
do etapu rejonowego po dwie

szkoły w każdej z kategorii wiekowych, a ich reprezentanci
stanęli w kwietniu do bezpośredniej rywalizacji.
Uczniowie w trakcie konkursu prezentowali dziedzictwo
kulturowe swojej małej ojczyzny i wykazywali się wiedzą
o regionie. W związku z tym,
że hasło przewodnie tegorocznej edycji konkursu brzmiało: „Region – Ludzie – Praca”,
zadania i pytania koncentrowały się na tematach związanych z ginącymi zawodami,
tradycjami górniczo-hutniczymi, Szlakiem Zabytków Techniki, sylwetkami wybitnych
przedsiębiorców oraz motywem pracy w pieśniach i literaturze. Do etapu wojewódzkiego konkursu zakwalifikowano łącznie 15 przedszkoli
i szkół – zwycięzców etapu rejonowego w każdej kategorii
wiekowej.
Podczas zmagań finałowych
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mieliśmy okazję zobaczyć między innymi jakie nowe obiekty
na Szlaku Zabytków Techniki
Województwa Śląskiego zaproponowali uczniowie, jak przedstawili typowe dla okolicy „ginące zawody” i wytwory pracy
tych zawodów. Ponadto w ramach zadania „Przedsiębiorczy
Śląsk”, uczniowie przedstawiali
koncepcję i spot reklamowy firmy wykorzystującej lub nawiązującej do szeroko pojętego regionalnego dziedzictwa kulturowego, którą mogliby założyć
w przyszłości. Oprócz rywalizacji konkursowych uczestnicy zwiedzali siedzibę zespołu „Śląsk” oraz wzięli udział
w warsztatach etnograficznych
i wokalnych. Wręczenia nagród
dokonali Śląski Kurator Oświaty – Stanisław Faber oraz zastępca dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” – Tomasz
Janikowski.
Mariusz Żymierski
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II Bieg Patrolowo-Medyczny
klas mundurowych
„Bieg patrolowo-medyczny”, który miał miejsce 18
czerwca br. na strzelnicy wojskowej, to kolejne wyzwanie dla uczniów klas pierwszych wojskowych oraz
służb państwowych mundurowych. Przebiegał pod patronatem Starosty Lublinieckiego oraz Wyższej Szkoły
Bezpieczeństwa w Poznaniu reprezentowanej przez
dr. Krystiana Cubra – pełnomocnika ds. współpracy.

„Bieg” to sprawdzian wiedzy
i umiejętności uczniów, zdobytej podczas dodatkowych zajęć
realizowanych przez funkcjonariuszy służb mundurowych
w ramach podpisanych porozumień o współpracy. Zakres
wiedzy, jaki podlegał weryfikacji, opisany został w innowacji pedagogicznej. Funkcjonariusze wszystkich zaproszonych służb przygotowali własne
zestawy pytań, które dotyczyły specyfiki ich pracy. Swoją
obecnością imprezę zaszczycili: viceprezes zarządu fundacji
„Szturman” Adam Burzywoda,
komendant Powiatowej Policji
w Lublińcu podinspektor Rafał
Kuter, przewodniczący Regionu
IPA Lubliniec Tomasz Tarara,

komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Lublińcu starszy brygadier Michał Chrząstek,
szef sztabu Jednostki Wojskowej Komandosów pułkownik
Piotr Sadek, asystent dyrektora ds. ratownictwa medycznego Henryk Nieroda, strażacy
z OSP Lubliniec oraz przedstawiciele Wojskowych Uzupełnień
WKU Częstochowa, Izby Celnej
i Straży Granicznej z Katowic.
Tego dnia bardzo ważnym wydarzeniem było również podpisanie kolejnego porozumienia
o współpracy dyrektora Zespołu Szkół nr1 im. Adama Mickiewicza Jadwigi Stroniewskiej
z Ośrodkiem Szkolenia Służby
Więziennej w Kulach, reprezentowanym przez komendanta

