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„Śląsk” w Opolu

Najlepszy z najlepszych

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” na 51. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu! Już po raz drugi Zespół Pieśni i Tańca
„Śląsk” wystąpił podczas Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

Stanisław Demczuk – śpiewak, solista Zespołu Pieśni i Tańca
„Śląsk”, 19 maja br. odebrał najwyższą nagrodę Zarządu Sekcji Teatrów Muzycznych, Opery, Operetki, Baletu i Musicalu
ZASP – statuetkę Ariona.

Pozytywne recenzje w Wiśle!

Święto rodzin

Bardzo interesujące wiadomości dotarły do nas z Wisły. Orkiestra Dęta pod szyldem OSP Sieraków Śląski reprezentowała powiat lubliniecki na XVIII Ogólnopolskich Spotkaniach Zespołów Artystycznych Ochotniczych Straży Pożarnych.

W niedzielę 8 czerwca odbył się IV Festyn Rodzinny „U Oblat”
połączony z Powiatowym Dniem Rodzicielstwa Zastępczego.

Odeszła wspaniała
nauczycielka i koleżanka

Kolejne zwycięstwo ucznia Zespołu
Szkół Zawodowych

więcej na str. 2

więcej na str. 4

W maju bieżącego roku pożegnaliśmy
z wielkim smutkiem nauczyciela wychowania fizycznego Zespołu Szkół
nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu. Po ciężkiej chorobie odeszła
od nas Beata Piątkowska.

więcej na str. 2

więcej na str. 2

więcej na str. 3

Rok temu, kiedy po powrocie
z Warszawy życzyliśmy Dominikowi kolejnego sukcesu, mieliśmy nadzieję, że powtórzy on
swoje osiągnięcia. Nasze życzenia spełniły się, Dominik ponownie doszedł do finału i został
zwycięzcą w swojej kategorii.

więcej na str. 11
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„Śląsk” w Opolu
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”
na 51. Krajowym Festiwalu
Piosenki Polskiej w Opolu!
Już po raz drugi Zespół
Pieśni i Tańca „Śląsk” wystąpił podczas Festiwalu
Piosenki Polskiej w Opolu.

W tym roku artyści chóru
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
wystąpili drugiego dnia 51.

Krajowego Festiwalu Piosenki
Polskiej Opole 2014 na rozpoczęcie widowiska „Folkowo &
kabaretowo!”, w drugiej części koncertu zaśpiewali także
z zespołem „Blue Cafe”. Widowisko w dwóch częściach: kabaretowej i folkowo-muzycznej poprowadził Artur Andrus,
który wcielił się w rolę „współczesnego Kolberga”, a reżyserem kabaretowego show była

Beata Harasimowicz. Publiczności zaprezentowali się najlepsi przedstawiciele różnych
pokoleń satyryków i artystów

kabaretowych: Kabaret Młodych Panów, Łowcy.B, Nowaki, Jurki, Formacja Chatelet,
Kabaret Skeczów Męczących
oraz „Ławeczka” z „Rancza”
w składzie: Piotr Pręgowski,
Bogdan Kalus i Sylwester Maciejewski. Część kabaretową
dopełniły występy folkowo-muzyczne Golec u’Orkiestry,
Donatan & Cleo, Haliny Mlynkowej z zespołem, Blue Cafe,
Mai Koman oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” i Zespołu
„Mazowsze”.AK;
foto Zespół „Śląsk”/Irek Dorożański

Najlepszy z najlepszych
Stanisław Demczuk – śpiewak, solista Zespołu Pieśni
i Tańca „Śląsk”, 19 maja
br. odebrał najwyższą
nagrodę Zarządu Sekcji Teatrów Muzycznych, Opery,
Operetki, Baletu i Musicalu
ZASP – statuetkę Ariona.
Uroczystość wręczenia tej
prestiżowej nagrody odbyła się
z okazji Dnia Artysty Śpiewaka, który co roku obchodzony jest 20 maja. Arion to najbardziej prestiżowa nagroda,

jaką w Polsce może otrzymać
śpiewak, to trofeum honorujące kunszt, artyzm i wybitne
dokonania artystyczne.
Stanisław Demczuk odebrał wyróżnienie w siedzibie
Związku Artystów Scen Polskich w Warszawie z rąk Przewodniczącego ZASP Olgierda
Łukaszewicza oraz Przewodniczącej Sekcji Teatrów Muzycznych, Opery, Operetki, Baletu
i Musicalu – Danuty Renz.
Wieloletniego artystę „Śląska” wyróżniono za wybitne
osiągnięcia w sztuce wokalno

– aktorskiej oraz za całokształt
pracy artystycznej na rzecz sukcesów Zespołu Pieśni i Tańca
„Śląsk” im Stanislawa Hadyny. – Otrzymanie tej nagrody jest
dla mnie wielkim wyróżnieniem.
Jest również wyrazem uznania dla
mojej 30-letniej pracy artystycznej oraz docenieniem sukcesów
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
im. Stanisława Hadyny – mówił
Stanisław Demczuk.
Wyróżniony Arionem artysta dołączył więc do grona najlepszych z najlepszych, wśród
których znajdują się już m.in.

Odeszła wspaniała
nauczycielka i koleżanka
W maju bieżącego roku
pożegnaliśmy z wielkim
smutkiem nauczyciela
wychowania fizycznego Zespołu Szkół nr 1 im. Adama
Mickiewicza w Lublińcu.
Po ciężkiej chorobie odeszła
od nas Beata Piątkowska.

Przed czternastu lat y,
po ukończeniu Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, wróciła do „Mickiewicza” i swą karierę zawodową
związała ze szkołą, którą sama
niedawno ukończyła. Od początku dała się poznać jako pełen pasji i zaangażowania nauczyciel i wychowawca. Zawsze
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uśmiechnięta i pełna optymizmu potrafiła zachęcić młodzież do różnorodnej aktywności ruchowej, prowadząc ciekawe lekcje i zajęcia dodatkowe.
Jej uczniowie zdobywali czołowe miejsca i liczne nagrody w zawodach powiatowych,
rejonowych i wojewódzkich
w siatkówce, koszykówce, lekkoatletyce, biegach przełajowych i tenisie stołowym. Jako
instruktor rekreacji ruchowej
prowadziła też kółko taneczne
oraz współorganizowała Powiatowe Spartakiady Dzieci i Młodzieży, Powiatowe Spartakiady Osób Niepełnosprawnych,
współpracowała ze Specjalnym
Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących

i Słabosłyszących w Lublińcu,
Lublinieckim Klubem Sportowym „Luball”, Domem Pomocy Społecznej „Zameczek”
i Terenowym Komitetem Praw
Dziecka. Wciąż też doskonaliła swe umiejętności zawodowe, zdobywając liczne certyfikaty i kończąc studia podyplomowe. Zawsze jednak miała
czas i uśmiech dla swych podopiecznych. Doskonale sprawdzała się jako wychowawca zarówno klas przyrodniczych, jak
i humanistycznych. Potrafiła dostrzegać problemy młodzieży i dyskretnie pomagać
je rozwiązywać, troszczyła się
o dalszą karierę swych uczniów
i umiejętnie ich motywowała do nauki i rozwijania swych
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Bolesław Hamaluk, Maria Fołtyn , Stanisław Jopek , Xenia
Grey, Wanda Polańska, Bernard
Ładysz, Aleksander Teliga czy
Bogdan Paprocki. Panu Stanisławowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na niwie działalności artystycznej.
KA

zainteresowań. Życzliwie interesowała się swymi podopiecznymi, z taktem pedagogicznym
wspomagając ich w przezwyciężaniu trudnych dylematów
dorastania. Organizowała nie
tylko wycieczki turystyczno-krajoznawcze, ale dała się też
poznać jako wielbicielka krakowskich teatrów, co niezwykle ceniła sobie klasa humanistyczna wspólnie z nią wyjeżdżająca na ciekawe spektakle.
Wśród sw ych koleżanek
i kolegów znana była z pogody ducha i życzliwości. Zawsze
chętnie służyła pomocą i radą, dzieliła się doświadczeniami, pozostając przy tym osobą
skromną i taktowną. Potrafiła
zarówno wspólnie pracować, jak
i zacieśniać koleżeńskie więzi,
wnosząc do swej grupy zawodowej pasję, zaangażowanie,
oryginalne pomysły i poczucie
humoru, a unikając konfliktów.
Dlatego tak trudno jest się pogodzić z jej nagłym odejściem.
Społeczność Zespołu Szkół nr 1
im. A. Mickiewicza

Święto rodzin
W niedzielę 8 czerwca
odbył się IV Festyn Rodzinny „U Oblat” połączony
z Powiatowym Dniem Rodzicielstwa Zastępczego.

Festyn rozpoczęła uroczysta msza św. w intencji rodzin
zastępczych przy akompaniamencie słowno-muzycznym
w wykonaniu artystów pieśni sakralnej Anety i Andrzeja Skibów oraz Anny i Czesława Płaczków.

Msza św. w intencji
rodzin zastępczych
– Dziękuję Państwu za tę niełatwą służbę, którą pełnicie,
za dar serca okazany drugiemu
człowiekowi. Cieszę się, że możemy propagować ideę rodzicielstwa zastępczego jako życiowej
misji pomocy osieroconym dzieciom – mówił ks. proboszcz, ojciec Waldemar Janecki witając
rodziny zastępcze.

Atrakcji nie brakowało
Po mszy oficjalnego otwarcia
imprezy dokonali: starosta Joachim Smyła, burmistrz Edward
Maniura oraz ksiądz proboszcz,
ojciec Waldemar Janecki. Festyn

obfitował w różnorakie atrakcje.
Były występy dzieci ze szkoły katolickiej oraz scholi parafialnej, przedstawienie pt.
„Smerfy – chciwość nie popłaca” w wykonaniu duszpasterzy i zaproszonych gości oraz
wiele innych atrakcji, w tym
gry i zabawy dla dzieci, szczudlarz, żywa maskotka, dmuchańce, stanowisko Warsztatów Terapii Zajęciowej i loteria
fantowa prowadzona przez Caritas. Można było też zwiedzić
radiowóz policyjny, wóz straży
pożarnej oraz karetkę pogotowia, a także zjeść coś dobrego
na stoisku prowadzonym przez
Oazę Rodzin. Punktem kulminacyjnym imprezy był koncert
Zbigniewa Wodeckiego.

Rodzicielstwo
zastępcze w powiecie
W powiecie Lublinieckim aktualnie funkcjonują 73 rodziny
zastępcze, w których przebywa
103 dzieci. 36 to niezawodowe
rodziny zastępcze, w których
przebywa 58 dzieci, pozostałe
37 to rodziny spokrewnione,
wychowujące 45 dzieci. – W rodzinach zastępczych umieszcza
się dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy
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władza ta została ograniczona.
Umieszczenie dziecka w takiej
rodzinie następuje na podstawie orzeczenia sądu i po uzyskaniu zgody rodziców zastępczych.
Dzieci umieszczane w rodzinach
zastępczych mają oczywiście prawo do osobistego kontaktu z rodziną naturalną i – co ważne –
powrotu do niej. Rodzicielstwa
zastępczego nie można traktować więc jako „zastępowania rodziców”, ale raczej jako pełnienie
funkcji rodzicielskiej. Taka relacja pozwala na sukcesywne budowanie z dzieckiem więzi równoległej do tej, którą ma ono z biologicznym rodzicem – wyjaśniał
Tadeusz Konina, wicestarosta
lubliniecki.
Mówiąc o rodzinach zastępczych, myślimy o ich całości.
To rodzice, którzy podjęli decyzję o przyjęciu dzieci, to również ich dzieci biologiczne,

które staną przed faktem posiadania nowego rodzeństwa.
To dziadkowie i babcie, którzy
„dostaną” do kochania nowych
członków rodziny. To w końcu
przyjmowane przez rodzinę zastępczą dzieci, które rozpoczynają nowy etap życia z nowymi bliskimi i to my – dorośli –
musimy zadbać o to, żeby ten
etap był lepszy od poprzedniego, żeby dzieci mogły wychowywać się w godnych warunkach, miały zaspokojone potrzeby emocjonalne, bytowe,
rozwojowe i społeczne, żeby
były kochane.
Aneta Konieczny

Jak zostać
rodziną zastępczą?

