Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki
GAZETA POWIATOWA

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

ISSN 1641–1935

NR 3-4/2016 (134)

Kornela Ujejskiego oraz Juliana
Tuwima. W programie znajdą się
najsłynniejsze polskie pieśni maryjne, m.in.: „Bogurodzica”, „Serdeczna Matko”, „Matko Piekarska”
i „Czarna Madonna”.
Ponieważ rocznica Chrztu Polski zbiegła się z innymi ważnymi
dla społeczności lokalnej rocznicami, w tym dniu chcemy również

uczcić: 300 – lecie Dekanatu Lublinieckiego, 200-lecie Zgromadzenia
Misjonarzy Oblatów M.N., 75-lecie Parafii św. Stanisława Kostki
w Lublińcu, 25-lecie Towarzystwa
im. św. E. Stein i 15-lecie Zespołu
Szkół im. św. E. Stein.
Serdecznie zapraszam!

1050 lat temu Polska przyjęła Chrzest.
Pamiętamy!
Gdy w 1050 r. Mieszko I
wprowadził nasz kraj do zachodniochrześcijańskiej strefy kulturowej i cywilizacyjnej, oznaczało to ogromny przełom w historii
naszego kraju. Rok 966 jest przecież uznawany za symboliczny początek państwa polskiego. Dzisiaj
możemy powiedzieć, że to sukces
chrystianizacji, bo Polska jest
jednym z najbardziej chrześcijańskich, a mówiąc dokładniej –
katolickich – krajów na świecie.
Mając na uwadze rangę tego
wydarzenia, chcieliśmy nadać wyjątkowy charakter uroczystościom
związanym z obchodami tego Jubileuszu.

Takiej wyjątkowości bez wątpienia nada Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, na którego koncert serdecznie
zapraszam. Odbędzie się on w Ko-

ściele pw. św. Stanisława Kostki
w Lublińcu (o.o. Oblaci) 24 kwietnia br. o godz. 15.30 bezpośrednio
po mszy św.

Koncert tworzą pieśni maryjne
i patriotyczne w opracowaniu Stanisława Hadyny, Romualda Twardowskiego, Janusza Stalmierskiego i Krzysztofa Dziewięckiego. Niezwykły klimat koncertu podkreślą
recytacje poetyckich utworów Władysława Bełzy, Zygmunta Krasińskiego, Władysława Syrokomli,

Ruszają prace
nad krajową mapą
zagrożeń

Walne Zebranie
Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów
Podokręgu Piłki
Nożnej w Lublińcu

Lublinieccy policjanci rozpoczęli prace nad stworzeniem „Mapy
zagrożeń bezpieczeństwa w powiecie lublinieckim”.

więcej na str. 3

więcej na str. 2

Powiat będzie prowadził
nowe przedszkole specjalne

„Tak” dla transplantacji
Po raz pierwszy w naszym powiecie współorganizujemy kampanię prozdrowotną „Twoje TAK
ma ZNACZENIE”. Podczas akcji odbywać się będą
bezpłatne badania i konsultacje lekarskie. Możliwe będą również: oddanie krwi oraz rejestracja
w bazie dawców szpiku. Zwieńczeniem dnia będzie koncert charytatywny z udziałem gwiazd.

Zarząd Powiatu podjął decyzję
o prowadzeniu przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Lublińcu (SOSW).

więcej na str. 6

więcej na str. 7

15 lat „Halki”

Znamy już zwycięzców
Konkursu Fotograficznego
Konkurs fotograficzny dla fotografów amatorów dobiegł końca. Ku naszej wielkiej radości
wśród uczestników znalazły się
zarówno osoby, które są z nami
od dawna, jak i debiutanci.

Joachim Smyła
Starosta Lubliniecki

więcej na str. 14-15
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Kiedy 18 stycznia 2001 r. nasi poprzednicy
zdecydowali o powołaniu, wzorem starszych
koleżanek i kolegów, zespołu dziecięco-młodzieżowego „Halka” było ich zaledwie kilkoro. W szybkim jednak czasie to grono młodzieży chętnej do śpiewu i tańca rosło i liczyło nawet kilkudziesięciu młodych artystów.

więcej na str. 16
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Ruszają prace nad
krajową mapą zagrożeń

Lublinieccy policjanci rozpoczęli prace nad stworzeniem
„Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w powiecie lublinieckim”.

Ponieważ podstawowym źródłem informacji o ewentualnych
zagrożeniach są mieszkańcy danego regionu, mundurowi rozpoczęli serię konsultacji i spotkań
efektem czego ma być właśnie
stworzenie mapy miejsc uznawanych za niebezpieczne, zarówno
ze względu na występujące często wypadki drogowe, potrącenia
pieszych, kolizje, przestępstwa

kryminalne, rozboje, kradzieże, pobicia itp.
– Poczucie bezpieczeństwa
należy do podstawowych potrzeb
każdego z nas. W szerszej perspektywie ma znaczący wpływ
na funkcjonowanie całej społeczności. Dlatego istotną sprawą jest
stworzenie takich narzędzi, które
w pierwszej kolejności zidentyfikują
ewentualne zagrożenia, uwidocznią ich skalę, tak żeby w przyszłości móc podjąć odpowiednie działania. Takim narzędziem jest właśnie
mapa zagrożeń. Trwające już prace
nad jej stworzeniem nie mogą oczywiście odbyć się bez uwzględnienia

oczekiwań
mieszkańców
naszego powiatu. Dlatego też Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu przeprowadza konsultacje
dotyczące oczekiwań społecznych
w zakresie tworzenia takiej mapy.
Jest to doskonała okazja do dyskusji, podczas której mieszkańcy wskazują nam te obszary, które uważają za zagrożone – mówił
podkom. Marek Wręczycki – naczelnik wydziału prewencji KPP
Lubliniec.
Na ost at n iej sesji R ady

komendant lublinieckiej Policji
zwrócił uwagę na spadek liczby
przestępstw. W 2015 r. ich liczba
wyniosła 1116, natomiast w roku 2014 r. – 1175. Podczas wystąpienia komendant zwrócił także
uwagę na wzrost wykrywalności niektórych kategorii przestępstw, np. w przypadku kradzieży z włamaniem; w 2014 roku
kształtowała się ona na poziomie
30,8%, natomiast w 2015 r. wykrywalność wynosiła już 38,3%.
Kolejną część prezentacji
stanowiło przedstawienie wyników pracy funkcjonariuszy

„drogówki”. W roku 2014 policjanci odnotowali 56 wypadków,
w których zginęło 9 osób, a 66
zostało rannych. W ubiegłym
roku, w 54 wypadkach zginęła 1
osoba, a 77 odniosło obrażenia.
Podobnie jak w ubiegłych latach, z danych statystycznych
wynika, iż w dalszym ciągu problem stanowią kierowcy, którzy
siadają za kierownicą pod wpływem alkoholu, chociaż ich liczba systematycznie spada.
Po wystąpieniu komendanta
głos zabrali zaproszeni goście,
którzy w krótkich wystąpieniach

Powiatu Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Rafał Kuter przedstawił radnym istotę
i założenia tworzenia krajowej
mapy zagrożeń bezpieczeństwa
w Polsce i zaprosił do aktywnego
udziału w pracach nad tym narzędziem. Po wystąpieniu komendanta radni oraz zaproszeni goście podzielili się już pierwszymi spostrzeżeniami.
Aneta Konieczny

Podsumowano wyniki pracy policjantów
W Komendzie Powiatowej
Policji w Lublińcu odbyła się
narada roczna, podczas której
podsumowano wyniki pracy
policjantów za ubiegły rok.

W uroczystości udział wzięli m.in.: zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji – inspektor Roman Rabsztyn,
starosta Joachim Smyła, burmistrz Lublińca – Edward Maniura oraz wójtowie gmin powiatu lublinieckiego.
W t ra kcie prezent acji

Zmiana na stanowisku
szefa drogówki
Podczas sesji Rady Powiatu w Lublińcu starosta Joachim Smyła i przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Cyrulik oficjalnie
pożegnali odchodzącego na emeryturę naczelnika Wydziału
Ruchu Drogowego – podinsp. Mirosława Gawrońskiego.
Jego kariera zawodowa od początku związana była z lubliniecką komendą. Pracował jako dzielnicowy, policjant wydziału kryminalnego oraz dyżurny jednostki.
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Od 2005 r. pełnił funkcję naczelnika drogówki.
– Dziękuję za Pana zaangażowanie i profesjonalizm w pełnieniu
służby. Mam nadzieję, że pełniona
przez Pana przez 25 lat służba będzie zawsze źródłem satysfakcji i zawodowego spełnienia, a odchodząc
z szeregów lublinieckiej Policji zabierze Pan tylko najlepsze wspomnienia – mówił starosta.
Decyzją komendanta KPP w Lublińcu nowym szefem Wydziału
Ruchu Drogowego został mianowany podinsp. Artur Wilczyński.

(KA)

odnieśli się do przedstawionych
wyników i wyrazili dalszą chęć
współpracy. W końcowej części
odprawy wystąpił zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Roman Rabsztyn, który
pozytywnie ocenił pracę lublinieckich funkcjonariuszy i omówił przedsięwzięcia planowane
na bieżący rok. Na zakończenie
Komendant Powiatowy podziękował zebranym za przybycie
i dotychczasową współpracę oraz
zapowiedział dalsze zaangażowanie w realizację powierzonych
zadań.
(red.)

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Lublińcu
PCPR od stycznia 2016 r. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Gotowi do startu!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020,
(Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie
9.1.6 Programy aktywnej integracji osób
i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty pozakonkursowe).
Celem projektu są kompleksowe działania
zmierzające do zwiększenia samodzielności
oraz zdolności do zatrudnienia i integracji
społeczno-zawodowej 70 osób usamodzielnianych tj. przebywających w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym i rodzinach
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zastępczych lub opuszczających te formy
pieczy z terenu Powiatu Lublinieckiego
w okresie 01.01.2016 r. – 31.12.2017 r.
W ramach projektu dla wszystkich uczestników i uczestniczek zorganizowane zostaną działania przyczyniające się do zwiększenia ich samodzielności i niezależności,
co wiąże się również z ich aktywnością
zawodową i społeczną. Zaplanowane zostały różne szkolenia, warsztaty, kursy.
W projekcie przewidziane są również działania o charakterze środowiskowym pełniące funkcje integracyjne, kulturalne czy
sportowe.
Całkowita wartość projektu wynosi 523
200,96 zł, z czego dofinansowanie z Unii
Europejskiej wynosi 444 720,82 zł.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Delegatów Podokręgu Piłki Nożnej w Lublińcu
Jak poinformował prezes Podokręgu Krzysztof Olczyk
niezwykle dynamicznie minęły cztery lata działalności władz Podokręgu Piłki Nożnej w Lublińcu w kadencji przypadającej na okres lat 2012–2016.

