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Jubileusz 100-lecia
Zespołu Szkół nr 1
im. Adama Mickiewicza w Lublińcu
str. 4
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Rok szkolny 2021/2022 to dla Zespołu Szkół nr 1 im.
Adama Mickiewicza w Lublińcu rok jubileuszowy, rok w
czasie którego pracowaliśmy nad organizacją tak podniosłej uroczystości. Naszym pragnieniem było godnie
uczcić święto, jakim jest Jubileusz 100-lecia szkoły oraz
jak najserdeczniej przyjąć naszych Absolwentów i Gości.
Na dzień 4 czerwca 2022 roku wszyscy długo czekaliśmy
i oczywiście solidnie się do niego przygotowywaliśmy.
Czas przygotowań uroczystości jubileuszowych stał się
znakomitą okazją do przypomnienia nie tylko historii
samej szkoły, ale także tych najważniejszych wydarzeń,
które przez 100 lat jej towarzyszyły i które ukształtowały wiele pokoleń jej absolwentów.

Barbara Kemska‑Guga nowym dyrektorem
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Lublińcu
Po przeprowadzonym 1 czerwca br. konkursie, w wyniku którego wyłoniono kandydatkę na dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu
(CKZiU), Zarząd Powiatu powołał Barbarę Kemską‑Gugę na dyrektora tej placówki.

str. 9

Absolwentka „Mickiewicza” wśród nominowanych
do tytułu Mistrza Mowy Polskiej 2022
Na Zamku Królewskim w Warszawie 6 czerwca ogłoszono nazwiska tegorocznych
nominowanych do tytułu Mistrza Mowy Polskiej. W zaszczytnym gronie nominowanych znalazła się absolwentka Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu – Klaudia Bolesławska (z domu Masoń).
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Zobacz nasz
nowy przewodnik
turystyczny!

Centralna sterylizatornia
już po modernizacji
str. 2

Zbliżają się wakacje, jeżeli nie planujesz dalszych wyjazdów może
warto poznać najbliższą okolicę.
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W Szpitalu Powiatow ym w Lublińcu
odbyło się otwarcie
zmoder n izowa nej
centralnej sterylizatorni.
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Centralna sterylizatornia już po modernizacji
W Szpitalu Powiatowym w Lublińcu odbyło się otwarcie
zmodernizowanej centralnej sterylizatorni.
Inwestycja została zrealizowana w dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych w kwocie 450 840 zł,
a także dzięki pomocy finansowej udzielonej
szpitalowi przez Powiat Lubliniecki w kwocie 206 710 zł. Całkowita wartość inwestycji, której głównym wykonawcą była firma
Znamed - to 657 550 zł. Wsparcia udzieliła
również Fundacja”Tutaj Przyszłość”, która sfinansowała zakup regału ze stali nierdzewnej za kwotę 1697 zł, służącego do magazynowania wysterylizowanych narzędzi
chirurgicznych.
W ramach – zawartej z firmą Znamed
umowy – zostały wykonane niezbędne prace modernizacyjne w celu utworzenia wymaganych trzech stref tj. brudnej, czystej
i sterylnej. Zainstalowano również niezbędne urządzenia, m.in.: sterylizator parowy
przelotowy, myjnię, sprężarkę powietrza
i stację uzdatniania wody.

Centralna sterylizatornia to miejsce, bez
którego nie jest możliwe funkcjonowanie szpitala – mówiła podczas otwarcia Joanna Jurczyk
‑Koralewicz – pielęgniarka epidemiologiczna
w Szpitalu Powiatowym w Lublińcu. Modernizacja sterylizatorni wpłynie przede wszystkim na poprawę jakości świadczonych usług
medycznych, usprawni cały proces przygotowania sprzętu wielorazowego użytku skracając czas procesu dekontaminacji. Zmniejszy
również ryzyko występowania ewentualnych
zakażeń wewnątrzszpitalnych.
W otwarciu uczestniczyli m.in.: członkowie działającej przy Radzie Powiatu
w Lublińcu Komisji Zdrowia: Lidia Mnich
‑Kościelna i Krzysztof Olczyk, członkowie
Rady Społecznej w Szpitalu Powiatowym
w Lublińcu: Jerzy Cyrulik, Sandra Malitow
ska i Krzysztof Tylec oraz kierownictwo i pracownicy szpitala.
Aneta Konieczny

Powiat Lubliniecki
otrzymał dofinansowanie
w ramach Funduszu
Polski Ład
W ramach Funduszu Polski Ład Powiat Lubliniecki
otrzymał dofinansowanie w kwocie 4.999.850 zł na
przebudowę ul. Dąbrówki w Koszęcinie wraz z budo‑
wą chodnika.
W ramach przebudowy zostanie m.in. zmodernizowana jezdnia i kanał deszczowy, wybudowany będzie
chodnik i kanał technologiczny. Do inwestycji Powiat
dołoży 263.150,00 zł.
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Zakończyła się tegoroczna
kwalifikacja wojskowa
Do kwalifikacji wojskowej w tym roku zgłosiło się
369 osób, w tym 14 kobiet, którym powiatowa
komisja lekarska ustaliła zdolność do czynnej służby
wojskowej, a Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji
w Częstochowie wydał wojskowy dokument osobisty.
Kwalifikacja wojskowa miała za zadanie założyć ewidencję wojskową oraz ustalić stopień zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyznom urodzonym w roku 2003 oraz kobietom posiadającym kwalifikacje przydatne w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
(KA)

Od lewej: mjr Artur Bożek reprezentujący Wojskową Komendę Rekrutacji w Częstochowie, Halina Trybus – naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Lublińcu,
starosta lubliniecki Joachim Smyła.

