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„A jeśli miłość jest największym kultem całej ludzkości,
to pierwszą jej kapłanką była zawsze i jest kobieta.”
(Kazimierz Bukowski)

W tym szczególnym dniu – Dniu Kobiet – pragnę życzyć
wszystkim Paniom tylko radosnych i pogodnych dni,
pełnych szczęścia i miłości, realizacji planów, nowych marzeń
i aby każdy nadchodzący dzień był tym najwspanialszym dniem w życiu.
STAROSTA LUBLINIECKI
Joachim Smyła

Powiatowe Centrum Usług Społecznych
Trwa remont dawnego budynku
przychodni przy ul. Sobieskiego 9 w Lublińcu, który 1,5 roku temu przejęło Starostwo Powiatowe, tworząc w tym miejscu Powiatowe Centrum Usług
Społecznych.

więcej na str. 3

Wieczory z piosenką i kabaretem

Kwalifikacja wojskowa w powiecie
lublinieckim w 2014 r.
W dniach od 24 marca do 18
kwietnia 2014 roku na terenie
naszego powiatu odbędzie się
kwalifikacja wojskowa.

więcej na str. 2

Muzyczne inspiracje cukierników i piekarzy

W dniach 5–7 lutego 2014 roku w Zespole Szkół nr 1 im. A.
Mickiewicza w Lublińcu odbył
się Koncert Noworoczny 2014
zatytułowany „Piosenka z Tekstem”, zorganizowany przez
Stowarzyszenie Absolwentów
i Wychowawców Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza, Technikum i Liceum
Ekonomicznego w Lublińcu.

„Muzyczne inspiracje” stały się mottem XIX Ogólnopolskiego
Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz i Cukiernik.

więcej na str. 6

więcej na str. 7

Wiedza, technika i rock and roll
Znamy już laureatów organizowanego przez Starostwo Powiatowe Konkursu Fotograficznego
dla Fotografów Amatorów. Zwycięzcom konkursu, 6 lutego br.,
starosta wręczył nagrody podczas Koncertu Noworocznego
w wykonaniu uczniów i absolwentów Zespołu Szkół nr 1 im.
Adama Mickiewicza w Lublińcu.

więcej na str. 4-5

Zdjęcie
Michała Cieślika
zwyciężyło w konkursie.
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Szanowni Państwo!
Minęło 13 lat od ukazania się
pierwszego wydania gazety powiatowej „Ziemia Lubliniecka”,
która od 2007 r. była kwartalnikiem, a od 2009 r. magazynem społeczno-kulturalnym.
Równocześnie od 2008 r. ukazuje się gazeta powiatowa „Ziemia Lubliniecka” będąca comiesięczną wkładką do Dziennika Zachodniego informującą
mieszkańców Powiatu Lublinieckiego o najważniejszych
bieżących sprawach Starostwa

Powiatowego, Rady Powiatu
oraz ważnych problemach, wydarzeniach i uroczystościach.
Od początku przewodniczącym Kolegium Redakcyjnego i redaktorem naczelnym
był wielce zasłużony dla naszej Ziemi, radny, działacz
i pasjonat historii – Jan Myrcik. Swoją pracą zasłużył sobie na naszą ogromną wdzięczność i uznanie całego środowiska. W związku ze złożoną
rezygnacją z funkcji, Redakcja

Kwalifikacja wojskowa
w powiecie lublinieckim w 2014 r.
W dniach od 24 marca do 18 kwietnia
2014 roku na terenie naszego powiatu odbędzie się kwalifikacja wojskowa.
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji podlegają w roku bieżącym mężczyźni urodzeni w roku 1995 oraz mężczyźni urodzeni w latach 1994 – 1990,
którzy nie dopełni tego obowiązku w latach poprzednich i nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Do kwalifikacji wzywane
będą również kobiety urodzone w latach
1990 – 1995 posiadające kwalifikacje
przydatne do czynnej służby wojskowej
oraz kobiety pobierające naukę w celu
uzyskania tych kwalifikacji, które w roku
akademickim 2013/2014 kończą naukę
w szkołach lub uczelniach medycznych

i weterynaryjnych oraz na kierunkach
psychologicznych.
Osoby obowiązane do stawienia się
do kwalifikacji wzywane będą za pomocą
imiennych wezwań, jednak nieotrzymanie
takiego wezwania nie zwalnia z obowiązku stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską. W trakcie kwalifikacji wojskowej osoby wezwane poddane zostaną badaniom lekarskim, które ustali ich
stopień zdolności do służby wojskowej,
otrzymają książeczki wojskowe oraz uzyskają informację na temat zasad naboru
do zawodowej służby wojskowej lub Narodowych Sił Rezerwowych.
Kwalifikacja wojskowa odbywać się będzie w lokalu mieszczącym się w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9.
(JJ)