Pomimo trudnych i zmieniających się realiów otaczającej nas
rzeczywistości Zarząd podejmował skuteczne działania zmierzające do realizacji zadań statutowych, m.in. prowadzone były
rozgrywki seniorów oraz zespołów młodzieżowych, organizowano turnieje piłkarskie Marka
Wielgusa, a także „Z Podwórka
na Stadion o Puchar Tymbarku”
oraz coroczne turnieje trampkarzy. Organizowano też konsultacje szkoleniowe dla młodzieży
oraz tygodniowe obozy piłkarskie dla uzdolnionej młodzieży
odbywające się w Bielsku Białej.
Zorganizowane zostały również
kursy szkoleniowe dla trenerów
UEFA-B i UEFA-C i kursokonferencje szkoleniowe dla trenerów
i instruktorów piłki nożnej. Władze Podokręgu ściśle współpracowały ze Śląskim Związkiem Piłki
Nożnej, Starostwem Powiatowym
w Lublińcu i władzami samorządowymi gmin powiatu lublinieckiego oraz Śląskim Wojewódzkim
Zrzeszeniem Ludowych Zespołów Sportowych. Podokręg był
również organizatorem spotkań
noworocznych Zarządu z działaczami i przedstawicielami klubów
sportowych oraz spotkań podsumowujących sezony piłkarskie.
W dniu 11 marca br. odbyło
się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Podokręgu Piłki Nożnej w Lublińcu,
w trakcie którego dokonano wyboru nowych władz Podokręgu:
prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Walne
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach. Walne zebranie było również okazją
do podziękowania tym wszystkim, którzy na co dzień swoją
aktywnością i zaangażowaniem
w klubach piłkarskich pracują
na dobry wizerunek oraz rozwój
piłki nożnej w Podokręgu Lubliniec. W Walnym Zebraniu wzięli
udział zaproszeni goście: starosta
lubliniecki Joachim Smyła, burmistrz Lublińca Edward Maniura, członek Zarządu PZPN i prezes Śl.ZPN Rudolf Bugdoł, wiceprzewodniczący Wojewódzkiej
Federacji Sportu Jan Benigier –
wicemistrz olimpijski z Montrealu
z 1976 r., przewodniczący Rady

Sportu w Lublińcu, członek Wydziału Szkolenia Zygmunt Anczok
– mistrz olimpijski z Monachium
z 1972 r., przewodniczący Komisji Odznaczeń Śl.ZPN Władysław
Drożdżal, zastępca Komendanta
Powiatowego Policji mł. insp. Jacek Siwiaszczyk, członek Zarządu
Rady Wojewódzkiej LZS Henryk
Malcher, prezes Podokręgu Lubliniec w latach 1998–2004 Zygmunt Szweda, prezes Podokręgu
Częstochowa Cezary Suchan oraz
przedstawiciele CzOZPN Częstochowa: Stanisław Olszewski i An-

drzej Śpiewak.

Walne Zebranie dokonało wyboru prezesa Podokręgu Lubliniec. Jednogłośnie został nim
Krzysztof Olczyk. Wybrano również członków Zarządu Podokręgu, którymi zostali: Zygmunt Budzik, Edward Czyż, Henryk Gorol, Grzegorz Jaśkiewicz, Seweryn
Pogoda, Andrzej Respondek i Dariusz Szymanek. Wybrano również członków Komisji Rewizyjnej Podokręgu: Eugeniusza Mnicha, Alfonsa Szustera i Ignacego
Grabowskiego. Natomiast delegatami na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Śląskiego
Związku Piłki Nożnej w Katowicach zostali:
Krzysztof Olczyk, Zygmunt Budzik, Edward Czyż, Henryk Gorol
i Zbigniew Ormańczyk. Listę rezerwową delegatów (w przypadku
nieobecności delegatów ze składu
podstawowego) uzupełniają: Dariusz Szymanek i Tomasz Galios.
Walne Zebranie było okazją
do przyznania odznaczeń dla
osób szczególnie zasłużonych
w rozwój piłki nożnej. Na wniosek prezesa Krzysztofa Olczyka
odznaczenia otrzymali: Brązową Odznakę Honorową Śl.ZPN:
Paweł Janiczek , Jacek Szczygioł, Srebrną Odznakę Honorową Śl.ZPN: Marek Baszta, Bogdan
Cyrus, Ryszard Knop, Aleksandra
Makles, Bartłomiej Makles, Werner Nawrocki, Andrzej Panek,
Zbigniew Paruzel, Norbert Strzoda i Tomasz Zamoski. Złotą Odznaką Honorową Śl.ZPN wyróżnieni zostali natomiast: Cezary
Białas, Zygmunt Gmyrek, Mirosław Kowalik, Rafał Kuter, Bogusław Maciejewski, Szymon Mlynek, Janusz Piechota, Józef Pietrzyk iMałgorzata Ziaja. Brązową
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Odznakę Honorową PZPN otrzymali: Witold Fiszer, Tomasz Galios, Zenon Giemza, Henryk Pietrucha, Seweryn Pogoda i Dariusz
Szymanek. Srebrna Odznaka Honorowa PZPN trafiła do Edwarda
Czyża, Eugeniusza Mnicha i Leszka Wilka.
Podczas spotkania wręczone zostały monografie 90-lecia
Śl.ZPN wraz z medalem okolicznościowym, które otrzymali: starosta Joachim Smyła, burmistrz
Edward Maniura i Zygmunt Szweda – prezes Podokręgu Lubliniec
w latach 1998–2004.
Wręczone zostały również odznaczenia przyznane przez Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie LZS.
Zygmunt Szweda i Zbigniew Ormańczyk otrzymali Złotą Odznakę Honorową LZS. Natomiast odznaczenie – Zasłużony Działacz
LZS otrzymali: Bogdan Cyrus,

Wojciech Czerwiński, Henryk Gorol, Ignacy Grabowski, Grzegorz
Jaśkiewicz, Paweł Lukosek, Mirosław Pietrzak, Paweł Smolin,
Marek Susza, Dariusz Szymanek
i Leszek Wilk.
Starosta Joachim Smyła wręczył prezesowi Krzysztofowi Olczykowi okolicznościowy list gra-

tulacyjny w którym czytamy:
Z okazji ponownego objęcia przez
Pana funkcji Prezesa Podokręgu Piłki Nożnej w Lublińcu proszę przyjąć serdeczne gratulacje i życzenia

następnych sukcesów.
Dotychczasowe lata pełnienia
przez Pana tej zaszczytnej funkcji
pokazały, że potrafi Pan skutecznie
zarazić swoją piłkarską pasją całe
rzesze młodych ludzi – trampkarzy, juniorów, młodzików i orlików.
Dba Pan również o to, by ta piękna
pasja rozkwitała również wśród seniorów. Na uznanie zasługują też
Pana umiejętności organizacyjne,
które są niewątpliwym atutem przy
organizacji turniejów i rozgrywek
zarówno lokalnych, jak i rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu
Podokręgu.
Jestem przekonany, że okres
sprawowania przez Pana tej funkcji w kolejnych latach będzie dobrym czasem dla Podokręgu Piłki Nożnej w Lublińcu, przyczyni
się do promocji zdrowego stylu życia, zwiększy aktywność sportową
mieszkańców Powiatu Lublinieckiego, a tym samym podniesie poziom ich życia.
Życzę więc dalszych sukcesów
w realizacji kolejnych projektów,
organizacji rozgrywek, turniejów,
szkoleniu trenerów. Życzę też, aby
to, co Pan robi Panie Krzysztofie, było dla Pana – tak jak dotąd
– źródłem ogromnej satysfakcji
i nieustannego spełnienia. Na Pana przykładzie wszyscy możemy
uczyć się jak pięknie można żyć,
żyjąc z pasją!
(KA)
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Domy pomocy społecznej w powiecie
Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” przy ulicy 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty 2
Domy pomocy społecznej
są samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi
Powiatu Lublinieckiego.
Starosta Lubliniecki przy pomocy Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Lublińcu
sprawuje nadzór na działalnością poniższych placówek, które
przedstawiać będziemy naszym
Czytelnikom w kolejnych wydaniach gazety powiatowej.
• DPS ul. Kochcicka w Lublińcu jest domem typu stacjonarnego, zapewnia całodobową opiekę oraz zaspakaja
niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, społeczne
„Zameczek” mieści się na terenie parku miejskiego w Lublińcu. Przeznaczony jest dla 73
osób – dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i fizycznie oraz osób dorosłych niepełnosprawnych.
Na terenie otaczającym placówkę znajdują się: boisko
do piłki nożnej, boisko asfaltowe do siatkówki i tenisa ziemnego oraz mały plac zabaw dla

•

•

i religijne na poziomie obowiązującego standardu. Dom
przeznaczony jest dla osób
dorosłych, przewlekle psychicznie chorych.

DPS „Zameczek” w Lublińcu jest ponadlokalną, koedu-

kacyjną placówką stacjonarną przeznaczoną dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz osób
dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

DPS „Dom Kombatanta”
w Lublińcu jest domem ty-

pu stacjonarnego, zapewnia
całodobową opiekę i przeznaczony jest dla osób przewlekle
somatycznie chorych.
dzieci. Usytuowanie Domu z dala od miejskiego zgiełku i hałasu zapewnia spokój i bliski kontakt z naturą.
W „Zameczku” mieszka aktualnie 73 mieszkańców, którzy zorganizowani są w ramach czterech
zespołów, o charakterze wspólnot. Wnętrze Domu jest bardzo
przytulne, każdy zespół odróżnia się innym kolorem, na każdym kroku można spotkać prace

wykonane przez mieszkańców.
„Zameczek” zapewnia swoim mieszkańcom możliwość terapii zajęciowej w formie, jaka
będzie wynikała z ich potrzeb
i możliwości pod kierunkiem
wykwalifikowanego personelu.
Terapia zajęciowa spełnia trzy
główne cele: psychiczny, terapeutyczny (leczniczy, funkcjonalny) i preorientacji. Terapia zajęciowa to jeden z podstawowych,

obok fizjoterapii, elementów rehabilitacji prowadzonej na terenie Domu.
Integracji ze środowiskiem
sprzyjają liczne spotkania, imprezy integracyjne i rekreacyjne organizowane na terenie Domu, jak i poza nim. „Zameczek”
utrzymuje liczne kontakty z instytucjami kultury i sportu, szkołami i mieszkańcami innych domów pomocy społecznej. (red.)