Przejście dla pieszych
na skrzyżowaniu ulicy
M.C. Skłodowskiej
i Wilniewczyca
Przejście dla pieszych powstało na skrzyżowaniu ulicy M.C. Skłodowskiej i Wilniewczyca. Wszystko po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo pieszym, przede wszystkim pensjonariuszom Środowiskowego Domu Samopomocy, którego siedziba od niedawna znajduje się właśnie w tym miejscu oraz przedszkolakom uczęszczającym
do Przedszkola Busy Bees i ich rodzicom.
(KA)
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Jubileusz 30-lecia Państwowej
Straży Pożarnej podczas
obchodów Dnia Strażaka
30 maja br. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Lublińcu odbyły się uroczyste obchody
Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 30-lecia powołania
Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu. Honorowy Patronat
nad wydarzeniem objął starosta lubliniecki – Joachim Smyła.
Meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystej zbiórki złożył Dowódca uroczystości – Wojciech Kwapień Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej – Jackowi
Kleszczewskiemu.
Zaproszonych gości przywitał Komendant Powiatowy PSP
w Lublińcu – Janusz Bula, który w swoim wystąpieniu podsumował 30 lat funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej na terenie
Miasta i powiatu, a także uczcił minutą ciszy pamięć strażaków,
którzy odeszli na wieczną służbę, górników KWK Pniówek i Zofiówka, a także ofiary wojny w Ukrainie. Następnie podziękował

funkcjonariuszom za całoroczną służbę oraz omówił dotychczasowe osiągnięcia.
Podczas uroczystości Komendant Główny Państwowej Straży
Pożarnej wręczył wyróżnienia, medale, odznaczenia, awanse oraz
nagrody, m.in. za zasługi na rzecz ochrony przeciwpożarowej powiatu lublinieckiego, szczególne osiągnięcia w służbie i wzorowe
wykonywanie zadań służbowych.
Ponadto Komendant Powiatowy PSP w Lublińcu odebrał sprzęt
ratowniczy, o który wzbogaciła się Komenda za sprawą życzliwości instytucji, firm i osób prywatnych z powiatu.
Na zakończenie Śląski Komendant Wojewódzki PSP w swoim wystąpieniu podziękował za współpracę oraz cały rok ofiarnej
służby funkcjonariuszom Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu.
Pogratulował wszystkim odznaczonym, awansowanym i wyróżnionym oraz życzył dalszych sukcesów w służbie.
W uroczystości udział wzięli, m.in.: starosta – Joachim Smyła,
Przewodniczący Rady Powiatu – Krzysztof Olczyk, dyrektor Biura
Poselskiego – Dawid Smol, Wójtowie i Burmistrzowie Ziemi Lublinieckiej, Komendanci Miejscy i Powiatowi z sąsiednich powiatów,
przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawiciele
służb mundurowych oraz dzieci z przedszkola „Stebluś”.
Źródło: KP PSP w Lublińcu
Zdjęcia: Łukasz Wołosz, KP PSP w Lublińcu

Pielgrzymka rolników do Sanktuarium w Lubecku
21 maja br. Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej wraz z Radą Powiatową Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu Lublinieckiego zorganizowali
regionalną pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej w Lubecku z okazji święta św. Izydora Oracza – patrona rolników.
Wydarzenie rozpoczęło się od uroczystej Mszy Świętej w intencji
rolników w Kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lubecku. Liturgię uświetnił Zespół Śpiewaczy „Kochciczanki” z Kochcic oraz Zespół „Girlanda” z Piasku.
Po zakończeniu Mszy Świętej uczestnicy pielgrzymki, w towarzystwie”Kochanowickiego Young Bandu”, przeszli do Skansenu
zabytkowych maszyn rolniczych. Następnie odbyło się oficjalne
przywitanie gości, poczęstunek oraz liczne wydarzenia artystyczne.
Wśród uczestników pielgrzymki znaleźli się okoliczni samorządowcy, przedstawiciele organizacji, firm działających na rzecz rolnictwa oraz rolnicy z całego kraju.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się parada starych traktorów.
Rolnicy wyruszyli w stronę Glinicy, a później zatoczyli pętlę wokół
okolicznych miejscowości – przejechali m.in. przez Ciasną, Dzielną, Główczyce, Dobrodzień, Łagiewniki Wielkie.
(MD)
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Msza św. w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Lublińcu

Powitanie przy wejściu głównym do Szkoły przez Orkiestrę Dętą Lubliniec i Zespół Mażoretek

Jubileusz 100-lecia Zespołu Szkół nr 1
im. Adama Mickiewicza w Lublińcu
Rok szkolny 2021/2022 to dla Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu rok jubileuszowy, rok w czasie
którego pracowaliśmy nad organizacją tak podniosłej uroczystości. Naszym pragnieniem było godnie uczcić święto,
jakim jest Jubileusz 100-lecia szkoły oraz jak najserdeczniej przyjąć naszych Absolwentów i Gości. Na dzień 4 czerwca
2022 roku wszyscy długo czekaliśmy i oczywiście solidnie się do niego przygotowywaliśmy. Czas przygotowań
uroczystości jubileuszowych stał się znakomitą okazją do przypomnienia nie tylko historii samej szkoły, ale także tych
najważniejszych wydarzeń, które przez 100 lat jej towarzyszyły i które ukształtowały wiele pokoleń jej absolwentów.
W przygotowanie obchodów zaangażowana była cała szkolna
społeczność: uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły. W ciągu
całego, powoli już mijającego, roku szkolnego młodzież pod opieką
swoich nauczycieli podejmowała różne działania. Uczniowie poznawali historię szkoły, jej patrona, dowiadywali się jaka była kiedyś, ale też marzyli jaka mogłaby być w przyszłości. Przygotowując się do uroczystości wykazali się niesłychaną błyskotliwością
i kreatywnością. Ujawniając swoje poetyckie, fotograficzne, plastyczne, wokalne, muzyczne, a nawet dziennikarskie talenty, stali się współautorami fantastycznych projektów. Dzięki wytężonej
pracy na szkolnych korytarzach pojawiły się niezwykłe prezentacje ukazujące historię „Mickiewicza”, a także szkołę współczesną
z jej dokonaniami, osiągnięciami uczniów i absolwentów. Zaproszeni goście mogli podziwiać interesującą galerię fotografii przybliżającą historię i dzień współczesny naszej „Jubilatki”. Jednym z wielu
projektów realizowanych z okazji jubileuszu było wydanie piątego
już zeszytu Lublinieckiego Pamiętnika Pedagogicznego „Mickiewiczowska Szkoła Średnia w Lublińcu w latach 1922–2022” zawierającego między innymi: historię i współczesność szkoły z jej dokonaniami i sukcesami, wspomnienia absolwentów, sylwetki dyrektorów szkoły i zmarłych nauczycieli w ostatnim dziesięcioleciu.
Wydawnictwo to stało się pamiętnikiem pozwalającym ocalić od
zapomnienia to, co najbardziej ulotne – ludzką pamięć.
Obchody jubileuszu 100-lecia Zespołu Szkół nr 1 im. Adama
Mickiewicza w Lublińcu w dniu 4 czerwca 2022 roku rozpoczęła
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koncelebrowana uroczysta msza św. w kościele pw. Św. Stanisława
Kostki pod przewodnictwem biskupa Pawła Stobrawy – absolwenta „Mickiewicza”. Po jej zakończeniu wszyscy udali się do szkoły,
gdzie przed głównym wejściem zostali uroczyście powitani przez
Miejską Orkiestrę Dętą Lubliniec, której mini koncert uświetnił
występ Zespołu Mażoretek „Szafir”.
Kulminacyjnym punktem obchodów tego pięknego jubileuszu
była uroczysta akademia w auli szkolnej. Przed rozpoczęciem części oficjalnej prowadzący uroczystość zaprosili zebranych do obejrzenia inscenizacji ballady „Pani Twardowska” Adama Mickiewicza w wykonaniu uczniów klasy III humanistycznej – zwycięzców
ubiegłorocznych Dni Patrona Szkoły. Po przedstawieniu, które
wprowadziło wszystkich w dobry nastrój, nastąpiła część oficjalna uroczystości.
Po uroczystym powitaniu wszystkich zebranych w szkolnej auli
głos zabrał Adam Ożarowski Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Adama
Mickiewicza w Lublińcu, który ze wzruszeniem zwrócił się do gości
w swoim przemówieniu okolicznościowym:
– Szkoła to nie tylko budynek. To przede
wszystkim ludzie i ich spotkania, wymiana
myśli, doświadczeń. W ciągu ostatnich stu lat
w jej murach spotykało się wiele osób: tysiące
uczniów, setki nauczycieli, kilkunastu dyrektorów (z rachunków wynika, że jestem trzynastym, czego nie byłem świadomy, przystępując
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Uroczysta akademia w auli szkolnej