majora Jerzego Cyrulika.
Do współzawodnictwa przystąpiło 46 uczniów z dwóch klas
pierwszych. Swoje zmagania
rozpoczęli od biegu na orientację, którego celem było odnalezienie w lesie 6 punktów, mając
do dyspozycji mapy i kompasy.
Po zakończeniu pierwszego zadania i przybyciu na strzelnicę
JWK, uczestnicy musieli zaliczyć osiem zadań z poszczególnych kategorii: strzelania,
musztry, bronioznawstwa,, ratownictwa medycznego, pożarnictwa, zagadnień z zakresu
funkcjonowania policji, straży granicznej i celnej. Spośród
uczestników wyłoniono w kwalifikacji indywidualnej 5 najlepszych funkcjonariuszy. Najlepszym „policjantem” okazała
się Jagoda Leszczyńska, „strażakiem”- Kinga Pruska, „żołnierzem” – Aleksander Kalyta,
„ratownikiem medycznym” –
Patrycja Walosczyk, „strażnikiem” – Natalia Gorol, a najlepszym „celnikiem” – Monika Kubica. W kwalifikacji drużynowej
I miejsce zajęła drużyna z klasy
1 d1 w składzie: Angelika Świerkot, Patrycja Walosczyk, Karina
Kała, Mateusz Musiałek i Jakub
Strzoda, II miejsce wywalczyła również drużyna z klasy 1 d1
w składzie: Anita Danysz, Weronika Ziaja, Karolina Wiącek,
Błażej Wilk i Mateusz Susza, zaś
III miejsce przypadło drużynie
z klasy 1 d2 w składzie: Marcin
Moczydłowski, Nikola Matusek,
Jagoda Leszczyńska, Patrycja

Mańka i Sebastian Kempa. Zwycięską klasą, która otrzymała
puchar przechodni dyrektora ZS
nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu, okazała się klasa 1d2.
Bieg podsumowała pani dyrektor, dziękując wszystkim zaangażowanym służbom w realizację innowacji za ogromny
wkład pracy włożony w kształtowanie obywatelskich i patriotycznych postaw uczniów,
za okazane wsparcie i bezinteresowną pomoc, bez której
niemożliwa byłaby realizacja
zamierzonych celów. Jadwiga
Stroniewska złożyła gratulacje i wręczyła dyplomy wraz
ze statuetkami i upominkami zwycięzcom, a wszystkim
uczestnikom biegu podziękowała za aktywność, gdyż, pomimo ponad 30-stopniowego
upału, dzielnie rywalizowali
i ukończyli swój pierwszy teoretyczny i sprawnościowy egzamin zawodowy.
Bieg został zorganizowany
dzięki ogromnemu osobistemu wsparciu Dyrektora Zespołu
Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza
w Lublińcu pani Jadwigi Stroniewskiej, za co uczniowie oraz
organizatorzy, tj. Iwona Nieroda, Katarzyna Bugno, Katarzyna Tarara, Piotr Matusiak,
Tomasz Wachowski oraz Piotr
Porada serdecznie dziękują.
Dziękujemy wszystkim formacjom mundurowym. Do zobaczenia za rok…
(red.)

Astronomiczny sukces
Uczennica pierwszej klasy III LO wchodzącego w skład
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Lublińcu – Iwona Grzesik zajęła III miejsce w Międzynarodowym Konkursie Artystycznym „Ars Astronomica” zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Astronomia Nova” i Instytut Fizyki AJD w Częstochowie.
W konkursie artystycznym
o tematyce astronomicznej wzięło udział 210 uczestników z czterech krajów: Polska (201 osób),
Słowacja (4 osoby), Ukraina (3

osoby), USA (2 osoby).
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu reprezentowały uczennice:
Iwona Grzeszik z klasy pierwszej
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III Liceum Ogólnokształcącego oraz Agata Bielecka, Anna
Krawczyk i Monika Krzemińska z klasy drugiej V Liceum
Profilowanego im. prof. Zbigniewa Religii. Prace uczennic były
pracami plastycznymi wykonanymi w różnych technikach, nagrodzony rysunek Iwony został
wykonany przy pomocy ołówka pod czujnym okiem opiekuna – Beaty Stężały
(KA)

Laureatka z opiekunem
– Beatą Stężałą
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CKZiU w Lublińcu
– placówka dla młodzieży i dorosłych