REKRUTACJA
DO PROJEKTU „NA PRZEKÓR. NA WPROST.”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu zaprasza osoby chętne do udziału w projekcie systemowym „Na przekór. Na wprost.” współfinansowanym przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt adresowany jest do
OSÓB OPUSZCZAJĄCYCH PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE I RODZINY ZASTĘPCZE oraz OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, które jednocześnie są w wieku aktywności zawodowej i mieszkają na terenie powiatu lublinieckiego.
W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY NASTĘPUJĄCE WSPARCIE:
• szkolenia, warsztaty, kursy umożliwiające zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych (np. kurs komputerowy, kurs prawa jazdy kat. B)
• doradztwo zawodowe
• treningi kompetencji i umiejętności społecznych
• turnus rehabilitacyjny wraz z dojazdem
• niezbędne materiały szkoleniowe
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY
Osoby zainteresowane przystąpieniem do Projektu proszone są o kontakt z Biurem Projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 9; tel. 034 356 32 57

Projekt „Na przekór. Na wprost.” współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
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składa Panu Janowi serdeczne
podziękowania za dotychczasową pracę oraz życzenia zdrowia i dalszych sukcesów.
Jed nocześn ie i n for muję, że zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 5 lutego 2014 r. objąłem obowiązki
redaktora naczelnego „Ziemi Lublinieckiej”. Zapraszam
wszystkich do dalszej owocnej
współpracy.
Z poważaniem
Bogusław Hrycyk

Szkolenia dla przedsiębiorców
Przedsiębiorcy z terenu powiatu lublinieckiego od listopada 2013 r. uczestniczą w bezpłatnych szkoleniach, które
z inicjatywy Starosty Lublinieckiego organizowane są w Starostwie Powiatowym.
Realizacja tych szkoleń jest możliwa dzięki współpracy Starostwa ze Śląskim Centrum Szkoleniowym Górnośląskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego S. A. w Katowicach,
które opracowało program seminariów
i spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców, kadry kierowniczej i pracowników firm z województwa śląskiego. Celem
projektu jest wsparcie rozwoju poprzez
doskonalenie kwalifikacji kadr, głównie
małych i średnich firm. Szkolenia zostały
przygotowane na zlecenie Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego i są dofinansowane ze środków pochodzących z funduszu pożyczkowego Phare PL9903.01
Inicjatywa II.
W marcu zapraszamy na szkolenie:
Przedsiębiorca w roli podatnika VAT oraz

zmiany podatku VAT w 2014 r.
Podczas szkolenia na pewno dowiedzą
się Państwo kiedy i jak poprawnie rozliczyć się z organem podatkowym, jakie
zmiany w zakresie podatku VAT miały miejsce w 2013 r. oraz jakie zmiany w zakresie podatku VAT mają miejsce w 2014 r.
Szkolenie adresowane jest do osób prowadzących jednoosobową działalność
gospodarczą, spółki cywilne, spółki handlowe oraz pracowników zajmujących się
kwestiami związanymi z podatkiem VAT.
Termin szkolenia: 3.03.2014 r.
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Lublińcu (sala posiedzeń Rady Powiatu).
Szczegółowy opis szkoleń i rezerwacja
miejsc: http://scs.garr.pl/010,000bez.
html
(KA)

Bieg Tropami Śląskich Dinozaurów
1-go lutego ruszyły zapisy osób chętnych do udziału w III Ogólnopolskim Biegu Tropami Śląskich Dinozaurów. Bieg
odbędzie się w Lisowicach i zaplanowany jest – podobnie jak w latach ubiegłych – na 1 maja.
Nowością tegorocznej edycji biegu mają
być przedbiegi dzieci i młodzieży. Patronat
honorowy nad tym wydarzeniem objęli:
Starosta Lubliniecki, Wójt Gminy Pawonków oraz Muzeum Ewolucji w Warszawie.
Patronat medialny: TVP Katowice,

National Geographic Polska, Polskie Radio Katowice, Dziennik Zachodni, portal:
Kobietki Biegają i Nasze Miasto, a także
Magazyn Dinozaury i Gazeta Lubliniecka.
Zdjęcia oraz filmową relację z ubiegłorocznego biegu można znaleźć na stronie: muzeum.lisowice.com/bieg.
Informacje o tegorocznym biegu dostępne są na:
www.lisowice.com//muzeum
www.lisowice.com
www.maratonypolskie.pl.

OGŁOSZENIE
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 9 ogłasza przetarg na dzierżawę pomieszczeń, znajdujących się w budynku Szpitala przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Lublińcu, z przeznaczeniem
na prowadzenie działalności gastronomiczno – handlowej.
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: www.spzozlubliniec.pl w zakładce „Informacje i konkursy” lub pod nr telefonu 34 350–63–86.
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Powiatowe Centrum
Usług Społecznych
Trwa remont dawnego
budynku przychodni przy
ul. Sobieskiego 9 w Lublińcu, który 1,5 roku
temu przejęło Starostwo
Powiatowe, tworząc w tym
miejscu Powiatowe Centrum Usług Społecznych.

