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Cieszyński
Kwiat
Przyjaźni
dla Zespołu
"Śląsk"
25 lutego w Teatrze im.
Adama Mickiewicza w Cieszynie Zespół Pieśni i Tańca
„Śląsk” został uhonorowany
wyróżnieniem „Cieszyński
Kwiat Przyjaźni” - nagrodą za
wieloletnią współpracę i wspieranie działalności cieszyńskiego szpitala.
dokończenie na str. 6

Goście z Comeniusa z wizytą
w SOSW dla Niesłyszących
i Słabosłyszących w Lublińcu
W dniach od 8 do 12 lutego br. w SOSW w Lublińcu
odbyło się kolejne, czwarte spotkanie szkół uczestniczących
w projekcie „Europa w naszych rękach”, realizowanego
w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.
dokończenie na str. 3

Uczniowie ZSO-T wraz z uczestnikami projektu z innych krajów oraz opiekunami

Po raz kolejny uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół
Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu edukowali się
poza granicami kraju. W pierwszej połowie lutego złożyli
wizytę w średniej szkole zawodowej położonej w hiszpańskiej Cordobie – pięknym, zabytkowym mieście Andaluzji,
pretendującym do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 r.
dokończenie na str. 3

Uczniowie Technikum Informatycznego i klasy
menadżerskiej II LO w Zespole Szkół OgólnokształcącoTechnicznych w Lublińcu założyli portal internetowy
dla zdolnej młodzieży.
dokończenie na str. 6
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Powiat lubliniecki nie pozostał bez opieki
Rozmowa z mjr. Robertem Bąkowiczem, Szefem Wydziału
Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie.
D.M. Z dniem 1 stycznia tego roku Wojskowa Komenda Uzupełnień
w Lublińcu została zlikwidowana. Czym spowodowana jest ta zmiana
i jakie ma ona konsekwencje dla mieszkańców powiatu
lublinieckiego?
mjr R.B. Likwidacja lublinieckiej WKU związana jest z ogólnokrajową
restrukturyzacją. Z dotychczasowych 123 placówek swoją działalność
kontynuuje 86. Nie znaczy to jednak, że powiaty, w których zlikwidowano
komendy, pozostaną bez opieki wojskowej. Zadania WKU z Lublińca
przejęła Wojskowa Komenda Uzupełnień w Częstochowie, dotyczy to
mieszkańców powiatów: lublinieckiego i kłobuckiego.
D.M. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Częstochowie znacznie
powiększyła zatem zasięg terytorialny swojej działalności. Czy
zamierza się w związku z tym jakoś promować na nowym terenie?
mjr R.B. Nasza WKU już od dawna prowadzi cykl prelekcji na tematy
wojskowe. Do tej pory czyniła to na terenie dotychczasowym, a od tego roku
wkroczyła również do szkół powiatu lublinieckiego i kłobuckiego. Właśnie
wracam z Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu, gdzie
wygłosiłem prelekcję na temat szkolnictwa wojskowego dla uczniów klas
maturalnych. Spotkałem się również z panią Jadwigą Kandorą, dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Lublińcu, w celu zawarcia porozumienia
o wzajemnej współpracy. WKU jest również stałym bywalcem na targach
pracy. Staramy się być blisko ludzi, informować ich o zmianach
w strukturach wojskowych, a także zachęcać do wstępowania do wojska.
D.M. Nie przeprowadza się już powszechnych poborów do wojska.
Jakimi drogami można zatem dostać się do armii?
mjr R.B. Drogi są w zasadzie dwie. Jedna wiedzie poprzez szkolnictwo
wojskowe. Do 31 marca można składać wnioski do uczelni wojskowych.
Podstawowym warunkiem jest posiadanie wykształcenia średniego.
Można także wstępować do Narodowych Sił Rezerwowych. Ten rodzaj służby
powstał do wykonywania działań kryzysowych, m.in. w celu zwalczania klęsk
żywiołowych. Szeregi NSR mogą zasilić wszyscy chętni w wieku od 18 do
50 lat, niekarani, z wykształceniem min. gimnazjalnym, posiadający

