GAZETA POWIATOWA

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

21 października br. zmarł
dr n. med. Jerzy Tomanek
- dyrektor SP ZOZ w Lublińcu
W tych chwilach, kiedy w zadumie
zatrzymujemy się nad grobami bliskich
nam osób, chciałbym na chwilę zatrzymać
się przy niedawno zmarłym dyrektorze
naszego szpitala – dr. n. med. Jerzym
Tomanku.
Wiadomość o jego śmierci była dla nas
szokiem. Do końca wierzyliśmy, że uda mu
się z tego wyjść. Liczyliśmy, że kolejne
wiadomości od żony będą coraz lepsze.
Niestety tak się nie stało.
We wtorek, 25 października, towarzyszyliśmy dyrektorowi w ostatniej drodze.
O tym, że odszedł człowiek nietuzinkowy
świadczą tłumy żegnających go podczas
pogrzebu ludzi.
Doktor Tomanek był profesjonalistą,
skuteczny w działaniu, czasami wybierał
niestereotypowe rozwiązania. Miał wizję
rozwoju szpitala i z uporem do tego dążył.
Bardzo przeżywał otwarcie nowego
obiektu Szpitala Powiatowego. W tę
inwestycję włożył swoje ogromne zaangażowanie, czas i energię. Nie było mu niestety
dane zbyt długo cieszyć się tym niewątpliwym sukcesem.
W pełnieniu funkcji dyrektora był nie
tylko menadżerem, bardzo dobrym
menadżerem, ale był przede wszystkim
człowiekiem. Miał zasady i żył według
nich. Podczas jednej z podróży służbowych
wspominał czasy, kiedy życie nienarodzonego dziecka nie miało większego
znaczenia, a zabiegi aborcji były na
porządku dziennym. Powiedział wtedy:
”Wiesz, ja nigdy tego nie zrobiłem, zawsze
uważałem, że życie, nawet to jeszcze
nienarodzone, jest wartością nadrzędną
i nie nam o tym decydować.”
Kochał ludzi, przez całe życie niósł im
pomoc.
Na co dzień był zwykłym człowiekiem,
skromnym, z poczuciem humoru. Gdyby
takich ludzi było więcej – lepiej by się
pracowało i lepiej by się żyło.
Stojąc nad grobem, jeszcze tak
niedawno aktywnego, pełnego życia
człowieka i pochylając się nad tajemnicą
śmierci, wszyscy chyba uświadomiliśmy
sobie kruchość i skończoność naszego życia.
Światło naszej chrześcijańskiej wiary
pomaga nam się pogodzić z tą
niepowetowaną stratą…
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POWIAT W OBIEKTYWIE
Już po raz kolejny pasjonaci fotografowania zmierzyli się w ogłoszonym przez
Starostwo Powiatowe Konkursie Fotograficznym „Gdzieś w Powiecie Lublinieckim…
Znane i mniej znane zakątki Ziemi Lublinieckiej”.
dokończenie na str. 4

Kościół św. Marcina w Cieszowej, Katarzyna Ledwoń - ZDJĘCIE ROKU

50 lat kształcenia W podziękowaniu
medycznego
za beatyfikację
w Lublińcu
Ojca Świętego
Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Medycznych w Lublińcu świętował
50-lecie istnienia.

Uroczyste „Te Deum” zabrzmiało
w kościele pw. św. Mikołaja w Lublińcu,
15 października – w wigilię rocznicy
wyboru na Stolicę Piotrową błogosławionego Jana Pawła II.

Joachim Smyła
STAROSTA LUBLINIECKI
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dokończenie na str. 2

dokończenie na str. 6
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50 lat kształcenia medycznego w Lublińcu

