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Wręczono odznaczenia
„Za Zasługi dla Obronności Kraju”

Już po raz trzeci w Dniu Międzynarodowego Dnia Wolontariusza – w Miejskim Domu Kultury
w Lublińcu odbyła się Gala Wolontariatu. Gala jest podsumowaniem konkursu skierowanego
do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, organizacji
pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających
ruch wolontarystyczny w Lublińcu i powiecie lublinieckim.
Wolontariuszem
Powiatu Lublinieckiego
została Anita Naczyńska

więcej na str. 4

Podczas sesji Rady Powiatu w Lublińcu Starosta Lubliniecki Joachim
Smyła i Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Cyrulik wręczyli medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.

więcej na str. 5

Zmagania młodych cukierników i piekarzy Mistrzowie z „Mickiewicza”
w ścisłym finale debat historycznych IPN

Wielkiego talentu, na pewno nie można odmówić uczestnikom wojewódzkiego etapu XXI Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego
Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz, którego organizatorem już
po raz trzeci był Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu.

Kolejny ogromny sukces osiągnęła drużyna Zespołu Szkół nr 1 im.
Adama Mickiewicza w debatach historycznych IPN.

K2 kariera i kompetencja – nowa idea
kształcenia zawodowego

Spotkanie Redakcji magazynu społecznokulturalnego „Ziemia Lubliniecka”

Pod takim tytułem odbyła się w Lublińcu konferencja, w której
uczestniczyli pracodawcy, przedstawiciele Cechu Rzemiosł, dyrektorzy i doradcy zawodowi szkół gimnazjalnych oraz dyrektorzy i kierownicy kształcenia zawodowego szkół ponadgimnazjalnych powiatu lublinieckiego.

W Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie członków magazynu społeczno-kulturalnego „Ziemia Lubliniecka”, w którym
uczestniczył również starosta, wicestarosta i sekretarz powiatu,
którzy podziękowali za wieloletnią współpracę w tworzeniu czasopisma powiatowego.
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„Ziemia Lubliniecka” – 15 lat minęło
Drodzy Czytelnicy!
W 2000 r. ukazał się pierwszy
numer naszej gazety samorządowej. Do końca 2006 r. ukazały się
42 wydania gazety powiatowej.
W 2007 r. zmianie uległa formuła wydawania gazety i „Ziemia Lubliniecka” zaczęła ukazywać się jako kwartalnik społeczno-kulturalny, a od 2009 r.
stał się magazynem społeczno-kulturalnym. Ogółem w latach 2007 – 2015 ukazało się
27 wydań magazynu społeczno-kulturalnego „Ziemia Lubliniecka”, w których na 572
stronach w ydrukowano 445
artykułów.
Jednocześnie od 2008 r. ukazuje się gazeta powiatowa jako informator o bieżących wydarzeniach i działaniach w naszym powiecie. W latach 2008
-2015 w ok. 70 wydaniach na ponad 1120 stronach, ukazało się
kilka tysięcy artykułów, felietonów oraz relacji, sprawozdań,

informacji, ogłoszeń, a także setki zdjęć i ilustracji.
Skład Redakcji w tym okresie zmieniał się kilkukrotnie.
Od 2004 r. powołano Kolegium
Redakcyjne, a funkcję redaktora naczelnego pełnił Jan Myrcik. Od 2014 r. redaktorem naczelnym jest Bogusław Hrycyk.
Od początku w skład Redakcji
wchodzili: Kazimierz Bromer,

Gerard Burek i Maria Doleżych
oraz sekretarze Redakcji: Aneta
Konieczny i Justyna Pasiak. Aktualny skład Redakcji tworzą: Arkadiusz Baron, Krzysztof Kanclerz, Marzena Koza, Andrzej Musioł, Wojciech Poznański, Edward
Przebieracz, Sebastian Ziółek
i Mariusz Żymierski.
Autorami artykułów oprócz
członków Redakcji, radnych
i pracowników samorządowych
byli przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń, nauczyciele, uczniowie oraz mieszkańcy
powiatu. Wielu z nich wykazało się wielką aktywnością społeczną, talentem, pasją i wiedzą.

Na szczególne wyróżnienie zasłużyli: Krystyna Bartocha, Le-

sław Bidziński, Piotr Chmiel, Damian Gołąbek, Edward Goszyk,
Michał Janusz, Andrzej Rojek
i Czesław Tyrol.

Ponadto autorami artykułów
byli: J. Bednarz, M. Berbesz, J.
Bula, H. Czaj, E. Czerny, Z. Chromik, M. Chrząstek, M. Doleżych-Szymiczek, M. Dziuk, M. Filipiak, G. Giwers, H. Grzechac, J.
Jaźwińska, J. Kaczmarczyk, J. Kisów-Dziembala, T. Kołodziej, S.
Kowalczyk, A. Koza, M. Krupska, J. Kucharski, H. Lasota, Ks.
P. Mańka, J. Mielczarek, S. Moryson-Stoksik, H. Nowak, P. Parys, P. Pasiak, P. Pietrzkiewicz,
D. Piosek, M. Pisarek, M. Pisarkiewicz-Sieradz, E. Pokaczajło,
K. Polaczek, G. Pyka, B. Szczech,
S. Szczepanik, S. Wieczorek, H.
Witczak, Ks. A. Zając, S. Zoń.
Wszystkim należą się serdeczne podziękowania, gratulacje
i wdzięczność za to, że wzbogacają wiedzę o historii i kulturze naszej „Małej Ojczyzny”