Kiermasz był strzałem w dziesiątkę!!! Zebrano pokaźną kwotę, która zostanie przekazana
rodzicom chorego ucznia z najlepszymi życzeniami powrotu
do zdrowia.
K iermasz kulinarny bez

wątpienia pomógł jego uczestnikom odkryć radość płynącą
z pomagania oraz radość bezinteresownego dzielenia się. Pomógł
zrozumieć, że każdy gest, nawet
najdrobniejszy, może zmienić
świat na lepsze.
(red.)

Pomoc mierzona
słodkościami
„Tylko prawdziwy człowiek zauważy potrzeby innych,
tylko człowiek wielkiego serca wyciągnie pomocną dłoń”.

Powyższe słowa zainspirowały uczniów klasy V c Szkoły
Podstawowej nr 1 w Lublińcu
oraz ich rodziców do zorganizowania akcji charytatywnej
na rzecz chorego kolegi.
Uczniowie przy dużym zaangażowaniu i pomocy rodziców,
wychowawcy klasy – Barbary
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Gałązki i Aliny Ligendzy prze-

prowadzili kiermasz kulinarny.
Podczas długich przerw sprzedawane były przeróżne słodkości: ciastka, babeczki, kolorowe
galaretki oraz włoska pizza pieczona na bieżąco, której nęcący
zapach unosił się w całym budynku. Smakołyki rozeszły się
błyskawicznie, jak „świeże bułeczki”.
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Zaburzenia depresyjne
u dzieci i młodzieży
Depresja to choroba, która zwykle kojarzy się z osobami dorosłymi, którzy w obliczu doznawanej frustracji, straty, czy
kryzysu nie są w stanie poradzić sobie z codziennymi sprawami i długotrwale odczuwają smutek i przygnębienie.
Coraz częściej jednak stwierdza się zaburzenia o charakterze
depresyjnym także u młodzieży, a nawet i dzieci. Obserwuje się, że młodzi ludzie napotykają na trudności w radzeniu
sobie z niepowodzeniami i porażkami (szkolnymi i życiowymi), są mniej odporni na sytuacje trudne, wycofują się z kontaktów społecznych, uważają,
że nikt ich nie rozumie. Bywają ulegli bądź agresywni, odczuwają dolegliwości somatyczne, okazują niechęć do wysiłku
i uczenia się, częste zmęczenie,
co czasem zostaje mylnie zinterpretowane jako lenistwo i bunt
młodzieńczy. Z bezsilności i poczucia cierpienia uciekają się
czasem do bardzo drastycznych
rozwiązań autodestrukcyjnych.
Jedną z przyczyn wymienionych objawów zachowania może być depresja. Po czym możemy ją rozpoznać? Objawia
się ona najczęściej obniżonym
nastrojem, spadkiem energii,
męczliwością, poczuciem braku
nadziei, sensu życia, zaburzeniami apetytu lub snu, a także
dolegliwościami somatycznymi.
Nasz niepokój powinny zwrócić przede wszystkim jakiekolwiek zmiany w dotychczasowym
funkcjonowaniu dziecka, zaniedbywanie swojego wyglądu,
pogorszenie ocen, częste spóźnienia, nieobecności w szkole,
agresja, pogorszenie relacji z rówieśnikami, trzymanie się w klasie na uboczu, nieuczestniczenie

w życiu szkoły, klasy, sięganie
po używki.
U młodszych dzieci zwykle
obserwuje się drażliwość lub
agresję. Podejrzenie zaburzeń
depresyjnych zawsze wymaga
konsultacji lekarza specjalizującego się w psychiatrii dziecięco-młodzieńczej.
Jednym z ważnych czynników
rozwoju ryzyka depresji u dzieci jest niska samoocena. Kształtują ją przede wszystkim relacje
rodzinne i najbliższe otoczenie,
więc ważne jest, by dostarczać
dziecku potrzebnego mu wsparcia ze strony ważnych dla niego osób, pomagać mu budować
pozytywny obraz własnej osoby, zapewniać poczucie bezpieczeństwa i akceptacji.

Co robić, gdy podejrzewamy
depresję u swojego dziecka lub
ucznia?

Przede wszystkim – nie wpadaj w panikę! Należy przyjrzeć
się zachowaniu dziecka i zastanowić się nad dalszym postępowaniem. Można skorzystać z pomocy pedagoga szkolnego, psychologa lub lekarza. Na początek
spokojnie i życzliwie porozmawiaj z dzieckiem, powiedz
mu, jakie objawy cię niepokoją,
martwią, zapytaj, jak się czuje.
Unikaj przy tym oceniania i krytykowania, podważania wiarygodności i prawdziwości tego,
co mówi o swoim przeży waniu rzeczywistości – to bardzo
ważne! (łatwo wtedy zamknąć
drzwi do kontaktu z dzieckiem).

Zapraszamy do lektury
Zapraszamy do lektury magazynu społeczno-kulturalnego „Ziemia Lubliniecka”.
Śladami historii poprowadzi Państwa Bogusław Hrycyk, który w tym numerze opisał pałac w Sierakowie Śląskim. Edward Przebieracz podjął natomiast temat twórczości poety
i powstańca – Jana Nikodema Jaronia. W numerze znajdziecie Państwo również zarys historii garbarni w Mochale autorstwa Stanisława Zonia, tekst Krzysztofa Kanclerza
opisujący okoliczności przybycia do Lublińca Misjonarzy Oblatów MN oraz lublinieckie ślady rodziny Königsberger autorstwa
Andrzeja Musioła. Marzena Koza zajęła się

tym razem ciekawą historią nowej świątyni
w Kochcicach, której budowa zaplanowana
jest w bieżącym roku, a którą śmiało można
odnieść do wydarzeń sprzed 2000 lat, kiedy
to betlejemska stajnia stała się początkiem
nowego Kościoła. Arkadiusz Baron przybliży Państwu w tym numerze zwyczaje ludowe z Sierakowa, a Zbigniew Chromik zaprosi na wycieczkę rowerową szlakiem Liswarty.
Sebastan Ziółek kontynuuje w numerze temat tablic pamiątkowych Ziemi Lublinieckiej,
podejmując się tym razem opisowi tzw. tablic
katyńskich upamiętniających śmierć mieszkańców miasta bestialsko zamordowanych

•

•
•

Zacznij rozmowę od opisania
tego, co ty czujesz: „Niepokoję się, że ostatnio masz gorsze
wyniki w nauce”, „Martwi mnie,
że unikasz towarzystwa”, „Wydaje mi się, ze od jakiegoś czasu
jesteś smutny, chciałabym o tym
z tobą porozmawiać”. Daj odczuć, że szanujesz dziecko i próbujesz go zrozumieć. Po prostu
daj mu swój czas! W przypadku utrzymywania się naszego
niepokoju – skonsultuj się z lekarzem specjalistą (pamiętaj,
to żaden wstyd!) Czego na pewno nie mówić: weź się w garść;
nie dramatyzuj, przesadzasz;
to samo minie; nie przejmuj się
tak; życie już takie jest, nikt
nie ma lekko; zawiodłam się
na tobie; zmobilizuj się wreszcie itp. To nie tylko nic nie da,
ale spowoduje, że jeszcze bardziej dziecko zamknie się w sobie i utwierdzi się w przekonaniu, że nikt go nie rozumie.
Nasuwa się pytanie, czy można zapobiegać lub ograniczyć ryzyko wystąpienia zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży.
Odpowiedź jest jak najbardziej
twierdząca. Co zatem robić? Oto

ważne czynniki zapobiegające:

• dbanie o spokojną, bezpieczną atmosferę domową i dobre
relacje z dzieckiem
• okazywanie dziecku uwagi,
zainteresowania, nie tylko
wówczas, gdy sprawia kłopoty, ale przede wszystkim
na co dzień, bo tylko wspólna rozmowa, zabawa daje

przez sowieckich oprawców w Katyniu. Dzięki
Janowi Myrcikowi będziecie mogli Państwo
towarzyszyć doktorowi Ferdinandowi Kubie
w jego podróży sentymentalnej do – jak mówił – „krainy swojego dzieciństwa”. Dowiemy
się co przywiodło tego starszego Pana, syna
byłych właścicieli Sadowa, obecnie mieszkającego w Niemczech, do Ziemi Lublinieckiej.
W rubryce „Lubliniec wczoraj i dziś” tym razem znalazły się fotografie północnej części
lublinieckiego rynku i budynek Starostwa Powiatowego. Zapraszamy do lektury!
Czasopismo dostępne w Starostwie Powiatowym w Lublińcu (pokój 21) i w urzędach gmin na terenie powiatu.

(KA)

•

•

•

•

•

dziecku poczucie akceptacji,
bliskości
akceptowanie dziecka takim, jakim jest, nie staranie
się na siłę dopasowywania
go do naszych wyobrażeń
dostosowywanie wymagań
do jego możliwości
pomaganie dziecku wyrażać
jego emocje, uczucia bez obawy, że zostaną one wyśmiane, skrytykowane czy zignorowane
uczenie dziecka samodzielności, dzięki czemu nie będzie
bało się pokonywać trudności
i będzie miało odwagę podejmować wyzwania
wspomaganie w rozwoju ważnych umiejętności społecznych: asertywności, wyrażania emocji i własnych potrzeb, nawiązywania relacji
z rówieśnikami, radzenia sobie ze stresem
zachęcanie do akty wnego
spędzania czasu wolnego przy
ograniczeniu i naszej kontroli
korzystania z komputera, telefonu, TV
kształtowanie w dzieciach postawy wiary w siebie, pozytywnego myślenia, budowania poczucia własnej wartości
modelowanie właściw ych
postaw społecznych – pamiętajmy, że to my – rodzice, nauczyciele, najbliżsi powinniśmy być dla dzieci wzorem, autorytetem, to od nas
w pierwszej kolejności dziecko uczy się wzorów zachowań
w różnych sytuacjach.