Założeniem reformy szkolnictwa zawodowego, która weszła w życie 1 września 2012 r., było stworzenie realnych
powiązań między kształceniem zawodowym prowadzonym
na poziomie ponadgimnazjalnym a kształceniem ustawicznym adresowanym do osób dorosłych. Placówką, która
w 100% spełnia te założenia jest Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu (w skrócie CKZiU).
Utworzenie CKZiU w Lublińcu wzbogaciło ofertę edukacyjną dla młodzieży i dorosłych.
Szkoły wchodzące w skład Centrum dostosowują swoją ofertę edukacyjną do zmieniającej
się gospodarki, co jest bardzo
istotne z punktu widzenia rynku pracy, który potrzebuje wysokiej klasy specjalistów. Włączanie pracodawców w proces
edukacji zawodowej podnosi
poziom nauczania zawodowego, zaś przedsiębiorcom umożliwia dostęp do dobrze wykwalifikowanej, młodej kadry pracowniczej.
Wiedza i umiejętności naszych absolwentów stanowią
swojego rodzaju „przepustkę”
do ich awansu, rozwoju zawodowego czy nowej pracy. Młodzież gimnazjalna i osoby pełnoletnie zainteresowane podniesieniem kompetencji mogą
uczestniczyć w różnorodnych
bezpłatnych formach edukacyjnych, oferowanych przez
CKZiU w Lublińcu:
Kwalifikacyjne kursy zawodowe to nowy sposób uzyskania kwalifikacji zawodowych. Prowadzone są w sposób

Szkoły dla młodzieży (bezpłatne)

komplementarny, łącząc tradycyjne metody nauczania z samokształceniem realizowanym
z wykorzystaniem komputera
za pomocą narzędzia edukacyjnego, jakim jest platforma
Moodle. Pozwala to na łatwiejszy dostęp do edukacji osobom
aktywnym zawodowo, które
muszą uzupełniać swoją wiedzę, mającym nieregularne godziny pracy, które muszą przebywać w domu (np. obciążone
obowiązkami rodzinnymi) czy
tez niepełnosprawnym.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe pozwalają na zdobycie
kwalifikacji zawodowej w czasie krótszym niż w przypadku „tradycyjnego” kształcenia
w szkole zawodowej. Umożliwia
to szybkie przekwalifikowanie
się, co z kolei zwiększa szanse
absolwentów na rynku pracy.
Ważne jest to, że w kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby bez względu
na wykształcenie. Jedynym warunkiem jest ukończenie 18 roku życia. Dla przykładu uczeń
liceum ogólnokształcącego
mając 18 lat może równolegle

uczęszczać na kwalifikacyjny
kurs w danym zawodzie. Kończąc liceum i zdając egzamin
z danej kwalifikacji uzyskuje
prawo do wykonywania zawodu oraz tytuł technika.
CKZiU w Lublińcu dokłada
wszelkich starań, by pomóc
w wyborze odpowiedniego kierunku i formy kształcenia realizując zadanie z zakresu poradnictwa i doradztwa zawodowego. Zadanie to jest realizowane
przez doradcę zawodowego, który jest specjalistą udzielającym
pomocy w formie grupowych
i indywidualnych porad zawodowych. Beneficjentami usług
doradcy zawodowego jest młodzież i osoby dorosłe, poszukujące własnej drogi zawodowej,
kierunku kształcenia i szkolenia. Spotkania mają na celu

Szkoły dla dorosłych (bezpłatne):

III Liceum Ogólnokształcące (okres nauczania – 3 lata) I Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych – tryb zaoczny
(okres nauczania – 3 lata)
Technikum nr 5
Szkoła Policealna nr 1
(okres nauczania – 4 lata)
dla Dorosłych im. prof. Zbigniewa Religi umożliwiająca zdobycie kwalifikacji zawodach:
Medyczno-Społeczna Szkoła Policealna im.
a) technik bezpieczeństwa i higieny pracy
prof. Zbigniewa Religi – kształci w zawodach:
b) technik masażysta
a) technik farmaceutyczny
c) technik usług kosmetycznych
b) technik elektroradiolog
d) technik rachunkowości
c) opiekunka dziecięca
e) opiekunka dziecięca
d) terapeuta zajęciowy.
f) opiekun medyczny
g) asystentka stomatologiczna
h) opiekun osoby starszej
i) opiekun w domu pomocy społecznej
j) opiekunka środowiskowa
i innych.
Okres kształcenia zależy od zawodu i trwa od 1 roku do 2 lat.
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zdiagnozowanie predyspozycji i preferencji zawodowych
oraz ustalenie tzw. indywidualnych planów działania związanych z określonym celem zawodowym. Porady są całkowicie bezpłatne.
Mocną stroną CKZiU w Lublińcu jest również niepowtarzalna atmosfera, sprzyjająca wszechstronnemu rozwojowi uczniów i pracy nauczycieli
zgodnie z mottem szkoły „Rzetelne kształcenie – maksimum
pomocy”.
Od chwili powstania Centrum, oprócz działań dydaktyczno-wychowawczych, dyrekcja i grono pedagogiczne wspólnie ze Starostwem Powiatowym
w Lublińcu podjęło szereg działań mających na celu systematyczne wzbogacanie bazy szkoły.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe
Od września 2013 r. planowane są następujące kursy kwalifikacyjne:
a) technik usług kosmetycznych: wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy, wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
b) technik ochrony fizycznej osób i mienia
c) technik rachunkowości: prowadzenie rachunkowości, rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
d) technik elektryk: montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
e) technik budownictwa: sporządzanie kosztorysów i przygotowanie dokumentacji przetargowej
f) cukiernik, krawiec i inne zgodne
z zapotrzebowaniem środowiska lokalnego.
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Jednym z ostatnich tego typu
działań było utworzenie w listopadzie ubiegłego roku dwóch
nowych pracowni: kosmetycznej i fizyko-chemicznej.
Informacje na temat możliwych dróg kształcenia w CKZiU
oraz przewodnik przez założenia reformy edukacji na stronie internetowej www.ckziulubliniec.pl
Dyrektor CKZiU w Lublińcu
Irena Bonk