Rodzinę zastępczą (spokrewnioną, niezawodową i zawodową, w tym specjalistyczną oraz o charakterze pogotowia
rodzinnego) może tworzyć małżeństwo
lub osoba samotna jeśli:
• Ma stałe miejsce zamieszkania w Polsce;
• Korzysta z pełni praw obywatelskich
i cywilnych;
• W stosunku do naturalnych dzieci nie jest
ani w przeszłości nie była pozbawiona
władzy rodzicielskiej (władza ta nie była również ograniczona lub zawieszona);
• Wywiązuje się z obowiązku utrzymania osób z najbliższej rodziny (alimentacja), jeśli stanowi tak prawo lub orzeczenie sądu;
• Posiada zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym
odpowiednią opiekę nad dzieckiem;
• Ma odpowiednie warunki mieszkaniowe
i stałe źródło utrzymania; zarobki rodziców zastępczych nie wpływają na wysokość kwoty otrzymywanej na utrzymanie dziecka;
• W wypadku rodziny zastępczej zawodowej, jedno z małżonków zobowiazuje się nie podejmować dodatkowej pracy na umowę o pracę (etat).
Więcej informacji można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Lublińcu, ul. Sobieskiego 9 (budynek
przychodni lekarskiej), tel. (34) 35–63-257.
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Pozytywne recenzje w Wiśle!
Bardzo interesujące wiadomości dotarły do nas
z Wisły. Orkiestra Dęta pod
szyldem OSP Sieraków Śląski reprezentowała powiat
lubliniecki na XVIII Ogólnopolskich Spotkaniach Zespołów Artystycznych Ochotniczych Straży Pożarnych.
Impreza odbyła się w dniach
30 maja-1 czerwca.

Łącznie w Wiśle zaprezentowało się 26 rozmaitych zespołów. Orkiestra z Sierakowa,
w której wystąpili nie tylko muzycy z tej miejscowości, ale też
członkowie orkiestry z Łomnicy, wzięła udział w swojej kategorii, prezentując się obok
sześciu innych zespołów. Były to kapele z Milówki, Polanki Wielkiej, Daleszyc, Śmiłowic, Tąpkowic i Kaniowa. Konkurs orkiestr był jednocześnie
etapem w drodze do krajowego

konkursu kapel OSP, który odbędzie się za rok.
Orkiestry zaprezentowały się
na głównym deptaku w centrum Wisły podczas ocenianego
przemarszu. Następnie w miejscowym amfiteatrze wszystkie reprezentacje dały wspólny
koncert. Wreszcie każda z grup
wystąpiła osobno prezentując
trzy utwory.
Wyniki konkursu będą znane dopiero po zakończeniu podobnych imprez w innych miastach w całej Polsce. Orkiestra
otrzymała jednak pamiątkową statuetkę i dyplom, a nieoficjalne recenzje były bardzo
obiecujące – Długo i intensywnie trenowaliśmy przed wyjazdem do Wisły – powiedział prezes OSP Sieraków, Krzysztof
Strzoda – Po zakończeniu występu otrzymaliśmy kolejną propozycję na przyjazd do Wisły –
dodaje członek orkiestry. Czy
to dobra wróżba w związku

Majówka w Zameczku
W Domu Pomocy Społecznej „Zameczek”,
21 maja br., odbyła się
majówka integracyjna.

Oprócz mieszkańców DPS
„Zameczek” wzięli w niej udział
wszyscy wychowankowie lublinieckich placówek opiekuńczo
– wychowawczych, osadzone
z Zakładu Karnego w Lublińcu, wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Kalet oraz uczniowie
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu. Majówce towarzyszył śpiew,
zabawy oraz wspólne biesiadowanie przy suto zastawionym
stole. Słabszym i mniej sprawnym uczestnikom pikniku przy
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pieczeniu kiełbasek na ognisku pomagali uczniowie CKZiU
oraz wychowankowie MOW
Kalety. – Chcieliśmy zintegrować i zacieśnić więzi nie tylko
między instytucjami, ale przede
wszystkim między wolontariuszami, którzy je reprezentują, a podopiecznymi placówek
opiekuńczo – wychowawczych
i DPS „Zameczek”. Mam nadzieję, że osiągnęliśmy nasz cel organizując to spotkanie i udało nam się pokazać młodym ludziom, jak fantastycznie można
spędzić wolny czas – mówiła
Wiesława Dudek, dyrektor DPS
„Zameczek”.
Uczniowie CKZiU z klasy fryzjerskiej przygotowali pokaz fryzur oraz modnego uczesania dla uczestników

majówki. Ochotnicza Straż Pożarna z Lublińca zaprezentowała sprzęt bojowy i zademonstrowała swoje umiejętności
w działaniach podejmowanych
przez OSP.
Kilka godzin biesiadowania
i zabawy pokazało, że chęci –
przede wszystkim młodzieży –
do pracy wolontarystycznej nie
gasną. Szerzenie i propagowanie idei wolontariatu to także
misja „Stowarzyszenia Przyjaciół Zameczka”, które również
pomogło w organizacji pikniku, przygotowując poczęstunek – kiełbaski z ogniska, bo
– jak mówi prezes stowarzyszenia Przemysław Sterczewski – Nic nie smakuje lepiej na
(red.)
świeżym powietrzu.
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z konkursowym występem?
Mamy nadzieję, że tak.
Niecodzienny przebieg miała wizyta orkiestry na jednym
z parkingów, gdzie muzycy zatrzymali się w trakcie podróży. Spontaniczny minikoncert
spotkał się z wielką symatią
innej wycieczki. Skończyło
się na… tańcach i ogromnym
aplauzie ze strony napotkanych widzów! Jak widać artyści
są gotowi na wszystko i przynoszą muzyczną radość innym
nawet w najmniej oczekiwanych sytuacjach! Przypominamy, że orkiestra wystąpi już 7
września podczas Dożynek Sołeckich w Sierakowie Śląskim!
(red.)
Wiemy, co dobre…

Zapraszamy
do lektury!

Wydawnictwo św. Macieja Apostoła
z siedzibą w Lublińcu wydało w czerwcu br. bardzo ciekawą książkę z wątkami lublinieckimi.
W almanachu literackim o tematyce
przyrodniczej pt. „Ogrody Boga” na 156
stronach swoje utwory zaprezentowało 35 – ciu literatów z Polski, Hiszpanii,
Belgii, Kanady i Japonii.
Wśród nich jest Maria Dziuk z Kochanowic. Z siedmiu zamieszczonych wierszy Pani Marii dwa dotyczą naszej ziemi: „Różaneczniki na Brzozie” oraz „Moje miasto Lubliniec”. Do powstania książki
przyczynili się mieszkańcy Lublińca, bowiem zdjęcia na okładce i wewnątrz książki, prezentujące przyrodnicze uroki Ziemi
Lublinieckiej, wykonał Mateusz Zawadka. Redaktorem technicznym książki jest
Anna Bargiel, a całość opracował Edward
Przebieracz.
Dla czytelników „ZL”, którzy przedzwonią do Wydawnictwa: 882–197–725 czekają w prezencie
2 egz. książki.

Nasz Powiat Lubliniecki – sport i zabawa – lato 2014

Nasz Powiat Lubliniecki –
sport i zabawa – lato 2014
Rozpoczęła się już trzecia
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 2014”.

Założeniem projektu jest
orga n izacja bez p łat nyc h
otwartych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców
powiatu. 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 i bez pomocy których pomysł nie miałby
racji bytu. Tegoroczny projekt oferuje zarówno zajęcia
sportowe, m.in. treningi piłki nożnej, tenisa ziemnego,
zajęcia nauki pływania, gry
w badmintona, jak również
pokazy strażackie, warsztaty
plastyczne, zajęcia językowe,

czy zwiedzanie Muzeum Paleontologicznego w towarzystwie dra Grzegorza Niedźwiedzkiego – jednego z odkrywców Smoka – pierwszego
polskiego dinozaura. Poniżej
prezentujemy niektóre z podmiotów, które zgłosiły swój
udział w projekcie. Mamy nadzieję, że przedstawione propozycje zajęć spełnią Państwa
oczekiwania.

STOWARZYSZENIE AKADEMIA SPORTOWA LUBLINIEC

Stowarzyszenie Akademia Sportowa
Lubliniec prowadzi dwie sekcje sportowe dla dzieci i młodzieży: piłki nożnej
i koszykówki.
W klubie trenuje aktualnie około 200
dzieci w 12 grupach treningowych w zależności od wieku i zaawansowania sportowego. Od grup dla przedszkolaków
do grup juniorskich.

Zajęcia sportowe prowadzą trenerzy
z przygotowaniem sportowym i pedagogicznym, którzy co roku biorą udział
w specjalistycznych szkoleniach podnosząc swoje umiejętności trenerskie.
W ciągu ostatnich 6 lat działania klub
uczestniczył w sumie w ponad 100 turniejach o randze rejonowej, wojewódzkiej, ogólnopolskiej a nawet międzynarodowej – odnosząc wiele sukcesów, za które
w roku 2009 otrzymał nagrodę burmistrza
Miasta Lublińca.
Co roku drużyny klubu biorą udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez
PPN Lubliniec i CZOZPN zajmując kilkukrotnie mistrzostwo ligi. Aktualnie drużyny grają w 5 rozgrywkach ligowych:

• Orlików
• Młodzików
• Trampkarzy
• Juniorów młodszych
• Juniorów starszych
Stowarzyszenie zorganizowało w ostatnich sześciu latach kilkanaście turniejów
piłkarskich i koszykarskich – w tym trzy
ogólnopolskie. Jest także organizatorem
wielu innych imprez dla całych rodzin, m.in.
pikników rodzinnych z okazji Dnia Dziecka, imprez mikołajkowych, itp.
Klub nie tylko organizuje szkolenie
dla piłkarzy i koszykarzy, ale jest także organizatorem imprez skierowanych
do mieszkańców Lublińca. Co roku zgłasza
do miejskiego kalendarza imprez zawody

MUZEUM PALEONTOLOGICZNE

Muzeum Paleontologiczne w Lisowicach
powstało w wyniku niezwykłych odkryć
dokonanych przez polskich naukowców
w wyrobisku cegielni Lipie Śląskie w roku 2006. Odkryto tutaj m.in. skamieniałe kości pierwszego polskiego dinozaura
oraz największego znanego w świecie gada ssakokształtnego – dicynodonta. Późniejsze prace wykopaliskowe doprowadziły do kolejnych niezwykłych odkryć,
a mianowicie znalezienia szczątków najstarszego znanego w Polsce ssaka, którego niewielki, bo zaledwie 3,5 mm ząb
możemy oglądać w lisowickim muzeum
tuż obok gigantycznych kości Smoka czy
dicynodonta.
Te niezwykłe odkrycia zainspirowały
ówczesnego kierownika cegielni Marka

Błyszcza do stworzenia w Lisowicach
Muzeum Paleontologicznego.
Już 26 lipca 2006 roku zwrócił się
on z taką propozycją do wójta Gminy
Pawonków, który od początku wyraził żywe zainteresowanie całą sprawą.
W 2007 roku Rada Gminy Pawonków
przyznała pierwsze środki na tworzenie wystawy. – Początki nie były łatwe.
Było to pierwsze takie odkrycie w Polsce, brakowało więc wzorców do naśladowania, wszystko trzeba było wymyślać
niemal od zera, a i środki też były skromne – wspomina Marek Błyszcz. To właśnie pod jego kierownictwem wystawa
była wielokrotnie rozbudowywana, przybywało nie tylko eksponatów, ale też
i rekonstrukcji zwierząt z końca triasu,
a więc sprzed około 205 milionów lat.
Jego wieloletnie zabiegi doprowadziły
do tego, że eksponaty wykopane w czasie wykopalisk prowadzonych przez naukowców z Warszawy nie wyjeżdżały
do stolicy, tylko pozostały na miejscu.
Swój udział w tym dziele ma również Starostwo Powiatowe w Lublińcu.
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sportowe, w których mogą brać udział
wszystkie dzieci i młodzież z terenu Lublińca. Dla najmłodszych organizuje Mistrzostwa Przedszkolaków „Od przedszkola strzelam gola”, w których udział biorą
wszystkie miejskie przedszkola z terenu
Lublińca. Impreza ta jest organizowana
wspólnie z Przedszkolem Miejskim nr 8
w Lublińcu. Co roku organizuje także dla
koszykarzy Otwarty Turniej Streetball’a.
Każdego roku zawodnicy klubu wyjeżdżają na letnie obozy sportowe. Organizowane są także wyjazdy na mecze ligowe ekstraklasy.
Działania i sukcesy klubu można na bieżąco śledzić na stronie internetowej klubu: www.akademiasportowa.pl.