Pomocne adresy:

• Stowarzyszenie Akty wnie
Przeciwko Depresji WWW.
depresja.org
• Serwis PsychoSpace.pl WWW.
PsychoSpace.pl
• Stowarzyszenie Pomocy i Bliskim Samobójców „TABU”
WWW.tabu.org.pl
• Telefon zaufania dla Dzieci
i Młodzieży 116 111
Anna Kopyciok
Psycholog PPP-P w Lublińcu
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Powiat będzie prowadził
nowe przedszkole specjalne
Zarząd Powiatu podjął decyzję o prowadzeniu przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lublińcu (SOSW).
Będą mogły do niego uczęszczać dzieci z terenu całego powiatu. To ważne ponieważ do tej
pory jedyne przedszkole integracyjne w Lublińcu przyjmowało w pierwszej kolejności dzieci
będące mieszkańcami Lublińca.
– Chcemy zapewnić dzieciom
indywidualną rehabilitację ruchową, codzienną terapię pedagogiczną oraz zajęcia grupowe. Chcielibyśmy stworzyć takie warunki pobytu,
które pozwolą dzieciom na radosne
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spędzanie czasu, połączone z działaniami specjalistów z zakresu rehabilitacji i wczesnego wspomagania. W SOSW pracuje wyspecjalizowana kadra pedagogiczna, która
gwarantuje wysoki poziom opieki –
mówił Tadeusz Konina, wicestarosta lubliniecki.
Placówka będzie przeznaczona dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących, z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz
ze sprzężeniami, w wieku od 2,5

lat do momentu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Powierzchnię użytkową na terenie
SOSW, właściwe warunki funkcjonowania, wyposażenie w sprzęt,
obsługę administracyjną, finansową oraz kadrę nauczycielską zapewni Powiat. Budynek, w którym od lat funkcjonuje szkoła dla
dzieci niepełnosprawnych, dostosowany jest do potrzeb osób poruszających się na wózkach, nie będzie więc konieczności przeprowadzania większych remontów.
Przedszkole będzie czynne przez
8 godzin od poniedziałku do piątku. Maluchy w tym czasie będą
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mogły liczyć na zajęcia ze specjalistami dostosowane do ich indywidualnych możliwości i potrzeb.
Za czas pobytu dzieci w przedszkolu, rodzice nie będą ponosili żadnych opłat.
Przedszkolaki będą miały zapewnione również posiłki, ponieważ na terenie SOSW funkcjonuje stołówka. Dużym udogodnieniem jest również rozległy
teren. Teren oczywiście ogrodzony, co ma istotne znaczenie
dla bezpieczeństwa dzieci. Każdą grupą będzie zajmował się nauczyciel i pracownik wspomagający.
(KA)

„Tak” dla transplantacji
Po raz pierwszy w naszym powiecie współorganizujemy kampanię prozdrowotną „Twoje TAK ma ZNACZENIE”.
Podczas akcji odbywać się będą bezpłatne badania i konsultacje lekarskie. Możliwe będą również: oddanie krwi
oraz rejestracja w bazie dawców szpiku. Zwieńczeniem
dnia będzie koncert charytatywny z udziałem gwiazd.
– Kiedy kilka miesięcy temu przyszedł do mnie młody lekarz naszego
szpitala powiatowego – Karol Kukowka z propozycją włączenia się
w organizację kampanii prozdrowotnej promującej ideę transplantacji i zdrowego stylu życia mogę
śmiało powiedzieć, że zaraził mnie
tym pomysłem. Szczytny cel, lekarz
z ogromną energią, z pasją do tego,
co robi. Myślę, że dla mieszkańców
powiatu to doskonała okazja, żeby
wzbogacić swoją wiedzę na temat
transplantacji, której oczywiście
sam mówię „tak”, ale także żeby dowiedzieć się więcej na temat zdrowego stylu życia, zrobić podstawowe

badania i zasięgnąć opinii lekarzy
co do polepszenia jego jakości – mówił starosta Joachim Smyła.

Klaudia Szmida

Sorry Boys

Studentka pedagogiki, muzyka jaką śpiewa to jazz soul oraz muzyka musicalowa.

Warszawski kwintet zadebiutował
w 2010 r. bardzo dobrze przyjętym albumem „Hard Working Classes”. W listopadzie
2013 r. ukazała się druga płyta zespołu –
„Vulcano”. Wokalistka Bela Komoszyńska:
To płyta o archetypach i pięknie gatunku
ludzkiego, który tańczy na wulkanie. O sile niszczenia i powstawania na nowo, słodkiej samotności w kosmosie, opuszczonych
miastach i zdradzonych kochankach. Zespół
wystąpił na najważniejszych polskich festiwalach: Open’er, Jarocin, Męskie Granie, Free
Form Festival. Wyjątkowym wydarzeniem

JJSKIBA
Uczestnicy programu The Voice of Poland,
koncertują z kameralnym repertuarem zawierającym piosenki artystów ze świata
muzyki alternatywnej & indie i taką muzyką się inspirują. Podczas Kampanii Prozdrowotnej „Twoje TAK ma ZNACZENIE” Julia i Jędrek zagrają m.in. utwory ze swojej
najnowszej płyty.

Zapraszamy więc na Pierwszą
Kampanię Prozdrowotną „Twoje
TAK ma ZNACZENIE”, która odbędzie się 14 maja 2016r. (sobota) na Placu Franciszka Grotowskiego w Lublińcu.
PLAN DNIA:
•

11:00 – 16:00 – akcja prozdrowotna z bezpłatnymi badaniami profilaktycznymi:
– pomiary ciśnienia tętniczego krwi
– pomiary glikemii z kropli
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krwi
– pomiary stężenia cholesterolu z kropli krwi
– badanie EKG
– badanie słuchu – SŁUCHBUS
– stanowisko psychologów
– stanowisko dietetyka z pomiarem składu ciała
– stanowisko dermatologiczne
– stanowisko okulistyczne
– diagnostyka osteoporozyOSTEOBUS
• Oprócz tego towarzyszyć będą nam:
– Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca, „Tak dla

w historii grupy był koncert podczas pokazu kolekcji Macieja Zienia w Soho Factory
w 2011 r., który był szeroko komentowany
w branży modowej. Jesienią 2015 r. grupa
zagrała na festiwalu Reeperbahn w Hamburgu, jednym z najważniejszych przeglądów najciekawszych europejskich zespołów.

Monika Kuszyńska
Piosenkarka i autorka tekstów, u progu
działalności artystycznej, w 2001 r. została – trzecią z kolei – wokalistką powstałej
w 1990 r. grupy Varius Manx. Jej debiutancki album, zatytułowany „Eta”, był siódmym

transplantacji” z akcją szerzenia idei TRANSPLANTACJI
– krwiobus – z możliwością
oddania krwi
– stoisko DKMS – z możliwością rejestracji w systemie
dawców szpiku
– Fundacja Dr Clown’a zapewniająca atrakcje dla najmłodszych.
W międzyczasie odbywać się
będą pokazy pierwszej pomocy,
zajęcia pobudzające aktywność
fizyczną, pokaz Street Workoutu
i zajęcia dla najmłodszych.
• 16:00 – 20:00 – część artystyczna z koncertem charytatywnym na rzecz turnusu
rehabilitacyjnego dla dzieci
i młodzieży po transplantacji serca.
Podczas koncertu wystąpią:

Duet Julia i Jędrzej – uczestnicy programu the Voice of Poland, zespół Sorry Boys, Monika
Kuszyńska oraz Klaudia Szmida.

(KA)

w dorobku zespołu, uhonorowanego w tym
czasie brylantową płytą. Do największych
przebojów, wylansowanych przez Monikę
Kuszyńską należą: „Moje Eldorado”, „Maj”,
„Bezimienna”. Świetnie rozwijającą się karierę artystyczną wokalistki przerwał w maju 2006 r. tragiczny wypadek samochodowy, w wyniku którego pozostaje częściowo
sparaliżowana i do dziś porusza się na wózku. Nie poddała się jednak zwątpieniu i bezsilnej bierności. Po kilku latach skupionych
jedynie na intensywnej rehabilitacji, wraca
do aktywnego życia, ale przede wszystkim
powraca do swojej pasji, jaką jest śpiewanie.
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EDUKACJA W POWIECIE

Opłaca się spełniać marzenia
Wywiad z Julią Kaczmarzyk

Julia Kaczmarzyk – trzecioklasistka z Gimnazjum w Ciasnej była gościem uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu. „Spotkanie z poezją”, podczas
którego prezentowane były jej wiersze, było okazją do rozmowy z uczniami ZSOT i promocji debiutanckiego tomiku „Poezja mej duszy” opublikowanego przez Wydawnictwo
św. Macieja Apostoła przy wsparciu finansowym Wójta Gminy Ciasna. Rozmowę przeprowadziły licealistki z klasy menadżerskiej prowadzące gazetkę szkolną w ZSOT.
Weronika: Bardzo cieszymy
się, że możemy gościć cię dzisiaj w naszej szkole. Chciałybyśmy zadać ci kilka pytań. Jesteś
w 3 klasie gimnazjum, prawda?
Możesz nam powiedzieć, jak twoi
rówieśnicy zareagowali na to,
że zaczęłaś pisać?
Julia: Jak wszyscy wiemy, mło-

dzież niezbyt lubi pisać. Młodzi
ludzie piszą, jak są zmuszani, zazwyczaj w szkole, przez nauczycieli. Jak zareagowali moi rówieśnicy? W ogóle nie zareagowali.
Jestem w 3 klasie gimnazjum.
Młodzież w tym wieku ma inne
rzeczy w głowie niż pisanie. Ale
mam bliską przyjaciółkę, która bardzo mnie wspiera w tym,
co robię.

Dorota: Skąd czerpiesz natchnienie do pisania?
J: Każdy poeta miewa natchnienie. Można tu podać przykład wspaniałego poety Jana Kochanowskiego. Gdyby nie śmierć
jego córki, nie powstałyby jego
świetne treny. Moim natchnieniem jest … to, co w danym
momencie czuję, sytuacja. To,
co dzieje się w moim życiu przelewam na kartki i często właśnie
tak powstają wiersze.

W: W takim razie jaka tematyka jest ci najbliższa?
J: Jak można zauważ yć,

wszystkie te utwory unoszą się
przy tematyce nostalgii, śmierci. Są to tematy poważne, dojrzałe, dotykają trudnych spraw
z życia człowieka.

D: Ile czasu zajmuje ci napisanie jednego wiersza?
J: Wszystko zależy od na-

tchnienia. Mam takie dni, że moja wena jest tak wielka, że siadam i w ciągu dosłownie 10 minut jest gotowy wiersz. Zależy
właśnie od dnia, od mojego nastroju.