O

bchody rozpoczęły się akademią przygotowaną
przez uczniów i słuchaczy szkoły, w której
uczestniczyły władze powiatu i miasta, dyrekcja,
grono pedagogiczne, małżonka prof. Zbigniewa Religi patrona szkoły - dr Anna Religa, dyrektor Fundacji
Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi w Zabrzu
- dr Jan Sarna, jak również przedstawiciel Delegatury
Kuratorium Oświaty w Częstochowie i dyrektorzy placówek
oświatowo-wychowawczych z terenu powiatu. Swoją
obecnością zaszczycili także emerytowani dyrektorzy.
Zaproszeni goście nie szczędzili ciepłych słów, gratulując
dotychczasowych sukcesów w 50-letnim okresie działalności
szkoły.
Głównym punktem uroczystości było przekazanie
na ręce pani dyrektor Ireny Bonk sztandaru ufundowanego
przez Starostę Lublinieckiego Joachima Smyłę. Następnie
pani dyrektor przekazała sztandar na ręce społeczności
uczniowskiej, po czym odbyło się uroczyste ślubowanie.
Wydarzeniu towarzyszyła część artystyczna, w której
przybliżono gościom sylwetkę prof. Zbigniewa Religi oraz
przedstawiono prezentację multimedialną ukazującą 50 lat
kształcenia w „Medyku” w formie wspomnień. Prezentacja
przerywana była recytowanymi przez uczniów strofami
wierszy znanych polskich poetów oraz śpiewanymi przez
nich przebojami minionych lat.

W dalszej części goście zwiedzali klasy i pracownie
medyczne szkoły. Można było także zobaczyć historię
szkoły zawartą w licznych kronikach oraz wpisać się do
pamiątkowej księgi gości. Następnie odbył się przemarsz na
uroczystą mszę świętą do kościoła pw. św. Stanisława Kostki,
podczas której poświęcono nowy sztandar szkoły.
Po mszy zaproszeni goście udali się na poczęstunek,
a absolwenci, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły
na uroczystą akademię w ZSOiM, podczas której wręczono
pierwszym absolwentom monografię szkoły oraz zaproszono ich na akademię wspomnień.
Uroczystości upłynęły w miłej, serdecznej atmosferze, a uczestnicy wyrazili chęć do udziału w obchodach
kolejnego jubileuszu szkoły.
(red.)

„Czuwajcie, bo nie wiecie kiedy Pan Wasz przybędzie”

W

kościele pw. Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Koszęcinie odbył się kolejny
z koncertów organizowanych przez
Starostwo Powiatowe w Lublińcu w ramach
Powiatowych Dni Kultury Chrześcijańskiej.
Program słowno-muzyczny w wykonaniu
artystów pieśni sakralnej odbył się tym razem pod
hasłem „Czuwać, to znaczy strzec wielkiego dobra”
w atmosferze zadumy i refleksji nad życiem i śmiercią,
spotęgowaną wiadomością o nagłej śmierci dr. n. med.
Jerzego Tomanka, dyrektora SP ZOZ-u w Lublińcu,
którego pamięci polecono jeden z utworów.
(red.)

Zapraszamy na następny koncert w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej,
który odbędzie się 20 listopada br. o godz. 15.00 w kaplicy pw. św. Jana
Nepomucena w Sierakowie Śląskim.
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P

Pierwszoklasiści ślubują

o raz pierwszy pierwszoklasiści z Zespołu Szkół nr 1 im.
Adama Mickiewicza w Lublińcu składali uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Rano swą uroczystość w auli
szkoły miały klasy o profilach ogólnokształcących. Po uroczystym
ślubowaniu i wystąpieniu Jadwigi Stroniewskiej - dyrektora
szkoły, Samorząd Uczniowski zaprosił swych młodszych kolegów
i koleżanki do wspólnej zabawy, by lepiej się poznać i zintegrować.
Były gry, zabawy i kalambury sprawdzające pomysłowość
i poczucie humoru pierwszaków. W ślubowaniu i zabawach
towarzyszyli młodzieży jej wychowawcy, a nad całością czuwały
panie pedagog: Joanna Styczyszyn oraz Alicja Szafraniec-Bok.
W sali gimnastycznej kompleksu sportowego Zespołu Szkół
spotkali się natomiast uczniowie klas o profilu służb państwowych
mundurowych otwartych w tym roku po raz pierwszy w naszym
powiecie. Na tę uroczystość przybyli także ich rodzice oraz liczni
goście, m.in. władze powiatu, przedstawiciele służb mundurowych: zastępca dowódcy I Pułku Specjalnego Komandosów,
komendant powiatowy policji, członek zarządu Śląskiej Grupy
Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA,
przedstawiciele Izby Celnej w Katowicach, zastępca komendanta