Prezydent Komorowski z wizytą

w 1. Pułku Specjalnym Komandosów
Prezydent przybył w towarzystwie Ministra Obrony Narodowej
Bogdana Klicha, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisława
Kozieja, Szefa Sztabu Generalnego WP gen. Mieczysława Cieniucha,
Dyrektora Departamentu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego gen.
broni Lecha Konopki, Dowódcy Wojsk Specjalnych gen. bryg. Piotra
Patalonga, szefa sztabu – zastępcy dowódcy Wojsk Specjalnych gen.
bryg. Kazimierza Wójcika oraz dowódców wszystkich jednostek
Wojsk Specjalnych.
Po złożeniu meldunku przez dowódcę 1. PSK płk. Ryszarda
PIETRASA oraz przez dowódcę Wojsk Specjalnych gen. bryg. Piotra
PATALONGA goście mieli okazję zapoznać się z przebiegiem
ćwiczenia pk. „Skorpion”, a także obserwować szkolenie bojowe
jednego z pododdziałów.
Następnie Prezydent RP i towarzyszące mu osoby spotkali się z
żołnierzami i pracownikami wojska 1 PSK. Podczas tego spotkania
Bronisław Komorowski odznaczył pięciu żołnierzy Krzyżami
Kawalerskimi Orderu Krzyża Wojskowego.
W dalszej części wizyty Prezydent wraz z Ministrem Obrony
Narodowej złożyli wieniec pod Pomnikiem Poległych Żołnierzy oraz
wpisali się do Księgi Pamiątkowej.
(red.)

Od lewej mjr Robert Bąkowicz (Szef Wydziału Rekrutacji), ppłk dypl. Krzysztof Tarapacz
(Wojskowy Komendant Uzupełnień), mjr Cezary Kubiak (Szef Wydziału Planowania
Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami)
oraz Budynek Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie

psychiczną i fizyczną zdolność do służby wojskowej, w tym żołnierze po
zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej oraz dotychczasowi żołnierze
rezerwy. Wszelkie koszty związane z otrzymaniem stosownych zaświadczeń
pokrywa wojsko. Osoby, które nie posiadają przeszkolenia wojskowego (w tym
kobiety) muszą odbyć najpierw służbę przygotowawczą, która trwa od 4 do 6
miesięcy. Na czas trwania służby przygotowawczej wojsko zapewnia
kandydatowi na żołnierza zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie
oraz uposażenie w wysokości od 750 zł do 1500 zł.
D.M. Żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych są obowiązani stawić
się do czynnej służby na czas działań kryzysowych. Oznacza to, że
pracodawca, który zatrudnia żołnierza NSR, traci na ten okres
pracownika. Czy wojsko jakoś reguluję tę sprawę?
mjr R.B. Żołnierze NSR są prawnie chronieni przed zwolnieniem
z pracy. Ponadto za czas odbytej służby otrzymują wynagrodzenie, a ich
pracodawcy stosowne rekompensaty. Ta sama procedura ma miejsce w
przypadku corocznych miesięcznych ćwiczeń, na które każdy żołnierz NSR
musi się stawić.
Rozmiawiała
D.M. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dominika Mońka

1. Pułk Specjalny Komandosów w Lublińcu
prowadzi nabór do służby!
Dowództwo 1. PSK informuje, iż w dniu 21 marca 2011 roku
odbędzie się egzamin weryfikacyjny kandydatów do służby.
Dołącz do cichych, sprawnych i skutecznych!
Służba w 1. Pułku Specjalnym Komandosów to służba wśród
najlepszych, ogromne wyzwanie, przygoda i możliwość
nieustannego rozwoju, ale to także:
– ciężka praca i konieczność ciągłego doskonalenia umiejętności,
– przekonanie, że wszystko możemy zrobić jeszcze lepiej,
– nastawienie na współdziałanie i wzajemna pomoc w każdej
trudnej sytuacji,
– kultywowanie tradycji i wartości patriotycznych,
– świadomość znakomitej renomy Pułku i uczestnictwa w czymś
szczególnym.
Wszystkich, którzy chcieliby służyć w elitarnej formacji Wojska
Polskiego, zapraszamy do udziału w selekcji.