przyczyniając się do integracji
i edukacji mieszkańców naszego powiatu.
Osobne podziękowania należą się kolejnym Starostom i Radnym Rady Powiatu, którzy wykazują zrozumienie dla potrzeb
społeczeństwa. Na zakończenie
pragnę także podziękować gorąco wszystkim członkom Redakcji, którzy pracując honorowo
i realizując swoje pasje w największym stopniu tworzą naszą
„Ziemię Lubliniecką”.
Z poważaniem
Bogusław Hrycyk
Redaktor Naczelny

Spotkanie Redakcji magazynu społecznokulturalnego „Ziemia Lubliniecka”
W Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie członków magazynu społeczno-kulturalnego „Ziemia Lubliniecka”, w którym uczestniczył również starosta, wicestarosta
i sekretarz powiatu, którzy podziękowali za wieloletnią
współpracę w tworzeniu czasopisma powiatowego.
Podczas spotkania starosta
wraz z redaktorem naczelnym
Bogusławem Hrycykiem pożegnali odchodzących z Redakcji:
Jana Myrcika i Kazimierza Bromera.
– Pragniemy serdecznie podziękować Panom za pracę w Kolegium

Redakcyjnym magazynu społeczno-kulturalnego „Ziemia Lubliniecka.
Minęło już 15 lat od kiedy ukazuje
się czasopismo i trafia do naszych
czytelników. Przez te wszystkie lata
stało się ono rozpoznawalnym medium wśród pasjonatów tematyki
historycznej i kulturalno-społecznej

regionu. Udało nam się zbudować
od postaw gazetę o charakterze
obywatelskim, zawierającą publikacje o interesujących zdarzeniach w przeszłości naszej „Małej

Ojczyzny”, lokalnych inicjatywach
i o ludziach tej Ziemi. Bez wątpienia
mają Panowie swój ogromny udział
w tym sukcesie – mówił starosta.

(KA)

Nowe przepisy dotyczące rzeczy znalezionych
Rzeczy znalezione na terenie
powiatu lublinieckiego przekazywane są do Wydziału Spraw
Obywatelskich i Zarządzania
Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lublińcu. Nowa regulacja
prawna określa obowiązki i prawa
znalazcy i przechowującego.
Osoba, która znalazła rzecz i nie zna osoby uprawnionej do jej odbioru lub nie zna jej
miejsca pobytu niezwłocznie zawiadamia
Biuro Rzeczy Znalezionych, działające w Starostwie Powiatowym o znalezieniu rzeczy.
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W przypadku znalezienia rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza
100 złotych, o ile nie jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej, Biuro może odmówić przyjęcia rzeczy.
Zazwyczaj rzeczy znalezione są przyjęte i przekazane przez funkcjonariuszy
Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu,
sporadycznie zaś rzeczy przekazują pracownicy Straży Miejskiej w Lublińcu lub
osoby fizyczne.
Najczęściej przekazywane są rowery, telefony komórkowe, klucze do samochodów czy mieszkań, dokumenty, pieniądze,

portfele, zegarki, a nawet wózki dziecięce.
Informacje o rzeczach znalezionych zamieszczane są na bieżąco na stronie internetowej Starostwa: www.lubliniec.starostwo.gov.pl oraz na tablicy informacyjnej w budynku Starostwa.
Osoby poszukujące rzeczy zgubionych
i zgłaszające się do Starostwa muszą spełnić kilka warunków, aby otrzymać swoją
rzecz. Przede wszystkim muszą określić
zagubioną rzecz, opisać jej wygląd, znaki
szczególne, charakterystyczne ślady zużycia, czasem wymaga się przedstawienia dowodów stwierdzających posiadanie
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zagubionej rzeczy np. dowodów zakupu,
numerów seryjnych itd.
Jeżeli rzecz znaleziona nie zostanie przez
osobę uprawnioną odebrana w ciągu dwóch
lat od dnia doręczenia jej wezwania do obioru, a w przypadku niemożności wezwania –
w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia,
staje się ona własnością znalazcy.
Osoby, które poszukują swoich rzeczy jak
i znalazcy cudzych rzeczy powinni zgłosić
się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lublińcu pokój 24, I piętro, nr telefonu 34 3510534.