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO–WYCHOWAWCZY
http://lubliniec.idn.org.pl
e-mail: soswlubliniec@gmail.com

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu przyjmie
do pracy z dniem 1 września 2013 r. psychologa szkolnego.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu
ul. P. Stalmacha 90
Kontakt osobisty po ustaleniu tel. (34) 356-32-41

nr 6-7/2013
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Relikwie Filipa Smaldone w Lublińcu
Lubliniec to dla osób niesłyszących miasto o wielkim
znaczeniu. Od 1936 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Stalmacha 90 kształcą się
niesłyszący z diecezji gliwickiej i innych części Polski.
Od 8 czerwca br. SOSW w Lublińcu stało się dla Głuchych
miejscem podwójnie ważnym. Stało się to za przyczyną
relikwii Apostoła Głuchych – św. Filipa Smaldone, które zostały uroczyście wprowadzone, przy współudziale ponad 200 wiernych niesłyszących, do Ośrodka.

Św. Filip Smaldone (1848 –
1923) był włoskim kapłanem,
który całe swoje życie poświęcił pracy z osobami z wadą słuchu. Założył kilka szkół dla niesłyszących na południu Włoch,
a także jedno z dwóch zgromadzeń zakonnych zajmujących się
pracą z niesłyszącymi – Zgromadzenie Sióstr Salezjanek Najświętszych Serc, które kontynuuje dzieło swojego Fundatora na czterech kontynentach,
prowadząc kilkadziesiąt szkół
i innych placówek dla osób niesłyszących. Relikwie św. Filipa
Smaldone sprowadził do Polski ks. Grzegorz Sokalski, który pełni obecnie posługę katechety i kapelana SOSW w Lublińcu. W kwietniu 2012 roku
podczas uroczystości nawiedzenia urny ze szczątkami św.
Filipa Smaldone do kilkunastu
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diecezji w Polsce, także gliwickiej, zostały przekazane Jego
relikwie.
Decyzja o lokacji relikwii
św. Filipa Smaldone do kaplicy w SOSW w Lublińcu była
oczywista, nie tylko ze względu na długoletnie związki tego miejsca z osobami niesłyszącymi, ale także dlatego,
iż od 2008 roku w SOSW istnieje pierwsza na świecie i obecnie jedyna w Polsce kaplica pod
wezwaniem Apostola Głuchych.
To w niej sprawowane są w niedziele o godz. 11:45 msze
św.w języku migowym
Uroczystość wprowadzenia
relikwii św. Filipa Smaldone
do SOSW w Lublińcu miała charakter uroczystości rodzinnej.
Rozpoczęła się uroczystą mszą
św. sprawowaną pod przewodnictwem ks. Biskupa Gerarda
Kusza i współcelebrowaną przez
diecezjalnych duszpasterzy niesłyszących: ks. Grzegorza Sokalskiego z diecezji gliwickiej,
ks. infułata Jana Szywalskiego
z diecezji opolskiej i ks. Artura
Stopikowskiego z archidiecezji
częstochowskiej. Ze względu
na ilość wiernych msza św. była
sprawowana w specjalnie przygotowanej do tej uroczystości
sali gimnastycznej SOSW. Specjalnymi gośćmi uroczystości
byli: wicestarosta Lubliniecki –
Tadeusz Konina i ks. Bronisław