Już teraz w obiekcie ma swoją siedzibę Powiatowy Urząd
Pracy, administracja SP ZOZ-u,
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie, Powiatowy Inspektorat Weterynarii, PCK i Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. Planowane jest również przeniesienie
do tworzonego Centrum Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Dotychczas działające w tym miejscu poradnie,
m.in.: laryngologiczna, okulistyczna, cukrzycowa, kardiologiczna, położniczo-ginekologiczna, apteka, gabinet fizjoterapeutyczny w dalszym ciągu
będą świadczyły tam usługi medyczne. Mieszczące się na ostatnim piętrze laboratorium zostanie przeniesione do nowowybudowanego skrzydła Szpitala
Powiatowego. – Rada Powiatu zdecydowała, że w formie pomocy dla SP ZOZ, powiat przejmie zniszczony i nieremontowany
od 40 lat budynek przychodni tworząc w nim Powiatowe Centrum
Usług Społecznych. W pierwszym
etapie postanowiliśmy pozyskać
środki zewnętrzne, m.in. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach oraz PFRON-u, aby
dokonać gruntownej modernizacji tego zniszczonego, ale atrakcyjnego architektonicznie obiektu – mówi Joachim Smyła, starosta lubliniecki.
Prace remontowe ruszyły 1 sierpnia 2013 r. i potrwają do końca 2015 r. W ramach
termomodernizacji ocieplono ściany zewnętrzne budynku i stropodach, wymieniono okna i drzwi zewnętrzne.
Ponadto wykonano wentylację mechaniczną z rekuperacją

(odzyskiem ciepła), dzięki której znacznie obniżono koszty
ogrzania budynku. Wymieniono również instalację wodną
i zamontowano kolektory słoneczne. Istotnym elementem
inwestycji było również oddanie
do użytku miejsc parkingowych
od ul. Majdanek, co częściowo
rozwiązało problem zmotoryzowanych petentów korzystających z usług Powiatowego Centrum Usług Społecznych, jak
i pacjentów poradni lekarskich.
Przebudowa całego układu komunikacyjno-parkingowego
przewidziana jest na rok 2015
i przewiduje utworzenie miejsc
parkingowych również za budynkiem nowowybudowanego
skrzydła Szpitala Powiatowego. – Dzięki prowadzonym pracom remontowym będziemy mogli stworzyć zintegrowany system
obsługi petenta. Poprawi się też
jakość i komfort świadczonych
usług. W planach mamy zlokalizowanie jak największej ilości
instytucji w jednym miejscu tak,
aby ułatwić dostęp do korzystania z nich mieszkańcom naszego
powiatu. Istotną sprawą jest też
fakt, iż poprzez zlokalizowanie
tych instytucji w jednym miejscu, w naszym budynku, znacznie obniżamy koszty ich funkcjonowania. – podkreśla starosta.
W bieżącym roku powiat zabezpieczył środki finansowe
na przebudowę wejścia głównego i zamontowanie w tym
miejscu podnośnika dla osób
niepełnosprawnych. Dla osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich wybudowany zostanie wewnętrzny podjazd, przebudowana też zostanie winda, tak, żeby spełniała
obowiązujące w tym zakresie
normy. Istotnym elementem
inwestycji będzie też remont
pokrycia dachowego. Remont
korytarzy i łazienek zaplanowano na rok 2015. Centrum ma być
też odpowiednio oznakowane, tak, by stworzyć przyjazny system informacji o oferowanych usługach. Docelowo
ma powstać nowoczesny budynek użyteczności publicznej,
spełniający wszystkie wymogi
dla tego typu obiektów.
Aneta Konieczny
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Powiatowe Centrum Usług Społecznych