Odsłonięcie tablicy pamięci Pana Ludwika Markowiaka przy gabinecie dyrektora

do konkursu; jednak ten fakt nie zmieniłby mojej decyzji). Czworo moich poprzedników jest dzisiaj z nami. Ich wkład w kreowanie wizerunku Szkoły jest znaczący i chociaż każdy miał swój styl zarządzania,
zawsze mieli na uwadze dobro ucznia, rozwój placówki z poszanowaniem Jej bogatych tradycji.
Wiele osób zapisało się złotymi zgłoskami na kartach historii Zespołu Szkół, głęboko zapadło w pamięci uczniów, nauczycieli, współpracowników, koleżanek i kolegów. Rozsławiali i nadal rozsławiają
dobre imię naszej Alma Mater w regionie, w kraju, na świecie. Wśród
absolwentów Szkoły są naukowcy, lekarze, farmaceuci, prawnicy, ekonomiści, politycy, samorządowcy, nauczyciele, artyści, księża, przedsiębiorcy, dziennikarze, urzędnicy i przedstawiciele wielu innych profesji. Gratulujemy wszystkim wspaniałych osiągnięć, podkreślamy je
przy wielu okazjach, chwalimy się nimi, a dzisiaj cieszymy się, że jesteście Państwo z nami. Pamiętamy także o tych, którzy już odeszli.
Oczywiste jest, że w tak długiej historii musieliśmy niejednokrotnie
żegnać, czasami przedwcześnie, zarówno byłych jak i aktualnych pracowników oraz uczniów.
Każdy rocznik, a w nim każdy uczeń ma swoje niepowtarzalne cechy, predyspozycje, potrzeby, którym szkoła wychodzi naprzeciw. Jako kadra pedagogiczna stwarzamy sprzyjające warunki do doskonalenia umiejętności i zdolności naszych uczniów. Dbamy o ciągły rozwój
Szkoły, jej bazę i wyposażenie. Uczestniczymy w projektach rządowych
i europejskich wspierających działalność statutową Szkoły. O tym, że
Zespół Szkół dobrze spełnia swoją funkcję świadczą liczne sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe, potwierdzone wysokimi wynikami egzaminów maturalnych, osiągnięciami w olimpiadach, konkursach, zawodach. Szczególną zasługę należy przypisać w tym zakresie wykwalifikowanym i kompetentnym profesorom, nauczycielom, pedagogom,
którzy pracowali i pracują w Mickiewiczowskiej Szkole Średniej. Ja sam,
jako były uczeń, mam za co dziękować. Wielu moich nauczycieli, przewodników stało się moimi współpracownikami – niektórzy bardzo bliskimi, ale cieszy mnie także dzisiaj obecność emerytowanych profesorów. Wszystkim Państwu za trud i starania składam głębokie ukłony!
Funkcjonowanie Szkoły nie byłoby możliwe bez zaangażowania pracowników administracji i obsługi. Dostrzegam i doceniam Państwa codzienną, wytrwałą pracę.
Szczególnie serdecznie dziękuję wszystkim współpracownikom,
uczniom, przyjaciołom za pomoc w przygotowaniu obchodów tego Jubileuszu.

Nasza Szkoła wytworzyła bogatą tradycję i niepowtarzalny klimat.
Jej progi przekroczyli dziś przedstawiciele różnych grup z nią związanych. Świadczy to o tym, że pełni ona doniosłą rolę w lokalnym środowisku i jest miejscem powrotu dla wielu pokoleń absolwentów.
Życzę Państwu pięknych wrażeń i udanego świętowania!
Po wystąpieniu Dyrektora głos zabrali również zaproszeni goście, miedzy innymi: starosta Joachim Smyła, burmistrz Edward
Maniura, wicekurator Jacek Szczotka, poseł Andrzej Gawron, europosłanka Jadwiga Wiśniewska, która swoje gratulacje i życzenia
przekazała łącząc się z obecnymi on-line, prorektor Politechniki
Śląskiej Tomasz Trawiński, prorektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu Oleg Miętki oraz przedstawicielka Rady Rodziców Hanna Krupa.
- Jubileusz jest doskonałą okazją do podziękowania i docenienia ogromnego zaangażowania wszystkich dyrektorów, nauczycieli i pracowników tej szkoły. To dzięki Wam szkoła
zawsze była i jest bastionem najbardziej humanistycznych wartości, miejscem, gdzie nie
tylko zdobywa się wiedzę, ale miejscem wychowania w duchu patriotyzmu i najwyższych
wartości. Obecnie dzięki rzetelnej pracy całych
pokoleń pedagogów szkoła jest synonimem wykształcenia na najwyższym poziomie, z czego jestem bardzo dumny. Wierzę, iż przez następne dziesięciolecia szkoła będzie równie pięknie zapisywała się na kartach historii powiatu lublinieckiego – mówił starosta Joachim Smyła.
Po wszystkich wystąpieniach nastąpił bardzo wzruszający moment wręczenia Gościom i Przyjaciołom Szkoły okolicznościowych
medali oraz pamiątek jubileuszowych, co zakończyło część oficjalną
uroczystości, a w następującej po niej części artystycznej wystąpiła uzdolniona artystycznie młodzież naszej szkoły, która przygotowywała się pod czujnym okiem Katarzyny Bartosik oraz Grażyny
Gerhards. Młodzi artyści wprawili wszystkich w poetycki i troszkę
nostalgiczny nastrój. Występ ten dał okazję do wspomnień, refleksji, powrotu do przeszłości, chwili zamyślenia, ale też uśmiechu,
a licznie zgromadzeni goście wychodząc z auli nie kryli wzruszenia.
Po zakończonej uroczystej akademii w auli nastąpiło odsłonięcie tablicy pamięci Pana Ludwika Markowiaka przy gabinecie dyrektora szkoły.
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Zjazd absolwentów w Parku Miejskim