Prezydent Bronisław Komorowski i Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich
w otoczeniu komandosów z 1. PSK

2

Szczegółowe informacje na temat naboru podane są na stronie
internetowej www.psk.mil.pl
lub można je uzyskać pod numerami telefonów:
(0-34) 352-03-25, CA MON 101 325.
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Uczniowie ZSO-T w Hiszpanii
Obecność uczniów i nauczycieli ZSO-T w kolejnym kraju
była związana z realizowanym w szkole programem Comenius:
„Europejski rynek pracy – szanse i wyzwania dla młodych ludzi
w XXI wieku”. Projekt ten już w trakcie realizacji został bardzo
wysoko oceniony i prezentowany na forum wojewódzkim jako
przykład dobrych praktyk.
Tym razem uczniowie z Polski, Hiszpanii, Czech, Niemiec i
Islandii zagościli w Instytuto de Educación Secundaria Cordobie,
na południu słonecznej Hiszpanii. Uczestnicy prezentowali swoje
podania o pracę oraz CV, porównując je wskazywali na różnice
i podobieństwa dokumentów w poszczególnych krajach.
Poznawali również dokumenty rekrutacyjne wymagane w firmach
niemieckich, czeskich, hiszpańskich, islandzkich i polskich.
Porównywali procedury związane z ubieganiem się o pracę
w każdym z krajów, wskazywali źródła poszukiwania pracy, szanse
i zagrożenia każdego z lokalnych rynków pracy. Pracując
w międzynarodowych grupach tworzyli Europass CV.
Nauczyciele z kolei porównywali metody nauczania oraz
sposoby radzenia sobie z uczniami osiągającymi słabe wyniki
w kształceniu zawodowym w krajach uczestniczących w projekcie,
obserwowali zajęcia lekcyjne w hiszpańskiej szkole, co pozwoliło
na zweryfikowanie własnych metod nauczania, ale przede
wszystkim pomagali młodym ludziom nabywać umiejętności
i kompetencje niezbędne dla przyszłego zatrudnienia w krajach
europejskich.
Podczas wizyty mieliśmy także okazję zwiedzać miasto – mówi Anna
Gołąbek z III klasy Technikum Handlowego, uczestniczka
wyjazdu – Obejrzeliśmy najważniejsze zabytki Cordoby: The Mosque,
Alcazar Palace z ogrodami, Medina Azahara oraz Trassierra. Dzięki
uczestnictwu w projekcie Comenius poznaliśmy wiele nowych osób, kulturę
i zwyczaje narodu Hiszpańskiego, m.in. mieliśmy okazję spróbować
typowych hiszpańskich potraw, uczyć się narodowego tańca jakim jest
flamenco.

Uczniowie ZSO-T wraz z uczestnikami projektu z innych krajów

Dla mnie – wspomina Patrycja Grabinska z II LO – jedną
z największych zalet projektu była możliwość podszlifowania języka
angielskiego nie tylko użytkowego, ale i zawodowego. Będąc w Hiszpanii
poznaliśmy również wymogi dokumentów rekrutacyjnych w firmach
z Niemiec, Czech i Islandii. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie
miejscowych muzeów, zabytków i galerii. Uważam, że taki wyjazd
niezwykle rozwija i sprawia, że młodzież staje się otwarta na inne rynki
pracy i ludzi.
Udział szkoły w projekcie daje uczniom niepowtarzalną szansę na
poszerzenie wiedzy o lokalnych i europejskich rynkach pracy oraz
przygotowuje ich do odniesienia sukcesu w europejskich środowiskach
pracy. Uczniowie nawiązują kontakty za pomocą platformy e-twinning
i utworzonej dla celów projektu strony web, co świetnie rozwija ich
kompetencje informatyczne. Nieocenioną zaletą programów międzynarodowych jest również zdobywanie doświadczeń międzykulturowych,
bezpośredni kontakt z uczniami i nauczycielami szkół partnerskich oraz
podnoszenie kompetencji językowych także wśród nauczycieli –
podsumowuje wizytę Joanna Walczak, dyrektorka ZSO-T.
Katarzyna Myrcik