W: Jak zaczęłaś pisać? Jak odkryłaś swoje zdolności?
J: Jest kilka osób, którym chcę

bardzo podziękować za to, że teraz tutaj siedzę, bo bez nich nie
byłoby to możliwe. Pierwszą taką osobą na pewno jest moja mama. Ona we mnie siała to ziarno
poezji i miłości do niej. Pierwsze
moje kroki to była podstawówka. Zaczęłam pisać. Na początku były to opowiadania, zwykłe,
takie jakie każdy musi napisać.
Później, jakoś w gimnazjum zaczęłam pisać wiersze. Wszystko
zaczęło się od pani Ewy Nowak,

która co roku organizuje u nas
konkurs „Ukryte talenty”. Dowiedziałam się o tym tak naprawdę w drugiej klasie, takim małym fartem.

D: Wydałaś swój pierwszy tomik poezji. W jaki sposób udało ci się pozyskać wydawców?
J: W drugiej klasie gimnazjum pani Ewa poinformowała mnie o konkursie organizowanym przez Wydawnictwo św.
Macieja Apostoła. Musiałam się
zmierzyć z trudną jak dla mnie
tematyką miłości do ojczyzny.
Było to dla mnie poważne zadanie, zwłaszcza, że tematyka
moich wierszy stanowczo odbiega od tego zagadnienia. Ale
jakoś mi się udało. Kiedy okazało się, że mój tekst zwyciężył,
pan Edward Przebieracz zaproponował mi współpracę i wydanie tomiku. Początkowo myślałam że to żart.

W: Czy wiążesz z pisaniem
swoją przyszłość?
J: Na pewno chciałabym, ale

jest bardzo mało takich poetów,
którzy współcześnie odnieśli
sukces. Moim autorytetem jest
Wisława Szymborska. Nie wiem,
czy mam jakiekolwiek szanse, ale

chciałabym pójść raczej ma kierunki biologiczno-chemiczne,
co nieco odbiega od moich zapędów do pisania. W przyszłości
chciałabym być psychologiem lub
psychiatrą, ale czy mi się to uda,
to się dopiero okaże.

D: Czy bycie poetą to opłacalne zajęcie?
J: Moim zdaniem, opłaca się

spełniać marzenia i robić to,
co się lubi. To jest klucz do sukcesu. Jak dla mnie więc opłaca
się, ale na pewno nie w materialnym znaczeniu.

W: Co czujesz, gdy piszesz?
J: To zależy też od weny

i od sytuacji, która miała właśnie miejsce w moim życiu. Bardzo lubię bawić się słowem.

D: To już ostatnie pytanie.
Masz swoich ulubionych twórców?
J: Mam. Moją ulubioną poetką

jest Maria Pawlikowska- Jasnorzewska. Uwielbiam jej erotyki.
Jej twórczość jest dla mnie prawdziwym natchnieniem.

W i D: Dziękujemy Ci bardzo
za wywiad i za przybycie do naszej szkoły.

Dorota Wańczyk
Weronika Sczygioł klasa 2LO

Jubileuszowa edycja „Sudoku w Lublińcu”
W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Lublińcu już po raz dziesiąty
spotkali się miłośnicy Sudoku.

– Konkurs Sudoku ma na celu
rozpowszechnianie zagadek liczbowych wśród młodzieży szkolnej, rozwijanie logicznego myślenia
i dostrzegania związków pomiędzy
poszczególnymi etapami rozumowania – wyjaśniały Jolanta Bomba i Beata Stężała, organizatorki konkursu. – Satysfakcja z samodzielnego rozwiązania zagadek
logicznych ma zachęcać młodzież
do poszukiwania rozwiązań innych problemów logicznych, matematycznych, z pewnością pozwoli

8

też uwierzyć tym młodym ludziom
we własne możliwości.
W konkursie brali udział
uczniowie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z terenu
powiatu lublinieckiego. Każdą
ze szkół reprezentowało dwóch
uczniów. Konkurs odbywał się
w trzech etapach.
W przewie rozgry wek odbył się występ uczennicy III Liceum Ogólnokształcącego im.
prof. Zbigniewa Religi Karoliny Kwit. Atrakcją konkursu była
również słodka niespodzianka.
Na scenę został wniesiony jubileuszowy tort z napisem „10 edycja Sudoku w Lublińcu”.

Laureatami X edycji „Sudoku
w Lublińcu” zostali:

Kategoria – szkoły gimnazjalne
•
•
•

miejsce I – Błażej Pyka –
Gimnazjum nr 1 w Lublińcu
miejsce II – Aleksandra Malcher – Gimnazjum nr 2 w Lublińcu
miejsce III – Magdalena Klisik – Gimnazjum im. Św. Jadwigi Śląskiej w Lubecku

nr 3-4/2016

Kategoria – szkoły
ponadgimnazjalne
•
•
•

miejsce I – Karolina Mańka
– ZSOiT w Lublińcu
miejsce II – Anna Szczygieł –
Zespół Szkół nr 1 w Lublińcu
miejsce III – Klaudia Wąsik
– ZSOiT w Lublińcu.
(KA)
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„Literacki SMS. Poezja
i proza na 160 znaków”!

W Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych odbył się już VI finał konkursu „Literacki SMS. Poezja i proza na 160 znaków”. Organizatorami konkursu były nauczycielki
ZSOT: Katarzyna Myrcik, Jolanta Wróbel, Beata Dudek, Maria Mikołajczyk-Szczęsna.
W konkursie udział wzięli
uczniowie z całej Polski. Na rozdanie nagród przybyli tylko niektórzy laureaci, ponieważ ogólnopolski charakter przedsięwzięcia sprawił, że wielu nie było
w stanie dojechać ze względu
na odległość. Honorowymi patronami tego wydarzenia byli:
Posłowie na Sejm RP: Andrzej
Gawron i Izabela Leszczyna, minister edukacji Anna Zalewska,
wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, starosta Joachim Smyła
i Śląski Kurator Oświaty.
Całej imprezie przewodniczyli uczniowie ZSOT. Dzień
ten był również w wielu szkołach ogólnopolskim Dniem Talentów, dlatego też nie zabrakło
wokalnych i teatralnych występów uczniów ZSOT, którzy zaprezentowali swoje zdolności
i uatrakcyjnili całe wydarzenie.
Wszyscy obecni na tym konkursie mogli podziwiać nagrodzone prace literackie wywieszone
na korytarzach szkoły oraz grafiki i fotografie wykonane przez

młodzież lublinieckiego liceum
i technikum.
Na konkurs wpłynęło niespełna 700 prac, spośród których wyłoniono teksty, które zostały uznane za szczególnie wartościowe, zaskoczyły trafnością
ujęcia treści i oryginalnością formy. – Jest to niesamowite, że aż tylu młodych ludzi ma bardzo wrażliwe wnętrze i pielęgnuje piękny
literacki język i dzieli się tym z innymi – podsumowała dyrektor
ZSOT, Joanna Walczak. – W dobie wszechobecnego narzekania
na młodzież, my obalamy schematy i pokazujemy zdolności, talenty,
ambicje młodego pokolenia.
Wszyscy patroni tejże imprezy podkreślali, że zwartość tekstu składającego się z zaledwie
160 znaków pozwala przedstawić tak wiele w tak małej formie i wyrazić wszystko, co autor czuje. Wszyscy obserwatorzy
byli pod wrażeniem głębi i wartości słów zawartych w pracach
uczestników.
Całe wydarzenie przebiegało

w świetnej atmosferze, która
przepełniona była duchem literackiego piękna. – Jestem tutaj już
szósty raz i cieszę się z tego, że mogę brać udział w tak świetnej imprezie, jaką jest ten konkurs – komentowała współpracę z ZSOT
poseł Izabela Leszczyna. Podkreślała także, że czuje się szczególnie związana z charakterem tego
konkursu. Dwa rozbieżne wydawałoby się kierunki: polonistyka
i finanse, które ukończyła, ujawniają, że można połączyć zainteresowania literackie z tendencją
do konkretu – jak w tytule konkursu LITERACKI SMS.
Sz ko ła zaprosiła t a k że
do współpracy posła Andrzeja
Gawrona. – To kolejne przedsięwzięcie z udziałem posła w ZSOT
– komentował Dawid Smol, dyrektor biura poselskiego. – Pan
poseł nie odmawia udziału w działaniach społeczności lokalnej, dlatego z przyjemnością ufundował
nagrodę specjalną dla uczestnika, który reprezentuje powiat lubliniecki.

Sukces piłkarek ręcznych
II miejsce w półfinale wojewódzkim!!!

W hali sportowej Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych
w Gliwicach odbył się Wojewódzki Półfinał Piłki Ręcznej
Dziewcząt. Reprezentacja „Kazika” pod okiem Henryki
Sukienik stanęła do rywalizacji z Mistrzyniami 3 rejonów:
ZST-I z Gliwic, ZSUR z Bytomia oraz ZSO nr 2 z Rudy Śląskiej.
Grupa, w której przyszło rywalizować naszej drużynie, ma opinię najsilniejszej w województwie
śląskim. Tym bardziej emocje towarzyszące zawodniczkom oraz
trenerom sięgały zenitu. Pierwszy
mecz dziewczyny zagrały z rywalkami z Bytomia. Początkowe minuty spotkania obfitowały w błędy
techniczne i utraty piłki, dopiero
po kilkunastu nerwowych minutach zawodniczki ZSOT przejęły
inicjatywę i kontrolując spotkanie wygrywały 15:2.
Kolejny mecz naszych szczypiornistek to spotkanie o wejście

do finału wojewódzkiego. Dziewczyny zagrały z reprezentacją
ZSTI (podopiecznymi Ośrodka
Szkolenia Piłki Ręcznej w Gliwicach). Zważywszy na profesjonalnie wyszkolony zespół rywalek mecz był wyjątkowo trudny
dla naszych zawodniczek. Szczypiornistki „Kazika” mecz o finał
wojewódzki przegrały 10:28, ale
w całym turnieju wywalczyły rewelacyjne II miejsce. Najwięcej
bramek dla ZSOT zdobyły kolejno: Magdalena Koza, Natalia
Grabińska , Martyna Gambuś,
Agata Mańczyk i Martyna Bok.
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Bardzo udany turniej rozegrała również niezawodna „Roksi”- Roksana Matusek – bramkarka, jednocześnie dobry duch
drużyny.
– Podczas całego turnieju,
dziewczyny pokazały sporo umiejętności piłkarskich, ambitną grę
oraz ogromne zaangażowanie
i … nie zawiodły!!! Jestem bardzo

Nagrody dla uczestników konkursu ufundował także Starosta
Lubliniecki. Uczestnicy otrzymali
statuetki oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Honorowy patronat
podnosi także wartość konkursu,
a dla uczniów gimnazjum wiąże
się to także ze zdobywaniem dodatkowych punktów liczących się
w rekrutacji do szkół średnich.
Fotorelacja z imprezy znajduje się na stronie: https://drive.google.com/folderview?id= 0B4eE
mblqxNhAQUJuTldZM0c3NDA&usp=sharing
Lista laureatów wraz z nagrodzonymi pracami jest opublikowana tutaj: http://literacki-sms.
blogspot.com/
Prezentacja nagrodzonych
prac wzbogacona fotografiami
Michała Malika, ucznia ZSOT jest
opublikowana tutaj: https://drive.google.com/file/d/0B4eEmblqxNhAbE1vZjVSX0N2cGM/view?pref=2&pli=1
(red.)
dumna z postawy tego zespołu
i cieszę się, że udało mi się zbudować silną i zgraną drużynę – tak
podsumowuje występ reprezentacji trenerka Henryka Sukienik.