Wyremontowane pomieszczenia Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
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Wiedza, technika i rock and roll
Znamy już laureatów organizowanego przez Starostwo Powiatowe Konkursu Fotograficznego dla Fotografów Amatorów. Konkurs rozstrzygany był w dwóch kategoriach wiekowych oraz w dwóch kategoriach tematycznych: „Najpiękniejszy dzień w roku w powiecie lublinieckim” i „Oprowadzając
gościa po Ziemi Lublinieckiej na pewno pokazałbym mu…”
Po raz kolejny uczestnicy
konkursu pokazali nam magiczny klimat Ziemi Lublinieckiej, malowniczość terenów
tego miejsca, gdzie mieszkamy, a niejednokrotnie nie zauważamy jego wyjątkowości.
Swoimi fotografiami pokazali
to, co na pozór niezauważalne, omijane, a piękne w swojej prostocie. Zatopione w miksturze światła i cienia miejsca,
czasami zupełnie nie przypominają tych mijanych po drodze, bo przecież fotografowanie, podobnie jak stosowanie
wszystkich innych środków wyrazu – nie jest wymyślaniem,
lecz odkrywaniem. Takie też
było założenie konkursu – żeby odkryć na nowo znane nam
miejsca, dostrzec ich niepowtarzalne piękno.
– Oceniając nadesłane na konkurs prace szukaliśmy tych najbardziej wartościowych i wyjątkowych. Zdaję sobie sprawę, że konkursy zawsze budują hierarchię,
ktoś jest dobry, ktoś więc musi być mniej dobry. Wybór „naj”
jest sprawą bardzo uznaniową, no
cóż, takie są zasady. Zawsze w tej
sytuacji pada pytanie, co to znaczy „dobre zdjęcie”, czy stawiać
na technikę, wiedzę, czy po prostu
na rock and roll? – mówił Wojciech Poznański, przewodniczący jury konkursu.
– Dobre zdjęcie? Myślę, że jest
wynikiem pewnej oryginalnej strategii patrzenia na świat. Nie bez
znaczenia są tu umiejętności naszych fotografów, zaznaczam –
fotografów amatorów. Swoimi
pracami pokazali jak potężnym
medium wyrazu i komunikacji jest
fotografia, jaką oferuje nieskończoną różnorodność postrzegania i interpretacji – dodała Renata Pyrek, radna Rady Powiatu,
przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Turystyki, członek jury.
Na konkurs nadesłano wiele
prac, wszystkie na swój sposób
wyjątkowe, na których uwieczniono miejsca, do których warto wracać, chwile, które nie powinny trwać chwilę, a znacznie
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dłużej, przedmioty, które niosą ze sobą tajemnicę, opowiadają historię.
– Cieszy fakt, że w każdej kolejnej edycji konkursu bierze udział
coraz większa ilość ludzi młodych.
Być może dla wielu z nich obycie
z fotografią od najmłodszych lat
zaprocentuje w przyszłości. Fotografia wychowuje, uczy dyscypliny i jest świetną alternatywą
dla młodzieży, która chce czegoś
więcej niż kolejna godzina spędzona przed komputerem – mówił Daniel Dmitriew, fotograf,
członek jury.
Ze zgłoszonych na konkurs
prac, jury w składzie Wojciech
Poznański – przewodniczący,
Renata Pyrek i Daniel Dmitriew
wyłoniło te najlepsze. W kategorii „Najpiękniejszy dzień w roku w powiecie lublinieckim”
wśród dzieci do lat 16 nagrodę
przyznano Martynie Pandzioch,
wyróżnienie trafiło do Zuzanny
Chydzińskiej. W tej samej kategorii tematycznej wśród dorosłych najlepsze okazało się
zdjęcie Pawła Golana, wyróżnienie trafiło do Adriana Karpińskiego. W kategorii „Oprowadzając gościa po Ziemi Lublinieckiej na pewno pokazałbym
mu…” wśród dzieci nagrodzono
Marka Lesia, wyróżnienie przyznano Julii Gawędzie. W kategorii wiekowej „dorośli” nagrodę otrzymała Aleksandra
Szczygieł, a wyróżnienie – Ewa
Kopyciok. Nagrodę Starosty Lublinieckiego – wycieczkę do Paryża z możliwością zwiedzania
zamków nad Loarą, ogrodów
Wersalu i rejsem po Sekwanie,
za najlepsze zdjęcie w konkursie zdobył Michał Cieślik. Zwycięzcom konkursu, 6 lutego br.,
starosta wręczył nagrody podczas Koncertu Noworocznego
w wykonaniu uczniów i absolwentów Zespołu Szkół nr 1 im.
Adama Mickiewicza w Lublińcu.
Laureatom gratulujemy i życzymy, aby tworząc swoje prace w odpowiednich proporcjach
dawkowali wiedzę, technikę, no
i rock and roll.
Aneta Konieczny

fot. Michał Cieślik
Zdjęcie Pana Michała Cieślika jest potwierdzeniem tezy,
że aby pokazać charakter danego miejsca nie trzeba podawać wszystkiego na tacy. Faktura bruku skąpana w słońcu
jest sceną ponadczasową. Omawiana fotografia aktualna
jest zarówno teraz jak i będzie „działała” na widza za 30 lat.