Koncert w Parku Miejskim

„Szanowni Państwo!
Spotykamy się dzisiaj w miejscu, które dla Pana Dyrektora Ludwika
Markowiaka z pewnością było miejscem szczególnym. O lublinieckim liceum mówił, że to jego drugi dom, podczas, gdy jego rodzina wskazywała
je raczej jako pierwszy. I z pewnością Mickiewiczowska Szkoła Średnia
była dla dyrektora Markowiaka bardzo ważna. Ale także On był w historii tej Szkoły wyjątkową postacią.
Pracował w niej przez 44 lata, a kierował nią ponad ćwierć wieku. Ludwik Markowiak był nauczycielem lubianym i szanowanym przez młodzież i współpracowników. Cieszył się olbrzymim autorytetem, był troskliwym gospodarzem. Praca ze wspaniałą młodzieżą, jak zwykł nazywać uczniów, była dla niego sensem życia. Równie istotna w efektywnej
pracy pedagogicznej była współpraca z nauczycielami. Za sprawą pracowitości i aktywności Dyrektora nastąpił dynamiczny rozwój Szkoły.
Wspólne wysiłki kierownictwa i nauczycieli, wśród których – jak wspominał pan dyrektor – zawsze znajdowały się wybitne osobowości, decydowały o licznych sukcesach pedagogicznych. Placówka przez niego prowadzona zapewniała wykształcenie na bardzo wysokim poziomie, a jej
absolwenci bez żadnych problemów kontynuowali edukację na studiach
wyższych, nierzadko osiągając karierę naukową.
Rok temu miałem zaszczyt poznać Pana Dyrektora, będąc członkiem
szkolnej delegacji podczas odwiedzin z okazji Jego setnych urodzin. Osobowość pana Markowiaka, jego ogromna wiedza, błyskotliwość, poczucie humoru uzmysłowiły mi, dlaczego był tak bardzo poważanym i lubianym profesorem i dyrektorem. Jako drobny, lecz dla pedagoga istotny
upominek, złożyliśmy na Jego ręce album ze zdjęciami oraz wydrukowane wpisy życzeń, wspomnień i ciepłych słów spływające przez platformy
społecznościowe od jego byłych uczniów z różnych stron świata. Wzruszony odczytał je na głos.
Zarówno On sam, jak i my liczyliśmy, że spotkamy się podczas dzisiejszej uroczystości. Niestety, pan Dyrektor zmarł 26 sierpnia 2021 roku.
Poprzez swoją bogatą spuściznę, w pewien sposób cały czas jest obecny w tej szkole. Wyrażając nasz szczególny szacunek i uznanie, pragniemy dzisiaj odsłonić tablicę ku jego pamięci. Oddajemy tym samym
hołd, kłaniamy się nisko, doceniając trud i poświęcenie na rzecz Zespołu Szkół. Dziękujemy za wkład w budowanie wizerunku i troskę o dobre
imię naszej Szkoły, jego ukochanego liceum.” – zwrócił się do zebranych Dyrektor Szkoły Adam Ożarowski. Podczas uroczystości odsłonięcia tablicy obecna była Ewa Jodłowska – córka Profesora Ludwika
Markowiaka oraz Krzysztof Olczyk – Przewodniczący Rady Powiatu.
Spacerując po szkolnych korytarzach zaproszeni goście oraz absolwenci licznie odwiedzali sale lekcyjne, izbę pamięci, gdzie zgromadzone były stare i najnowsze kroniki ze zdjęciami, których oglądanie dostarczało wiele radości, kiedy udawało im się rozpoznać siebie
i swoich nauczycieli. Można było oczywiście pozostawić w nich własne wpisy pamiątkowe. Po tych cudownych wzruszeniach wszyscy
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udali się do sali gimnastycznej, gdzie czekał smakowity tort jubileuszowy!
Nasza Szkoła z pewnością jest nowoczesna, chcielibyśmy, by pozostała jak dotąd miejscem tradycji, profesjonalizmu i dążenia ku
przyszłości; miejscem, w którym zdobywa się wiedzę, umiejętności i rozwija talenty potrzebne w dorosłym życiu; miejscem, gdzie
każdy uczeń odnosi sukcesy na miarę indywidualnych możliwości.
Po zakończeniu wszystkich uroczystości w gmachu szkoły dalsze świętowanie jubileuszu 100-lecia kontynuowano w Parku Miejskim (przy muszli koncertowej), gdzie odbył się wielki zjazd absolwentów organizowany przez Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowawców Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza,
Technikum i Liceum Ekonomicznego w Lublińcu. Zebranych gości
powitały oraz zjazd otworzyły: Prezes SAiW p. Anna Mateja i Sekretarz SAiW Katarzyna Bugno. Po krótkiej części oficjalnej oraz powitaniu wszystkich absolwentów przez Dyrektora Szkoły Adama Oża
rowskiego, nastąpiło odtańczenie poloneza przez uczestników zjazdu, a po nim odbył się koncert w wykonaniu obecnych uczniów oraz
absolwentów „Mickiewicza”. Ze sceny parku miejskiego wybrzmiały
utwory Zbigniewa Wodeckiego, Hanny Banaszak, Adele, Chłopców
z Placu Broni, długo w pamięci widzów pozostaną brawurowe wykonania „Starzyka”, „Skrzypka na dachu”, czy „Pieśni Don Kichota”, a koncert zakończyły utwory w szantowym nastroju. Podczas
zjazdu absolwentów na scenie parku miejskiego wystąpili uczniowie: Anna Bartosik, Paweł Dłubała, Radosław Gembala, Julia Kuchar
ska, Oliwia Kukowka, Michał Kunicki (gitara elektryczna), Kamil Ma
roń, Paulina Obrębska oraz absolwenci: Marek Dłubała, Jacek Kapi
ca, Tomasz Kucharski i Stefania Biela (akompaniament), Aleksandra
Mikulska, Anna Pietrek, Tomasz Polewczyk, Karolina Stąpor, Justyna
Zdrojewska oraz Daniel Wydmuch (konferansjer); organizacja koncertu: Grażyna Gerhards i Marzanna Klimek. Po zakończeniu występów
scenicznych absolwenci skupili się na spotkaniach towarzyskich po
latach oraz zabawie na parkiecie tanecznym, a humory dopisywały
Wszystkim fantastyczne!
Uroczystości jubileuszowe już za nami, z uśmiechem i nostalgią
ciągle wracamy do tych cudownych chwil, a tymczasem jeszcze raz
bardzo serdecznie dziękujemy Wszystkim: uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy zaangażowali się w organizację i przebieg obchodów naszego święta. Dziękujemy wszystkim przybyłym na uroczystość Gościom za „magiczny powrót do
przeszłości”, za ciepłe słowa, gesty i wyrazy sympatii. To były bardzo wzruszające chwile, które na długo pozostaną w naszej pamięci.
Mamy nadzieję, że znowu spotkamy się na kolejnych jubileuszach,
a tymczasem wracamy do pracy i do zapisywania kolejnych kart historii naszej szacownej 100-latki!!! Do zobaczenia.
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Marzanna Klimek