TOMASZ RYBAK
To właśnie dzięki środkom pochodzącym z budżetu powiatu udało się wykonać rekonstrukcję smoka oraz ogromnego plateozaura- roślinożernego gada.
Marzeniem twórcy wystawy w Lisowicach jest budowa dużego obiektu muzealnego mającego nieco inny charakter aniżeli powstające jeden po drugim
dinoparki, gdzie często wiedza naukowa
miesza się z fikcją. Do realizacji tego zamierzenia mają służyć różnego rodzaju
działania promocyjne. – Dlatego właśnie
w 2012 roku zdecydowałem się zorganizować po raz pierwszy Ogólnopolski
Bieg Tropami Śląskich Dinozaurów – mówi Marek Błyszcz. Nieoceniona okazała
się pomoc pani Katarzyny Kozy – kierowniczki Lokalnego Centrum SpołecznoKulturalnego w Lisowicach oraz obecnego dyrektora Biegu – Krzysztofa Brola,
który swoim doświadczeniem i wiedzą
wsparł to wydarzenie.Dzisiaj cieszy się
ono sporym zainteresowaniem, a dzięki
temu wiedza o niezwykłych odkryciach
z terenu gminy Pawonków w powiecie lublinieckim jest popularyzowana.

Wiceprezes Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego Oddziału Miejskiego w Lublińcu, nauczyciel wychowania fizycznego, ratownik WOPR, instruktor pływania, uczestnik licznych ogólnopolskich konferencji poświęconych
pływaniu, korekcji wad postawy i Aqua
aerobikowi. Organizator szkółek pływania, (4 edycje w ciągu roku: wiosna, lato, jesień, zima). Organizator zawodów
szkolnych dla lublinieckich podstawówek i gimnazjum, zawodów pływackich
na Dzień Dziecka i mikołajkowych oraz
kolonii pływackich.
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GMINNY OŚRODEK KULTURY W BORONOWIE

Gminny Ośrodek Kultury w Boronowie
wzorcowo spełnia rolę krzewiciela kultury
na wsi. Jego działalność adresowana jest
do całego środowiska, zaś głównymi odbiorcami tych działań są dzieci i młodzież.
W murach pięknie wyremontowanego
i dostosowanego do potrzeb ludzi niepełnosprawnych Ośrodka Kultury spotykają się
członkowie organizacji społecznych oraz
sekcji i kół zainteresowań, działających pod
jego egidą, a jest ich wiele – studio piosenki, orkiestra dęta, kółko plastyczne, formacje taneczne, studio teatralne, 38 drużyna
harcerska „Zielone Pióra”. W GOK-u istnieje
studio nagrań, gdzie uzdolniona muzycznie młodzież nagrywa efekty swej pracy
twórczej oraz biblioteka.
Ośrodek współpracuje z wieloma organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy. Dobrze układa się
jego współpraca z Zespołem Placówek

Oświatowych, a przede wszystkim z mieszkańcami, czego owocami są liczne przedsięwzięcia wzbogacające ofertę kulturalną
Ośrodka. Są wśród nich wystawy, imprezy okolicznościowe, artystyczne, koncerty
zespołów instrumentalnych, bale sylwestrowe, babskie combry, wspólne świętowanie dożynek, festyny i wiele innych
form.
Wielką popularnością cieszą się imprezy,
których renoma sięga daleko poza gminę,
powiat, a nawet województwo, jak Regionalny Minifestiwal Piosenki Dziecięcej dla
Przedszkolaków, Regionalny Koncert Kolęd, Międzywojewódzki Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych i Solistów „Interpretacje”, gminne eliminacje do Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego czy
Quest – „Boronowskie skarby”.
Gminny Ośrodek Kultury w Boronowie
współpracuje z Lokalną Grupą Działania
„Bractwo Kuźnic” z siedzibą w Poczesnej,
do którego należy również gmina Boronów. W ramach tej działalności realizowane są projekty mające na celu włączenie młodzieży w życie społeczne gminy,
zainteresowanie ich przeszłością i otwarcie na różnice kulturowe poprzez aktywny
udział w przedsięwzięciach o charakterze

kulturalno – rozrywkowym.
Dzieci i młodzież biorąca udział w zajęciach kół zainteresowań wielokrotnie przynosiły chlubę placówce, odnosząc sukcesy
plastyczne, muzyczne, teatralne. Dla nich
organizowane są wyjazdy na warsztaty
artystyczne, wycieczki, zabawy taneczne
i „nocki w GOK – u”.
Przy Bibliotece Gminnej istnieje klub
„Molików Książkowych”, który skupia młodych wielbicieli literatury i bibliotekoznawstwa. Biblioteka też była inicjatorem przyłączenia się do akcji „Narodowe Czytanie”,
w czasie której członkowie Studia Teatralnego „Pod reflektorami” wraz z mieszkańcami Boronowa czytali „Zemstę” A. Fredry.
Oferta programowa GOK–u w Boronowie
jest więc szeroka, a jej pracownicy i skupieni przy nim pasjonaci ciągle zastanawiają się, jak ją poszerzyć, by była atrakcyjniejsza i ciekawsza. Stąd też serdecznie
zapraszamy na II Rajd Rowerowy „Śladami
Nepomucena” w dniu 2 sierpnia 2014 roku, zielonymi urokliwymi zakątkami naszej miejscowości.
Serdecznie zapraszam wszystkich miłośników aktywnej formy wypoczynku!
Dyrektor GOK Boronów
Bogusława Leśniowska

CENTRUM
JĘZYKOWE
„NACZYŃSCY”

Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego – Centrum Językowe „NACZYŃSCY” zostało założone staraniem
Anity i Mikołaja Naczyńskich w 2001 roku. Jest to pierwsza i największa prywatna
szkoła językowa w powiecie lublinieckim.
Co roku blisko 1000 osób w wieku od 3
do 91 lat korzysta z naszej oferty kursów
językowych i powierza nam swoją przyszłość, stając się uczniami Centrum Językowego „NACZYŃSCY”.
CENTRUM JĘZYKOWE „NACZYŃSCY”;
NIEPUBLICZNA PLACÓWKA OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZA; ul. Sokoła 3 42–
700 Lubliniec tel. 34 351–12–29 kom.
792–368–628; www.naczynscy.pl; e-mail: sekretariat@naczynscy.pl

STOWARZYSZENIE ROZWOJU SOŁECTWA LISOWICE

Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Lisowice jest pani Renata Piosek, pomysłodawca, koordynator
wielu projektów realizowanych w Lisowicach i nie tylko.
A wszystko zaczęło się w miejscowym
Kole Gospodyń Wiejskich w Lisowicach.
Ponieważ brakowało miejsca spotkań

dla mieszkańców, pani Renata, jako jedna z członkiń koła, poprosiła o wsparcie
wójta gminy i wraz z innymi gospodyniami zbierała fundusze na ten cel. Powstała
świetlica nagrodzona II miejscem w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski pt. „Piękna wieś województwa śląskiego”, a nagrodę przeznaczono
na zbudowanie placu zabaw. W rezultacie dziś w Lisowicach stoi centrum kultury, obok zbudowano boisko wielofunkcyjne do koszykówki, siatkówki i tenisa
ziemnego. W roku 2006 powstał pomysł
zalegalizowania działalności i założono
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lisowice.
Organizacja występuje i pozyskuje fundusze na realizację wielu operacji, m.in.

FOOTBALL BAMBINI

Football Bambini, to program edukacyjno-szkoleniowy, który ma na celu rozpoczęcie wczesnej edukacji ruchowej dzieci, z położeniem nacisku na nabywanie
specjalistycznej umiejętności posługiwania się piłką i rozpoczęciem edukacji piłkarskiej. Program został stworzony
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z PROW, np.: „Budowa lisiego szlaku”,
„Budowa placu rekreacyjnego przy kompleksie boisk w Lisowicach”, „Zagospodarowanie centrum historycznego wsi w Lisowicach”. Obecnie jest w trakcie realizacji
dwóch dużych projektów: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół kościoła pw. św. Jana Nepomucena w Lisowicach” i „Budowa siłowni na wolnym
powietrzu”. Oprócz tego pozyskuje również fundusze na organizację wypoczynku dla dzieci. Wszystkie wnioski pisane
są przez panią Renatę. Organizuje wycieczki, rajdy rowerowe. Działalność pani Renaty nie ogranicza się tylko do Lisowic. Od 2006 roku działa również w Lokalnej Grupie Działania „Spichlerz Górnego

Śląska” jako członek Zarządu, następnie
członek Rady, a obecnie jako partner. Kultywuje, pielęgnuje i propaguje nasze śląskie zwyczaje, kuchnię i mowę. W 2010 roku zdobyła I miejsce w konkursie „Godomy po naszymu”.
Swoją wiedzę przekazuje najmłodszym,
prowadząc zajęcia w przedszkolach i szkołach, ucząc dzieci i młodzież historii, mowy, zwyczajów śląskich. Jest wielkim społecznikiem. Wszystkie te działania wykonuje w wolontariacie dla dobra lokalnej
społeczności i aby jej „Mała Ojczyzna” była
coraz piękniejsza i żyło się w niej coraz lepiej. Z wykształcenia ekonomista, pracuje
jako główna księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawonkowie.

INSTRUKTORZY NORDIC WALKING
z myślą o najmłodszych dzieciach w wieku od 2 do 7 lat. Poza edukacją piłkarską
pragniemy, aby dzieci rozwijały się społecznie i od najwcześniejszych lat potrafiły nawiązywać kontakty oraz pracować
w grupie. Dodatkowo poprzez aktywny
udział rodziców w zajęciach, nawiązują
się pozytywne relacje z rodzicami, którzy
mogą na własne oczy obserwować rozwój
dziecka i jednocześnie w nim uczestniczyć.
Zajęcia w Lublińcu prowadzone są w Zespole Szkół Zawodowych przy ul. Klonowej 10 przez mgr wychowania fizycznego
i fizjoterapii Damiana Kubosia.