Skład zespołu:

Kapitan zespołu: Roksana Matusek, Natalia Grabińska, Małgorzata Osadnik, Martyna Gambuś,
Paulina Małczak, Ewa Kania, Weronika Spojda, Agata Mańczyk,
Magdalena Koza, Martyna Bok i Julia Dubowska.
Julia Dubowska
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VIII Integracyjny Turniej Tenisa
Stołowego rozstrzygnięty
W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Konrada Mańki w Lublińcu odbył się
VIII Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego. Uroczystego otwarcia dokonał wicestarosta Tadeusz Konina, życząc wszystkim zawodnikom dobrej gry i jak najlepszych osiągnięć.
Organizatorami turnieju byli: Specjalny Ośrodek Szkolno
– Wychowawczy im. K. Mańki
w Lublińcu oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Słuchowo i Umysłowo „Uśmiech Dziecka”.
Organizując turniej chcieliśmy promować wśród młodzieży niepełnosprawnej grę w tenisa stołowego, który jest grą
sportową dla każdego i można

ją uprawiać od najmłodszych lat.
Do turnieju przystąpiło 9 placówek powiatu lublinieckiego, które wytypowały uczestników do tegorocznych rozgrywek – mówiła Ewa Berbesz, koordynator
imprezy.
Gościem honorowym był dr
Wiesław Pięta, w ykładowca
z Akademii Jana Długosza w Częstochowie, jednocześnie trener
i organizator wielu zawodów

sportowych w tenisie stołowym,
a zawodniczka Ekstraklasy Polski
w Tenisie Stołowym uatrakcyjniła turniej prezentując różne style gry. W drugiej części turnieju odbyły się rozgrywki w dwóch
kategoriach: gimnazjum i szkół
ponadgimnazjalnych po czym
nastąpiło wyłonienie zwycięzców turnieju.
Dyrektor SOSW im. K. Mańki
w Lublińcu Marek Warwas wręczył zwycięzcom medale, puchary i nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostę Lublinieckiego.

W kategorii szkoły gimnazjalne
– miejsca indywidualne zdobyli:
•
•
•
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I miejsce – Piotr Majewski
II miejsce- Damian Mordak
III miejsce – Maksymilian
Pietrzak
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Miejsca drużynowe zdobyli:
•
•
•

I miejsce – Młodzieżow y
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Herbach
II miejsce – Gimnazjum nr 2
w Krupskim Młynie
III miejsce – Gimnazjum im
Edyty Stein w Lublińcu

W kategorii Szkoły Ponadgimnazjalne – miejsca indywidualnie uzyskali:
•
•
•

I miejsce – Bartosz Umlauf
II miejsce – Aleksandra Praska
III miejsce – Rafał Broncel

Drużynowo:
•

I miejsce – Zasadnicza Szkoła
Zawodowa w Lublińcu
• II miejsce –I LO im. A. Mickiewicza w Lublińcu
• III miejsce – Młodzieżowy
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Herbach
(EB)
Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych Słuchowo
i Umysłowo „Uśmiech Dziecka”
dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania
tak wspaniałej i widowiskowej
imprezy sportowej.
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Konkurs wiedzy gastronomicznej
dla niesłyszących rozstrzygnięty
II Ogólnopolski Konkurs Polsko-Angielskiej Wiedzy
Gastronomicznej dla Niesłyszących i Słabosłyszących odbył się
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
im. Konrada Mańki w Lublińcu.

W konkursie wzięło udział
dwunastu uczniów z ośrodków szkolno-wychowawczych
z: Krakowa, Kutna, Otwocka,
Sławna, Warszawy i Lublińca,

kształcących się zawodzie kucharz lub technik żywienia i usług
gastronomicznych. Konkurs popularyzował wśród młodzieży
niesłyszącej i słabosłyszącej

tematykę gastronomiczną w języku polskim i angielskim, przebiegał w dwóch etapach. W etapie
pisemnym uczestnicy wykonywali różnego rodzaju zadania i polecenia zawarte w konkursowym
teście, m.in. tłumaczyli nazwy
potraw z języka polskiego na język angielski i odwrotnie, zapisywali w języku polskim i w języku

angielskim nazwy środków spożywczych i półproduktów ujętych w „piramidzie zdrowego
żywienia”. Etap praktyczny polegał na wykonaniu potrawy, było to jajko faszerowane, według
przepisu podanego w języku angielskim.
Pierwsze miejsce w rywalizacji indywidualnej zdobyła Justyna Dyla – uczennica klasy czwartej Technikum Nr 4 w Lublińcu,
kształcąca się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Drugie miejsce wywalczyła Monika Cendrowska
z Otwocka, a trzecie Jolanta Korzec z Instytutu Głuchoniemych
w Warszawie.
W klasyfikacji zespołowej zwyciężyły uczennice z lublinieckiego
Ośrodka w składzie Justyna Dyla
i Luiza Mucha, które zostały przygotowane przez Izabelę Szczęsny
i Joannę Kulik. Drugie miejsce
zajęli uczniowie Instytutu Głuchoniemych w Warszawie – Jolanta Korzec i Oskar Wiśniewski.
Na trzecim natomiast uplasowała się drużyna z Otwocka – Monika Cendrowska i Iga Sikorska.



(red.)

Ochotnicze Hufce Pracy
Ochotnicze Hufce Pracy
są państwową jednostką organizacyjną zajmującą się młodzieżą wymagającą opieki, zapewnienia kontynuacji nauki oraz zdobycia zawodu. Zadania z zakresu
poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla młodzieży
realizują centra edukacji i pracy młodzieży. Jednym z takich
centrów jest Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie, w ramach którego działają jednostki świadczące usługi
z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego dla młodzieży
kilku powiatów regionu częstochowskiego
Młodzież gimnazjalna, ponadgimnazjalna i poszukująca pracy
mieszkająca na terenie powiatu
lublinieckiego zainteresowana
świadomym i efektywnym planowaniem swojej ścieżki edukacyjno-zawodowej może skorzystać z pomocy kilku jednostek CEiPM, do których należą:

1. Młodzieżowe Centrum Kariery w Lublińcu– jest to jednostka stacjonarna oferująca:
• fachową pomoc i dostęp
do informacji o zawodach,
kierunkach kształcenia
i rynku pracy
• warsztaty i porady indywidualne z zakresu określania zainteresowań i predyspozycji zawodowych
• wsparcie i pomoc w sprecyzowaniu planów zawodowych
• zapoznanie z zagadnieniami prawa pracy, przedsiębiorczości i samozatrudnienia
• pomoc w kreowaniu akt y w nej postaw y przez
przezwyciężanie bierności, uczeniu się radzenia
sobie w sytuacjach trudnych i stresowych
• pomoc w skutecznym poruszaniu się po rynku pracy
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• nieodpłatne i dobrowolne pośrednictwo pracy dla
młodzieży
• organizowanie krótkoterminowego zatrudnienia
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów i osób poszukujących
pracy
• gromadzenie ofert pracy
stałej i krótkoterminowej
• ewidencjonowanie osób
poszukujących pracy
• kierowanie na kursy zawodowe lub przekwalifikowania zawodowego
2. Mobilne Centrum Informacji
Zawodowej w Częstochowie
–jednostka mobilna, której
zasada funkcjonowania opiera się na docieraniu do młodzieży potrzebującej wsparcia w obszarze zawodowym.
MCIZ dojeżdża do szkół i innych instytucji związanych
z rynkiem pracy. Oferuje:
• p orad y i n d y w idu a l ne

i zajęcia grupowe
• treningi i warsztaty umiejętności osobistych
• aktualną informację zawodową w postaci opisów
zawodów, filmów o zawodach, multimedialnych
programów komputerowych
• metody planowania kariery zawodowej: testy preferencji zawodowych, indywidualny plan działania
• dostęp do informacji o: zawodach (charakterystyk
zawodów, wymagań psychologicznych), możliwościach kształcenia (szkoły, uczelnie wyższe, kursy zawodowe), rynku pracy
(szanse na zatrudnienie,
zawody przyszłości)

Dokładne dane adresowe placówek OHP dostępne są na stronie internetowej www.ohp.pl
Zapraszamy do bezpłatnego
skorzystania z naszych usług.
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Tegoroczni wicemistrzowie Śląska finalistami
Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich
Drużyna debat oksfordzkich z Zespołu Szkół nr 1
im. Adama Mickiewicza w składzie: Kamil Berych,
Szymon Spałek, Marcel Wandzel i Daniel Wydmuch
po raz kolejny odniosła ogromny sukces – tym razem
na IV Mistrzostwach Polski Debat Oksfordzkich organizowanych przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Debatując nad czterema tezami brawurowo pokonała Zespół
Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie, III LO w Zabrzu oraz V i III LO w Poznaniu. Tym samym zajęła pierwsze

miejsce w grupie i awansowała
do elitarnego grona finalistów
z kompletem punktów, co udało się tylko dwóm spośród 25
drużyn: z Lublińca i Kościana
(zeszłorocznym wicemistrzom

Polski). Podopieczni Cecylii
Ochman zdaniem jury i ekspertów oceniających zmagania zaprezentowali nie tylko doskonałe przygotowanie merytoryczne,

ale także kulturę słowa i perfekcyjne opanowanie techniki debat. Gratulujemy naszym mistrzom słowa!