Goście z Comeniusa z wizytą w SOSW
dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu
8 lutego dyrektor Ośrodka, pan Rafał Dziwis, oficjalnie powitał
26. osobową grupę dyrektorów, nauczycieli oraz uczniów ze szkól
w: Hille, Osnabrück/Niemcy, Atenach/Grecja oraz Vaslui/
Rumunia. Na początku spotkania wszyscy zgromadzeni
wysłuchali hymnu unii europejskiej (który był równocześnie
ciekawie tłumaczony na język migowy), po czym nastąpił program
artystyczny. Najmłodsi uczniowie ze szkoły podstawowej
zatańczyli gościom „Krakowiaka”, a starsza młodzież zaśpiewała
migając polskie kolędy. Również dyrektorzy przybyłych szkół:
pani Uta Gesenhues, pani Kalogirou Yioula oraz pan Albert
Jekutsch skierowali słowa powitania do gospodarzy, przedstawili
przybyłych nauczycieli oraz przekazali uczniom słodkie prezenty.
Dla gości i gospodarzy zaczął się tydzień pełen wrażeń.
Zainteresowanie szkołą ze strony przybyłych było ogromne.
Goście zwiedzili wszystkie placówki w Ośrodku. Podczas kiedy
nauczyciele pracowali w grupach nad ustalonymi wcześniej
zadaniami, tj. tłumaczeniem wspólnej bajki na język migowy
polski i niemiecki, opracowaniem czasopisma Comeniusa oraz

Młodzież w ramach integracji wykonuje wspólnie plakat pt. „Europa w naszych rękach”
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książką z europejskim bajkami, uczniowie z LZBH (Ośrodek dla
uczniów z wadą słuchu w Dolnej Saksonii) z Osnabrück
integrowali się chętnie z młodzieżą lublinieckiego Ośrodka.
Zajęcia przygotowane dla niemieckich rówieśników były bardzo
różnorodne. Już w pierwszym dniu spotkania odbyła się wyprawa
do lasu na wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku połączona
z dokarmianiem zwierząt i ptaków zimą. W szkole podstawowej
odbyły się warsztaty plastyczne oraz mecz towarzyski w piłce
siatkowej, a w szkole zawodowej uczniowie wykonywali wspólnie
walentynkowe kartki oraz przygotowywali pizze wg międzynarodowych przepisów. Wychowawcy internatu przygotowali dla gości
wspaniałą zabawę karnawałową – bal przebierańców.
Grupa przyjaciół z zagranicy zwiedziła także najważniejsze
miejsca w Lublińcu m.in. Muzeum Edyty Stein, które wywarło na
młodzieży z Niemiec wielkie wrażenie oraz Zamek Lubliniecki.
Był też czas na zakupy na lublinieckim targu. W planie spotkania
znalazła się także wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce oraz do
Krakowa. Uczniowie z Niemiec po raz pierwszy zobaczyli Wawel
oraz Sukiennice. Na zakończenie pracowitego tygodnia młodzi
uczestnicy projektu mieli okazję spędzić wspólnie czas tocząc
rozgrywki w lublinieckiej kręgielni. W pracę Comeniusa
zaangażowała się cała społeczność Ośrodka.
W ostatnim dniu, podczas podsumowania warsztatów, goście
ze szkół w Niemczech i Grecji podziękowali dyrekcji oraz nauczycielom SOSWdlaNiS za ciepłe przyjęcie i gościnę w Ośrodku
i zaprosili ich na następne spotkania, które odbędą się w Atenach
i Hille już w najbliższych miesiącach. Takie spotkania są najlepszą
drogą prowadzącą do prawdziwej integracji europejskich szkół.
Jolanta Banaś