Powiatowej Straży Pożarnej w Lublińcu, prezes Fundacji
„Szturman” oraz delegacja Śląskiego Kuratorium Oświaty.
Uroczystość rozpoczęło wystąpienie dyrektora szkoły
Jadwigi Stroniewskiej witającej gości, rodziców i młodzież,
a potem nastąpił uroczysty moment ślubowania na sztandar.
Ubrani w swe mundury pierwszoklasiści ślubowali oddanie
ojczyźnie, społeczności lokalnej i szkole. Po tym podniosłym akcie
podpisano porozumienie o współpracy w kształtowaniu procesu
dydaktycznego w klasach mundurowych.
Po uroczystości dla gości, rodziców i grona pedagogicznego
przygotowano poczęstunek, który stał się okazją do rozmów
i wymiany uwag nad kształtem procesu dydaktycznego nowo
otwartych klas, a młodzież wraz z wychowawczyniami Katarzyną
Tararą i Iwoną Gałką uczestniczyła we wspólnych grach
i zabawach przygotowanych przez Samorząd Uczniowski. Od tego
momentu rozpoczyna się nowy rozdział w historii lublinieckiego
liceum, które jest najstarszą szkołą średnią (ponadgimnazjalną)
w naszym powiecie i w roku 2012 obchodzić będzie swe
dziewięćdziesięciolecie.
(red.)

Jakość, rozwój i troska o środowisko

W

yłoniono laureatów konkursu „Na najlepszy zakład
przetwórstwa rolno-spożywczego oraz najlepsze
gospodarstwo rolne Powiatu Lublinieckiego”.
Kandydaci do nagrody zostali wytypowani przez Izbę
Rolniczą w Lublińcu, a następnie Komisja Konkursowa
wizytowała wskazane jednostki oceniając je w skali od 1 do 6
według ustalonych wytycznych. Pod uwagę brano stan technicznosanitarny zakładu lub – w przypadku gospodarstwa rolnego – jego
estetykę, technologię produkcji, jakość produktów i opakowań,
a także spełnienie norm ochrony środowiska. Przyglądano się
także całokształtowi działalności, uwzględniając m.in.
kontynuację tradycji czy popularność produktów.
Najlepszym zakładem przetwórstwa rolno-spożywczego
okazała się piekarnia pana Ireneusza Prandziocha z Ostrowa.
W kategorii „Najlepsze gospodarstwo rolne” w szranki stanęły ze
sobą Gospodarstwo Ekologiczne na Dołach pana Marka Piątka
oraz gospodarstwo pana Alojzego Pawełczyka z Pawełek. Obie
zagrody otrzymały maksymalną ilość punktów, jednakże
w wyniku dyskusji oraz głosowania przeprowadzonego między
członkami Komisji pierwszą nagrodę przyznano gospodarstwu
pana Piątka.
W dniu 27 października br. w Starostwie Powiatowym
odbyła się uroczystość, podczas której Starosta Lubliniecki
uhonorował laureatów konkursu dyplomami i symbolicznymi
statuetkami.
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Podczas spotkania wręczono także wyróżnienia za
szczególne osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa na szczeblu
wojewódzkim Państwu Marii i Horstowi Ziaja za zajęcie I miejsca
w kategorii najpiękniejsza zagroda w konkursie „Piękna wieś
województwa śląskiego” oraz Państwu Agacie i Gotfrydowi
Gawenda za zajęcie III miejsca w wojewódzkim etapie
IX Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne gospodarstwo
rolne”. Wydarzenie uświetnili swoją obecnością przedstawiciele
Śląskiej Izby Rolniczej pan Andrzej Moj i pan Roman Pielorz
oraz Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Lublińcu pan Jan Balmas.
(DM)
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Niełatwego zadania oceny nadesłanych zdjęć podjęli się lublinieccy fotografowie: Wojciech Poznański i Daniel Dmitriew.
Po burzliwych dyskusjach wyłoniono zwycięzców, którym, 27 października br., Starosta wręczył cenne nagrody, m.in. voucher
na wycieczkę do Włoch i sprzęt RTV.
- Ziemia Lubliniecka to niezliczona ilość
przepięknych miejsc. Wiele z nich doczekało się
uwagi ze strony uczestników Konkursu i zostało
uwiecznione w kadrze. Nawet z pozoru zwykłe,
niczym niewyróżniające się miejsca zachwycają
na fotografii, uświadamiając nam, w jak dużej
mierze piękno otaczającego nas świata zależy od
jego postrzegania – mówił Starosta witając
laureatów Konkursu.
Wśród nagrodzonych znaleźli się:
Katarzyna Ledwoń – autorka Zdjęcia
Roku, zwyciężczyni Konkursu, Mariusz
Kasprzak – zdobywca II miejsca i Wiesław
Klause (III miejsce).
(KA)