Dwunasta podróż
Zespołu „Śląsk” do Ameryki
Tegoroczna trasa koncertowa
Zespołu „Śląsk” w Stanach Zjednoczonych to głównie spotkania
z Polonią, choć z dotychczasowych podróży Zespołu wynika,
że na koncertach w tym kraju
nie brakuje także publiczności
amerykańskiej zainteresowanej
polską kulturą. „Śląsk” zawiózł
rodakom świąteczny repertuar najpiękniejszych kolęd i pastorałek, wśród których znalazły się m.in. wyjątkowe utwory
bożonarodzeniowe skomponowane przez Stanisława Hadynę do słów Kazimierza Szemiotha , m.in. „Narodziła nam się
dobroć”, „Pasterze nie zwlekali”, „Na pasterkę gorole”, „Święta to biele” czy „Polonez kolęda”. Zbiór najpiękniejszych
kolęd i pastorałek wzbogaciły
„Gawędy” Hanny Nowobilskiej

Zdjęcia: Archiwum Zespołu „Śląsk”

Artyści chóru i orkiestry Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im.
Stanisława Hadyny odbyli już dwunastą w historii Zespołu podróż do Stanów Zjednoczonych i Kanady. Tym razem zawieźli
za ocean kolędy i pastorałki, odwiedzając polskie parafie m.in.
Mississauga w Kanadzie, a w Stanach Zjednoczonych Detroit,
Chicago, Cleveland, Stamford, Nowym Jorku, czy New Jersey.

głoszone góralską gwarą przez
solistę Zespołu Piotra Hankusa – tegorocznego laureata tytułu Mistrz Mowy Polskiej Vox
Populi.
Zimowa trasa koncertowa była już dwunastą podróżą Zespołu „Śląsk” na kontynent amerykański. Po raz pierwszy publiczność za Oceanem zobaczyła
polskie tańce i pieśni w wykonaniu artystów z Koszęcina aż 56
lat temu, w 1959 roku. W swojej ponad 60 – letniej historii
Zespół koncertował w Stanach
Zjednoczonych także w 1974,
1978, 1985, 1989, 1998, 2004,
2005, 2008 i 2012 roku. Ostatnio występował w USA wiosną
2013 roku, w ramach swojego
jubileuszu 60 – lecia. Spotkania
z Polonią są niezmiennie pełne
emocji i wzruszeń.
(AK)
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Gala Wolontariatu
Już po raz trzeci w Dniu
Międzynarodowego Dnia
Wolontariusza – w Miejskim
Domu Kultury w Lublińcu odbyła się Gala Wolontariatu.

Gala jest podsumowaniem
konkursu skierowanego do wolontariuszy, osób korzystających
z ich pomocy, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch
wolontarystyczny w Lublińcu
i powiecie lublinieckim. Kandydaci byli zgłaszani w dwóch
równorzędnych: wolontariat indywidualny i wolontariat zespołowy. Wyboru laureatów dokonała kapituła konkursowa,
w skład której weszli: Wiesława
Dudek , dyrektor Domu Pomocy
Społecznej „Zameczek” w Lublińcu, Jolanta Figlak – dyrektor zakładu Karnego w Lublińcu, Anna Jonczyk-Drzymała –
wiceburmistrz Lublińca, Aneta
Kaczmarek – redaktor Dziennika Zachodniego, Aneta Konieczny – kierownik Referatu Kultury
i Promocji w Starostwie Powiatowym i Przemysław Sterczewski ze Stowarzyszenia Przyjaciół
Zameczka.
– Przy wyborze laureatów kierowaliśmy się przede wszystkim
zaangażowaniem wolontariuszy, innowacyjnością ich działań,
oczywiście – skutecznością i partnerstwem. Na terenie naszego powiatu jest naprawdę wiele osób,
którym bez wątpienia należało się
to wyróżnienie. Wybór był naprawdę trudny, ale jestem przekonana,
że kapituła wybrała tych najlepszych, którym przynajmniej w taki – symboliczny sposób chcieliśmy
podziękować – mówiła Wiesława Dudek , dyrektor DPS „Zameczek”, współorganizator Gali.
Wśród honorowych gości Gali
znaleźli się m.in.: prof. Barbara

Nowak z Uniwersytetu Peda-

gogicznego w Krakowie, były
burmistrz Lublińca – Eugeniusz
Krogulecki, wolontariusz roku
2013 – Henryk Maniura, wolontariusz roku 2014 – Czesław

Gansiniec oraz Jan Czwortek

– Honorowy Obywatel Miasta
Lublińca, który podczas stanu
wojennego mieszkając w Anglii
wspomagał lubliniecką służbę
zdrowia, przywoził ogromne ilości leków, środków opatrunkowych i sprzętu medycznego. Jego udziałem były również paczki
świąteczne dla dzieci rozdawane przez św. Mikołaja oraz wyposażenie gabinetu stomatologicznego w Zakładzie Karnym
w Lublińcu.
Wolontariuszem Powiatu Lublinieckiego została Anita Naczyńska – współwłaścicielka
Sieci Szkół Językowych „Naczyńscy”, przewodnicząca Komisji Edukacji w Radzie Powiatu
Lublinieckiego, która zainicjowała i prowadzi bezpłatne lekcje
języka angielskiego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”. Co tydzień grupa pensjonariuszy spotyka się na zajęciach poznając
słówka, zwroty i tajniki języka
angielskiego udowadniając tym
samym, że na naukę języków nigdy nie jest za późno.