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Konkursowe zmagania w Zespol
Nie od dzisiaj wiadomo, że najlepszą forma nauki
jest zabawa, dlatego uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych
chętnie uczestniczą w organizowanych przez szkołę
konkursach. Okazję do sprawdzenia swoich umiejętności
praktycznych mieli w ostatnich dniach cukiernicy, piekarze
i fryzjerzy.
W dniach 11 – 12 stycznia 2011 roku ZSZ po raz
pierwszy był organizatorem wojewódzkiego etapu XVI
Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia
w Zawodzie Cukiernik i Piekarz. Honorowy patronat na
turniejem objęli Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber
oraz Starosta Lubliniecki Joachim Smyła.
Patrząc na efekt cukierniczo-piekarskich zmagań każdy
bez względu na wiek mógł z radością przekroczyć magiczną barierę
czasu i na moment stać się dzieckiem, które odnajduje znane
z opowieści rodziców czy dziadków bajkowe i baśniowe postacie, bo
to właśnie bajki i baśnie były motywem przewodnim dla młodych
adeptów tej pięknej sztuki - mówi dyrektor ZSZ, Jolanta Kardas.
Przebieg turnieju rozłożono na dwa etapy: 11
stycznia odbyła się część praktyczna, w której cukiernicy
dawali upust swoim talentom i wyobraźni tworząc
smakowitej urody bajkowe torty. Wszystko to odbywało się
w cukierni państwa Jana i Hildegardy Kampa. Piekarze
natomiast wyrabiali i wypiekali chleby, bułki i rogale
przyozdobione akcentami z dzieciństwa w piekarni państwa
Michała i Beaty Łubowskich. Drugi etap teoretyczny miał
miejsce 12 stycznia w Zespole Szkół Zawodowych, tutaj
cukiernicy i piekarze rozwiązywali test złożony z 30 pytań.
Warto zaznaczyć, że po raz pierwszy jedna szkoła
organizowała tak wysokiej rangi turniej dla dwóch zawodów
jednocześnie.
W tym samym dniu odbyło się w szkole uroczyste
zakończenie i podsumowanie turnieju. Oceny całokształtu
dokonali jurorzy Komisji Wojewódzkiej. Laureatami
I miejsca wojewódzkiego etapu XVI Ogólnopolskiego
Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik
i Piekarz zostali: w zawodzie cukiernik Barbara Czuwaj
z Zespołu Szkół nr 7 w Tychach, w zawodzie piekarz
Sebastian Gołdyś z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego
w Katowicach. Zwycięzcy I miejsca otrzymali telewizor LCD
firmy LG ufundowany przez Starostę Lublinieckiego
Joachima Smyłę i Michała Łubowskiego, radiomagnetofon
marki Philips ufundowany przez firmę Drosol oraz plecak
firmy Zeelandia.
Zdobywcami II miejsca zostali: w zawodzie
cukiernik Dariusz Kulka z Zespołu Szkół nr 7 w Tychach,
w zawodzie piekarz Angelika Mrochem z Zespołu Szkół
Spożywczych w Zabrzu. III miejsce zdobyli: w zawodzie
cukiernik Kinga Błaszczyk, a w zawodzie piekarz Mateusz
Bankiel. Oboje reprezentowali Zespołu Szkół nr 1
w Pszczynie. Każdy z uczestników turnieju otrzymał z rąk
dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych, Jolanty Kardas,
dyplom Śląskiego Kuratora Oświaty, a także symboliczny
upominek.
Słodki turniej miał wskazać prawdziwe rodzynki
wśród adeptów cukierniczego i piekarniczego fachu. Dzięki