(Daniel Dmitriew)

fot. Paweł Golan
Bardzo dobre wykonanie techniczne, świetny kadr i realizacja tematu to główne atuty zdjęcia Pana Pawła Golana. Dowód
na to, że od piękna przyrody naszego powiatu może się zakrę(Renata Pyrek)
cić w głowie.
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Z djęcia M a r t y ny P ra ndzioch oraz Zuzanny Chydzińskiej łączy jedna wspólna rzecz. Te dwie fotografie
przywołują czasy beztroskiego dzieciństwa. Przypominają o wakacjach u babci na wsi
lub całodziennych wycieczkach
rowerowych, na które w dorosłym życiu brakuje już czasu.
Największym jednak atutem
tych obrazów jest fakt, że wykonały je dzieci, przez co ukazana na nich sielanka jest tak
autentyczna.
(Daniel Dmitriew)

fot. Zuzanna Chydzińska
 fot. Aleksandra Szczygieł
Reportaż to, moim zdaniem,
najtrudniejszy dział fotografii. Trzeba w ułamku sekundy stworzyć zdjęcie, nie tylko
na określony temat, ale i odpowiednio skomponowane. „Malowanie” światłem i tonacja
czarno-biała nadają dynamizmu całej scenie. (Wojciech Poznański)

fot. Martyna Pandzioch

fot. Ewa Kopyciok
Niby nic tu nie ma, niby bałagan, ale zrobienie takiej kompozycji wymaga sporej dyscypliny. Dołączenie do tego doskonałej kolorystyki wschodzącego słońca, doprowadziło do dobrego kadru.
(Wojciech Poznański)

fot. Adrian Karpiński
Trzeba mieć sporą wyobraźnię, żeby zrobić takie proste, na pierwszy rzut oka, zdjęcie. Bardzo malownicze zestawienie cienia ze
(Wojciech Poznański)
światłem. Czyste, proste i eleganckie.
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fot. Julia Gawęda 
Zdjęcie Julii Gawędy, to przede
wszystkim bardzo dobry pomysł. Patrząc na ten obraz można poczuć się jak na romantycznym spacerze po „moście
zakochanych” w Paryżu. Fotografię charakteryzuje także
niebanalne wykonanie wskutek operowania głębią ostrości.
(Renata Pyrek)

fot. Marek Leś
Najprostsze środki wyrazu działają najmocniej. Świetna kolorystyka daje niezły nastrój.
(Wojciech Poznański)
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Wieczory z piosenką i kabaretem
Choć wydarzenie owo praktycznie przechodzi właśnie
do historii, warto jeszcze raz
przywołać wspomnienie tych
pięknych, radosnych wieczorów, spędzonych przy dźwiękach wielkich, niezapomnianych polskich przebojów. Ponieważ tematem tegorocznego
koncertu było Słowo, w jego
repertuarze znalazły utwory najwybitniejszych autorów
tekstów – prawdziwą kopalnią
okazała się twórczość Agnieszki Osieckiej, ale też Wojciecha
Młynarskiego, Bogdana Olewicza, Piotra Bukartyka, czy twórców młodego pokolenia, takich
jak Kasia Nosowska, czy Maciej Balcar. Usłyszeliśmy więc
powszechnie znane i niezwykle popularne utwory wielkich
twórców muzyki polskiej, między innymi takie przeboje jak:
„Teksański”, „Długość dźwięku
samotności”, „Kochaj mnie jak
wariat”, „Cyrk nocą”, „Sex appeall”, „Kobiety jak te kwiaty”,
„Serce to jest muzyk”, „Odkryjemy miłość nieznaną”, „Chciałbym”, czy „Niepokonani”, i „Partyzant”; zabrzmiała na naszej
scenie również „Włóczęga” –
tradycyjna pieśń ludowa wykonana w języku rosyjskim.
W czasie dwugodzinnego
występu gwiazd, w roli których zaprezentowała się niezwykle utalentowana młodzież

naszego „Adasia” wraz z zaproszonymi gośćmi z innych szkół
lublinieckich, mogliśmy sobie
pośpiewać przy takich utworach, jak: „Sing Sing” z repertuaru Maryli Rodowicz, czy
„Podryw na misia” z repertuaru Artura Andrusa, mogliśmy
„potańczyć” w rytm piosenek
„Wielka miłość”, „czy „Miasteczko cud”, oddać się chwili zadumy podczas utworów „Znów wędrujemy”, czy „Kasztany”, wzruszaliśmy się słuchając „Tango
na głos i orkiestrę i jeszcze jeden głos”, czy wreszcie „Moja i twoja nadzieja” – piosenki finałowej, którą śpiewali
wszyscy artyści, a z nimi cała publiczność zgromadzona
w pięknej auli „Adasia”. Aż łezka w oku się zakręciła!!! Brawurowo wykonany przebój kabaretu „Ani mru mru” „Na tańce
go go” rozbawił wszystkich nas
do łez!
Koncert zakończyło piękne wykonanie utworu „Psalm
o gwieździe”, którym chcieliśmy
przywołać pamięci osobę Michała Nowaka, współpracującego z nami od wielu lat – z wyrazami wdzięczności!
Podczas trwania koncertu podziwialiśmy oczy wiście wspaniałe popisy wokalne wszystkich wykonawców,
ale też cudowny taniec, pełen
dowcipów i żartów kabaret, czy