Zjazd absolwentów „Mickiewicza” – fotorelacja
autor zdjęć J. Bochenek
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Barbara Kemska‑Guga
nowym dyrektorem Centrum
Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Lublińcu
Po przeprowadzonym 1 czerwca br. konkursie,
w wyniku którego wyłoniono kandydatkę na dyrektora
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Lublińcu (CKZiU), Zarząd Powiatu powołał Barbarę
Kemską‑Gugę na dyrektora tej placówki.
Uroczyste wręczenie powierzenia stanowiska miało miejsce na
posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 15 czerwca br. Swoją pięcioletnią kadencję Barbara Kemska‑Guga rozpocznie z dniem 1 września br.
Barbara Kemska‑Guga ukończyła studia magisterskie na Wydziale Filologiczno
‑Historycznym w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu, studia podyplomowe w zakresie
pedagogiki specjalnej i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Pracowała m.in. na
stanowisku wicedyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem, dyrektora Poradni Psychologiczno‑Pedagogicznej
w Strzelcach Opolskich, konsultanta w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
w Opolu i nauczyciela w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu. Podczas pracy zawodowej otrzymała liczne nagrody, m.in. Nagrodę Opolskiego Kuratora Oświaty, Nagrody Starosty Strzeleckiego oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej.
- Pełnienie funkcji dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Lublińcu wymaga znajomości specyfiki pracy różnych
typów szkół tworzących Centrum: szkół dla młodzieży: LO i Technikum,
szkoły zaocznej – LO dla Dorosłych, Szkoły Policealnej oraz Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych, a to wiąże się z koniecznością sprawnego
i efektywnego poruszania się w wielu obszarach merytorycznych. Cechy
te uosabia obecny Dyrektor CKZiU – Katarzyna Dworok, która podjęła jednak decyzję o niekontynuowaniu swojej dotychczasowej misji na
tym stanowisku. Obecna kadra Centrum to zespół ludzi, których kompetencje zawodowe przyciągają kolejne roczniki absolwentów, upatrujących w szkole dobrego przygotowania merytorycznego i praktycznego

Na zdjęciu od lewej: Katarzyna Dworok, obecny dyrektor CKZiU,
Tadeusz Konina – wicestarosta lubliniecki, Sylwia Fronczek – sekretarz
Powiatu, Barbara Kemska‑Guga – stanowisko dyrektora CKZiU obejmie
1 września br., Joachim Smyła – starosta lubliniecki, Krzysztof Olczyk –
przewodniczący Rady Powiatu, Leszek Matyja – członek Zarządu Powiatu,
Rufin Majchrzyk – członek Zarządu Powiatu i Rafał Kucharczyk – z‑ca
naczelnika Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym w Lublińcu

w wybranym zawodzie. W tej szkole każdy uczeń jest kimś wyjątkowym,
a indywidualizacja pracy to nie tylko słowa, ale autentyczna troska kadry nauczycielskiej, starającej się wspierać go w wszechstronnym rozwoju. Moja koncepcja pracy ukierunkowana jest na to, aby Centrum było
rozpoznawalną, solidną marką, wyróżniającą się wśród innych placówek
oświatowych w powiecie lublinieckim, województwie i kraju, gwarantem
tego sukcesu są zasoby ludzkie placówki – mówiła podczas spotkania
Barbara Kemska‑Guga.
Starosta Joachim Smyła i wicestarosta Tadeusz Konina podziękowali Katarzynie Dworok za pięcioletnią pracę na stanowisku dyrektora, podczas której szkoła stała się placówką, która ma ugruntowaną pozycję w lublinieckiej przestrzeni edukacyjnej, w szczególności
w obszarze kształcenia medycznego, w której podejmuje się wyzwania
związane z przemianami społeczno‑oświatowymi i słucha się uważnie odbiorców, aby zaproponować im ofertę na miarę ich potrzeb. Doceniono ukształtowanie Centrum jako nie tylko miejsca edukacji, ale
też wspierania młodych ludzi w ich rozwoju emocjonalnym i społecznym w myśl idei „każdy uczeń jest dla nas kimś wyjątkowym, dlatego
staramy się wspierać go we wszechstronnym rozwoju”.
- Czas bycia dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu, pozwolił mi poznać i doświadczyć, wyjątkowej
współpracy z Zarządem Powiatu w Lublińcu – mówiła podczas spotkania Katarzyna Dworok – Dziękuję, że mogłam kreować i rozwijać szkołę, czyniąc z uczniów i słuchaczy Naszą najwyższą wartość. Dziękuję,
że byliście Państwo wiatrem pod moimi skrzydłami, sprawiając, że nieustanna potrzeba rozwoju wpisała się w codzienność szkoły i moją osobistą przestrzeń.
Aneta Konieczny