I miejsce wśród cukierników zajęła Barbara Czuwaj

Wśród piekarzy na I miejscu uplasował się Sebastian Gołdyś

Zwycięski tort
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e Szkół Zawodowych w Lublińcu

Zwycięska fryzura karnawałowa 2011 stworzona przez Monikę Ilską

II miejsce zdobyła fryzura wyczarowana przez Joannę Matyję

III miejsce zajął kok upięty przez Adama Korka

Konkursowe zmagania przyszłych fryzjerek i fryzjerów

Laureaci konkursu Fryzura karnawałowa 2011
w towarzystwie starosty Joachima Smyły oraz dyrektor ZSZ Jolanty Kardas
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udziałowi w konkursie uczniowie z Lublińca mogli
porównać swoje umiejętności z umiejętnościami uczniów
szkół zawodowych z Bytomia, Bielska-Białej, Katowic,
Pszczyny, Rydułtów, Skoczowa, Tychów oraz Zabrza.
Wprawdzie nie znaleźli się w gronie laureatów, ale zdobyte
doświadczenie na pewno zaowocuje w przyszłości.
Wymiana doświadczeń, rozwijanie zainteresowań
uczniów oraz doskonalenie ich umiejętności praktycznych
to również cel zorganizowanego 16 lutego 2011 r. w ZSZ
konkursu fryzjerskiego o Puchar Starosty Lublinieckiego
„Fryzura karnawałowa 2011”. W tym cieszącym się dużym
zainteresowaniem młodzieży konkursie uczestnicy z roku
na rok zaskakują pomysłowością, kreatywnością i fantazją
wykonania.
Do konkursowych zmagań przystąpiło 41 uczniów
z Częstochowy, Dobrodzienia, Kłobucka, Myszkowa,
Ostrzeszowa oraz Lublińca - gospodarza uroczystości. Na
wykonanie fryzury karnawałowej zgodnej z obowiązującymi
trendami młodzi adepci fryzjerstwa mieli 60 minut. Z jej
charakterem zgodny powinien być również strój i makijaż
modelki. Jury w składzie Zbigniew Wojtal, Anna Bogdał
i Alina Szastok zwracało uwagę przede wszystkim na
prostotę i czystość wykonania fryzury.
Atrakcją V jubileuszowej edycji konkursu był pokaz
fantazyjnego upięcia włosów zaprezentowany przez Annę
Bogdał, technik instruktor z Akademii Szkoleniowej
Berendowicz & Kublin w Katowicach. Styliści akademii
dbali o fryzury finalistek Miss Polonia, Miss Polski, Elite
Model Look oraz Miss Nastolatek. Zajmowali się także
uczestnikami „Tańca z Gwiazdami” i Krajowego Festiwalu
Piosenki Polskiej w Opolu.
Zdobywcą I miejsca tegorocznego konkursu została
Monika Ilska z Zespołu Szkół z Ostrzeszowa. Zwyciężczyni
otrzymała Puchar Starosty Lublinieckiego, wysokiej klasy
wieżę firmy ELG, szkolenie w zakresie najmodniejszych
upięć i koków ufundowane przez firmę Berendowicz &
Kublin z Katowic. Laureatem II miejsca została Joanna
Matyja z Zespołu Szkół nr 2 w Kłobucku, natomiast
III miejsce powędrowało do Adama Korka z Wieloprofilowego Zespołu Szkół z Tarnowskich Gór. Ponadto
jury wyróżniło: Dominikę Migalską oraz Sarę Pożarlik
z Zespołu Szkół im. Władysława Reymonta z Częstochowy.
Laureaci 3 pierwszych miejsc prócz wysokiej klasy sprzętu
RTV otrzymali również kosmetyki marki Ducastel
ufundowane przez firmę Wats, kosmetyki ALCINA
ufundowane przez Centrum Nauki i Biznesu „Żak” oraz
zestaw kosmetyków ufundowany przez Perfumerię Ewa.
Dyplomy i nagrody zwycięzcom wręczyli Joachim Smyła,
Starosta Lubliniecki oraz Jolanta Kardas, dyrektor ZSZ.
Uczestnictwo w XVI Ogólnopolskim Turnieju na
Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz oraz
konkursie fryzjerskim o Puchar Starosty Lublinieckiego
„Fryzura karnawałowa 2011” dostarczyło zarówno uczestnikom jak i organizatorom wielu niezapomnianych emocji.
To nie tylko rywalizacja o główną nagrodę i upominki, ale
także sprawdzian własnych umiejętności i dobra zabawa.
Jolanta Skubala
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Cieszyński Kwiat Przyjaźni
dla Zespołu „Śląsk”
Na ręce dyrektora, Tomasza Janikowskiego, oraz Kierownik Artystycznej,
Izabeli Migocz, wyróżnienie wręczyła Pani Anna Bednarska-Czerwińska dyrektor Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Obok Zespołu „Śląsk” wśród
wyróżnionych znaleźli się: Śląski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska oraz
Teresa Przygoda, prezes Stowarzyszenia Narodowego Funduszu Ochrony
Zdrowia.
Już po raz trzeci Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” uświetnił koncert
charytatywny zorganizowany przez Fundację Zdrowia Śląska Cieszyńskiego
przy wsparciu Starostwa Cieszyńskiego i Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej. Całkowity dochód z koncertu został w tym roku przekazany
na rzecz Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Śląskiego
w Cieszynie.
(red.)