Fot.: W. Poznański

W dniach 5–7 lutego 2014 roku w Zespole Szkół nr 1 im.
A. Mickiewicza w Lublińcu odbył się Koncert Noworoczny
2014 zatytułowany „Piosenka z Tekstem”, zorganizowany przez Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowawców
Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza,
Technikum i Liceum Ekonomicznego w Lublińcu.

też pięknie przygotowany pokaz multimedialny. Dzięki temu znaleźliśmy się choć przez
„chwilę” w zupełnie innym radosnym świecie!
Organizatorzy Koncertu Noworocznego składają bardzo
serdeczne podziękowania Pani
Grażynie Gerhards, rodzicom
wszystkich wykonawców za ich
wspaniałomyślność i cierpliwość, sponsorom, przyjaciołom i wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego
przedsięwzięcia! Wspominając koncert już miniony, mamy
nadzieję na przeżywanie równie cudownych wrażeń i wzruszeń podczas Koncertu Noworocznego 2015!!!
Do Zobaczenia!!!
Marzanna Klimek

Znaleźli receptę
na niemarnowanie
żywności
Uczniowie Zespołu Szkół im.
św. Edyty Stein w Lublińcu
wykazali się wyjątkowym
talentem do niemarnowania
żywności tryumfując tym
samym w ogólnopolskim
konkursie Tesco dla Szkół –
„Talent do Niemarnowania”.

Krótki film nakręcony przez
uczniów z zespołu „Aktorzy
w trampkach” zdobył uznanie
internautów oraz ponad 65 000
głosów, zajmując II miejsce
w kraju. Uczniowie mieli okazję przyjrzeć się z bliska temu
niezwykle istotnemu problemowi, przedstawić swoją receptę
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W Koncercie Noworocznym 2014 wystąpili soliści: Paweł Biela, Marlena Brodacka (absolwentka),
Aleksandra Dudek, Martin Filipiak, Julia Machoń
(Gimnazjum nr 2), Maja Miozga, Katarzyna Mnich,
Daniel Poloczek (ZSZ), Tomasz Pyka, Karolina Pyrkosz, Anna Stępień (absolwentka), Marek Szczęsny
(absolwent), Martyna Wańczyk, Sylwia Wasilewska
(Gimnazjum nr 2), Daria Wereszczyńska, Mateusz
Wójcik (absolwent), Rafał Wruciński.
Kabaret: Kacper Bącławek, Agata Ciesielska, Jakub
Drewek, Agata Sowa – uczniowie Gimnazjum nr 2.
Grał zespół w składzie: Krzysztof Dombek, Dawid
Nieświec (ZSOT), Przemysław Pradela.
Tańczyli: Magdalena Banasik (Gimnazjum nr 2),
Julia Dubowska (Gimnazjum nr 1), Piotr Majewski
(Gimnazjum nr 2), Dawid Molenda (absolwent), Daria Popko, Piotr Seliga (ZSZ).
Reprezentacja klas mundurowych: Iwona Bartocha, Żaneta Drążek, Mateusz Musiałek, Ewa Stola,
Jakub Strzoda, Błażej Wilk, Adrian Wodara.
Kierownictwo muzyczne – Grażyna Gerhards.
Obsługa techniczna: Klaudiusz Janus – nagłośnienie, Piotr Jarolewski (absolwent), Dariusz Lesz –
światła, Paweł Krych (absolwent) – punktor, Mateusz Misza – oprawa multimedialna, Czesława Włuka (absolwentka) – dekoracje.
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na jego rozwiązanie, a przy okazji wygrać jedną z 10 nowoczesnych pracowni multimedialnych. Konkurencja była ogromna – zgłoszono aż 587 filmów,
które pokazały niezwykły talent młodzieży z polskich szkół.
Tym bardziej więc gratulujemy sukcesu!
Efekt pracy uczniów można zobaczyć na stronie http://
www.tescodlaszkol.pl/32033.

(KA)
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Wizyta w Anglii
Szkoły ponadgimnazjalne
w Specjalnym Ośrodku
Szkolno- Wychowawczym
w Lublińcu od września
2012 roku realizują projekt
„Przekraczając bariery”
w ramach europejskiego
programu Comenius.