Wieczorami młodzież realizowała program rekreacyjny, były spotkania w domach fińskich
przyjaciół, spacery na mroźnym
powietrzu czy wizyta w pięknym,
drewnianym ośrodku Palma Pirtti. Widoki były niesamowite, ale
nie one były główną atrakcją. Duża część polskiej grupy udowodniła swą ogromną odwagę (potwierdzoną certyfikatem!) i spróbowała fińskiej specjalności – winter
swimmingu, czyli kąpieli w przeręblu, która na szczęście kończyła się w rozgrzanej saunie. Gdy
wszystkim wydawało się, że pobyt w Finlandii nie może być bardziej ekscytujący, jednego z wieczorów okazało się, że na niebie widoczna jest zorza polarna!
Można mówić o sporym szczęściu, w Kokkoli nie pojawia się
ona zbyt często. Zaś dla uczestników projektu kilkanaście minut jej podziwiania to jedyny moment, kiedy panowała absolutna

cisza, każdy po prostu podziwiał
zaskakujące piękno tego zjawiska.
Uczennice Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych, pełne ekscytujących wrażeń, nie mogły powstrzymać się, by nie zostawić czegoś po sobie w dalekiej
Finlandii. Okazja nadarzyła się
po przypadkowym zetknięciu się
z księgą gości, w której spontanicznie złożony został okolicznościowy wpis.
Wyjazd do Finlandii okazał się
niezwykle pouczający. Nie tylko
ze względu na ciekawe, związane z zawodową przyszłością młodzieży, cele projektu, ale także
ze względu na możność doskonalenia żywego języka angielskiego, zdobywanie doświadczeń
w kontaktach ponadnarodowych
i przełamywanie barier międzykulturowych.

(red.)

Zdobywcy Północy
W ostatnią niedzielę przed Świętami grupa 6 dziewcząt
z Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu wraz z dwoma opiekunkami: Jolantą Wróbel i Anną
Giemzą-Jurgą wybrała się do Finlandii w ramach programu Erasmus+ pt. European Job Market for Youth.
Po całodniowej podróży na lotnisku w Kokkoli wszyscy zostali
serdecznie powitani przez rodziny goszczące, u których młodzież
spędziła cały następny tydzień.
Nazajutrz odbyła się pierwsza wizyta w szkole partnerskiej Donnerska Skolan w Kokkola, dzięki
której polskie uczennice dowiedziały się, jak funkcjonuje fiński
system nauczania, a dzięki kreatywnym zajęciom przełamały
pierwsze lody i poznały się bliżej z uczniami z innych krajów:
Chorwacji, Turcji, Węgier, Niemiec i oczywiście Finlandii. Znalazł się także czas na zwiedzanie
uroczego miasta leżącego nad Zatoką Botnicką, zaś godziny wieczorne upłynęły na prezentowaniu umiejętności artystycznych
grup z poszczególnych krajów,
co przyniosło wszystkim zebranym wiele radości i zabawy.
Od następnego dnia głównym
celem wyjazdu stała się realizacja
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założeń projektowych. Międzynarodowa grupa spotykała się
w szkolnym audytorium na rozmaitych zajęciach. Jednymi z ciekawszych okazały się warsztaty
z negocjacji. Uczniowie podzieleni na grupy rozbiegli się po całej szkole, żeby wykonać polecenia prowadzącego. Nagrodą była
bezcenna paczka Dumli (te małe kawałeczki szczęścia pochodzą z Finlandii!). Zgodnie z założeniami projektu uczniowie
zwiedzali także fińskie przedsiębiorstwa mające swoją siedzibę w Kokkola. Szczególnie zapadła wszystkim w pamięć wizyta
w firmie produkującej niemoralnie drogie, ale piękne jachty –
Baltic Yachts. Uczennice mogą
się pochwalić, że były na pokładzie jednego z nich (dopiero budowanego, ale to także się liczy!).
Dowiedziały się, ile czasu i pracy trzeba poświęcić, żeby klient
mógł cieszyć się takim luksusem.

nr 3-4/2016

Małgorzata Kupiec z 2 LO
Karolina Grudzińska
i Karolina Gerlic z 4HT

EDUKACJA W POWIECIE

Językowi giganci

Pierwsza edycja Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego
dla Uczniów Szkół Podstawowych pod patronatem Starosty
Lublinieckiego odbyła się w Gimnazjum nr 1 w Lublińcu.
W zmaganiach rywalizowało łącznie 21 uczniów z siedmiu
szkół z powiatu lublinieckiego,
tj. ze Szkoły Podstawowej nr 3
oraz Szkoły Podstawowej im. Św.
Edyty Stein Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców z Lublińca, a także ze szkół podstawowych z Boronowa, Koszęcina,
Kochanowic, Lisowa i Lubecka.
Konkurs składał się z dwóch
części. W pierwszej uczniow ie roz w iąz y wali zadania

leksykalno-gramatyczne. Druga część była formą sprawdzenia umiejętności słuchania tekstu w języku angielskim, ponieważ uczestnicy uzupełniali
brakujące wyrazy na podstawie
dwóch nagrań piosenek. To zadanie okazało się dla uczniów
trudniejsze niż rozwiązanie testu. Wszyscy uczniowie biorący
udział w konkursie wykazali się
dużą znajomością struktur gramatycznych i leksykalnych oraz

umiejętnością rozumienia teksów piosenek ze słuchu.
Podczas gdy uczniowie zmagali się z zadaniami konkursowymi, ich opiekunowie mieli
okazję wziąć udział w szkoleniu
z zakresu projektu europejskiego Erasmus Plus, prowadzonym
przez szkolne koordynatorki
projektu niemieckojęzycznego, Justynę Cieślak i Katarzynę
Górecką . Spotkanie to dało nauczycielom niewątpliwą szansę wymiany doświadczeń oraz
zdobycia informacji, dotyczących podejmowania współpracy oraz realizowania projektów
europejskich.
Po zmaganiach konkursowych uczniowie uczestniczyli w zajęciach integracyjnych

przygotowanych przez uczennice gimnazjum, podczas których mieli możliwość poznania
rówieśników z innych szkół oraz
zwiedzenia budynku szkoły.
Najwięcej punktów w konkursie zdobył Kacper Dłubała z Zespołu Szkół im. E. Stein w Lublińcu i tym samym został zwycięzcą konkursu. Drugie miejsce
zdobyła Emilia Zalas z Zespołu
Szkół w Lubecku, a na trzecim
miejscu uplasował się Bartosz
Barwicki ze Szkoły Podstawowej w Boronowie. Czwarte miejsce wywalczył Mateusz Kasyk ,
a piąte – Jakub Bienek , uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3
w Lublińcu.
Zwycięzcom i wyróżnionym
serdecznie gratulujemy!!!

Dobry zawód dziś – lepsza przyszłość jutro
Każdy uczeń szkoły gimnazjalnej zastanawia się, jaką
szkołę wybrać, a co za tym idzie, jaki zawód? Najlepiej
taki, który zapewni mu w przyszłości dobre życie i godziwe zarobki. To nie tylko bardzo ważna decyzja w życiu młodego człowieka, ale także i bardzo trudna.
Pytanie brzmi? Jaki zawód
wybrać, by mieć dobrą pracę
i to pracę dobrze płatną?
Jednym z takich zawodów jest
technik elektryk (elektryk). Elektryk to zawód dobrze znany, osoba pracująca w tym fachu zajmuje się montażem i naprawą instalacji elektrycznych. Ktoś zaraz
pomyśli i gdzie tu niby można
zarobić? Zawód jak każdy inny.
Otóż na rynku pracy jest bardzo
wiele ofert właśnie dla elektryków, wszystko przez to, ze żadna branża nie może obyć się bez
ich usług.
Elektryk może znaleźć zatrudnienie:
• w elektrowniach, zakładach
energetycznych, kopalniach,
hutach, na kolei
• w firmach naprawiających
sprzęt elektryczny
• w biurach projektowych jako projektant okablowania strukturalnego (sieci

komputerowych i sieci elektrycznych), projektant systemów zasilania awaryjnego
• w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu
elektrycznego
• w firmach projektujących
i montujących instalacje alarmowe
• prowadząc własną działalność
gospodarczo-usługową (np.
naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne).
Zawód ten wiąże się z dużą
odpowiedzialnością, ponieważ
czynności wykonywane przez
elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym
z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych.
Elektrykiem w Polsce można
zostać na kilka sposobów, między innymi kończąc:
• szkołę zawodową
• technikum

nr 3-4/2016

• studia wyższe
• kwalifikacyjny kurs zawodowy
W powiecie lublinieckim jedyną
szkołą, która umożliwia kształcenia w zawodzie elektryk w 3 letniej
szkole zawodowej oraz w zawodzie technik elektryk w 4 letnim
technikum jest Zespół Szkół Zawodowych. Tradycja kształcenia
w/w zawodach sięga lat 70 ubiegłego wieku, kiedy nasza szkoła
była zapleczem kadrowym Firmy
Energosewis (obecnie EthosEnergy Poland S.A.). Obecnie szkoła
współpracuje z wieloma firmami
z terenu powiatu lublinieckiego
specjalizującymi się w świadczącymi usługi z zakresu elektroenergetyki m.in. EthosEnergy,
Elhand itp.. Współpraca szkoły
z pracodawcami daje gwarancję
na praktyki uczniów u potencjalnych przyszłych pracodawców.
Celem praktyki jest między innymi zapoznanie z: zasadami BHP;
zagrożeniami dla zdrowia i życia
na stanowiskach pracy; otoczeniem rynkowym firmy; organizacją stanowiska pracy oraz czynnościami związanymi z realizacją zadań; planowanie i realizacja
prac na podstawie dokumentacji
technicznej; wykonywanie prac

z zakresu montażu mechanicznego elementów elektrycznych
i elektronicznych; sporządzanie
dokumentacji z wykonywanych
prac i pomiarów. Każdy uczeń podczas praktyki w zakładzie pracy
zweryfikuje wiedzę teoretyczną
z łącząc ją z konkretnymi umiejętnościami praktycznymi.
W ramach programu Erasmus+
część praktyk może odbywać się
zagranicą, gdzie młodzież pozna
nowoczesne technologie i podstawowe słownictwo związane
z przyszłym zawodem elektryka (m.in. posługiwanie się podstawowymi pojęciami z zakresu
montażu maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych).
Elektryk jest to, zatem zawód
będący niemal w zasięgu każdego, więc warto rozważyć jego wybór, bo wbrew powszechnej opinii w tego rodzaju zawodach często lepiej się zarabia niż siedząc
za biurkiem. No i co najważniejsze
zdecydowanie łatwiej znaleźć zatrudnienie w tej branży, bo zapotrzebowanie na usługi tego rodzaju fachowców jest ogromne i nic
dziwnego skoro elektryczność dosłownie nas otacza.