Your Art, Young Art,
Yuppie Art
Nazwa portalu - YA - pochodzi od słów „Your Art,
Young Art, Yuppie Art”. Portal powstał z myślą o promowaniu osób młodych, kreatywnych, posiadających
różnorodne artystyczne uzdolnienia. Od 13 stycznia
na stronie publikowane są prace uczniów. Nadsyłają je
głównie mieszkańcy powiatu lublinieckiego, pokazując
jednocześnie, że nie brak nam osób utalentowanych.
Zachęcamy nauczycieli, rodziców, sąsiadów, kolegów
i wreszcie - młodych artystów do wysyłania prac na adres
ya.redakcja@gmail.com oraz do odwiedzania strony:
www.ya.czwartawladza.edu.pl. Znaleźć tam można
również aktualności kulturalne naszego regionu oraz
informacje o różnorodnych konkursach artystycznych.
Link do portalu znajduje się również na stronie
internetowej starostwa powiatowego w Lublińcu
(www.lubliniec.starostwo.gov.pl).
Poniżej prezentujemy jedną z nadesłanych do portalu
prac – kolaż w wykonaniu Agaty Dudek, uczennicy III
klasy LO (Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych
w Lublińcu).
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Regionalny Przegląd Pieśni
„Śląskie Śpiewanie”
im. prof. Adolfa Dygacza
– nabór chętnych rozpoczęty
Rozpoczyna się nabór chętnych do udziału w tegorocznym,
XVIII Regionalnym Przeglądzie Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im.
prof. Adolfa Dygacza. Przegląd organizowany jest przez Zespół
Pieśni i Tańca „Śląsk”, Związek Górnośląski w Katowicach oraz
samorządy miast i gmin, w których odbędą się eliminacje
rejonowe i przegląd finałowy.
W Przeglądzie mogą brać udział dzieci, młodzież oraz dorośli.
Ze względu na rozszerzenie kategorii wiekowej Przegląd zmienił
w tym roku nazwę z Przeglądu Piosenki Dziecięcej na Regionalny
Przegląd Pieśni.
Podmioty wykonawcze biorące udział w Przeglądzie powinny
przygotować utwory z bogatego repertuaru śląskich pieśni
ludowych, pieśni Zagłębia Dąbrowskiego oraz pieśni Powstań
Śląskich - w związku z 90. Rocznicą III Powstania Śląskiego.
Do udziału w konkursie zaprasza się solistów, zespoły
wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne, zespoły pieśni
i tańca oraz chóry. Uczestnicy będą walczyć o nagrodę główną:
Grand Prix i statuetkę „Szczyglika” oraz nagrodę pieniężną
Marszałka Województwa Śląskiego. Za pozostałe miejsca
przewidziano nagrody finansowe oraz nagrody specjalne.
Przegląd finałowy odbędzie się w Domu Kultury w Piekarach
Śląskich w dniach 10-11 maja. Ogłoszenie wyników oraz
wręczenie nagród nastąpi podczas Koncertu Galowego
„Śląskiego Śpiewania”, na który zapraszamy 4 czerwca 2011
roku do siedziby Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie.
Na stronie internetowej Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
(www.zespolslask.pl) w dziale „Aktualności”, zakładka
„Zapraszamy” zamieszczone są wszelkie informacje na temat
zgłoszeń wraz z odpowiednim formularzem oraz regulamin
Przeglądu, a także terminy i miejsce eliminacji rejonowych.
Zgłoszenia przyjmowane są do 20 marca 2011 roku.
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V konkurs plastyczny
na Świąteczną
Kartkę Wielkanocną
Klub 1.Pułku Specjalnego Komandosów w Lublińcu
ogłasza V konkurs plastyczny na Świąteczną Kartkę
Wielkanocną.
TEMAT:
Przedmiotem konkursu jest projekt karty prezentującej
polskie zwyczaje i tradycje ludowe oraz symbole związane z
okresem Świąt Wielkanocnych.
Inspiracją mogą być wycinanki, stroje ludowe, hafty i inne
wyroby rękodzieła artystycznego, jak również obrzędy (np.
święcenie palm wielkanocnych i potraw, malowanie pisanek,
dyngus czy procesje wielkanocne).
WARUNKI UCZESTNICTWA:
Konkurs jest adresowany do dziecięcych zespołów
plastycznych w domach, ośrodkach i klubach kultury oraz
przedszkolach i szkołach.
Obejmuje następujące kategorie:
* I grupa – przedszkola
* II grupa – klasy od I do III
* III grupa – klasy od IV do VI
* IV grupa – klasy gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne
* V grupa – szkoły specjalne
Każdy uczestnik może nadesłać 1 lub 2 prace o wymiarach
13x19 cm, wykonane dowolną techniką, umożliwiającą ekspozycję
w antyramach.
W konkursie nie będą oceniane prace wykonane
w technice komputerowej, w technice collage`u wykorzystujące
fragmenty pocztówek, reprodukcji i wykonane przez
naklejanie kasz, makaronów, ryżu itp. materiałów sypkich.
Wszystkie prace na odwrocie powinny być podpisane
imieniem i nazwiskiem. Należy podać wiek autora, kategorię, w
której startuje oraz nazwę placówki, którą reprezentuje.