W g r ud n iu n aucz yciele
i uczniow ie uczest nicz yli
w czwartym już spotkaniu szkół
partnerskich biorących udział
w tym projekcie, organizowanym obecnie przez Royal School
for the Deaf w Anglii, w mieście

Derby. Głównym celem spotkania było przygotowanie
do wystawienia na scenie teatru w Wiedniu sztuki teatralnej „Morderstwo w Comenius
Express”, wspólnie przygotowywanej przez wszystkie szkoły partnerskie, uczestniczące
w projekcie. Wspólne próby teatralne, dyskusje na temat poszczególnych scen, rekwizytów
i kostiumów zakończyło wystawienie przygotowywanej sztuki w szkole partnerskiej w Derby dla zaproszonych uczniów
i nauczycieli. Kolejnym tematem spotkania było omówienie
następnego wydania Comenius

Magazine, czasopisma tworzonego wspólnie przez szkoły partnerskie i drukowanego
w lublinieckim Ośrodku. Atrakcyjnym urozmaiceniem programu była wizyta w Chatsworth
House, które urzekło wszystkich baśniow ym klimatem
i wspaniałymi świątecznymi

Muzyczne inspiracje
cukierników i piekarzy
„Muzyczne inspiracje” stały
się mottem XIX Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie
Piekarz i Cukiernik.

Zespół Szkół Zawodowych
w Lublińcu już po raz drugi
był organizatorem etapu wojewódzkiego. Honorowy patronat nad turniejem objął starosta lubliniecki Joachim Smyła. –
Po raz kolejny turniej okazał się
nie tylko znakomitą formą rywalizacji, wymiany doświadczeń
i pokazu swoich umiejętności lecz
również wyśmienitą zabawą integrującą uczniów i nauczycieli
rożnych szkół – mówiła dyrektor ZSZ Jolanta Kardas.
Cukierniczo-piekarnicze
zmagania rozłożono na dwa
etapy, część praktyczna odbywała się w piekarni pani Bernadetty Brzezina – Mońka i cukierni państwa Kampa. Cukiernicy wykonywali ciasteczka
bankietowe, składali i dekorowali torty oraz modelowali figurki marcepanowe, piekarze
kształtowali wyroby drobne
(rogale, bułki, plecionki), chały oraz chleb okolicznościowy. W części teoretycznej cukiernicy i piekarze rozwiązywali test złożony z 30 zadań.

Oceny całokształtu dokonało
profesjonalne jury w składzie:
mistrzowie cukiernictwa – Jan
Nowak, Adam Plaza, mistrzowie piekarstwa – Leszek Hadzik
i Ireneusz Prandzioch , technolog firmy Polmarkus – Jarosław Nowakowski oraz Zygmunt Tabor.
Do turnieju przystąpiło 18
uczniów ze szkół w Bytomiu,
Katowicach, Sosnowcu, Tarnowskich Górach oraz gospodarza ZSZ w Lublińcu.
W oczekiwaniu na wyniki
konkursu wszystkim zaproszonym gościom czas umilał
przygotowany przez szkolny
zespół muzyczny minirecital.
Wykonane przez Noemi Basan
oraz Daniela Poloczka piosenki porwały publiczność. Turniej był jedną z wielu lokalnych
uroczystości, które działający
w ZSZ zespół uświetnił swoją
obecnością.
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Laureatami I miejsca etapu
wojewódzkiego XIX Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz zostali: wśród
cukierników Sonia Chluba z Zespołu Szkół Spożywczych w Zabrzu, natomiast wśród piekarzy najlepszy okazał się Sebastian Sagan z Zespołu Szkół
Usługowo – Rzemieślniczych
w Bytomiu. Zespołowi Szkół
Zawodowych w Lublińcu nie
udało się utrzymać zdobytego

dekoracjami. Uczniowie mieli okazję poznać lepiej kulturę
i obyczaje Anglii, zawrzeć nowe znajomości i podnieść swoje umiejętność porozumiewania się w języku angielskim,
zarówno migowym, jak i mówionym.
Danuta Rogula

„Czym jest muzyka?
Nie wiem
Może po prostu niebem
Z nutami zamiast gwiazd.
Wszystko – jak raz
ktoś orzekł –
Muzyczne ma podłoże
Nawet księżyca blask”.
Jerzy Ludwik Kern
„Czym jest muzyka?”

w ubiegłym roku przez Sabinę Szczygioł pierwszego miejsca, ale zdobyte dzięki udziałowi w turnieju doświadczenie
na pewno zaprocentuje w przyszłości. Nie od dzisiaj wiadomo,
że najlepszą formą nauki i doskonalenia umiejętności praktycznych jest zabawa, turniej
cukierniczo-piekarniczy, jak
wiele innych organizowanych
przez ZSZ w Lublińcu konkursów zawodowych jest tego najlepszym przykładem.
(red.)

Brązowy medal dla „Mickiewicza”
w rankingu Perspektyw

XVI Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych magazynu Perspektywy uwzględniał wyniki 2291 liceów ogólnokształcących. Pięciuset najlepszym przyznano medale. Liceum
przy Zespole Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu otrzymało medal brązowy w skali krajowej, zajmując 45 miejsce w województwie śląskim i pierwsze w Powiecie Lublinieckim. W rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych na poziomie podstawowym i
rozszerzonym oraz sukcesy w olimpiadach.
(red.)
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Ziemia Lubliniecka dla
Świętego Jana Pawła II
W kwietniu będziemy świadkami wyjątkowego wydarzenia, jakim niewątpliwie jest
kanonizacja Papieża Polaka.