Zdjęcia:
Kościół św. Marcina w Cieszowej,
Katarzyna Ledwoń (zdjęcie na str. 1)
Fotografie Katarzyny Ledwoń są przykładem
zdjęć pokazujących jak w sposób niebanalny
można wykorzystać szeroki kąt obiektywu!
Zdjęcie starego kościółka w Cieszowej jest
kadrem przemyślanym i bardzo ciekawym pod
względem artystycznym i pokazuje nam jak
można z całkiem innej, ciekawej perspektywy
uchwycić fotografowaną architekturę.
(Wojciech Poznański)

Brama wejściowa na cmentarz żydowski w Cieszowej, Katarzyna Ledwoń - I miejsce

Brama wejściowa na cmentarz żydowski w
Cieszowej, Katarzyna Ledwoń
Atmosferę zdjęcia bramy cmentarnej tworzą
"burzowe chmury". Autorka umiejętnie
wykorzystała wieloplanowość kadru podkreśloną promieniami zachodzącego słońca w tle
cmentarnej bramy. Takie zdjęcia zawsze
zmuszają do refleksji...
(Wojciech Poznański)
Brama cmentarna w koszęcińskim
starym parku, Mariusz Kasprzyk
Perspektywa, z której ukazana została nam
brama cmentarna, w delikatny sposób
przypomina o tym, że codziennie dany nam jest
nowy dzień, kolejne wyzwania stoją przed
każdym z nas. Subtelność zieleni i odpowiednio
dobrana głębia ostrości nie pozwalają zajrzeć
nam za bramę. Właśnie to jest kwintesencją
udanej fotografii: kiedy autor zamiast
dosłowności serwuje pokarm dla naszej
wyobraźni.
(Daniel Dmitriew)

Brama cmentarna w koszęcińskim starym parku, Mariusz Kasprzyk - II miejsce

„Senna kaczka”, Wiesław Klause
Gotowy produkt, jakim jest udane zdjęcie
przyrodnicze, często bywa efektem długich godzin
spędzonych w ciszy z aparatem, nierzadko w
niewygodnych warunkach. Głównym aspektem powodującym, że lubimy patrzeć na ten spokojny
obraz - jest dyskretne podejście osoby fotografa,
który utrwalając w kadrze ułamek sekundy
z życia innej istoty, nie ingeruje w jej świat. Za
połączenie zadanego sobie trudu i uchwycenie
ulotności zachodu słońca autor zasłużył na
gratulacje za bardzo udaną fotografię.
(Daniel Dmitriew)
Senna kaczka, Wiesław Klause - III miejsce
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Zdjęcia uczestników konkursu