Dyżur konsultanta
Punktu Konsultacyjnego
dla
przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć
działalność gospodarczą
Punkt Konsultacyjny świadczy bezpłatne usługi informacyjne w zakresie:
·
podejmowania, wykonywania i rezygnacji z prowadzenia
działalności gospodarczej;
·
możliwości pozyskania środków finansowych na rozpoczęcie
działalności gospodarczej;
·
możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania
rozwoju firmy (m.in. dotacje na inwestycje, szkolenia,
doradztwo, wsparcie działań eksportowych, oferty pożyczkowe,
poręczeniowe);
·
możliwości i zasad uzyskania usług specjalistycznych (m.in.
usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym i usług
doradczych proeksportowych);
·
informacji teleadresowych (baz danych) dot. instytucji otoczenia
biznesu.

Starostwo Powiatowe w Lublińcu
ul. Paderewskiego 7
Sala 28
Rok 2011
12.04; 10.05; 24.05; 14.06;
05.07; 02.08; 30.08; 20.09;
godz. 9:00 – 14:00
Punkt Konsultacyjny jest współfinansowany przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 2.2.1
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

ZAPRASZAMY
DO REKLAMY

tel. 34 35 10 500 w.601

Prace na konkurs należy przesłać do dnia 13.04.2011 r. na adres:
Klub 1. PSK
ul. Sobieskiego 35
42-700 Lubliniec
OCENA PRAC:
Komisja konkursowa powołana przez organizatorów
dokona oceny prac i przyzna nagrody i dyplomy w pięciu grupach
wiekowych.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas
uroczystego otwarcia wystawy w dniu 18 kwietnia w galerii Klubu
1.PSK Lubliniec. Trzy najlepsze prace zostaną wydane jako
pocztówki w profesjonalnej drukarni.
UWAGI KOŃCOWE:
Prace plastyczne nadesłane na konkurs przechodzą na
własność organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich.
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VI Ogólnopolski Konkurs
Literacki o „Pióro Reymonta”
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu oraz
Gminna Biblioteka Publiczna w Kobielach Wielkich
zapraszają do wzięcia udziału w VI Ogólnopolskim
Konkursie Literackim o „Pióro Reymonta”.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać
na adres Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Kobielach Wielkich do dnia 30 marca 2011 r.
Szczegółowych informacji o konkursie udziela
GOKiS w Kobielach Wielkich
pod nr tel. 44 681 00 57
oraz GBP w Kobielach Wielkich
pod nr. tel. 044 681 05 08.
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O.K.K.
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. 8:00 – 21:00
Dom Kultury w Woźnikach: środa, piątek w godz. 18:00 – 21:00 lub telefonicznie.

Cennik modułów reklamowych
w gazecie powiatowej „Ziemia Lubliniecka”
Ceny dotyczą zamieszczenia ogłoszenia reklamowego
w jednym wydaniu gazety, w pełnym kolorze
5 cm / 3,5 cm - 19,50 zł netto + VAT
10 cm / 7 cm - 39 zł netto + VAT
10 cm / 14 cm - 117 zł netto +VAT
24 cm / 15,5 cm - (pół strony) - 156 zł netto + VAT
24 cm / 32,5 cm - (cała strona) - 234 zł netto + VAT
Szczegółowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu (0-34) 35 10 500, w. 601
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