Prowadzimy zajęcia dla wszystkich
grup wiekowych, startujemy w zawodach Nordic Walking, organizujemy zawody z cyklu Korona Śląska (we wrześniu) oraz Półmaraton Nordic Walking
(w maju).
Zapraszamy na wspólne zajęcia Nordic
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Walking, bo nie ma złego wieku, aby rozpocząć aktywne spędzanie wolnego czasu i dostarczyć sobie porcję endorfin.
W okresie zimowym, od października
do marca, zapraszamy na kąpiele morsów. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: tel. 888 430 600.
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FITNESS CLUB X-KINETIC

Fitness Club X-KINETIC to nowoczesny
klub fitness w Lublińcu przy ul. Oleskiej
104. Charakter miejsca to połączenie
klasycznej hali siłowni, hali ze stanowiskami do uprawiania crossfitu, treningów
obwodowych oraz zajęć grupowych fitness: ZUMBA, X-PUMP, FIT BALL, STEP
SHAPE, BUP (brzuch, uda, pośladki). Pomieszczenia są klimatyzowane.
Największa wartość to zespół trenerów
i obsługi oraz atmosfera. Do dyspozycji pozostaje kadra instruktorów fitness
oraz trenerów personalnych, a każdego
z nich cechuje obszerna wiedza i duże
doświadczenie.
Mateusz Kupka – trener personalny,
absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na kierunku Wychowanie Fizyczne. Uprawnienia

trenera kulturystyki uzyskał w roku 2008
na Akademii Wychowania Fizycznego
w Katowicach.
Jakub Kocieliński – trener personalny,
instruktor crossfitu, absolwent Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii na Politechnice Opolskiej, instruktor
kulturystyki, profesjonalny doradca suplementacyjny, instruktor piłki siatkowej, instruktor piłki nożnej.
Paulina Paluch – instruktorka fitness;
absolwentka kierunku taniec w Wyższej
Szkole Umiejętności w Kielcach, certyfikowana instruktorka ZUMBA fitness.
Beata Piwowarczyk – instruktorka fitness, absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie. Ukończyła cykl
szkoleń w Aero – Styl Fitness School,
uzyskując tym samym dyplom Instruktora Fitness oraz licencjonowanej instruktorki tańca.
Bożena Obrzud – ukończyła Medyczno-Społeczną Szkołę Policealną uzyskując
dyplom Technika Masażysty, absolwentka Akademii Polonijnej w Częstochowie.
Atrakcyjny program ruchowy bazuje
na profesjonalnym sprzęcie renomowanych marek: Matrix, Cybex, Olymp,
HES. Zajęcia prowadzone są zgodnie

z najnowszymi zasadami treningu mając na uwadze osiągnięcie jak najlepszej
sylwetki, doskonałej kondycji i kontroli
masy ciężaru ciała. Można również ćwiczyć samemu według własnego programu, z założonym celem lub bez – dla samego relaksu.
Dla osób szukających wytchnienia
od codzienności i pośpiechu dostępne są masaże relaksacyjne, wykonywane przez masażystkę lub indywidualnie
na urządzeniach do masażu. Gwarantowane jest odzyskanie energii, komfortu wewnętrznego oraz dobrego samopoczucia.
W ofercie skorzystać można z szerokiej
gamy odżywek, suplementów diety, napojów oraz świeżo wyciskanych soków
z owoców i warzyw.
Idąc za trendami w branży sportowej
i wychodząc na przeciw oczekiwaniom
rynku obiekt wkrótce powiększy się o kolejne hale i sprzęt.
Fitness Club X-KINETIC to miejsce gdzie
można osiągnąć założone cele, dobry nastrój i wyciszenie. Zapraszamy wszystkich niezależnie od wieku, płci i stopnia zaawansowania.
Zapraszamy! Czekamy właśnie na Ciebie!

OŚRODEK KULTURY I EDUKACJI REGIONALNEJ U MYRCIKA

Ośrodek powstał z inicjatywy Jana Myrcika, w oparciu o jego zbiory dotyczące
historii Ziemi Śląskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem terenów znajdujących

się na mapie powiatu lublinieckiego. Ośrodek mieści się w czterech pomieszczeniach prywatnych właściciela. We wrześniu 2008 roku odsłonięto przy muzeum
pomnik poświęcony 370 poległym na różnych wojnach Koszęcinianom.
Ośrodek prowadzi Śląską Izbę Regionalną z końca XIX wieku, galerię stroju ludowego (eksponowaną na manekinach) oraz stałą ekspozycję starej książki i kartografii śląskiej (zbiory łacińskie,
polskie i niemieckie).
Możemy podziwiać tu eksponaty

starośląskiego hutnictwa, dawnego wyposażenia mieszkań oraz rolnictwa. Znajduje się tu również Małe Lapidarium Kultury Cmentarnej i stała ekspozycja sztuki
sakralnej, szczególnie krzyży kolędowych.
W okresie kilkunastoletniej działalności Ośrodek zwiedziło i skorzystało z jego usług wiele wycieczek z terenu Śląska i Polski, a także wycieczki i grupy turystów z Niemiec, Czech, Bułgarii, Litwy,
Holandii, Włoch, Anglii, USA a nawet z Australii i Południowej Afryki.

KLUB JEDNOSTKI WOJSKOWEJ
Klub Jednostki Wojskowej stanowi bazę
do organizacji licznych przedsięwzięć służących wspieraniu dowódców w procesie
dowodzenia, szkolenia i wychowania żołnierzy. Jest ważnym instrumentem promocji
Sił Zbrojnych i spraw obronnych, jak również narzędziem w przekazywaniu tradycji
orężnych oraz dziedzictwa kulturowego.
Jednym z głównych punktów działalności Klubu jest organizacja koncertów, pikników, spotkań związanych ze świętami
kościelnymi, jak i państwowymi, również
konkursów o zabarwieniu patriotycznym.
Przygotowując ww. przedsięwzięcia klub
pełni rolę instytucji umacniającej pozytywny wizerunek wojska oraz zacieśnia więzi
społeczne pomiędzy środowiskami wojskowym i cywilnym. Organizując konkursy

o tematyce patriotycznej promuje tradycje orężne wojska polskiego w środowisku
lokalnym.
Jednym z większych przedsięwzięć jest
organizowany od 3 lat Charytatywny Koncert „Dzieci Dzieciom” na rzecz dzieci żołnierzy i pracowników wojska JWK wymagających stałej opieki medycznej. Koncert
ten w szczególny sposób scala środowisko
wojskowe z cywilnym garnizonu Lubliniec.
Efektem końcowym koncertu są zebrane
środki finansowe, które przeznaczone zostają na potrzeby dzieci, na co dzień zmagających się z chorobami. Innym przedsięwzięciem jest Ogólnopolski Festiwal Piosenki Żołnierskiej „Czym dla Wojska jest
Piosenka”, który to z roku na rok cieszy się
coraz większym zainteresowaniem.

nr 5-6/2014

Klub jest również organizatorem rodzinnych, krajowych oraz zagranicznych wycieczek turystyczno- krajoznawczych. Na stałe
do kalendarza imprez klubu weszły zimowe
wycieczki na narty oraz wycieczki dla rodzin żołnierzy przebywających na misjach.
Klub w swoich strukturach posiada bibliotekę oświatową. Biblioteka rokrocznie
zwiększa i uzupełnia o nowości wydawnicze swój księgozbiór, przez co jest na terenie powiatu lublinieckiego, jedną z lepiej

WESOŁE
MIASTECZKO

Sala Zabaw Wesołe Miasteczko, to miejsce, w którym każde dziecko spędzi niezapomniane chwile w otoczeniu bajecznej
konstrukcji zabawowej. Sala działa na terenie Lublińca od 4 lat i jest przeznaczona dla dzieci w wieku od 1–10 lat. Organizowane w niej są wszelkie imprezy tematyczne dla najmłodszych, tj. urodzinki,
mikołajki, zabawy karnawałowe oraz cotygodniowe zajęcia plastyczne. Od ponad
roku sala prowadzi także wypożyczalnię
strojów karnawałowych dla dzieci i dorosłych. Ostatnio do swojej oferty Wesołe Miasteczko dodało także pokazy magii
dla dzieci prowadzone przez prawdziwego magika. Wesołe Miasteczko; ul. Oleska 85; 42-700 Lubliniec

TENIS STOŁOWY
W STRZEBINIU

Amatorska sekcja tenisa stołowego
działa przy Domu Kultury w Strzebiniu. Jest podzielona na dwie drużyny,
w których zawodnicy są w wieku od 13
do 77 lat. Biorą udział m.in. w amatorskich regionalnych turniejach ligi tenisa stołowego w Tarnowskich Górach
(runda wiosenna i jesienna). Dom Kultury w Strzebiniu od 15 lat jest organizatorem Mistrzostw Strzebinia w Tenisie
Stołowym w kat. open, w którym biorą
udział zawodnicy z całego powiatu lublinieckiego. W okresie ferii zimowych
i wakacji letnich organizujemy dla dzieci i młodzieży turnieje tenisa stołowego w kat. szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich.
wyposażonych bibliotek.
Na terenie Klubu działa kilka kół i sekcji animacji kulturalno-oświatowej, przez
co każde dziecko i osoba dorosła może znaleźć coś dla siebie, by w atrakcyjny sposób
spędzić czas wolny. Są to m.in.: sekcja wokalna, zespół wokalny, zespoły tańca estradowego: „Żabka”, „Żabka Mini”, grupa
plastyczna, malarstwo sztalugowe, grupa
teatralna, sekcja nauki gry na gitarach, perkusji, pianinie, Klub Malucha i Klub Plastusia
oraz – od niedawna działające – kółko fotograficzne dla dorosłych. Odbywają się też
zajęcia sportowe: fitness, siłownia, zumba.
Swoją działalność staramy się adresować
do szerokiego kręgu odbiorców.
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ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „HALKA”

KLUB VITA CENTER
Klub VITA CENTER mieści się w Lublińcu
przy ul. K. Miarki 15B i jest pierwszą w powiecie siłownią, która zapewnia kompleksową obsługę klienta indywidualnego oraz
grup sportowych. Systematycznie trenuje
tutaj drużyna piłkarek ręcznych ASPR Zawadzkie, a także tancerze zespołu „Śląsk”
i biegacze długodystansowi Wojskowego
Klubu Biegacza „Meta”. To kompleksowo
wyposażony pięciopoziomowy klub, doskonale przystosowanym dla wszystkich,
którzy cenią sobie zdrowy i aktywny tryb
życia. Znajduje się tu strefa relaksu i regeneracji oferująca swoim klientom saunę suchą – fińską i saunę na podczerwień – infrared. Kadra to wysoko wykwalifikowana grupa pasjonujących się sportem osób.
Maciek Jędryka – wykształcenie wyższe
ekonomiczne i żywienie człowieka, absolwent studiów podyplomowych AWF. Pasjonat sportów zimowych głównie zjazdów
narciarskich, biegów wytrzymałościowych,
długodystansowych, jazdy na rowerze.
Henia Sukienik – absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego – specjalizacja trenerska. Ukończyła podyplomowe

studia na AWF Katowice – Artystyczne Formy Aktywności Ruchowej, uzyskując uprawnienia państwowe instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością fitness. Szukając
inspiracji i podnosząc swoje kwalifikacje,
uczestniczyła w wielu formach doskonalenia zawodowego.
Sandra Wiendlocha – absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, kierunek dietetyka. Absolwentka jednej z najlepszych w Polsce szkół fitness – Aerofit,
gdzie zdobyła państwowe uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej o specjalności fitness oraz oficjalny, licencjonowany
instruktor Zumba i Zumbatomic. Z tańcem
związana od najmłodszych lat, z zespołem
tanecznym, w którym tańczyła wywalczyła
tytuł Mistrza Polski w 2006 r. oraz dwukrotnie V-ce Mistrza Polski w 2007r. i w 2008 r.

Początki działalności Zespołu Pieśni i Tańca „Halka” sięgają 1948 r. Do 2000 roku
był to zespół złożony z dorosłych artystów,
którzy pracując zawodowo w różnych zakładach pracy, poświęcali swój wolny czas
kulturze, sztuce i tańcom ludowym. W jego
dorobku artystycznym znajduje się 365 pieśni, 90 tańców, 130 utworów muzycznych
Adam Koza – absolwent Akademii Wychowania Fizycznego. Instruktor fitness
i sportów siłowych. Jego pasją jest suplementacja – dietetyka w sporcie. Ukończył
kurs instruktora prowadzony przez znanego zawodnika Michała Wilka. Ostatnie
zawody w których startował to: Testosteron Męski Maraton w Spodku Konkurs
wyciskania sztangi leżąc (zajął w wadze
do 93 kg II miejsce) oraz udział w łódzkiej