Jarosław Grześkowiak

Agnieszka Mirowska

Kamila Mizera

Ewa Ledwoń

Bogusława Frontczak

Ewa Ledwoń

Dariusz Kompała

Festiwal Fryzur

F

ryzjerstwo to zawód coraz częściej
wybierany przez młodych ludzi.
O jego atrakcyjności decydują między
innymi stały kontakt z ludźmi oraz
możliwość ciągłego doskonalenia umiejętności. Wiedzą o tym uczniowie Zespołu
Szkół Zawodowych w Lublińcu, którzy
uczestniczyli w odbywających się 5-6
listopada w Expo Silesia w Sosnowcu,
największych w województwie śląskim,
targach branży fryzjerskiej i kosmetycznej.
Dzięki staraniom Renaty Pruskiej kierownika szkolenia praktycznego młodzi
fryzjerzy mieli możliwość podpatrywania
światowych mistrzów grzebienia.
Podczas XI Festiwalu
Fryzjerskiego organizatorzy i wystawcy przygotowali dla odwiedzających wiele atrakcji. Na
głównej scenie prezentowano pokazy cięć i stylizacji wiodących marek
na rynku europejskim
i światowym. Gościem specjalnym był
francuski stylista Jean-Pierre Re, który
przygotował spektakl fryzjerski „Liryka
i prowokacja lat sześćdziesiątych”. Niezwykle widowiskowy był także pokaz marki
Subtil by Laboratoire Ducastel, którego
tematem przewodnim było "Euro 2012".
Głównym punktem programu Festiwalu był Konkurs Top City, czyli prestiżowy
konkurs sztuki fryzjerskiej, którego uczestnikami są najlepsi wizjonerzy, koloryści
i kreatorzy fryzur. O Puchar Śląska walczyli
młodzi, zdolni styliści posiadający ponadprzeciętny zmysł artystyczny, wyczucie
smaku i barwy.
- Mam nadzieję, że w przyszłości
ich grono wzbogacą również uczniowie Zespołu
Szkół Zawodowych – dodaje Jolanta Kardas,
dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych.
Szczególne zainteresowanie młodych
adeptów wzbudziły II Ogólnopolskie
Mistrzostwa w Body Paintingu. Na ciałach
pięknych modelek i modeli można było
podziwiać m.in. dzieła Salvadora Dali czy
Jana Matejki.

- Festiwal fryzjerski był dobrą okazją do
poznania najnowszych stylów i trendów
nadchodzącego sezonu. Prezentacje stylistów
i wizażystów będą dla nas źródłem wielu
inspiracji - komentowały udział w targach
uczestniczki wyjazdu.
Klaudia Bolingier

Klaudia Bolingier
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(red.)
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W podziękowaniu za beatyfikację Ojca Świętego

W

programie koncertu dziękczynnego znalazły się utwory
Józefa Elsnera, jednego z najwybitniejszych śląskich
kompozytorów, którego rękopisy znajdujące się na Jasnej
Górze, ujrzały po wielu latach światło dzienne. Szeroka
i aktywna działalność tego kompozytora, dyrygenta i pedagoga
w pełni odzwierciedliła cechy kultury muzycznej na Śląsku – jej
bogactwo i różnorodność oraz umiłowanie tradycji.
W programie znalazło się m.in. uroczyste „Te Deum” na
chór, orkiestrę i solistów. Wykonawcami koncertu byli: Zespół
Muzyki Dawnej Kapela Jasnogórska, Wrocławski Chór
Kameralny „Cantores Minores Wratislavienses” oraz
Jasnogórski Zespół Wokalny „Camerata”. Jako soliści
zaśpiewali: Agnieszka Tomaszewska - sopran, Joanna
Dobrakowska – alt, Karol Kozłowski – tenor i Adam Palka –
bas. Całość poprowadził kierownik artystyczny Lublinieckiego
Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Jarosław Jasiura.
Organizator tego wydarzenia - Starosta Lubliniecki, podsumowując koncert powiedział „…Tak śpiewa pokolenie Jana
Pawła II”.
Koncert został bardzo serdecznie przyjęty przez licznie
zgromadzoną lubliniecką publiczność, o czym mogły

świadczyć gromkie brawa nagradzające wykonawców. Wydarzenie to niewątpliwie przyczyniło się do wydobycia na światło
dzienne i pokazanie piękna muzycznych skarbów archiwów
jasnogórskich. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.
wójtowie i burmistrzowie powiatu lublinieckiego oraz radni
Rady Powiatu.
(KA)