Jakubiszyn – proboszcz parafii
Podwyższenia Krzyża Świętego w Lublińcu, na której terenie
znajduje się Ośrodek. To właśnie ks. Bronisław Jakubiszyn
ufundował baner zdobiący salę. W uroczystości uczestniczyły także s. Alfredina Pietrachi
(Włochy) o s. Odalia Dias (Brazylia) ze Zgromadzenia Sióstr
Salezjanek Najświętszych Serc,
które prowadzą pierwszy w Polsce dom tego zgromadzenia oraz
członkowie Dyrekcji SOSW z p.
Markiem Warwasem na czele.
Eucharystia była wzbogacona
śpiewem w wykonaniu Zespołu Wokalno-Instrumentalnego
„NADZIEJA” z Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego z Lublińca pod przewodnictwem
pracujących w SOSW pań: Marii Kazuch i Klaudii Brewki. Cała
Msza św. była tłumaczona na język migowy przez katechetów
Ośrodka – ks. Grzegorza Sokalskiego i p. Małgorzatę Mandlę.
Po mszy św. relikwie w uroczystej procesji przeniesiono do kaplicy św. Filipa Smaldone, która
znajduje sie w Internacie SOSW.
Po celebracji liturgicznej
miał miejsce piknik rodzinny
przygotowany przez Duszpasterstwo Niesłyszących Diecezji Gliwickiej, stowarzyszenie
Katolicka Misja dla Niesłyszących i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu.
Wszyscy uczestnicy mogli skorzystać z poczęstunku -kiełbaski z grilla i pysznej grochówki
oraz wziąć udział w konkursie
z nagrodami. Poczęstunek, nagrody, a także przejazdy autobusami dla ponad 100 uczestników Święta ufundowała Katolicka Misja dla Niesłyszących.
Na gości czekały także specjalne
atrakcje: warsztaty plastyczne
„Moje schody do nieba”, które
przygotowała i przeprowadziła p. Marzena Zając z działającej przy Ośrodku pracowni
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Malarstwa Emocjonalnego oraz
pokazy akrobatyczne i żonglerskie. Wiele emocji wzbudziła
także możliwość przejażdżki
trójkołowym motocyklem. Piknik zakończył się występem złożonego z uczniów SOSW zespołu Tornado, prowadzonym przez
nauczycieli SOSW: Aleksandrę
Perkowską , Justynę Iwaniuk ,
Klaudię Brewkę i Annę Janicką.
Występ Tornada został wzbogacony o pokaz tancerzy ognia –
uczniów Ośrodka – Artura Żytę i Macieja Szudeja.
Gdy na zakończenie uroczystości ks. G. Sokalski zadał pytanie: „Czy chcecie się spotkać
tutaj za rok”, las uniesionych
rąk oświadczył w języku migowym – „TAK!”.
Św. Filip Smaldone powiedział: „nie można nauczać bez
miłości”. Gdy spojrzeć na wielkie zaangażowanie organizatorów Święta Filipa Smaldone,
można z całą pewnością powiedzieć, że tej miłości do Głuchych
w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Lublińcu i w całym mieście na pewno nie zabraknie.
W specjalny sposób w organizację uroczystości włączyli się
Dyrektor Ośrodka – p. Marek
Warwas, wicedyrektorzy SOSW:
p. Danuta Jakubiszyn, p. Izabela
Kukiełka, p. Martyna Szwacińska. Ogromny wkład mieli także uczniowie niesłyszący, którzy
uczą się poligrafii, a którzy pod
przewodnictwem p. Andrzeja Gabora przygotowali broszurę o św.
Filipie Smaldone. Wielkie podziękowania należą się katechetce – p. Małgorzacie Mandli, która wraz z pracownikami obsługi
technicznej SOSW przygotowała
wystrój sali. Nie sposób też zapomnieć o Ochotniczej Straży
Pożarnej w Lublińcu, która bezpłatnie użyczyła stołów i ław
na festyn.
ks. G. Sokalski