Gościem Gali był Jan Czwortek – Honorowy Obywatel Miasta Lublińca
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Wolontariuszem Lublińca został Kazimierz Bromer – wieloletni przewodnik PTTK, pasjonat turystyki i wszystkiego,
co związane z poznawaniem nowych, ciekawych zakątków miasta i naszego regionu. „Spacerki
po Lublińcu” w jego wykonaniu,
to prawdziwy rarytas turystyczny.
Wśród wyróżnionych wolontariuszy znaleźli się też Agata

Wojtasińska i Robert Sukiennik , którzy jak o sobie mówią

są znajomymi którzy chcą rozkręcać pomoc. Pomysł ich działalności zrodził się kiedy dowiedzieli
się o chorobie małej Zosi. Po akcji związanej ze zbieraniem plastikowych nakrętek zorganizowali miejski festyn „Rozkręćmy
pomoc”, podczas którego zbierano fundusze na rehabilitację
i leczenie Zosi.
Kapituła wyróżniła również
Szkolną Grupę Wolontariatu
w Pawonkowie, która pod opieką Katarzyny Szremskiej tworzy
audio deskrypcje, czyli opisy ilustracji do czasopism, pokazując
tym samym niewidomym świat,
którego sami nie mogą zobaczyć.
Za swoją działalność naznaczoną idea pomocy doceniono
również Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe „Humane” z Woźnik Humane, które na swoim

koncie ma m.in. organizację licznych imprez charytatywnych,
z których środki przeznaczane
są na leczenie chorych dzieci.
Podczas ostatniej takiej akcji zebrano ponad pół tysiąca osób,
które przekazały w datkach ponad 12 tys. zł na leczenie 9-letniego Miłoszka z Ligoty Woźnickiej.
Doceniono również działalność szkolnych klubów wolontariusza z Gimnazjum nr 1 i nr 2
w Lublińcu, których członkowie
pod okiem pedagogów: Marzena
Kowalczyk-Jassak i Jolanty Szuby inicjują różne formy aktywności i pomocy swoim szkolnym
koleżankom i kolegom, angażują się również w akcje dokarmiania zwierząt.
Za swoją – szeroko opisywaną
w mediach – działalność wolontarystyczną – nagrodzone zostały też kobiety osadzone w lublinieckim Zakładzie Karnym, które opiekują się pensjonariuszami
w lublinieckich domach pomocy społecznej, wychodzą z nimi
na spacery, karmią, pielęgnują,
biorą udział w zajęciach rehabilitacyjnych.
W kategorii „indywidualni
wolontariusze” wyróżnieni zostali m.in. Iwona Nowak z Olszyny inicjatorka wielu przedsięwzięć na rzecz społeczności

Wolontariuszem Lublińca został Kazimierz Bromer
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lokalnej, która pisze scenariusze i reżyseruje przedstawienia
grup teatralnych oraz Agnieszka Breguła – nauczycielka, która od wielu lat podejmuje działania prosportowe w środowisku
szkolnym i lokalnym, propaguje zdrowy styl życia poprzez organizacje pokazów akrobatycznych i tanecznych.
Kapituła doceniła też działalność Angeliki Brzeziny, która
opiekuje się kolegą – Marcinem,
pomaga mu w nauce oraz spędza
z nim wolny czas, Kajetana Garbeli, któr y przygotowuje i koordynuje imprezy pod nazwą „Festiwal życia” oraz Moniki Pietruchy, która jest wolontariuszką
na oddziale pediatrycznym Szpitala Powiatowego w Lublińcu.
Statuetka trafiła również
do ks. Mariusza Kostki – wikariusza z parafii pod wezwaniem
św. Katarzyny w Woźnikach, który jest organizatorem i pomysłodawcą Woźnickiej Parafiady, charytatywnych meczy piłkarskich, turniejów i wyjazdów

rekreacyjnych.
Wśród nagrodzonych wolontariuszy znaleźli się również: Igor
Bisinger, Piotr Żółkiewski, Ka-

rolina Pilarska, Magdalena Sier,
Maria Dziuk, Maria Boczoń, Hildegarda i Jan Kampa, Małgorzata Wieczorek, Elżbieta Szczęśniak, Aurelia Sowa, Zuzanna
Michalak Mirosław Dubiel oraz
Zuzanna Geilke.

Oprawę muzyczną Galii zapewnili uczestnicy programu
The Voice of Poland – Julia i Jędrzej Skiba, w wykonaniu których usłyszeliśmy zarówno covery światowych hitów, jak i własne kompozycje artystów.
Gala wolontariatu weszła więc
chyba już na stałe do kalendarza imprez i stała się doskonałą
okazją do promocji działań, których głównym przesłaniem jest
służba na rzecz drugiego człowieka. Thomas Jefferson – postać wybitna, powiedział kiedyś
do swoich przyjaciół słowa szczególne i prosił ich, aby go upomnieli, jeśli kiedyś w swoich

działaniach na rzecz innych
o tych słowach zapomni. A powiedział: „Obym nigdy nie był tak
zajęty swoimi sprawami, by nie
zareagować na potrzeby innych
ze współczuciem i życzliwością”.
Pozostaje więc mieć nadzieję,
że trzecia już Gala Wolontariatu
będzie nie tylko symbolicznym
podziękowaniem dla osób, które

już dostrzegły wartość pomagania, ale również drogowskazem
dla tych, którzy może poszukują
swojej drogi, czegoś, co mogłoby nadać sens działaniu. Wolontariat z pewnością może nadać
taki sens, bo czy istnieje większa radość niż dawanie szczęścia innym?
Aneta Konieczny