LEADER po 2013 roku

W

październiku sale koszęcińskiego kompleksu
parkowo-pałacowego wypełniły się przedstawicielami około 150 krajowych i zagranicznych instytucji
zajmujących się Programem LEADER. Przez 3 dni
debatowano nad kształtem programu po 2013 roku.
Wdrażanie programu LEADER opiera się na
trójsektorowych partnerstwach publiczno-społecznoprywatnych, tzw. Lokalnych Grupach Działania.
– Rządy państw własnymi siłami nie doprowadzą do
rozwoju obszarów wiejskich. Muszą wykorzystać potencjał
mieszkańców. Oni wiedzą lepiej, jakie są najważniejsze problemy
wsi i potrafią wskazać sposoby ich rozwiązania.
Podejście LEADER to właśnie dobre narzędzie służące do
wyzwolenia inicjatyw mieszkańców terenów wiejskich –
tłumaczył podczas konferencji prasowej znaczenie
oddolnych inicjatyw Michael Dower z brytyjskiego
Uniwersytetu Gloucestershire.
Międzynarodową konferencję „Podejście LEADER
po 2013 roku wobec nowych wyzwań dla rozwoju obszarów
wiejskich Europy” zorganizowały Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Samorząd Województwa Śląskiego oraz
Śląski Związek Gmin i Powiatów w ramach Polskiej
Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Głównymi celami konferencji były przedstawienie
dotychczasowego dorobku podejścia LEADER w Unii
Europejskiej, opracowanie założeń dotyczących programu
w przyszłości oraz analiza ram prawnych, w obrębie których
wdrażane będzie podejście LEADER w latach 2014-2020.
(red.)

KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH
W konkursie mogą wziąć udział: rodziny, szkoły, placówki oraz
twórcy indywidualni, chcący dać wyraz tradycjom i obyczajom związanym
z okresem Świąt Bożego Narodzenia.
Każdy uczestnik konkursu dostarcza wykonaną w dowolnej technice szopkę bożonarodzeniową do Zespołu Szkół Nr 2 w Lublińcu (ul. P. Stalmacha 14, tel. 34 351- 14-34)
w terminie do 6 grudnia 2011r. Będą one wystawione w sali nr 12 w dniach od 7- 13 grudnia
2011r.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 9 grudnia 2011 r., a ogłoszenie
wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas XIII Powiatowego Spotkania Kolędowego
w dniu 13 grudnia 2011 r. Laureaci zostaną wcześniej powiadomieni przez organizatora.
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Jeszcze cię kiedyś złowię…
Ze Zbigniewem Mnichem i Maciejem Trippnerem, mistrzami Okręgu Częstochowskiego
Polskiego Związku Wędkarskiego w wędkarstwie spławikowym, rozmawia Dominika Mońka

Z.M. Wędkarstwem zaraził mnie mój tata, chodziłem z nim na
ryby od kiedy tylko pamiętam. Lubię spędzać wolny czas właśnie
w ten sposób, a poza tym do pięknego zbiornika w Olszynie mam
zaledwie 200 m, więc każdą wolną chwilę spędzam nad wodą. Zdaję
sobie sprawę z tego, że przeciętnemu człowiekowi wędkarstwo
kojarzy się z bezczynnym siedzeniem nad woda, ale dla mnie jest to
po prostu pasja.

Grand Prix Polski w wędkarstwie spławikowym o Puchar
Opolszczyzny kan. Ulgi Opole 2007 r. (zwycięstwo w drugiej turze,
złowienie największej ryby zawodów - leszcza o masie 3400 g
i uzyskanie kwalifikacji do Grand Prix Polski), 15 miejsce na
Mistrzostwach Polski w wędkarstwie spławikowym w kategorii
juniorów U-18 rz. Warta Poznań 2007 r. Jestem także trzykrotnym
Mistrzem Okręgu PZW Częstochowa w wędkarstwie spławikowym: w roku 2007 i 2009 w kategorii juniorów, a w 2011 w kategorii
seniorów (wygrywając ustanowiłem mój nowy rekord życiowy:
złowiłem prawie 20 kg ryb w ciągu 4h).

M.T. Mnie również wędkarstwem zaraził mój tata. W opowiadaniach mamy wędkę trzymałem w rękach jak tylko nauczyłem się
chodzić.

D.M. Dziękuję za rozmowę i życzę, aby raz złowione,
a następnie uwolnione ryby wracały na Wasz haczyk,
pomagając Wam w osiąganiu kolejnych zwycięstw.

D.M. Wędkarstwo to spokojny i dość monotonny sport,
wymaga dużo cierpliwości. Młodzi ludzie coraz częściej
wybierają raczej sporty ekstremalne. Skąd u Was ta pasja?