Ja? Festiwal Życia w Kokotku
4–10 lipca 2022
Trwa rejestracja na Festiwal Życia, największe chrześcijańskie wydarzenie
plenerowe dla młodzieży na Śląsku. W programie festiwalu są m.in.
warsztaty, konferencje, Msze święte i nabożeństwa, adoracja 24/7
czy ekstremalny Bieg Festiwalowicza. A na koncertach w tym roku
wystąpią Roksana Węgiel, Luxtorpeda, Kamil Bednarek i TAU.
Wydarzenie odbędzie się od 4 do 10 lipca pod hasłem „Ja?”. Postacią, na której oparta będzie treść festiwalu, jest Maryja. Podążając śladami jej pięknego, ale
i pełnego trudności życia na ziemi, będziemy odkrywać siebie.Festiwal Życia skierowany jest głównie dla osób w wieku 16–35 lat.
Jednak mile widziane są także rodziny z dziećmi! Wystarczy, chcieć spotkać
się z ludźmi, którzy cieszą się życiem! W festiwalu można wziąć udział indywidualnie lub przyjechać ze zorganizowaną grupą.
Więcej informacji oraz rejestracja na wydarzenie na
www.festiwalzycia.pl.
Obserwuj także nasze social media
Instagram: @festiwal_zycia oraz Facebook: festiwalzycia.
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Absolwentka „Mickiewicza” wśród nominowanych
do tytułu Mistrza Mowy Polskiej 2022
Na Zamku Królewskim w Warszawie 6 czerwca ogłoszono
nazwiska tegorocznych nominowanych do tytułu Mistrza
Mowy Polskiej. W zaszczytnym gronie nominowanych znalazła
się absolwentka Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza
w Lublińcu – Klaudia Bolesławska (z domu Masoń).

Program Mistrz Mowy Polskiej to ogólnopolska akcja wyboru
osób posługujących się językiem polskim z prawdziwą maestrią
i pasją. To także plebiscyt, w którym szeroko pojęta publiczność
– czytelnicy, słuchacze i internauci – wskazują swoich faworytów
w powszechnym głosowaniu Vox Populi. Laureatami tytułu Mistrz
Mowy Polskiej są postaci nie tylko znane z gazet, telewizji czy radia – niejednokrotnie wśród nich można znaleźć osoby reprezentujące małe środowiska lokalne.
W tym roku do tytułu Mistrza Mowy Polskiej nominowanych
zostało dziesięć osób: Klaudia Bolesławska (zwyciężczyni Ogólnopol
skiego Konkursu Krasomówczego Aplikantów Adwokackich im. adwo
kata Stanisława Mikke), Stanisław Brejdygant (aktor, pisarz, scenarzysta, reżyser), Grzegorz Damięcki (aktor), Andrzej Ferenc (aktor),
Radosław Kotarski (autor kanału YouTube „Polimaty” i programu
telewizyjnego „Podróże z historią”), Karolina Lewicka (dziennikarka radiowa), Adam Marjański (aktor), Leszek Możdżer (pianista
i kompozytor), Maria Szabłowska (dziennikarka muzyczna) i Mariusz Szczygieł (dziennikarz, reportażysta).
Podczas otwarcia konkursu na Zamku Królewskim każdy z nich
wygłosił krótką przemowę, która ma zostać oceniona przez jury.
Wielu z nich poświęciło swoje wystąpienia znaczeniu dbania o czystość języka polskiego oraz bliskim, którzy zaszczepili w nich szacunek do mowy.
Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2001 r. Wyboru Mistrza
Mowy Polskiej dokonuje co roku grono ekspertów złożone m.in.
z językoznawców, literaturoznawców i socjologów języka. Wśród
dotychczasowych laureatów tytułu Mistrz Mowy Polskiej znajdują się m.in.: Jeremi Przybora, Wanda Chotomska, Przemysław

Klaudia Bolesławska (trzecia od lewej) wśród nominowanych do tytułu
Mistrza Mowy Polskiej 2022

Babiarz, Gustaw Holoubek, Irena Kwiatkowska, Danuta Szafarska,
Stefan Stuligrosz, Jerzy Trela czy Wojciech Młynarski.

Jak głosować?

Ogłoszenie nominacji 6 czerwca br. na Zamku Królewskim
w Warszawie rozpoczęło ogólnopolski plebiscyt, w czasie którego
internauci, czytelnicy i radiosłuchacze wskażą swoich faworytów.
Zdobywcy największej liczby głosów otrzymają tytuły Vox Populi:
Mistrza Mowy Polskiej oraz Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej. Głoso
wanie trwa do 30 września br. Nazwisko zwycięzcy poznamy w paź
dzierniku podczas gali w Poznaniu.
Głosować można:
• na stronie internetowej Programu: https://www.mistrzmowy.
pl (można oddać 1 głos na dobę z jednego adresu IP) – każdy
głos to 1 punkt
• wysyłając kartkę pocztową z nazwiskiem kandydata pod adres: Sekretariat Programu Mistrz Mowy Polskiej, al. Prymasa
Tysiąclecia 46, 01–242 Warszawa - każda kartka to 3 punkty.
(red.)

X Rodzinny Festyn „U Oblat”
Od wielu lat festynowi „U Oblat” towarzyszy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Jest to dla Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Lublińcu doskonała okazja do propagowania idei rodzicielstwa zastępczego szczególnie wśród tych osób, które
pragną powiększyć rodzinę. Jest też okazją do podziękowania tym wszystkich, którzy funkcję rodziny zastępczej już pełnią.
Starosta lubliniecki – Joachim Smyła rozpoczynając festyn skierował słowa podziękowania do wszystkich rodziców zastępczych
z terenu powiatu lublinieckiego. Podkreślił, że są oni szansą na odzyskanie dzieciństwa. Impreza od wielu lat jest wspólnym przedsięwzięciem Starostwa Powiatowego w Lublińcu, Urzędu Miasta, Parafii św. Stanisława Kostki w Lublińcu, Zespołu Szkół im. Św. Edyty Stein oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu.
Dorośli oraz dzieci mogli oglądać występy uczniów Zespołu Szkół
im. św. Edyty Stein, miejskich przedszkoli, Akademii Umiejętności