PAŃSTWOWA
STRAŻ POŻARNA

Państwowa Straż Pożarna to zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.
Nad sprawnym funkcjonowaniem PSP czuwają kolejno: Komendant Główny PSP, komendanci wojewódzcy PSP, komendanci
powiatowi oraz dowódcy JRG.
Komenda Powiatowa Straży Pożarnej
w Lublińcu istnieje od 1951 roku. Jako Państwowa Straż Pożarna została powołana w lipcu 1992 roku. Od tego czasu
funkcjonowanie straży pożarnej w naszym
kraju zmieniło się diametralnie. Świetne
wyszkolenie oraz wyposażenie sprawiło, że strażacy nie zajmują się wyłącznie
gaszeniem pożarów. Głównym zadaniem
tych służb jest walka z klęskami żywiołowymi, innymi miejscowymi zagrożeniami oraz wypadkami komunikacyjnymi.
Działania Komendy Powiatowej PSP
w Lublińcu ukierunkowane są również
na zwiększenie świadomości dotyczącej
ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeń
występujących w życiu codziennym poprzez organizację licznych spotkań i prelekcji oraz prowadzenie pokazów ratowniczo-gaśniczych dla dzieci i młodzieży.
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oraz 25 sztuk teatralnych. W 2001 r. powstała dziecięca grupa ZPiT „Halka”, która konsekwentnie podtrzymuje tradycje
naszego polskiego folkloru. Z powodzeniem występuje na koncertach regionalnych i krajowych. Dzieci wyjeżdżają również
na występy gościnne poza granice kraju,
m.in. do Czech i na Ukrainę. Zespół działa pod kierownictwem Jana Mańki, funkcję choreografa i instruktora pełni Witold
Polak, a instruktora muzycznego – Stefania Biela. Obecnie zespół liczy 33 osoby:
chłopców i dziewczęta z powiatu lublinieckiego, którzy tańcząc i śpiewając wspólnie
spędzają swój wolny czas.
lidze wyciskania sztangi leżąc.
Marta Matusek – absolwentka Śląskiej
Wyższej Szkoły o kierunku Fizjoterapia.
Ukończyła Medyczne Studium Zawodowe
ze specjalizacją Technik Masażysta. Prowadzi zajęcia fitness dla dzieci w dwóch grupach wiekowych Fit Junior, Aktywny Junior.
Klub jest organizatorem wielu imprez
i promocji / www.vitacenter.pl
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SPARTA LUBLINIEC

Sparta Lubliniec to klub sportowy z blisko 80-letnią tradycją. W latach świetności liczył kilkanaście sekcji sportowych
m.in. piłkę nożną, siatkówkę, brydż sportowy, szachy, narciarstwo biegowe, a nawet boks, czy kręgle. Jednak zawsze celem podstawowym klubu było kształcenie adeptów piłki nożnej. Sparta, to klub
z wielkimi tradycjami. Klub, który umożliwił światową karierę Zygmuntowi

Anczokowi (olimpijczyk, piłkarz m.in. Górnika Zabrze i reprezentacji Polski), a także Joachimowi Pierzynie (piłkarz Sparty
z lat 60. oraz Polonii Bytom, późniejszy
internacjonał). Dodatkowo warto wspomnieć tu o obrońcy Henryku Poloczku,
którym swego czasu interesowała się I-ligowa Pogoń Szczecin, a także o pomocniku Marianie Koprowskim, który ze Sparty
przeszedł do Rakowa Częstochowa, a później do Legii Warszawa. Kolejnym pomocnikiem lublinieckiej jedenastki, który został wypromowany w Lublińcu był Adam
Ossowski, który z Górnikiem Zabrze dwukrotnie zdobywał mistrzostwo kraju.
Od marca 2013 r. na czele zarządu klubu

stanął Sławomir Malinowski, urodzony
w Bytomiu 1978 r.. lubliniecki przedsiębiorca. – Cel, jaki sobie założyliśmy został
spełniony, klub mimo bardzo okrojonego
budżetu w roku ubiegłym i – co za tym
idzie – odejściu kilku czołowych zawodników, odzyskał płynność finansową i zajął 4. miejsce w lidze okręgowej w sezonie 2012/13, a drużyna rezerw wywalczyła pierwsze miejsce w lublinieckiej
„A” klasie. W roku bieżącym mimo braku
wzmocnień dzięki karkołomnej pracy trenera Jacka Szczygioła i fenomenalnej postawie całej drużyny Sparta do końca walczyła o awans do IV ligi, lecz niestety musiała uznać wyższość dużo zamożniejszego

klubu z Poraja – mówił Sławomir Malinowski, prezes LKS Sparta Lubliniec.
Drużyna Sparty Lubliniec liczy obecnie
32 piłkarzy grających w dwóch klasach
rozgrywkowych: seniorskich oraz juniorów młodszych i starszych, również grających w dwóch ligach. W 2013 roku nawiązaliśmy współpracę z Akademią Sportową
Lubliniec, na której to barki przekazaliśmy szkolenie dzieci i młodzieży. W tym
roku na mocy tej współpracy szeregi klubu zasiliło kilku bardzo zdolnych młodzików, których to trener systematycznie testuje w meczach ligowych, jak i na treningach. Bez wątpienia to oni będą tworzyć
w przyszłości trzon drużyny.

KLUB STB ENERGIA LUBLINIEC
Zajęcia prowadzone przez klub w ciągu roku szkolnego mają dwojaki charakter: rekreacyjny (ogólnorozwojowy z elementami zabaw ruchowych), albo wyczynowy (dla szczególnie utalentowanych
i chętnych do codziennego intensywnego treningu). Na treningi uczęszczają
dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie
szkół podstawowych, gimnazjum i liceum.
Klub STB Energia Lubliniec już trzeci
rok oferuje „Projekt na lato – Zagraj ze

mną mamo, tato!!!”. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci z rodzicami. Mają na celu uaktywnienie nie tylko tych najmłodszych, ale również rodziców.
Zajęcia prowadzą instruktorzy:
Sonia Wachowska – z wykształcenia
muzyk, ukończona Akademia Muzyczna
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz podyplomowe studia na Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina
w Warszawie. Pracuje jako nauczyciel
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przedmiotów teoretycznych w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Lubińcu.
Od 2006 roku instruktor badmintona
w klubie STB Energia Lubliniec.
Tomasz Białas – realizuje obecnie studia magisterskie na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Instruktor badmintona, od 3 lat współpracujący z klubem STB Energia Lubliniec,
piłkarz, obecnie grający w Jedności Boronów na pozycji pomocnika.
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KLUB STRZELECKI LOK SIERAKÓW ŚLĄSKI
Historia Klubu Strzeleckiego LOK Sieraków
Śląski sięga lat 30-tych ubiegłego wieku.
Sieraków Śląski jako jedyna wioska w gminie Ciasna miała to szczęście, że na jej terenie była strzelnica sportowa. Wzmianki
o strzelaniu pojawiły się już przed II wojną
światową. Od tego czasu zawsze znajdowały się grupy pasjonatów, którzy próbowali
sportu strzeleckiego. W latach 70-tych taka właśnie grupa z pomocą firmy Cegielnia
Patoka zmodernizowała strzelnicę. Podwyższono wały, wybudowano schron i zadaszenie stanowisk. Niestety zawirowania
polityczne w końcówce dekady zniszczyły
działalność w tym sporcie.
Zmieniły się czasy, do Sierakowa przyprowadzili się nowi mieszkańcy. Wiosną
1996 r. spotkali się byli zawodnicy klubów z terenu Śląska i tak słowo do słowa
rozmowa zeszła na strzelectwo sportowe.

Wtedy to Jan Marzejon, Kazimierz Ziółkowski i Piotr Gansiniec postanowili reaktywować Klub Strzelecki.
Początki, jak wszędzie, były bardzo ciężkie. Pomogły znajomości z dawnych czasów, kiedy to wspomniana trójka była aktywnymi zawodnikami, pomogła również
wspaniała grupa sierakowskiej młodzieży
pod przywództwem Czesława Imiołczyka, która pomagała zdobywać fundusze,
doprowadzić strzelnicę do stanu używalności po 15 latach stagnacji.
Od tego czasu upłynęło 18 lat nieprzerwanej działalności Klubu. Był to okres bardzo owocny, w którym zdobyliśmy specjalistyczny sprzęt, tj. karabinki małokalibrowe
i pistolety sportowe, karabinki i pistolety
pneumatyczne oraz odpowiednie ubrania
i dodatkowe wyposażenie.
Nasze doświadczenia strzeleckie

systematycznie przekazujemy nowym członkom Klubu. Organizujemy nauki strzelania, treningi i zawody z broni małokalibrowej i pneumatycznej. Nasi najlepsi zawodnicy startują na zawodach strzeleckich nie
tylko na naszej strzelnicy, ale na całym
Śląsku m.in. w Myszkowie, Częstochowie,
Katowicach, Jaworznie, Tychach, Rybniku
i nie są to starty bez sukcesów. Zdobywamy czołowe miejsca indywidualnie i zespołowo. Okazuje się, że zespół z małej wioski na obrzeżach województwa śląskiego
wygrywa z potentatami z Bytomia, Gliwic
czy Katowic.

Staramy się też, aby nasza strzelnica była
coraz lepsza technicznie. W roku 2006 wywalczyliśmy tzw. mały grant dotacji unijnej. Z tych pieniędzy zakupiliśmy materiały i w własnym zakresie przeprowadziliśmy
kompleksową modernizację obiektu. W tej
chwili nasza strzelnica należy do najlepszych i najbezpieczniejszych w województwie śląskim.
Zapraszamy wszystkich chętnych na zawody strzeleckie do Sierakowa Śląskiego.
Zapewniamy również szkolenie i trening,
aby pomóc Wam zdobywać dyplomy, medale i puchary.

podstawy MMA i Judo (dźwignie, rzuty,
obalenia, walka w parterze) oraz samoobronę, ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry

i zabawy ruchowe. Atmosfera szacunku i dyscypliny, radość z ćwiczeń oraz
wszystkie elementy treningu mają służyć
nie tylko rozwijaniu sprawności fizycznej, lecz także kształtowaniu charakteru
dziecka. Młodzież od lat 15 i dorosłych
zapraszam na treningi w grupie War Dogs.
Łukasz Christ (War Dogs Lubliniec)
– Jestem trenerem lublinieckiej sekcji
MMA, sportami walki zajmuję się od 13
lat, w swojej zawodowej karierze walczyłem m.in. w federacji KSW. Od 4 lat prowadzę klub MMA w Lublińcu.

AKADEMIA SZTUK WALKI
Akademia Sztuk Walki powstała niedawno na gruncie dawnej sekcji Aikido.
Klub może pochwalić się licznymi sukcesami sportowymi. Zawodnicy zdobywają czołowe miejsca na zawodach amatorskich, zaczynają również osiągać sukcesy
w startach zawodowych. Zajęcia w klubie
skierowane są do młodzieży od 15 roku
życia i dorosłych, zarówno dla osób chcących trenować rekreacyjnie, jak i tych,

którzy chcą spróbować swoich sił
w rywalizacji na zawodach.
Marcin Makowski (Akademia Sztuk
Walki Lubliniec, War Dogs Lubliniec) – instruktor rekreacji ruchowej, 2 Dan Aikido, obecnie trenujący
MMA, posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla dzieci.
– Prowadzę zajęcia dla dzieci w wieku
6 – 14 lat. Trening dla dzieci obejmuje

Czekoladowy zawrót głowy
Uczniowie III klasy gimnazjum stoją właśnie przed
wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Dla wielu z nich
jest to trudny czas. Oprócz
stresu związanego z egzaminami, dochodzi też niepewność o dalsze losy, zarówno
edukacyjne, jak i zawodowe.

– Dla zdecydowanej większości młodzieży wybór szkoły średniej dokonywany jest pod kątem
przyszłego zawodu. Nie dziwi więc
duże zainteresowanie młodzieży
szkołami zawodowymi. Pracodawcy poszukują profesjonalistów
w swoim fachu, a sektor usługowy cierpi na ich brak. W naszej
szkole oferujemy zdobycie ogólnej wiedzy oraz praktyki zawodowej. To początek drogi zawodowej. Wielu naszych absolwentów kontynuuje naukę w liceum
dla dorosłych, pracują i doskonalą posiadane już umiejętności
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praktyczne – mówi dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Jolanta Kardas.
Z roku na rok coraz większym zainteresowaniem cieszą się kierunki gastronomiczne. Cukiernicy i piekarze w dalszym ciągu są jednak zawodami
deficytowymi. Aby zwiększyć
atrakcyjność tego kierunku
kształcenia Renata Pruska –
kierownik szkolenia praktycznego w ZSZ zorganizowała dla
uczniów w ramach programu
„COMENIUS – uczenie się przez
całe życie” warsztaty. 27 maja 2014 r. najlepsi spośród cukierników oraz uczniów kształcących się w zawodzie technik
żywienia i usług gastronomicznych pod okiem mistrza Jarosława Nowaka – technologa firmy
Polmarkus, doskonalili swoje
umiejętności praktyczne z zakresu pracy z czekoladą. Podczas warsztatów w Akademii
duże zainteresowanie wzbudziło przygotowywanie czekolad

nadziewanych żurawiną, orzechami, migdałami lub chrupkami. Korzystając z doświadczenia
mistrza cukiernictwa, młodzież
miała możliwość przygotowania owocowych tartinek i lodów. Z uśmiechem i zapałem
sprawdzali swoje umiejętności
praktyczne i wiedzę. Podsumowaniem całodziennej pracy było
wspólne delektowanie się własnoręcznie przygotowanymi deserami. Dla wielu warsztaty były
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potwierdzeniem słusznie obranej drogi zawodowej. Umiejętności przyszłych adeptów sztuki cukierniczej zostały bardzo
wysoko ocenione, dlatego mamy nadzieję, że w przyszłości
zaowocuje to licznymi sukcesami. Otrzymane przez uczniów
zaświadczenia wzbogacą ich dokumentację aplikacyjną, dzięki
czemu za kilka lat będą atrakcyjniejsi na rynku pracy.
(red.)