Jolanta Skubala
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Znamy już zwycięzców Konkursu Fotograficznego

„Ziemia Lubliniecka – impresje”
Konkurs fotograficzny dla fotografów amatorów dobiegł końca. Ku naszej wielkiej radości wśród uczestników znalazły się
zarówno osoby, które są z nami od dawna, jak i debiutanci.
Pamiętajmy jednak, że nie zwycięstwo jest najważniejsze,
a samo uczestnictwo i fakt podzielenia się z innymi swoją twórczością, wyjścia z domu z aparatem i uwiecznienia
tego, co wokół nas.
Jury w składzie: Wojciech
Poznański (fotograf ), Renata
Pyrek (przewodnicząca Komi-

sji Kultury w Radzie Powiatu
w Lublińcu), Daniel Dmitriew
(fotograf ) i Mirosław Szraucner (fotograf), jak zawsze miało
niełatwy orzech do zgryzienia.
Ostatecznie, po długich naradach postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia następującym osobom: w kategorii „Dzieci do lat 16” nagrodę otrzymał
Marcin Kupka za zdjęcie „Paproć w lesie Glinica”, wyróżnienie przyznano Ewie Szczygieł za zdjęcie „Krzyż Milenijny”. Wśród dorosłych najwyżej
oceniono zdjęcie Sebastiana Hadrysia „A chmury płyną”, wyróżnienie otrzymała Dominika
Sleziona za zdjęcie „W drodze
z Lubecka do Łagiewnik Wielkich”.
Wsz y st k i m z w yc ięzcom
i uczestnikom gratulujemy! Już
dziś zapraszamy na wernisaż
prac do siedziby Starostwa Powiatowego w Lublińcu. Najlepsze zdjęcia zamieściliśmy również na stronie www.lubliniec.
starostwo.gov.pl.
Konkurs organizujemy już
od 10 lat i każdego roku uczestnicy potrafią nas czymś zaskoczyć. To znaczy, że fotografowanie jest cały czas – jak pewnie
powiedzieliby młodsi uczestnicy – cool. – Fotografia żyje
wciąż i ma się całkiem dobrze.
Okazji, które nam o tym przypominają jest wiele. Tegoroczny konkurs fotograficzny jest doskonałym tego przykładem. Aktualna edycja poświęcona była
impresjom Ziemi Lublinieckiej.
Pierwsze miejsce w kategorii powyżej 16 – go roku życia przypadło Sebastianowi Hadrysiowi
za fotografię przedstawiającą kościół św. Anny na tle „płynącego”
nieba. Głównym atutem fotografii jest dobór techniki czarno-białej, której użycie nadało mistyczny wygląd miejscu, które każdy
z mieszkańców mija przynajmniej
kilka razy tygodniowo. Dzięki takim fotografiom zatrzymujemy się
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i raz jeszcze odkrywamy na nowo
dobrze znane nam miejsce – mówił Daniel Dmitriew, fotograf,
członek jury.
– Z samej definicji fotografowanie to rysowanie światłem, a więc
swego rodzaju artyzm. Cieszy mnie
więc, że tyle osób, mieszkańców
naszego powiatu może poszczycić
się właśnie takim – artystycznym
spojrzeniem na otaczającą nas
rzeczywistość. Większość miejsc
uwiecznionych na fotografiach mijamy codziennie w drodze do pracy, do szkoły i nie dostrzegamy
ich wyjątkowości. Może dzięki takim konkursom, takim artystom,
w nich startujących dostrzeżemy
w jak pięknych okolicach mamy
okazję mieszkać, żyć na co dzień.
Szczególne słowa uznania kieruję do najmłodszych uczestników
konkursu przede wszystkim za to,
że w dobie gier komputerowych,
tabletów i innych nowinek technicznych, które zamykają nasze
dzieci w czterech ścianach, chciało im się wyjść z domu z aparatem
i zobaczyć świat „na żywo”. Oby
ta piękna pasja pozostała w nich
długo i oby zawsze chciało im się
chcieć – dodał Wojciech Poznański, przewodniczący jury.
Konkurs organizujemy co roku z myślą o osobach, które amatorsko zajmują się fotografią. Chcemy przede wszystkim pokazać, za pośrednictwem
uczestników konkursu, jak pięknym i magicznym miejscem jest
powiat lubliniecki. Chcemy też
pokazać, że nie zawsze posiadanie profesjonalnego sprzętu jest przepustką do zrobienia dobrego zdjęcia, czasami
wystarczy pomysł, znalezienie
się w odpowiedniej chwili w danym miejscu. Dla osób startujących w konkursie jest on też
niewątpliwie doskonałą okazją do sprawdzenia się, stwarza
motywację do doskonalenia, daje nadzieję, że efekty pracy zostaną zauważone i nagrodzone
przez zawodowych fotografów.
Niejeden profesjonalista zaczynał od startu w konkursach fotograficznych dla amatorów,

Obrady jury

Marcin Kupka

Leon Tobor

Martyna Prandzioch

Dominika Sleziona

a zmobilizowany nagrodą zamieniał hobby na zawód. Trzeba tylko wiedzieć, jak robić dobre zdjęcia.
- Dobre zdjęcie? Myślę, że jest
wynikiem pewnej oryginalnej strategii patrzenia na świat. Zdjęcie
musi wywierać wrażenie, wiele z
tych, które miałam przyjemność
oceniać takie wrażenie na mnie
wywarło – mówiła Renata Pyrek,
radna Rady Powiatu, przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu
i Turystyki, członek jury.
Dobre zdjęcie, więc to nie tylko sprawa techniki, którą można
szlifować w oparciu o literaturę,

ale również wyczucia i tego nieuchwytnego „czegoś”, co trudno
zdefiniować, a bez czego zdjęcie będzie tylko beznamiętnym
odzwierciedleniem rzeczywistości. Jak więc fotografować,
żeby zdobyć uznanie profesjonalistów? Don McCulin powiedział kiedyś, że fotografia nie
jest związana z patrzeniem, lecz
z czuciem. Jeżeli nie czujesz nic
w tym, na co patrzysz, nigdy nie
uda ci się sprawić, aby ludzie patrząc na twoje zdjęcia cokolwiek
odczuwali. I to chyba jest właściwa odpowiedź na to pytanie.
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Aneta Konieczny
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15 lat „Halki”

Kiedy 18 stycznia 2001 r. nasi poprzednicy zdecydowali o powołaniu, wzorem starszych koleżanek i kolegów,
zespołu dziecięco-młodzieżowego „Halka” było ich zaledwie kilkoro. W szybkim jednak czasie to grono
młodzieży chętnej do śpiewu i tańca rosło i liczyło nawet kilkudziesięciu młodych artystów.
Tak było w początkow ym
okresie, kiedy kierownikiem zespołu była Renata Dudek, a siedzibą „Halki” Miejski Dom Kultury w Lublińcu, którego dyrektorem była Małgorzata Janas.
Ten okres trwał jednak niedługo, po nim funkcję kierownika –
instruktora układów tanecznych
objął Witold Polak , ówczesny
prezes Stowarzyszenia. Obecnie funkcję tę piastuje wieloletni tancerz -Jan Mańka. W tym
czasie cały Zespół „Małej Halki”(tak ją wtedy nazywano) wrócił do dzisiejszej siedziby przy ul.
Pawła Stalmacha 12 w Lublińcu
i działa w tym miejscu do dnia
dzisiejszego. Jednym z instruktorów i akompaniatorów Zespołu
był Michał Kościelny. Jego miejsce aktualnie zastąpiła Stefania Biela, która od wielu już lat
z poświęceniem prowadzi zajęcia z muzyki wraz z instruktorem
układów tanecznych Witoldem
Polakiem osiągając imponujące
wyniki i występując z powodzeniem na wielu imprezach okolicznościowych, m.in. w przedszkolach, szkołach, domach pomocy społecznej, na dożynkach
gminnych i wojewódzkich. Obecnie Zespół pracuje nad tańcami narodowymi, m.in. polonezem i mazurem. Należy przy tej
okazji wspomnieć o osiągnięciach, jakimi może się pochwalić, zajmując imponujące miejsca w rywalizacji na przeglądach
i festiwalach folklorystycznych
w kraju i za granicą. Zespół brał
udział w konkursie „Śląskie śpiewanie”, którego organizatorem był Zespół Pieśni i Tańca
„Śląsk” z siedzibą w Koszęcinie,
na którym zdobył trzecie miejsce w swej kategorii. Raz lub dwa
razy do roku wyjeżdża na występy gościnne w ramach wymiany między zespołami m.in.
do Czech, Słowacji i Ukrainy.
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W 2010 r. współorganizował Międzynarodowy Festiwalu „Z bliska i z daleka”, w którym wystąpiły zespoły z Rumunii, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy,
Słowacji, Macedonii, Mołdawii,
Czech i Polski. Natomiast w roku 2015 członkowie Zespołu brali
udział w kilkudniowym, prestiżowym Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym pod
nazwą „Folklor bez Granic”, który odbywał się w Czechach w doborowym międzynarodowym
towarzystwie m.in. Indonezji,
Meksyku, Gruzji, Węgry i Czech.
„Halka” była jedynym przedstawicielem Polski reprezentując
Lubliniec, powiat i kraj.
W chwili obecnej zaangażowanie wszystkich członków i ich
rodziców pozwoliło na przygotowanie naszego jubileuszowego koncertu. Na bieżąco prowadzimy nabór do sekcji tanecznej, chóralnej oraz kapeli.
Zapraszamy wszystkich chętnych pragnących spełniać się
tańcząc i śpiewając. Zapraszamy
do współpracy także tych, którzy z różnych przyczyn nie mogą czynnie uczestniczyć w tańcu i śpiewie, jest dla nich miejsce wśród członków honorowych
wspierających nasze poczynania. Każdy gest pomocy w realizacji naszych planów jest bardzo mile widziany i doceniany.

Mamy przekonanie, że podczas tych urodzin na wspólnym
koncercie spotka się pokolenie
tych, którzy tą pasją żyją dziś
i z przyjemnością umilą nam
to wspólne majowe popołudnie

7 maja br. w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu o godz. 15.00.
Serdecznie zapraszamy!!!

Jan Mańka
Prezes Stowarzyszenia Zespołu
Pieśni i Tańca „HALKA”
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