Artystycznych PasjonArt czy sekcji wokalno‑tanecznych Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu. Dla dzieci zorganizowano liczne
atrakcje: dmuchańce, szczudlarzy, fotobudkę, animatorów, pokazy naukowe, malowanie twarzy, kredą i wiele, wiele innych. Swoją obecność na festynie zaznaczyli także harcerze, którzy zachęcali dzieci do wspólnej zabawy.
Gwiazda wieczoru – Arka Noego – zgromadziła sporą publiczność, zarówno małych jak i dużych widzów, którzy gromkimi brawami podziękowali zespołowi za świetny występ.
(red.)
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Czy małe może być piękne?
Konkurs cukierniczy w Zespole
Szkół Zawodowych w Lublińcu
Czy małe może być piękne? Pewnie, że tak. Pod tym hasłem
w Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu (ZSZ) odbył się
Międzyszkolny Konkurs Cukierniczy „Małe jest piękne 2022”
pod patronatem starosty lublinieckiego – Joachima Smyły.
Uczestnicy konkursu, w zespołach dwuosobowych, mieli do
przygotowania 8 sztuk tartaletek kruchych. Można je było przygotować zarówno na słodko, jak i w wersji wytrawnej. Sprawdziły się jako deser, ale również jako przystawka czy przekąska. Były
efektowne i bardzo smaczne, co potwierdziło jury w składzie: Hil
degarda Kampa – właściciel Piekarni – Ciastkarni Kampa, Jolanta
Rudolf – właściciel Restauracji Rajska oraz Jadwiga Gąsior nauczyciel przedmiotów gastronomicznych w ZSZ w Lublińcu.
Uczestnicy konkursu podeszli do zadania bardzo pomysłowo.
Oprócz tradycyjnych tartaletek z truskawkami i kremem mascarpone wykonali tartaletki z algami i szpinakiem.
Zwycięzcami konkursu zostały uczennice ZSZ w Lublińcu: Zu
zannna Karpe oraz Nikola Tkocz. Warto podkreślić, że po raz pierwszy konkurs cukierniczy odbył się w nowoczesnej pracowni technologii
gastronomicznej doposażonej w ramach projektu”Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim” – mówiła Jolan
ta Kardas – dyrektor ZSZ w Lublińcu.
(KA)

Dzień Dziecka w szpitalu
Z okazji Dnia Dziecka małym pacjentom Oddziału Pediatrii Szpitala Powiatowego w Lublińcu wręczone zostały upominki i maskotki wraz z życzeniami od władz Powiatu.
Otrzymane prezenty sprawiły, że na ich buziach pojawił się
uśmiech!
(MD)

Stworzą EKO‑Kazika
Zespół Szkół Ogólnokształcąco- Technicznych w Lublińcu
(ZSOT) wziął udział w konkursie ogłoszonym przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach „Zielona Pracownia 2022”.
Celem konkursu było dofinansowanie w formie dotacji wniosków, dotyczących pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych,
biologicznych, geograficznych, chemiczno‑fizycznych i geologicznych. Aby wziąć udział w konkursie należało przedstawić wizualizację pracowni, sporządzić specyfikację zakupów, harmonogram
finansowo‑rzeczowy oraz uzasadnić, dlaczego taka pracownia jest
potrzebna w szkole. W całym projekcie ocenie podlegał pomysł na
zagospodarowanie pracowni, wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetyka, kreatywność i innowacyjność rozwiązań.
Zadanie startu w konkursie powierzono nauczycielce chemii,
Annie Golek. Zaangażowanie i praca przyniosły zamierzone efekty,
bo już 17 maja do szkoły dotarła informacja, o tym, iż otrzymała nagrodę w wysokości 50 tysięcy złotych na stworzenie „EKO‑Kazika”.
Finał konkursu został zorganizowany na zamku w Ogrodzieńcu,
dokąd przyjechało około tysiąca uczniów i nauczycieli zwycięskich
placówek. Dofinansowanie na stworzenie pracowni otrzymało 70
szkół z województwa śląskiego. Podczas plenerowej gali nagrodę
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z rąk prezesa WFOŚiGW Tomasza Bednarka odbierała Joanna Wal
czak – dyrektor ZSOT oraz Anna Golek – nauczycielka chemii.
- Jesteśmy dumni, iż nasi uczniowie już od września będą mogli korzystać z nowo wyposażonej sali, a tym samym uczyć się przez doświadczenia, badanie, analizowanie i odkrywanie. Jesteśmy pewni, iż przełoży się to na pozytywne efekty w postaci wyników w nauce, a przede
wszystkim wpłynie na podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży – mówiła Joanna Walczak, dyrektor ZSOT.
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Powiatowy Konkurs
Ekologiczny „Czuły dla natury”
10 maja 2022 br. w Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym im. K. Mańki w Lublińcu odbyła się finałowa
gala plastycznego Powiatowego Konkursu Ekologicznego
pod hasłem „Czuły dla natury”. Honorowy Patronat nad
wydarzeniem objął starosta lubliniecki – Joachim Smyła.
Spośród nadesłanych prac plastycznych jury konkursowe wyłoniło następujących laureatów:

Nagrody w kategorii: przedszkole
•
•
•
•
•
•
•

Julia Pijewska – Przedszkole Miejskie nr 1 w Lublińcu
Karol Psyk – Przedszkole Specjalne Nr 9 w Lublińcu
Maja Pokaczajło – Przedszkole u Cioci Mariolki w Koszęcinie
Wyróżnienie:
Kaja Milka – Niepubliczne Przedszkole Busy Bees w Lublińcu
Bartłomiej Sowa – Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Ekoludek” w Rusinowicach
Jan Maciuch – Przedszkole Specjalne Nr 9 w Lublińcu
Zuzanna Pawełczyk – Przedszkole Samorządowe w Sierakowie
Śląskim, Oddział Przedszkolny w Wędzinie

Nagrody w kategorii: klasa I – IV
•
•
•
•
•
•
•

Pola Mańka – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kośmidrach
Paweł Mzyk – SOSW im. K. Mańki w Lublińcu
OSCAR GIDZIELA – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lisowie
Wyróżnienie:
Katarzyna Hycza – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sierakowie Śląskim
Maria Bednarek – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kośmidrach
Amelia Reska – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kośmidrach
Julita Monkos – SOSW im. K. Mańki w Lublińcu