EDUKACJA W POWIECIE

Brąz dla mechaników z ZSOT
w Lublińcu

31 maja 2014 r. w Zespole
Szkół Rolniczego Centrum
Kształcenia Ustawicznego
w Żarnowcu odbył się XVIII
Wojewódzki Finał Ogólnopolskiego Młodzieżowego
Turnieju Motoryzacyjnego.

Do walki stanęło 8 zespołów
z całego województwa, wyłonionych w eliminacjach. Wśród
nich była także reprezentacja
Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych pod opieką Piotra Pękali w składzie: Dominik Ledwoń, Tomasz Klimza
oraz Sebastian Spallek.
Na uczestników czekały wymagające zadania. Uczniowie
musieli wykazać się podczas
pisemnych testów znajomością

historii motoryzacji oraz przepisów ruchu drogowego. Następnie czekało na nich wykrycie 10
usterek w motorowerze, motocyklu i samochodzie. W kolejnej konkurencji uczestnicy musieli zabezpieczyć miejsce wypadku oraz odpowiednio zająć
się jego uczestnikami. Następnie przyszła kolej na sprawnościową jazdę na placu manewrowym motorowerem oraz samochodem z talerzem Stewarta.
Już po zakończeniu konkurencji i podczas oczekiwania na wyniki przygotowano
dla uczestników wiele atrakcji. Uczniowie mogli np. podziwiać popisy profesjonalnych
kierowców rajdowych, którzy
na tę okazję przyjechali do Żarnowca. – Poziom uczestników

był bardzo wysoki. Tym bardziej
cieszymy się z uzyskanej pozycji i z tego, że udało nam się poprawić zeszłoroczny wynik – tak
podsumowuje zmagania Sebastian Spallek uczestnik turnieju.
Uczniowie ZSOT biorą udział
w tym turnieju już od kilku
lat, zazwyczaj zajmując dobre lokaty. W tym roku było
to bardzo dobre trzecie miejsce. Za ten sukces reprezentanci otrzymali puchar, medale oraz dobrej jakości kaski

motocyklowe. – Jestem niezwykle dumna z osiągnięć naszych
mechaników. Dwa lata temu zdobyli 2 miejsce w województwie,
rok temu Tomek Klimza w klasyfikacji indywidualnej został
złotym medalistą, teraz – brąz
w klasyfikacji drużynowej. Od kiedy nasi uczniowie zaczęli startować w Turnieju Motoryzacyjnym, zawsze znajdują się na „pudle”- stwierdza Joanna Walczak,
dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych
w Lublińcu.
(red.)

Kolejne zwycięstwo
ucznia Zespołu Szkół Zawodowych
Rok temu, kiedy po powrocie
z Warszawy życzyliśmy Dominikowi kolejnego sukcesu,
mieliśmy nadzieję, że powtórzy on swoje osiągnięcia.
Nasze życzenia spełniły się,
Dominik ponownie doszedł
do finału i został zwycięzcą w swojej kategorii.
Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Tematycznej i XIX Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego,,Losy żołnierza i dzieje
oręża polskiego w latach 1939–
1945. Polski czyn zbrojny w latach II wojny światowej” im. mjr
Marka Gajewskiego został rozegrany w Warszawie w dniach 5–7
czerwca. Konkurencje finałowe
rozgrywane były przez dwa dni
w Muzeum Wojska Polskiego,
Centralnej Bibliotece Wojskowej
oraz w trakcie wycieczki historycznej po Centrum Warszawy.
Łącznie 7 trudnych konkurencji w ramach konkursu historycznego dla 86 uczestników
z całej Polski. Wśród nich jedyny na całą Polskę reprezentant

szkół zawodowych – Dominik
Bogus z kl. IIwza.
Jeżeli chodzi o klasyfikację generalną konkursu to Dominik nie mógł zająć innego
miejsca niż pierwsze. Brawo,
to miejsce wywalczył wygranymi kwalifikacjami w trzech
trudnych etapach. Tak więc nie
miał w Warszawie konkurentów,
za to zdobył ogromną sympatię
uczestników i nawiązał wiele
znajomości i kontaktów.
W piątek uczestnicy wraz
z delegacją zaproszonych gości
brali udział w ceremonii złożenia
wieńca i kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Uroczystości towarzyszyła zmiana
warty przez Kompanię Honorową Wojska Polskiego, niestety
w strugach deszczu. W sobotę
odbyła się uroczysta gala w Sali
Wielkiej Zamku Królewskiego.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. podsekretarz stanu Maciej Janicki, Mazowiecki
Kurator Oświaty, rektor Uniwersytetu im. Kardynała Prymasa
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przedstawiciele MON,
Kapituła Orderu Virtuti Militarii,
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wizytatorzy, sponsorzy oraz liczne grono rodziców.
Uroczystą galę rozpoczął
Chór Reprezentacyjny Wojska
Polskiego śpiewając,,Pierwszą
Brygadę’’. Następnie głos zabrali dostojni goście, którzy nie
szczędzili pochwał wszystkim
uczniom nazywając ich „pokoleniem wytrwałych w poznawaniu prawdy”. Zdaniem zaproszonych gości cel konkursu został osiągnięty, o czym świadczy
udział w finale aż 139 przedstawicieli młodego pokolenia Polaków – patriotów.
Dominik Bogus odbierając nagrody otrzymał największe brawa za zwycięstwo, za samotny
finał oraz za powtórne zwycięstwo. Z żadnym ze zwycięzców
dostojni goście nie rozmawiali tak długo, a kiedy Dominik
wracał na miejsce brawa pojawiły się po raz czwarty. To była dla nas piękna chwila, którą
z pewnością odnotują w kronikach tego konkursu.
Galę zakończył porywający występ Chóru Reprezentacyjnego Wojska Polskiego oraz
zdjęcie zbiorowe wszystkich

uczestników konkursu i olimpiady. Pożegnaniom i gratulacjom nie było końca, niestety
organizatorzy byli nieubłagani i pilnowali, aby uczestnicy
opuścili to historyczne miejsce
w wyznaczonym czasie. Jeszcze
przed wyjściem, stojąc przy tronie królewskim, Dominik znowu
mnie pozytywnie zaskoczył mówiąc „Dzięki za wszystko, proszę pana, jestem gotów podjąć
kolejne wyzwanie”. To wspaniałe, bo XX edycja konkursu, z racji jubileuszu, może zostać przeniesiona do Płocka. Kiedy odczytywano nazwę szkoły i naszego
miasta pomyślałem, że mamy
wśród uczniów kolejnego, wspaniałego ambasadora naszej szkoły, który swoją ciężka pracą zrealizował kolejne marzenie i zapisał się na kartach historii tego
prestiżowego konkursu.
Wojciech Majewski,
nauczyciel w ZSZ w Lublińcu
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Najlepsi matematycy
W Zespole Szkół nr 1
w Lublińcu, 9 czerwca
2014 roku, odbył się VIII
Międzyszkolny Konkurs
Matematyczny im. Stefana Banacha, genialnego
polskiego matematyka.

– Organizując ten konkurs mamy nadzieję przekonać młodych
ludzi do tego, że królowa nauk
– matematyka może być ciekawa, do tego, że umiejętności logicznego myślenia, umiejętności
z dziedziny matematyki przydają
się również w życiu codziennymwyjaśniała Grażyna Kaczorowska, nauczyciel w Zespole Szkół
nr 1 im. A. Mickiewicza, jedna
z organizatorek Konkursu
Konkurs ten objęty jest od lat
patronatem Starosty Lublinieckiego oraz Wydziału Mechaniczno-Technologicznego
Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Wzięło w nim udział 28
uczniów z: IX Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana
Kamila Norwida w Częstochowie, II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica
w Tarnowskich Górach, Zespołu Szkół w Krzepicach i Zespołu Szkół nr1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu.
Zadania, wzorem lat ubiegł ych, u k ładał dr Józef

Kalinowski – emerytowany
pracownik Uniwersytetu Śląskiego, wielki pasjonat matematyki. Zagadnienia były trudne, na poziomie zadań
z ogólnopolskich konkursów
matematycznych.
Pierwsze miejsce w rywalizacji konkursowej zajął uczeń
Grzegorz Kowalczyk ze szkoły
w Krzepicach.
Drugie miejsce zdobył Adam
Stec z Liceum Ogólnokształcącego w Lublińcu (klasa 2a1),
a trzecie Krystian Kokoszka
z IX Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Częstochowie. Na czwartej
lokacie znalazł się Rafał Gałązka z Liceum Ogólnokształcącego z Lublińca (również klasa2a1).
Uczestników konkursu zaszczycił swoją obecnością prodziekan do spraw współpracy
międzynarodowej Wydziału
Mechaniczno-Technologicznego dr hab. inż. Wojciech Sitek oraz mgr inż. Andrzej Rożniewski – dyrektor zespołu generatorów firmy TurboCare.
Konkurs nie odbyłby się bez
wsparcia przyjaciół i sponsorów szkoły, którym organizatorzy serdecznie dziękują. Wśród nich są: Bank Spółdzielczy w Gliwicach Oddział
w Lublińcu, firma Turbo Care

w Lublińcu, Centrum Językowe Naczyńscy, firma Hoger, firma „Telcom”, firma O&J Media
oraz Państwo Duda ze szkółki
krzewów i drzew. Od lat państwo Kampowie z ciastkarni
i piekarni Kampa dbają o rozkosze podniebienia uczestników konkursu.
Również 9 czerwca 2014 odbyło się uroczyste wręczenie
nagród tylko dla uczniów Zespołu Szkół nr1 W Lublińcu
w Konkursie Matematycznym
im. Stefana Banacha realizujących matematykę na poziomie podstawowym, który odbył się 6 czerwca br.
Zwycięzcami tego konkursu

okazały się panie: Anna Kroll
z klasy 1e2, Anna Szafarczyk
z klasy 2 b1 i Alicja Kampa
z klasy 1e2.
Kolejnym konkursem, którego podsumowanie przeprowadzono 9 czerwca br. to konkurs
pod nazwą „Zauważ i uchwyć
piękno matematyki na fotografii”. W tych zmaganiach konkursowych wyróżnienie otrzymały: Monika Musik (klasa 1b1)
oraz Agnieszka Kus (klasa1e2).
Wszystkie powyższe konkursy przygotowali i przeprowadzili nauczyciele matematyki, a o oprawę artystyczną zadbała Katarzyna Bartosik wraz
z młodzieżą.
(red.)

Mogę poznawać świat
pracy, ludzi i kulturę
Katarzyna Lizura – drugoklasistka z ZSOT od kilku
dni odbywa praktykę w firmie LKW WALTER w Austrii.

Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Kasia
uczy się w liceum ogólnokształcącym. O tym, że na praktyki
zawodowe za granicę wyjeżdżają technicy, mówi się głośno, ale że udało się to licealistce – to dopiero nowość.
W ubiegłym roku wzięła udział
w szkolnej wycieczce do Wiednia połączonej ze zwiedzaniem przedsiębiorstwa. Potem
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wysłała swoje CV, przeszła proces rekrutacji, a teraz tam praktykuje i …zarabia.
– W pracy jest bardzo sympatycznie – relacjonuje uczennica. – Wszyscy są pomocni i bardzo otwarci. Pierwszy tydzień
był dla mnie głównie nauką całego rytmu i systemu pracy, ale
oczywiście jednocześnie nauką
języka. Pomimo że w firmie jest
dużo Polaków, dominującym językiem jest jednak niemiecki. Lekcje niemieckiego w szkole również
nie poszły w las, bo nie mam problemów z komunikacją. Pracy jest
dużo, bardzo duży przepływ informacji sprawia, że cały czas jest

coś do zrobienia, ale
myślę, że idzie mi coraz lepiej, bo więcej rzeczy umiem
już wykonywać w pracy samodzielnie. Jest to świetna nauka
nie tylko języka. Mogę poznawać
świat pracy, ludzi i kulturę, które przypadły mi do gustu. Jednym
słowem jest tu: super!
Kasia swój czas wolny poświęca na zwiedzanie. W weekendy biegam szybko po Wiedniu
z mapą, żeby jak najwięcej zobaczyć. Lekcje geografii nie poszły
na marne, bo jeszcze ani razu się
nie zgubiłam. W tę sobotę udało mi się zwiedzić Zamek Schonbrun i jego okolice, a w niedzielę
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Belweder, jego ogrody.
Na praktykę pojechała sama. Znalazła hotel, zorganizowała cały pobyt. Ma nadzieję, że doświadczenia zdobyte
w zagranicznej firmie otworzą
jej szersze możliwości na przyszłość. Obecnie jako osiemnastolatka dopiero planuje swoją dalszą drogę. Przed
nią jeszcze rok nauki, a potem matura. Patrząc na operatywność Kasi widać, że wybór klasy menadżerskiej okazał się strzałem w dziesiątkę.

(red.)
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III Bieg Patrolowo-Medyczny
klas pierwszych mundurowych
„Bieg Patrolowo-Medyczny”,
który miał miejsce 3 czerwca br. na strzelnicy wojskowej, to kolejne wyzwanie
dla uczniów klas pierwszych
wojskowych oraz służb państwowych mundurowych.
Przebiegał pod patronatem Starosty Lublinieckiego,
Wyższej Szkoły HUMANITAS
z Sosnowca, Akademii Obrony
Narodowej w Warszawie oraz
Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu.
„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. Wśród
zaproszonych gości znaleźli
się m.in.: viceprezes zarządu
fundacji „Szturman” – Adam
Burzywoda, zastępca komendanta Powiatowej Policji w Lublińcu – podinsp. Piotr Sikorski, przewodniczący Regionu
IPA Lubliniec – Tomasz Tarara, dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Lublińcu –
st. kpt. mgr inż. Jerzy Mrugała, zastępca dowódcy Jednostki
Wojskowej Komandosów z Lublińca – ppłk Robert Szczeszek,
asystent dyrektora ds. ratownictwa medycznego – Henryk
Nieroda, strażacy z OSP Lubliniec oraz przedstawiciele Izby
Celnej i Straży Granicznej z Katowic. Po raz pierwszy w egzaminie wzięli udział funkcjonariusze z Ośrodka Szkolenia
Służby Więziennej w Kulach.
Liczba przyjaciół szkoły ciągle rośnie.
Do współzawodnictwa przystąpiło 27 uczniów z klasy
pierwszej wojskowej oraz służb
państwowych-mundurowych.
Swoje zmagania rozpoczęli od biegu na orientację, którego celem było odnalezienie
w lesie sześciu 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, ratownictwa
medycznego, pożarnictwa, zagadnień z zakresu funkcjonowania policji, straży granicznej, celnej i więziennej. Spośród uczestników wyłoniono
w kwalifikacji indywidualnej
siedmiu „najlepszych funkcjonariuszy”. Najlepszym „policjantem” okazała się Karolina
Glenc, „strażakiem”- Paulina
Strzoda, „żołnierzem” – Piotr
Pyrek, „ratownikiem medycznym” – Jarosław Halemba ,
„strażnikiem granicznym” –
Iwona Bartocha , najlepszym
„celnikiem” – Patrycja Cichoń,
a najlepszym strażnikiem więziennym – Mateusz Markefka. W kwalifikacji drużynowej
I miejsce zajęła drużyna w składzie: Dorota Michna, Katarzyna Zagórska, Jarosław Halemba,
Łukasz Krawczyk , Bartłomiej
Masoń, II miejsce wywalczyła grupa w składzie: Paulina

Strzoda, Iwona Bartocha, Denis Półtorak, Mateusz Pośpiech,
Bartosz Strużyk, zaś III miejsce
przypadło drużynie w składzie:
Natalia Ochman, Ewelina Matlik, Przemysław Świątek, Bartłomiej Pilarski, Piotr Pyrek.
Zwycięzcą Strzelectwa okazał
się Jarosław Halemba.
Bieg podsumowała Jadwiga
Stroniewska – dyrektor szkoły, dziękując wszystkim zaangażowanym służbom w realizację innowacji, za ogromny
wkład pracy włożony w kształtowanie obywatelskich i patriotycznych postaw naszych
uczniów, za okazane wsparcie
i bezinteresowną pomoc, bez
której niemożliwa byłaby realizacja zamierzonych celów. Pani dyrektor złożyła zwycięzcom

gratulacje, wręczyła dyplomy
wraz ze statuetkami i upominkami, a wszystkim uczestnikom
biegu podziękowała za aktywność i zaangażowanie, gdyż,
pomimo deszczu, dzielnie rywalizowali i ukończyli swój
pierwszy teoretyczny i sprawnościowy egzamin zawodowy.
Bieg został zorganizowany
dzięki wsparciu pani dyrektor
Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu – Jadwigi
Stroniewskiej, za co uczniowie oraz organizatorzy, tj. Iwona Nieroda, Katarzyna Tarara,
Piotr Matusiak oraz Piotr Porada serdecznie dziękują. Dziękujemy wszystkim formacjom
mundurowym. Do zobaczenia
K. Tarara
za rok…
koordynator klas mundurowych

Sukces artystycznoastronomiczny

Uczennica Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu zajęła
III miejsce w IV Międzynarodowym Konkursie Astronomicznym „Ars Astronomica”.

Konkurs jest konkursem
artystycznym o wydźwięku
astronomicznym. Mile były widziane więc utwory plastyczne,
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muzyczne, filmowe, literackie,
jak również instalacje i wytwory modelarskie. CKZiU reprezentowały uczennice: Iwona
Kozuch, Agata Płonka, Patrycja Drynda, Sabina Olszok i Kamila Mokros z klasy pierwszej
oraz Angelika Stanchły z klasy
drugiej „b” III Liceum Ogólnokształcącego, która wywalczyła znakomite III miejsce. Gra(red.)
tulujemy!
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Z boiska do siłowni
O pasji wymagającej dyscypliny, konsekwencji i niełatwej drodze do sukcesu
z Damianem Brzenską rozmawiała Aneta Konieczny.

AK: Jak zaczęła się Twoja przygoda z kulturystyką.
Wiem, że trenowałeś piłkę
nożną. Skąd ta zmiana upodobań sportowych?
DB: Przez ponad 20 lat grałem w piłkę nożną, ale gdzieś
tam głęboko w sercu miałem
zawsze siłownię. Nie mogłem
jednak przesadzać z częstotliwością treningów, ponieważ
zbyt rozrośnięte mięśnie przeszkadzały mi w grze na boisku. Dopiero, gdy przekroczyłem 30 lat i moja forma
spadała, postanowiłem zrezygnować z piłki. Ponieważ
jednak nie potrafię wyobrazić sobie mojego życia bez
uprawiania sportu, w wolnych chwilach zacząłem chodzić na siłownię. Na początku
to naprawdę wyglądało niewinnie. Po pewnym czasie
zacząłem jednak zauważać,
że moje mięśnie dobrze reagują na trening siłowy. Wtedy właśnie postanowiłem bardziej przykładać się do treningu.
AK: Pamiętasz swoje pierwsze zawody? Po jakim okresie treningu zdecydowałeś się
sprawdzić przed profesjonalną komisją?
DB: Po pewnym czasie moja
uwaga skupiała się na treningach, na zdobywaniu wiedzy
na temat kulturystyki i diety.

Ale to wszystko stawało się
kosztem mojej rodziny. Zadałem sobie wtedy sobie pytanie, po co tyle trenuję, co chcę
przez to osiągnąć? Postanowiłem więc sprawdzić się na zawodach kulturystycznych.
Chciałem sprawdzić, na jakim
poziomie rozwinąłem swoją
sylwetkę. I tak, po niespełna
3,5 roku treningu, wystartowałem w moich pierwszych
zawodach w Ogólnopolskich
Mistrzostwach Śląska w Kulturystyce w Żorach. Przez
stres zupełnie nie pamiętam
momentu, kiedy byłem na scenie, ale źle nie było, dostałem się do finału, gdzie zająłem 6 miejsce. Najważniejsze
jednak było to, że zmotywowało mnie to do dalszej pracy nad sobą.
AK: Twój największy sukces w dotychczasowej karierze kulturysty?
DB: W tym sporcie tak naprawdę jeszcze raczkuję, choć
mam 37 lat. Jestem dumny
z tego, iż udało mi się dogonić polską czołówkę. Mogę
śmiało się z nimi równać, pomimo, że brakuje mi jeszcze
obycia. Moim sukcesem jest
to, że kontaktuję się ze znanymi kulturystami, których
jeszcze niedawno podziwiałem w gazetach. Mogę czerpać
od nich wiedzę, to dla mnie
ważne. Moim sukcesem jest
również zdobycie 5-go miejsca na Mistrzostwach Polski
w Kulturystyce, gdzie poziom
był na prawdę wysoki. Przede
mną byli utytułowani zawodnicy, którzy odnosili sukcesy

na Mistrzostwach Europy. Mogłem zająć na tych zawodach
lepsze miejsce, ale zabrakło
mi umiejętności w pozowaniu.
Myślę jednak, mówiąc kolokwialnie, że wstydu nie było.
AK: Na czym polega tajemnica treningu kulturystycznego? Jakich porad udzieliłbyś
początkującym entuzjastom
tej dyscypliny sportu?
DB: Tajemnica w kulturystyce leży w konsekwencji
treningu i stosowaniu odpowiedniej diety. Niby wydaje
się, że to żadna tajemnica, ale
zauważyłem, że wielu trenującym kulturystykę brakuje tej
konsekwencji. Początkującym
w tym sporcie poradziłbym,
aby na początku skupiali się
na technice wykonywania ćwiczeń, a nie na podnoszonym
ciężarze. Ja zrobiłem ten błąd
i do dzisiaj – już pod okiem
trenera – uczę się poprawnego
wykonywania ćwiczeń. To bardzo ważna sprawa, ponieważ
lepsze napięcie mięśni przekłada się później na ich lepszy kształt.
AK: A dieta? Z pewnością
tak wyrzeźbiona sylwetka wymaga specjalnego odżywiania.
DB: Dieta to chyba największa przeszkoda w uprawianiu
tej dyscypliny. Mam dużo znajomych, którzy chętnie spróbowaliby swoich sił w kulturystyce, gdyby nie ta dieta! Jest ona
bardzo rygorystyczna, posiłki
należy spożywać 6 razy dziennie, co 3 godziny. Każdy ma indywidualny bilans kaloryczny, ja jem bardzo dużo, głównie filety z kurczaka z ryżem,

jaja, płatki owsiane i dużo warzyw, wszystko to gotowane
na parze.
AK: Tak, jak w każdym sporcie, również w kulturystyce
podnoszona jest systematycznie poprzeczka. Podobno w tej
dyscyplinie sportu wyznacznikiem formy jest masa i stopień odtłuszczenia. Zawodnicy są więc coraz więksi i bardziej wyrzeźbieni, w waszym
slangu – „pocięci”. Gdzie jest
granica, poza którą zawodnicy zaczynają wyglądać jak gladiatorzy?
DB: W Polsce kulturystyka
z roku na rok staje się coraz
popularniejsza, przybywa zawodników i zawsze znajdzie się
paru wybitnych, którzy podnoszą poprzeczkę. Zawodnicy są coraz lepiej przygotowani, można zauważyć już każdy
detal na ich mięśniach i każdy
szczegół w ich sylwetce. Taki wygląd jest bardzo trudno
osiągnąć, trzeba znać bardzo
dobrze swój organizm, a to wymaga poświęcenia. Jednak nawet wtedy można zrobić niewielki błąd i nie trafić z formą
na zawody.