Występ uczestników Programu The Voice of Poland – Julii i Jędrzeja Skibów

Wręczono odznaczenia Stanowczy sprzeciw
Rady Powiatu w Lublińcu
„Za Zasługi dla
Obronności Kraju”
Podczas sesji Rady Powiatu w Lublińcu starosta Joachim Smyła
i przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Cyrulik
wręczyli medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.
Minister Obrony Narodowej
medalem tym – na wniosek Starosty Lublinieckiego- odznaczył
dwie osoby: Joannę Beneś (brązowy medal) i Stanisława Wręczyckiego (brązowy medal). Medal „Za Zasługi dla Obronności
Kraju”, ustanowiony przez Sejm
w 1966 r., nadawany jest przez
Ministra Obrony Narodowej

Rada Powiatu w Lublińcu podjęła Uchwałę, w której wyraziła stanowczy sprzeciw wobec jakimkolwiek próbom włączenia powiatu lublinieckiego w ewentualnie tworzone województwo częstochowskie.

pracownikom organów samorządowych, zakładów pracy, działaczy społecznych, członków organizacji i podmiotów zajmujących się problematyką obronną
i obrony cywilnej. Odznacza się
nim osoby, które przyczyniły się
do wzmocnienia i rozwoju obronności państwa.
(KA)
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„Stop narkotykom i dopalaczom”
Konferencja zorganizowana przez Zakład Karny w Lublińcu
w ramach lokalnej kampanii społecznej
W związku z ogólnopolską akcją profilaktyczną ogłoszoną
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych „Dopalacze kradną
życie” Zakład Karny w Lublińcu pod honorowym patronatem
Starosty Lublinieckiego, Burmistrza Miasta Lublińca i Dyrektora
Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach zorganizował
konferencję pod nazwą „Stop narkotykom i dopalaczom”.
Inspiracją do akt y w nego
działania był fakt, iż w Zakładzie Karnym w Lublińcu funkcjonuje jedyny w Polsce oddział
terapeutyczny dla kobiet uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych.
Wśród zaproszonych znaleźli
się m.in. przedstawiciele władz
samorządowych, władz sądowniczych, służb mundurowych,
dyrektorzy zakładów karnych
i aresztów śledczych, psycholodzy jednostek penitencjarnych

okręgu katowickiego, dyrektorzy szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz pedagodzy szkolni z powiatu lublinieckiego, dyrektorzy instytucji
społecznych, pracownicy socjalni, jak również młodzież
lublinieckich szkół średnich.
Do udział u w konferencji
zostali zaproszeni specjaliści
i praktycy na co dzień pracujący z osobami uzależnionymi. Wśród prelegentów konferencji znaleźli się m.in. dr

Dopalacze

Dopalacze to produkty zawierające substancje chemiczne,
działające psychoaktywnie na ośrodkowy układ nerwowy (czyli
na mózg). Nie są bezpieczne, choć niektórzy sprzedający i użytkownicy tak twierdzą. Nawet jednokrotne użycie może doprowadzić do nieodwracalnych skutków zdrowotnych, a nawet śmierci.
Choć są sprzedawane jako ten
sam produkt, przy każdym kolejnym zakupie mogą mieć inny
skład, dlatego nigdy nie wiadomo, co się zażywa. Dodatkowo
charakteryzują się dużą toksycznością, więc ich użycie może doprowadzić do trwałego uszkodzenia organów wewnętrznych.
Sprzedawane są często jako np.
kleje, sole zapachowe do kąpieli, pochłaniacze wilgoci, nawozy
do roślin. W rzeczywistości, choć
widnieje na nich taka etykietka,
nie mają one nic wspólnego z tymi artykułami. W ich składzie
znajduje się pewna ilość nowej
substancji psychoaktywnej, czyli
właśnie,,dopalacza” działającego na ośrodkowy układ nerwowy,
dlatego łatwo je przedawkować.
Dopalacze są substancjami
o różnym działaniu: pobudzającym, reklamowanym jako zbliżony do działania marihuany,
halucynogennym.
Działając pobudzająco:
• podwyższają ciśnienia tętniczego krwi
• powodują zabu rzen ia
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psychotyczne, którym towarzyszą halucynacje i pobudzenie
• powodują zaburzenia pracy
serca
• mogą wywołać udar mózgu
• przyczyniają się do wywołania zawału serca.
Reklamowane jako działające
podobnie do marihuany wpływają na:
• „gonitwę” myśli, nerwowość,
stany lękowe
• „zamazaną” mowę, wymioty
• zaburzenia psychiczne
• podwyższenie tętna i ciśnienia krwi
• bóle w klatce piersiowej
• drgawki
Działając halucynogennie powodują:
• przyspieszony puls, trudności w oddychaniu, sztywność
mięśni
• uszkodzenie nerek
• silne pobudzenie psychoruchowe, niepokój, bezsenność,
wahania nastroju
• przenikliwy lęk, panikę
• utratę kontroli nad własnym