Nagrody zwycięzcom wręczyli: starosta – Joachim Smyła, wicestarosta –
Tadeusz Konina, kierownik oddziału Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Kalinie – Magdalena Habrajska oraz dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego – Danuta Jakubiszyn

Nagrody w kategorii: klasa V – VIII
Emil Machnik – Zespół Szkół w Kochanowicach
Tomasz Sukiennik – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kochcicach
Alicja Czarniecka – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kochcicach
Wyróżnienie:
• Sebastian Markowicz – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Herbach
• Dawid Grychtoł – SOSW im. K. Mańka w Lublińcu
• Jakub Jeziorowski – SOSW im. K. Mańki Lublińcu
• Barbara Grzesik – SOSW im. K. Mańki w Lublińcu
Jak co roku, dzieci i młodzież biorąca udział w konkursie, wykazała się talentem plastycznym, kreatywnością i przede wszystkimi wrażliwością w zakresie ekologii.
Serdecznie Gratulujemy zwycięzcom!
(red.)
•
•
•

Rozwijali swoje umiejętności odwiedzając Niemcy, Włochy i Hiszpanię
Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu zakończył przygodę z programem Erasmus + „Dobry zawód – lepsza przyszłość”.
W projekcie udział wzięło 65 uczniów, których przyjęły z wielką
życzliwością trzy państwa: Niemcy, Włochy i Hiszpania. W Niemczech staż odbywali uczniowie kształcący się w zawodach: elektryka, mechanika pojazdów samochodowych i fryzjera. Była to najliczniejsza grupa, liczyła bowiem 32 uczniów. Do Włoch i Hiszpanii
pojechali uczniowie technikum technologii żywności i uczniowie
kształcący się w zawodzie kucharz w szkole branżowej.
26 maja w Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu odbyła się konferencja podsumowująca działania oraz rezultaty projektu. Mechanicy pojazdów samochodowych i technicy elektrycy opowiedzieli
szczegółowo o zajęciach jakie odbywali w HWK Potsdam w Niemczech, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności, które udało
im się w trakcie stażu rozwinąć. Zwrócili też uwagę na fakt, iż pogłębili znacznie swoją znajomość języka niemieckiego, szczególnie branżowego. Konferencji towarzyszyły warsztaty fryzjerskie.
Stażystki z Niemiec przygotowały fryzury wieczorowe, do pracy
– dzienne, do klubu – młodzieżowe; opowiedziały również o najnowszych trendach we fryzjerstwie. Uczestnicy spotkania mieli okazję ocenić, jak rozwinęli swoje umiejętności uczniowie, którzy odbywali staż w Hiszpanii i we Włoszech. Podczas konferencji na stole znalazły się potrawy przygotowane przez stażystów.
Uczniowie opowiedzieli również o zrealizowanym programie kulturalnym, atrakcjach turystycznych oraz wielokulturowości, która była wszechobecna we wszystkich krajach. Wszyscy uczestnicy
zgodnie stwierdzili, że wzięcie udziału w projekcie było najlepszą
decyzją jaką mogli podjąć. Wszyscy też byli zgodni, że będą zachęcać innych do skorzystania z możliwości jaką daje uczniom szkół
zawodowych program Erasmus +.
(KA)
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• Przewodnik

Smaki Ziemi Lu
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Zbliżają się wakacje, jeżeli nie planujesz dalszych wyjazdów
może warto poznać najbliższą okolicę.

NASZ HIT! Klusk

1

2

Zwiedzanie podzieliliśmy na trzy części: Lubliniec i okolice, część północno‑zachodnią
i południowo‑wschodnią. Wybraliśmy dla Ciebie miejsca, które musisz zobaczyć, żeby móc
powiedzieć „tak, zwiedziłem powiat lubliniecki”. Znajdziesz tu skrót informacji o miejscach i zabytkach wartych odwiedzenia, niektóre z nich opatrzyliśmy krótkimi filmikami.
Przewodnik dostępny jest w wersji on‑line (www.lubliniec.starostwo.gov.pl) oraz w wersji papierowej (Wydział Informacji, Kultury i Promocji w Starostwie Powiatowym w Lublińcu, tel. 530–322–866). Na naszym Facebooku publikujemy wybrane fragmenty przewodnika opatrzone nagraniami wideo.
No, to w drogę!
Aneta Konieczny
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Poradnia położniczo‑ginekologiczna
rozszerza godziny przyjmowania pacjentek
Obserwując potrzeby społeczeństwa i wychodząc im naprzeciw Samodzielny
Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu, rozszerza godziny przyjmowania
pacjentek w poradni położniczo‑ginekologicznej w oparciu o kontrakt z NFZ.
W celu umówienia wizyty zapraszamy do kontaktu z rejestracją poradni pod numerem
telefonu: 34/ 350 63 67, lub osobiście – poradnia znajduje się w Lublińcu, przy ulicy Sobieskiego 9 (jest to budynek Powiatowego Centrum Usług Społecznych) na I piętrze. Zapisy
do poradni odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25–15:00.
Czas oczekiwania na wizytę to ok. 1 do 3 dni, a w przypadkach pilnych w danym dniu.
Poradnia posiada aparaty KTG i USG.

Walczyli o indywidualne mistrzostwo w strzelectwie sportowym
Zawody, które patronatem objął starosta Joachim
Smyła, przeprowadzono 6 czerwca na strzelnicy
sportowej małokalibrowej w Zespole Szkół
Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu.
Rozgrywki sportowe otworzył Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 Adam
Ożarowski, który życzył zawodnikom sukcesów i zdrowej rywalizacji w walce o indywidualne mistrzostwo w strzelectwie sportowym.
Zespołem sędziowskim kierowała Alicja Ziaja – zdobywczyni drużynowego zwycięstwa reprezentacji Polski w mistrzostwach Świata
w Monachium w 2010 roku oraz były komandos Zdzisław Plaskota.
W wyniku sportowych zmagań pierwsze miejsce zdobył Oskar Ba
zan, drugie miejsce – Maciej Mnich, a trzecie – Karolina Krupa, wszyscy to uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu.
Organizator zawodów – Wojciech Byłak, nauczyciel prowadzący Koło Strzeleckie przyznaje, iż jego celem było zainteresowanie
młodych osób strzelectwem sportowym w ramach spędzania czasu
wolnego. 
(KA)
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