W Ogólnopolskich Mistrzostwach Śląska w Kulturystyce i Fitness, które w tym roku odbyły się w Lublińcu, Damian Brzenska zdobył brązowy medal w kategorii do 100 kg. (fot.:Atelier Studio Fotografii)
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AK: Kulturystyka dla przeciętnego człowieka kojarzy się
z mięśniami i niestety niedozwolonym wspomaganiem? Czy
kulturystyka rzeczywiście nie
może obyć się bez dopingu?
DB: Na każdych zawodach
jest komisja antydopingowa,
która bada zawodników i w razie wykrycia niedozwolonego
wspomagania istnieje zagrożenie wykluczenia takiego zawodnika z wszystkich zawodów kulturystycznych. Myślę
więc, że pomijając już fatalne konsekwencje zażywania
takich środków dla zdrowia,
to po prostu nie opłaca się.

AK: Masz dwóch synów. Czy,
jeżeli zechcieliby pójść w twoje
ślady i trenować kulturystykę,
miałbyś coś przeciwko temu?
DB: Tak, mam dwóch synów. Dla mnie i dla mojej żony najważniejsze jest to, żeby
byli szczęśliwi i mogli spełniać
swoje marzenia. Oczywiście
chciałbym, aby poszli w moje
ślady i trenowali kulturystykę. Mieliby ojca trenera i dużo mniej problemów na starcie.
Z pewnością zaoszczędziłoby
im to sporo czasu w rozwijaniu się w tym sporcie.
AK: Twoje plany, marzenia związane z kulturystyką?

Co jeszcze chciałbyś osiągnąć?
DB: W tym sporcie jestem
początkujący, ale na szczęście
można uprawiać go do starości i cieszyć się zdrowiem.
Gdy zacząłem trenować moim celem było dorównać polskiej czołówce kulturystów,
co po niespełna 4 latach osiągnąłem. Teraz muszę zrobić
krok do przodu i do czterdziestki, czyli w 3 lata, zdobyć
Mistrzostwo Polski i dostać się
do reprezentacji Polski. Myślę,
że jest to do zrobienia. Ponieważ kulturystyka jest sportem
wymagającym dużo poświęcenia, nie tylko od zawodnika,

ale także jego rodziny, chciałbym bardzo podziękować mojej
żonie i synom za wyrozumiałość i wsparcie, jakie od nich
dostaję. Bez ich pomocy nie
osiągnąłbym tego, co mam.
Dziękuję również wszystkim,
którzy trzymają za mnie kciuki i szczerze życzą sukcesów
w tym sporcie. Ich wsparcie
dodaje mi sił.
AK: Proszę przyjąć również
moje życzenia jak najlepszych
wyników, no i mam nadzieję,
że już niedługo będziemy mogli
porozmawiać o tym, jak udało
Ci się zostać Mistrzem Polski.
Dziękuję za rozmowę.

Luiza w Konkursie
Kulinarnym „EFS gotuje”
W dniach 28-29 maja
2014 r. w Wodzisławiu
Śląskim dwunastu młodych
adeptów sztuki kulinarnej
zmagało się w Konkursie
Kulinarnym „EFS Gotuje!”.

Konkurs został zorganizowany dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego, uczestnicząc ych w projekcie
systemowym „Mam zawód –
mam pracę w regionie” dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Jego celem było propagowanie szkolnictwa zawodowego.
Do Konkursu zgłosiło się
około 30 uczniów gastronomicznych szkół ponadgimnazjalnych z województwa
śląsk iego. Do szczęśliwej
dwunastki zostało zakwalifikowanych dwunastu uczestników, którzy m.in. przedstawili
pomysł na danie, jakie zaserwowaliby z cukinii, pomidora,
pestek dyni, ziemniaka, rukoli
i parmezanu. Wśród nich była
Luiza Mucha , uczennica klasy
II Technikum Specjalnego nr 4
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lublińcu, kształcąca się w zawodzie
technik żywienia i usług gastronomicznych, przygotowana przez nauczyciela zawodu Izabelę Szczęsną . Zaproponowała ona zaserwowanie
pierogów z warzywami z sosem czosnkow ym i startym

parmezanem.
Po zakwalifikowaniu się
do konkursu, Luiza konkurowała z uczniami pełnosprawnymi szkół gastronomicznych z województwa śląskiego
z miejscowości: Bielsko-Biała, Jastrzębie Zdrój, Międzyświecie, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Wisła,
Wodzisław Śląski, Zabrze, Zawiercie, Żarki.
Wszyscy uczestnicy konkursu rywalizowali o udział
w jednym z odcinków programu kulinarnego TVP 3 Katowice realizowanego w ramach
cyklu „Rączka gotuje”.
Podczas dwóch dni konkursowych młodzi kucharze
mieli za zadanie przygotować określone potrawy, które
oceniało jury w składzie: Barbara Szafir – zastępca dyrektora Wydziału Europejskiego
Funduszu Społecznego, Remigiusz Rączka – właściciel restauracji, gospodarz programu „Rączka gotuje”, autorytet
w kwestii kuchni śląskiej oraz
Grzegorz Poloczek – członek
Kabaretu Rak, tekściarz wielu piosenek i skeczy.
Konkurs odbywał się w restauracji „Rączka gotuje”
w Wodzisławiu Śląskim. Rozpoczynając konkurs Remigiusz Rączka z pasją gawędził
o produktach i potrawach śląskich. Następnie przeprowadził szkolenie dla uczestników
konkursu, będące wprowadzeniem do realizacji zadania
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konkursowego, którym było przygotowanie i podanie
śląskiej zupy – żuru. Jurorzy
bacznie obserwowali i oceniali poczynania przyszłych
adeptów sztuki kulinarnej.
Po ocenie zupy jury wyłoniło sześciu uczestników, którzy przeszli do kolejnego etapu konkursu, odbywającego
się w następnym dniu. Jedną z sześciu pozytywnie ocenionych uczestników była
Luiza.
Drugiego dnia uczestnicy
przygotowywali danie według
własnego pomysłu z podanych składników, wśród których najważniejsza była polędwiczka. Kolejnym zadaniem
było przygotowanie deseru
z jabłek. Wszyscy uczestnicy
stanęli na wysokości zadania
i w zaplanowanym czasie podali jury przygotowane przez
siebie potrawy.
Ostatecznie jury przyznało ex aequo pierwsze miejsce
dwóm uczestnikom konkursu ze szkoły w Wodzisławiu
Śląskim i w Żarkach. Pozostali uczestnicy drugiego etapu

konkursu, w tym Luiza zajęli ex aequo trzecie miejsce.
Doświadczenie i umiejętności zdoby te przez Luizę
podczas konkursowej rywalizacji oraz szkolenie przeprowadzone przez Remigiusza Rączkę zostaną w pamięci
naszej uczennicy i zaowocują
w przyszłej edukacji szkolnej.
Nagrania telewizyjne dokonane podczas konkursu, stanowiące dodatkowy stres dla
jego uczestników zostały wyemitowane 8 czerwca na antenie TVP Katowice.
Gratulujemy Luizie sukcesu, wytrwałości i zaprezentowanej pasji gotowania oraz
życzymy dalszych osiągnięć
(ISZ)
i spełniania marzeń.
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Maluchy w świecie gigantów
Historia życia na Ziemi
to niezwykle fascynujący
temat dyskusji i przedmiot badań naukowych.

Prowadzone od dawna, a cieszące się coraz większą popularnością badania paleontologiczne coraz dokładniej, aczkolwiek wciąż jeszcze w sposób
bardzo fragmentaryczny pokazują nam całą złożoność procesów i wzajemnych zależności
kształtujących życie na Ziemi,
które dla jednych jest dziełem przypadku, a dla innych
przemyślanych działań BogaStwórcy.
W toczącej się od dawna dyskusji na ten temat jedno jest
pewne – wyniki tych badań nie
dają żadnych podstaw do burzenia jakiegokolwiek światopoglądu, czy przekonań, są jedynie suchym materiałem naukowym, którego oceny musi
dokonać każdy z nas indywidualnie zgodnie ze swoimi przekonaniami.
Niezależnie jednak od trwających sporów i dyskusji oczywisty wydaje się fakt, iż życie
na naszej planecie podlega ciągłym przemianom. Te gwałtowne zachodzące bardzo szybko nazywamy rewolucyjnymi,
zaś te powolne, trwające tysiące, a nawet miliony lat ewolucyjnymi.
Wpływ różnorakich czynników zewnętrznych sprawia,
że zmiany następują nie tylko
w środowisku, ale także w świecie roślin, zwierząt, a nawet
w świecie ludzi. Zmienia się
kształt i wygląd świata.
Świat który znamy dziś jest
zupełnie inny od tego sprzed
milionów lat.
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Trias – ten niezwykły okres
w dziejach Ziemi rozciągający się od 251 do 200 milionów
lat temu, to czas kiedy zaczynały kształtować się dzisiejsze ekosystemy, to czas kiedy
swój rozkwit i upadek przeżywały dynastie ogromnych płazów tarczogłowych oraz gady
ssakokształtne.
Trias to początek ery dinozaurów które zdominowały życie na Ziemi na ponad 150 milionów lat. Ale trias to również
okres kiedy w świecie gigantów
zaczyna swoja historię nowa
dynastia – ssaki. Początkowo
niewielkie, dorównujące wielkością współczesnej ryjówce
powoli, ale skutecznie zaczynały wkraczać na arenę dziejów
by ostateczne stać się największą grupą kręgowców na lądzie. Swoją historię zapoczątkowały w późnym triasie około
220 milionow lat temu. Obecnie za najstarszego znanego
ssaka uznaje się Adelobasileus
cromptoni, którego skamieniałe szczątki odkryto na terenie
stanu Teksas w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Do ssaków należą współczesne wieloryby, szympansy,
nietoperze, czy żyrafy. Wszystkie te zwierzęta są potomkami
triasowego prassaka.
W 2008 roku cała Polska czytała o niezwykłych odkryciach
z terenu cegielni Lipie Śląskie
w Gminie Pawonków. Na kolejne doniosłe odkrycie przyszło nam czekać aż do dziś
i choć ze Smokiem nie może ono konkurować w żadnej mierze, ani wielkością odkrycia, ani wagą znaleziska,
to i tak z całą pewnością możemy mówić o kolejnym sukcesie polskich paleontologów.

Otóż w czasie wykopalisk prowadzonych w Lisowicach – Lipiu Śląskim w latach 2006 –
2013 grupa polskich naukowców z Instytutu Paleobiologii
PAN znalazła pierwszy w Polsce ząb prassaka. Naukowcy
mieli nadzieję na znalezienie
kolejnych części szkieletu tego
niewielkiego zwierzęcia dlatego trwały intensywne jego poszukiwania. Jednak najczęściej
znajdowanymi na świecie pozostałościami po triasowych
prassakach są właśnie ich zęby. Odporne na procesy niszczenia, pokryte szkliwem, zachowały się jako skamieniałości do naszych czasów. Jedyny
kłopot w tym, że są bardzo małych rozmiarów, dlatego trudno
je znaleźć. Tak też jest w przypadku polskiego odkrycia – ząb
ma zaledwie 3,5 mm długości
i jest to górny, prawy trzonowiec, który zaliczony został
przez badaczy do rodzaju Hallautherium. Obecnie w Muzeum
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Paleontologicznym w Lisowicach prezentowana jest nowa
wystawa poświęcona temu odkryciu.
Marek Błyszcz

GODZINY OTWARCIA
1 MAJ – 31 PAŹDZIERNIK
• wtorek – piątek 16:00 – 19:00
• sobota – nieczynne
• niedziela 15:00 – 18:00
3 LISTOPAD – 30 KWIECIEŃ
• Zwiedzanie wystawy wyłącznie po wcześniejszych uzgodnieniach telefonicznych.
• Dodatkowo muzeum jest nieczynne
w Święta Bożego Narodzenia, Święta
Wielkanocne, 1-2 listopada oraz 3 maja.
REZERWACJA TERMINÓW:
Grupy zorganizowane proszone są o indywidualne ustalanie terminów i godzin:
• zwiedzania muzeum
• lekcji muzealnych
• warsztatów plastycznych
Rezerwacja terminów:
Katarzyna Koza – kierownik LCSK w Lisowicach tel. 889 773 089 lub 034 353
16 18; poniedziałek – piątek w godzinach
10:00-17:00.