D.M. Uprawiacie wędkarstwo spławikowe. Na czym ono polega
i co Was najbardziej w nim fascynuje?
Z.M. Spławikowe wędkarstwo wyczynowe, bo takie właśnie
uprawiam, całkowicie różni się od stereotypu wędkarza m.in. tym,
że wędkarze biorący udział w zawodach zawsze po ich zakończeniu
wypuszczają wszystkie złowione ryby z powrotem do wody.
W czasie łowienia na zawodach wędkarz ma prawo używać tylko
jednej wędki z zestawem spławikowym, a o zajętym miejscu
świadczy waga złowionych ryb: każdy gram to 1 punkt.
Osobiście w wędkarstwie najbardziej lubię właśnie możliwość
zmierzenia się z rybą i zwrócenie jej później wolności, aby w
przyszłości móc się znów z nią spotkać i przeżyć kolejne wspaniałe
chwile.
D.M. Wędkarstwo to dla Was nie tylko rekreacja i odpoczynek,
ale także rywalizacja. Ciągle bierzecie udział w zawodach
wędkarskich i to z niemałymi sukcesami. Pamiętacie swoje
pierwsze zawody?
M.T. Mój pierwszy start w zawodach miał miejsce w wieku 9 lat na
Mistrzostwach Koła PZW Olszynka i od razu pierwsze zwycięstwo. Później przyszły kolejne sukcesy: 2. miejsce w Grand Prix
Klubów Okręgu PZW Częstochowa w wędkarstwie spławikowym
w 2009 r., 1. miejsce w Grand Prix Klubów Okręgu PZW
Częstochowa w wędkarstwie spławikowym oraz Wicemistrzostwo
Okręgu PZW Częstochowa w wędkarstwie spławikowym
w kategorii juniorów w 2010 r., 16. miejsce w Ogólnopolskich
Zawodach o Puchar E. Gutkiewicza Częstochowa 2010 r.,
22. miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w wędkarstwie
spławikowym Oświęcim-Kruki 2011 r. i na koniec Mistrzostwo
Okręgu PZW Częstochowa w wędkarstwie spławikowym
w kategorii juniorów U-18 w 2011 r.
Z.M. Mój pierwszy start na zawodach miał miejsce w wieku 8 lat na
zawodach z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w Pająku
i także od razu odniosłem pierwszy wielki sukces - 1. miejsce na
ponad stu startujących. W latach 1995-1999 startowałem średnio 23 razy w roku. Od 2000 roku liczba moich startów znacznie
wzrosła, a co za tym idzie i liczba wygranych. Zostałem dostrzeżony przez działaczy Okręgu PZW Częstochowa i wciągnięty do
kadry okręgu, w której występowałem przez kilka kolejnych lat.
Z każdym kolejnym startem nabierałem doświadczenia i mogłem
podglądać coraz lepszych fachowców biorąc udział w imprezach
ogólnopolskich. Mój pierwszy sukces na zawodach ogólnopolskich miał miejsce w 2005 roku podczas Pucharu Edmunda
Gutkiewicza w Częstochowie. Kolejne lata obfitowały kolejnymi
sukcesami. Najważniejsze z nich to 11. miejsce na Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w wędkarstwie spławikowym
w kategorii juniorów U-22 rz. Warta Poznań 2009 r., 10. miejsce na
Mistrzostwach Wojska Polskiego w wędkarstwie spławikowym
Węgorzewo 2008 r., 3. miejsce w zawodach eliminacyjnych do
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Zbigniew Mnich urodził się
20 września 1987 r. w Koszęcinie.
Mieszka w Olszynie. Pracuje jako
ratownik medyczny Pogotowia
Ratunkowego w Częstochowie.
Studiuje na 2. roku pielęgniarstwo
na Akademii Polonijnej w Częstochowie. Jest strażakiem OSP
Olszyna oraz wiceprezesem ds.
sportu Koła PZW Olszynka przy
Urzędzie Gminy Herby.

Maciej Trippner urodził się
30 kwietnia 1993 r. w Lublińcu.
Od urodzenia mieszka w Olszynie
(gm. Herby). Obecnie jest uczniem
Zespołu Szkół SamochodowoBudowlanych w Częstochowie
oraz zawodnikiem CKWS WODNIK
w Częstochowie.