Santo subito! Święty natychmiast – domagały się tłumy
w 2005r. na Placu św. Piotra
w Rzymie po śmierci Jana Pawła
II. To żądanie, którego świadkiem byli wszyscy tam zgromadzeni – koronowane głowy,
prezydenci, premierzy i setki tysięcy wiernych, zostanie
spełnione już niebawem.
Chcąc upamiętnić tę wyjątkową chwilę postanowiliśmy

kwietniowe wydanie magazynu społeczno-kulturalnego
„Ziemia Lubliniecka” poświęcić właśnie temu wydarzeniu.
W związku z tym zapraszamy
mieszkańców Ziemi Lublinieckiej do podzielenia się wspomnieniami dotyczącymi osoby Karola Wojtyły – papieża
Jana Pawła II.
Materiał y literackie (np.
wiersze o Ojcu Świętym, opisy
spotkań z Janem Pawłem II, relacje z uczestnictwa w Jego pielgrzymkach), fotograficzne (np.
pamiątkowe zdjęcia z Watykanu), czy graficzne (rysunki i obrazy JP II w formacie A4 lub A5,

bez wykorzystania materiałów
sypkich) prosimy o przysyłanie
w terminie do dnia 14 marca
2014 r. pocztą elektroniczną:
gazeta@lubliniec.starostwo.
gov.pl lub dostarczenie do Starostwa Powiatowego w Lublińcu
ul. Paderewskiego 7, pokój 21.
Prace, z dołączoną informacją o ich autorze (imię, nazwisko, wiek – uczniowie i studenci
proszeni są o podanie dodatkowo nazwy szkoły bądź uczelni – miejscowość, e-mail, telefon) po ich wykorzystaniu,
będzie można odebrać.
P rosimy o do łączenie
do przesłanych (dostarczonych)

materiałów podpisanego imieniem i nazwiskiem oświadczenia:
„Ja, N… N… wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie
moich materiałów dotyczących
Jana Pawła II przez Starostwo
Powiatowe w Lublińcu. Jednocześnie oświadczam, że materiały te są mojego autorstwa”.
Redakcja
magazynu społeczno-kulturalnego
„Ziemia Lubliniecka”

Informacja
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku wydała w styczniu
2014 antologię ekumeniczną pt. „Czyż
Chrystus jest podzielony?”
W antologii, która opracował dyrektor
Książnicy Podlaskiej Jan Leończuk, wśród
20 autorów znalazł się także nasz kolega,
członek Redakcji magazynu społeczno-kulturalnego „Ziemia Lubliniecka” – Edward
Przebieracz. Jego artykuł pt. „Tylko krzyż
może połączyć brzegi. Rozważania o jedności” dedykowany został szwagrowi Piotrowi Kolochowi OMI.
Format książki A5, s.108, okładka miękka, lakierowana.
Autor zaprasza do przeczytania opublikowanego artykułu na swoim literackim blogu: przebieracz.bloog.pl, podstrona „Artykuły”.
Pożegnaliśmy człowieka – legendę LKS-u
„Sparty” Lubliniec – Janusza Zawilskiego.
Był wybitnym zawodnikiem piłki nożnej,
zasłużonym szkoleniowcem i bez reszty oddanym Lublinieckiemu Klubowi Sportowemu – działaczem. Swoje życie poświęcił rozwojowi sportu i kultury fizycznej w Lublińcu.
Jego talent pedagogiczny zaowocował dużymi osiągnięciami w szkoleniu młodzieży. Wielu jego wychowanków było później zawodnikami pierwszoligowych zespołów piłkarskich.
Ze swoją żoną Stanisławą, trojgiem dzieci, wnukami i prawnukami wiódł zgodne i szczęśliwe życie.
Zmarł w Wigilię Bożego Narodzenia w wieku 87 lat. Jego
śmierć okryła głęboką żałobą nie tylko całą ukochaną przez
Niego Rodzinę, ale również wiele pokoleń piłkarzy, trenerów,
działaczy i środowisko kibiców LKS-u „Sparty” Lubliniec.

8

Kompleksowa rehabilitacja ortopedyczna
oraz neurologiczna, m.in.:
 Dolegliwości bólowych kręgosłupa i stawów
 Urazów i przeciążeń sportowych
 Stanów zapalnych tkanek miękkich
 Schorzeń neurologicznych
 Obrzęków limfatycznych
Lubliniec, ul. Sobieskiego 73/9
Tel. 505 246 326
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