Anna Bazylewicz – Ordynator

Sądu Rejonowego w Lublińcu,
Przewodnicząca III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich,
która przedstawiła problematykę środków przeciwdziałania i zwalczania uzależnień
nieletnich w świetle ustaw y

zachowaniem
próby samobójcze
Zażywając je kupuje się często ofertę śmierci, ponieważ nigdy nie ma pewności czy zażycie,,dopalacza” nie skończy się
śmiercią. Nawet, jeśli pomoc lekarza nadejdzie szybko, może
być nieskuteczna, bo uszkodzenia organów wewnętrznych lub
ośrodkowego układu nerwowego spowodowane użyciem dopalacza są tak poważne, że nie
można już nic zrobić.

i wynikającym z nich stresem
i burzą uczuć.
Trudności te mogą wynikać
z niskiej samooceny, braku poczucia akceptacji i wsparcia najbliższych (wymagania zamiast
pochwał, brak zainteresowania
lub minimalizowanie przeżyć).
To z kolei prowadzi do izolacji
i lęku przed otoczeniem, a także
przeświadczenia o niemożności
poradzenia sobie w nowych sytuacjach. Przyczyną takiego postrzegania siebie może być też
nadmierna opiekuńczość, wyręczanie i ograniczanie samodzielności w dzieciństwie i wczesnej
młodości. Chociaż na ogół wynika to z dobrych intencji rodziców, może skutkować zniechęceniem, brakiem wiary we własne umiejętności i siłę sprawczą.
Pojawiają się wówczas trudności
z nauką, wagarowanie, nieposłuszeństwo wobec dorosłych.
Wzrost związanego z tym napięcia, żalu, gniewu itp. łatwo
rozładować za pomocą środków
odurzających, które szybko poprawiają nastrój i sposób widzenia samego siebie.
W życiu nastolatków szczególnie istotna jest grupa rówieśnicza. Młody człowiek określa
sam siebie na podstawie tego,
jak oceniają go inni i jaką ma pozycję w grupie. W tym aspekcie środki psychoaktywne mogą być rodzajem „przepustki”,
pomagają pokonać nieśmiałość

Oddziału Chorób Wewnętrznych Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
w Sosnowcu z w ystąpieniem
„Narkotyki i dopalacze”, Kornelia Gwiazdowska – Sędzia

•

Dlaczego młodzi ludzie
się uzależniają?
Alkohol, narkotyki, narkomania, dopalacze są dziś wszechobecne. Młody człowiek może się
z nimi zetknąć w szkole, klubie,
domu kolegi… Warto więc znać
mechanizmy uzależniania się,
zrozumieć przyczyny społeczne
i osobowościowe tego, że człowiek sięga po najgorszy ze sposobów radzenia sobie z życiem,
przekonany, że znalazł sposób
rozwiązujący problemy szybko
i prosto. Łatwiej wówczas przeciwdziałać lub skutecznie wspierać dziecko, gdy TO się zdarzy.
Używanie środków zmieniających świadomość to dla człowieka używającego dopalaczy,
czy alkoholu sposób radzenia
sobie z trudnościami i konfliktami z otoczeniem – szkołą,
rodziną, grupą rówieśników,
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o postępowaniu w sprawach
nieletnich. Ksiądz Biskup Antoni Długosz opowiedział zebranym o ośrodku dla osób uzależnionych Betania, natomiast
Krzysztof Czekaj – Dyrektor Zakładu Lecznictwa Odwykowego „Szansa” w Pławniowicach”
przedstawił problem uzależnienia z perspektywy terapeuty. Swoje doświadczenia terapeutyczne w pracy z kobietami
uzależnionymi od narkotyków
przedstawiła również Anna Perkowska – kierownik działu terapeutycznego Zakładu Karnego w Lublińcu.
Podczas konferencji wystąpiły też osoby, które opowiedziały swoje historie życia w nałogu. Jedną z nich była osadzona
kobieta odby wająca karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Lublińcu realizująca program terapeutyczny
w oddziale dla osób uzależnionych od środków odurzających
i psychotropowych.
Na zakończenie konferencji
grupa teatralna z Zakładu Karnego w Lublińcu przedstawiła spektakl profilaktyczny pt.

„Czysta karta” przygotowany
pod kierunkiem por. Ewy Gimińskiej, wychowawcy ds. kulturalno-oświatowych. W odegranych
rolach na scenie osadzone opowiadały o doświadczonej przemocy domowej, zerwanych więzach z rodziną, zachowaniach
związanych z zażywaniem narkotyków. W spektaklu został
poruszony również problem zażywania dopalaczy i ich zgubnego skutku na życie i zdrowie.

Na pot rzeby kon ferencji prz ygotowano materiały informacyjno – edukacyjne w postaci folderu opisującego zasady funkcjonowania
oddziału terapeutycznego oraz
uzyskano materiały z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Swoje stanowisko profilaktyczne wystawiła również Powiatowa Stacja
Sanitarno – Epidemiologiczna
z Lublińca.