Święto rodzin zastępczych
Dziękuję Państwu za rodzicielską miłość, za dar serca
okazywany dzieciom. Jestem dumny z tego, iż na terenie naszego powiatu jest tak dużo rodzin, które
podjęły się tej misji. Tymi słowami starosta Joachim
Smyła przywitał rodziny zastępcze na uroczystości
z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, która odbyła się na terenie zakonu o.o. Oblatów w Lublińcu.
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego ma za zadanie propagowanie idei rodzicielstwa
zastępczego jako wielkiego
daru i życiowej misji pomocy osieroconym dzieciom. Rodzicielstwa zastępczego nie
można traktować jako „zastępowania rodziców”, ale
raczej jako pełnienie funkcji rodzicielskiej. Taka relacja pozwala na sukcesy wne
budowanie z dzieckiem więzi równoległej do tej, którą
ma ono z biologicznym rodzicem. Rodziny zastępcze
są miejscem, gdzie dzieci, które nie mają szans na wychowanie się w rodzinie naturalnej, zostają przygotowane do wejścia w dorosłe życie.
Naturalnym wydaje się więc
wspieranie tego środowiska,
szukanie form pomocy takim
rodzinom oraz podniesienie

rangi społecznej tej formy
opieki. Codzienność rodzicielstwa zastępczego, to nieustanna troska, nauka radzenia sobie ze stresem i trudnościami. Rodzice zastępczy
mają przed sobą bardzo trudne zadanie – zbudowania poczucia bezpieczeństwa i świata wartości dziecka.
U biegł y rok upł ynął pod
hasłem wprowadzania nowej
ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej.
Zmieniły się warunki przyznawania pomocy i ich w ysokości. Powiatowe Centrum
Pomocy w Lublińcu realizując zapisy ustaw y, sprawnie
wprowadziło już większość
zmian. – Z dumą mogę powiedzieć, że większość możliwych
form rodzicielstwa zastępczego funkcjonuje na naszym terenie. Są to rodziny spokrewnione,

niezawodowe i zawodowe. Działają też trzy rodzinne domy
dziecka. Najważniejszym jest
fakt, że z roku na rok – na corocznym Święcie Rodzicielstwa
Zastępczego – spotykamy się
w coraz większym gronie, bo –
co prawda – od ubiegłego roku
rozwiązało się 5 rodzin, to jednak powstało 16 nowych. Dzisiejsze święto jest też okazją
do promowania idei rodzicielstwa zastępczego. W naszym
powiecie odbywa się to również poprzez szkolenia kandydatów na rodziców zastępczych.
W 2012 r. pomyślnie ukończyło kurs 10 osób. Kilka rodzin –
wraz ze swoimi dziećmi – jest
tutaj z nami – mówiła Ilona
Kozioł , dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Lublińcu.
Mówiąc o rodzinach zastępczych, myślimy o ich całości,
bo rodziny zastępcze to rodzice, którzy podjęli decyzję o przyjęciu dzieci i biorą
na swe barki obowiązek ich
wychowania, to również dzieci biologiczne, czy też wcześniej w rodzinie przebywające,
które stoją przed faktem posiadania nowego rodzeństwa.

Rodzicielstwo zastępcze,
to również często dziadkowie i babcie, którzy angażują się całymi sobą w codziennym kontakcie z dziećmi. Rodzina zastępcza, to również
przyjmowane dzieci, które
rozpoczynają nowy etap życia z nowymi bliskimi. – Podczas rozmów z osobami pełniącymi funkcję rodziny zastępczej,
dostrzegam, że najważniejszym
kryterium funkcjonowania tych
rodzin, jest miara serca. Cieszę się, iż idea rodzicielstwa
zastępczego znajduje zrozumienie wśród mieszkańców naszego powiatu – mówił Tadeusz Konina , wicestarosta lubliniecki.
Aneta Konieczny

Nieruchomości na sprzedaż

Nieruchomość położona w Lublińcu przy
skrzyżowaniu ul. Żwirki i Wigury i ul. Sobieskiego. Lokalizacja w ścisłym centrum miasta, w kompleksie obiektów służby zdrowia
i użyteczności publicznej.

Budynek powstał w roku 1929 r. wybudowany z budżetu państwa polskiego przez
architekta Karola Schayera, jako bursa dla
młodzieży polskiej ze Śląska Opolskiego
(teren ówczesnych Niemiec) chcącej uczyć
się w Polsce. Po 1 września 1939 r. mieściła się w nim siedziba NSDAP. W 1942 r. dokonano samowolnego wpisu do KW, wpisując jako właściciela „Das Deutsche Reich”. Od 1945 r. w budynku znajdował się
Komisariat Milicji, UB, SB. Od 1957 r. budynek został zmodernizowany i przeznaczony pod działalność medyczną.