Koło PZW Olszynka może pochwalić się wieloma osiągnięciami. To właśnie
jego wychowankami są: 2. Wicemistrz Okręgu PZW Częstochowa w wędkarstwie spławikowym w kategorii kobiet - Karina Trippner oraz Mistrzowie Okręgu: Maciej Trippner w kategorii juniorów U-18 i Zbigniew Mnich
w kategorii seniorów.
Koło od kilku lat wiedzie prym w częstochowskim spławiku. Drużyna
Olszynki jest najmłodszą drużyną w okręgu. Średnia wieku wynosi 19 lat.
Młodzi adepci są wspierani przez swoich rodziców, a także niejednokrotnie całe swoje kieszonkowe przeznaczają na hobby. Maciej i Zbyszek
reprezentowali w tym roku Okręg PZW Częstochowa na Mistrzostwach
Polski w wędkarstwie spławikowym zajmując odpowiednio 22. i 58.
miejsce. Korzystając z okazji Koło PZW Olszynka dziękuje osobom
i instytucjom, które udzieliły uczestnikom wsparcia podczas mistrzostw:
ZO PZW Częstochowa, Urzędowi Gminy Herby, firmom DOMAX A.Mika,
ZBDW-KiT Hucz, www.trofea.pl oraz Centrum Wędkarskiemu u Marka.
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Wizyta w hiszpańskim
mieście Miranda de Ebro

Wyróżniono ogrodników

W

Starostwie Powiatowym
przyznano wyróżnienia
w dziedzinie ogrodnictwa.
Proszę przyjąć ode mnie słowa najwyższego uznania za
dotychczasową działalność i zaangażowanie w pracę, która nie
naznaczona elementami pasji byłaby pracą nieefektywną - mówił
Tadeusz Konina, wicestarosta lubliniecki podczas spotkania
z ogrodnikami.
Wśród wyróżnionych znaleźli się: Bernard Kurda, Helmut
Chmiel, Stanisław Chmurak, Tomasz Czekała i Bogdan Mzyk.
(KA)

U

czniowie i nauczyciele ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących
przebywali z wizytą w hiszpańskiej szkole w Miranda de Ebro.
Na oficjalnym spotkaniu dyrektor Angel Bolanois wraz
z nauczycielami i uczniami powitał grupy z Rumunii, Bułgarii,
Grecji, Turcji, Niemiec i Polski.
Celem wizyty była między innymi wymiana doświadczeń na
temat najczęściej stosowanych metod nauczania w szkołach
partnerskich grupy Comeniusa. Nie tylko nauczyciele wymieniali
jednak swoje doświadczenia. Wspólny występ mieli również sami
uczniowie. Młodzież z każdego kraju zaprezentowała swoje
umiejętności aktorskie, cyrkowe, taneczne na scenie miejscowego
Domu Kultury. Licznie zebrani widzowie mieli okazję obejrzeć
m.in. sztuczki cyrkowe, występy clownów, tańce nowoczesne jak
również tradycyjne tańce ludowe.
- Przez cały czas pobytu w Hiszpanii spotkaliśmy się z ogromną
serdecznością dyrekcji i grona pedagogicznego tamtejszej szkoły. Wspólnie
spędzone chwile w gościnnej, pełnej słońca i spokoju Hiszpanii pokazały,
że „Europa jest w naszych rękach” i dzięki naszym działaniom potrafimy
razem miło spędzać czas, dzieląc go na przyjemną naukę, efektywna pracę,
ale także wspaniałą zabawę – wyjaśniała Ewa Jeziorska, jedna
z nauczycielek uczestniczących w projekcie.
(red.)
Ziemia

Psary, ul. Główna 96
zaprasza na kursy prawa jazdy kat:

A – motocykl,
B – pojazd samochodowy o dmc do 3,5 t.,
C – samochód ciężarowy,
C+E – s. ciężarowy + przyczepa,
B+E – przyczepa ciężka, również ciągnikowa
W zakresie kat. A i B uczymy na pojazdach takich jak w WORD Częstochowa.
Do kat. C posiadamy samochód Volvo za skrzynią biegów 4x2 MAN.
Zapisy:
Szkoła Podstawowa w Psarach ul. Główna 91: wtorek, czwartek w godz. 18:00 – 21:00
Dom Kultury w Woźnikach: środa, piątek w godz. 18:00 – 21:00 lub telefonicznie.
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