Ks. Biskup Antoni Długosz

Dr Anna Bazylewicz – Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych
Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu

i brak wiary w siebie, zwiększyć
własną atrakcyjność, dają poczucie przynależności, wolności i dorosłości. Tym bardziej,
im większe poczucie niezrozumienia, zagubienia i braku zaufania wobec bliskich dorosłych.
Dlatego warto pracować z młodzieżą i rodzicami nad odbudową
zaufania i poczuciem więzi, ponieważ jest to baza do skutecznej
terapii i wychodzenia młodzieży z kryzysu. Uczyć skutecznych
metod okazywania i rozładowywania emocji, wyrażania odczuć,
potrzeb i opinii w taki sposób,
aby były czytelne dla otoczenia i możliwe do przyjęcia i spełnienia.

okaże się porażką.
Kolejne kroki w rozmowie:
1. Prośba o rozmowę (Słuchaj,

Jak rozmawiać?
Zanim zaczniemy rozmowę,
warto się do niej przygotować,
jak również na to, że zapewne nie
będzie ona ani łatwa ani przyjemna. Rozmowy, które konfrontują osobę z jej problemem narkotykowym są zazwyczaj trudne
– rozmówca najczęściej zaprzecza, że ma z tym problem.
Równie często jego pierwszą
reakcją jest bagatelizowanie poruszanych spraw lub okazywanie zniechęcenia tematem. Zdarza się również, że początkowo
odpycha tych, którzy starają się
mu pomoc. Dlatego ważne jest,
aby się nie zniechęcać, kiedy
pierwsze podejście do rozmowy

chciał(a)bym pogadać o tym,
co ostatnio zauważam w Twoim zachowaniu)

2. Przekazanie informacji o swoich
uczuciach (Martwię się o Cie-

bie, smucę się z tego powodu)

3. Opis ostatnich faktów z życia
(Od kilku tygodni ani razu nie

rozmawialiśmy. Nie rozmawiamy ze sobą już tak często
jak wcześniej. Brakuje mi tego.
Widzę, że coraz częściej wracasz późno, dziwnie wyglądasz
i wychodzisz tylko z tymi znajomymi, którzy nie mają dobrej opinii)
4. Przekazanie wiedzy (Osoby,
które eksperymentują, zażywają narkotyki mogą się od nich
uzależnić, nawet od przysłowiowej „trawy”)
5. Prośba o informację zwrotną
(Zastanawiam się, co się dzie-

je? Co o tym myślisz?)

Trudne rozmowy lepiej jest
przeprowadzić w sposób poważny i przemyślany – daje to gwarancję sukcesu.

I na koniec warto zastanowić się na czym polega
fenomen dopalaczy?
Po pier wsze – dopalacze
są dość tanie i większość młodych ludzi może sobie na nie
pozwolić, nie doprowadzając
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drastycznie do ruiny własnego
budżetu, a przede wszystkim
budżetu rodziców. Bo przecież
to oni najczęściej dość intensywnie,,sponsorują” odmienne
stany świadomości swoich dzieci. Rodzice mają też za zadanie,,dowiedzieć się jako ostatni”. No
i wypełniają to zadanie w stopniu doskonałym, gdyż zazwyczaj jako ostatni dowiadują się
o problemach, jakie sprawiają
sobie ich dzieci.
Po drugie – dopalacze są legalnymi substancjami, dostępnymi w zwykłych sklepach, nie
zaś na melinach narkomańskich,
czy w innych podejrzanych miejscach.
Po trzecie – na dopalaczach
nie ciąży zmora negatywnej opinii – narkomanii, gdyż nie nazywają się narkotykami.
Po czwarte – ogromny przemysł narkotykow y to zorganizowana przedsiębiorczość,
struktury, powiązania i oczywiście potężne pieniądze. Jednak w związku z tym wszystkie nielegalne narkotyki są dość
drogie i informują swoją nazwą,
że są ogromnie niebezpieczne, bo uzależniają. Dzięki temu
ogromna część młodych ludzi,
chcących poeksperymentować
z substancjami psychoaktywnymi, trzymała się z daleka od nich.
Teraz to się zmieniło – dopalacze są tańsze i łatwiej się w nie
zaopatrzyć.

Podczas konferencji wskazano na trudny i złożony proces
leczenia osób uzależnionych
od narkotyków oraz to, jak ważne jest zintegrowane działanie
pomocowe różnych instytucji.
Stąd, aby nie dochodziło do zagrożeń życia i zdrowia ważna
jest wczesna profilaktyka oraz
edukacja szczególnie młodych
osób, często eksperymentujących z narkotykami.
(KA)

Nawiązując do fenomenu pod
nazwą: dopalacze, należy zastanowić się, jak działa umysł człowieka nastoletniego, bo to jednak największa grupa odbiorców tych narkotyków.
Z jednej strony występuje dość
bezpieczne poczucie bezkarności, bo przecież prawo nie zabrania tego, by powstawały kolejne,
oficjalne sklepy, w których odbywa się ich sprzedaż. Co prawda sklepy te nazywają się trochę
inaczej, niż sugerowałby to ich
asortyment, na przykład: „Smak
i węch”, lub podobnie. Jednak nikt
nie przegania spod nich, policja
nie aresztuje, a sprzedający nie
napadają się wzajemnie, więc
można czuć się bezpiecznie.
Z drugiej strony jednak gdy
wejdzie się do środka, klienta
otacza klimat tajemniczości, jakby posiadł pewną tajemną wiedzę dostępną jedynie dla niewielkiej liczby osób. Światło,
szepty, język, którym posługują się sprzedawcy i klienci, przekazywana symbolika opakowań
tych substancji, no i to najważniejsze: „są to produkty kolekcjonerskie, czyszczące, nie do spożycia przez ludzi” z przymrużonym
okiem sprzedawcy podającego
kolejny pakiet narkotyku.
Alicja Kamińska
dyrektor Publicznej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Lublińcu
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Domy pomocy społecznej w powiecie
Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej w Lublińcu
Domy pomocy społecznej
są samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi
Powiatu Lublinieckiego.