Obecnie po opuszczeniu wszystkich oddziałów szpitalnych budynek będący własnością Starostwa Powiatowego w Lublińcu
przeznaczony został do sprzedaży. Wartość
nieruchomości podczas II przetargu została oszacowana na kwotę 3.900.000.00 zł.
Budynek znajduje się w dobrym stanie
konstrukcyjnym, posiada wszystkie przyłącza medialne oraz cztery publiczne zjazdy komunikacyjne. Powierzchnia użytkowa
trzykondygnacyjnego, podpiwniczonego budynku to 2308,00 m2, powierzchnia działki – 2486,00 m2.

Nieruchomość położona przy ul. Paderewskiego, w okolicy centrum administracyjno-bankowo-urzędowego Lublińca,
o powierzchni 2744,00 m2, zabudowana
zamortyzowanym budynkiem administracyjnym o powierzchni zabudowy 139,00m2.
Nieruchomość posiada wszystkie przyłącza medialne, publiczny zjazd wraz z bezpośrednim przejściem dla pieszych oraz

nowoczesną koncepcję architektoniczną
zabudowy zespołem budynków biurowo-administracyjnych.
Obecnie nieruchomość będąca własnością Starostwa Powiatowego w Lublińcu przeznaczona została do sprzedaży. Wartość nieruchomości podczas II
przetargu została oszacowana na kwotę
1.200.000.00 zł.

Zapraszamy do rokowań.
Starostwo Powiatowe w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7
pokój nr 26, tel. (34) 35-10-510.
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ANALOGOWI LUDZIE W CYFROWYM ŚWIECIE • ODCINEK II

Szewc

Nadal poruszam się po cyfrowej planecie w poszukiwaniu ostatnich zakątków
analogowej rzeczywistości.

Znajduję kolejny. Przy ulicy
Tylnej w Lublińcu mieści się Zakład Szewski Pana Piotra Krysika – niewielki element miejskiego krajobrazu wtłoczony
w niepozorną kamienicę: drewniane, dwuskrzydłowe drzwi,
lada, regały wypełnione butami naprawionymi i tymi, które czekają na swoją kolej, w powietrzu unosi się specyficzny
zapach – dowiaduję się potem,
że to mieszanka austriackich
klejów szewskich.
W tej scenografii znajduję pochłoniętego pracą Pana Krysika. Szewc nie przerywa pracy
nawet wtedy, kiedy zaczynamy rozmawiać – naprawia właśnie przyniesioną przez klienta parę butów. Bezpośrednio
przed nim stoi stół wypełniony
narzędziami i półproduktami,
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obok znajduje się „sztynder”
czyli stojak, na którym Szewc
umieszcza obuwie wymagające naprawy.
W zakładzie odkrywam maszyny, których nie widziałam
nigdy wcześniej, oglądam je,
dowiaduję się do czego służą.
Do niezbędnego wyposażenia
warsztatu potrzebna jest szlifierka – do szlifowania podeszew,
maszyna do robienia oczek,
czyszczarka – do oczyszczania obuwia, Frobana – maszyna do rozbijania butów, maszyny do szycia butów i wiele, wiele
innych. Profesjonalne rzemiosło
wymaga konkretnego oprzyrządowania. Moją uwagę przykuwa
jeszcze jeden przedmiot – drewniane „formy” w pierwszym momencie przypominające wyglądem holenderskie chodaki, lub
bardziej fachowo – „kopyta”,
na których powstaje zupełnie
nowe obuwie.
Pan Piotr Krysik pracuje
w swoim zawodzie od blisko sześciu dekad, od trzydziestu lat
prowadzi własny zakład szewski. Naukę rozpoczął w 1957 roku i od tego czasu nie rozstaje
się z rzemiosłem. Z biegiem lat

techniki właściwe jego zawodowi ulegały znacznym zmianom.
Klasyczne techniki pracy polegające na szyciu i kołkowaniu
zostały wyparte przez metody
„na klej”. Praktycy klasycznej

szewskiej szkoły zostali więc
skazani na pójście z nurtem czasu, ale, jak pyta Pan Krysik „czy
to jest lepsze?”.
(Dominika Wilk)
Zdjęcia: Daniel Dmitriew

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
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