i religijne na poziomie obowiązującego standardu. Dom
przeznaczony jest dla osób
dorosłych, przewlekle psychicznie chorych.
DPS „Zameczek” w Lublińcu jest ponadlokalną, koedukacyjną placówką stacjonarną przeznaczoną dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz osób
dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

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

•

Dom Pomocy Społecznej przy
ul. Kochcickiej 14 jest przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych. Na stałe mieszka w nim 245 mężczyzn, a w filii
w Koszęcinie 33 kobiety. Dom powstał w roku 1961. Do roku 1990
podlegał Ministerstwu Zdrowia,
w latach 1990 – 1999 Wojewodzie
Częstochowskiemu, a od 1999 roku jest jednostką podległą Powiatowi Lublinieckiemu.
Placówka zapewnia mieszkańcom bezpieczne i godne warunki życia, akceptując intymność,
niezależność oraz indywidualne
potrzeby podopiecznych. Za cel
stawia sobie łagodzenie skutków
przewlekłej choroby i hospitalizacji oraz ponowną integrację ze
środowiskiem. Stymuluje rozwój
indywidualny, uwzględniając fizyczną i psychiczną sprawność
podopiecznych. Dom zapewnia
mieszkańcom całodobową opiekę, zaspakaja niezbędne potrzeby
bytowe, społeczne i religijne oraz
umożliwia korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu
powszechnego ubezpieczenia

zdrowotnego.
Placówka zapewnia psychiatryczną opiekę zdrowotną, rehabilitację leczniczą, psychoterapię, w tym terapię zajęciową,
kulinarną, kulturalno – oświatową, socjoterapię, ergoterapię.
Placówka dysponuje 2 i 3 –
osobowymi pokojami oraz 2 pokojami 4 – osobowymi dla osób
leżących. Pokoje wyposażone
są w niezbędny sprzęt, łóżko,
szafy ubraniowe, stół, krzesła
lub fotele, szafki nocne. Pomieszczenia wyposażone są w system
przyzywowo – alarmowy, system alarmowo – przeciwpożarowy i system oddymiania. Każdy
mieszkaniec Domu ma do dyspozycji również pomieszczenia
ogólnodostępne: sale telewizyjne z pełnym wyposażeniem TV,
DVD, Video, gabinety zabiegowo – pielęgniarskie, kuchenki terapeutyczne, pomieszczenia terapii zajęciowej, jadalnie,
punkt biblioteczny, sale rehabilitacyjne, kaplicę, kawiarenkę,
gabinet fryzjerski i duży teren
wokół Domu. Mieszkańcy mogą
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•

DPS „Dom Kombatanta”
w Lublińcu jest domem ty-

pu stacjonarnego, zapewnia
całodobową opiekę i przeznaczony jest dla osób przewlekle
somatycznie chorych.

uczestniczyć w licznych zajęciach terapeutycznych, m.in.:
w pracowni plastycznej, przyrodniczo-turystycznej, komputerowej, muzykoterapii czy kulinarno-oświatowej.
W celu integracji mieszkańców ze społecznością lokalną,
rodzinami i opiekunami prawnymi organizowane są coroczne
imprezy integracyjne, tj. Dzień
Mieszkańca i Piknik Rodzinny
jak również zabawy taneczne,
ogniska, zawody sportowe które są okazją do zawierania znajomości i przyjaźni. Organizowane
są także wycieczki krajoznawcze
oraz wyjazdy integracyjne do zaprzyjaźnionych ośrodków.
Mieszkańcy mają możliwość
korzystania z usług rehabilitacyjnych. Sala gimnastyczna wyposażona jest w drabinki, materace i przyrządy do ćwiczeń
manualnych dłoni, rowerki stacjonarne i atlas. Oprócz ćwiczeń
na sali wykonywane są także zabiegi lecznicze takie jak: laseroterapia, magnetoterapia, kąpiele
perełkowe i wirowe, diadynamik,
jonoforeza, elektrostymulacja,
tens, masaż klasyczny i wibracyjny, lampy SOLLUX i lampy
BIOTON.
Przez okres działalności placówki udało się wspólnie stworzyć rodzinną atmosferę w której
zarówno mieszkańcy, jak i personel czują się związani ze sobą
nicią przyjaźni i porozumienia.
Ponadto przy Domu Pomocy
Społecznej funkcjonują Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ).
Obecnie uczestnikami Warsztatów jest 50 osób w większości
z powiatu lublinieckiego oraz 2
osoby z powiatu tarnogórskiego. Warsztaty są placówką pobytu dziennego czynną od poniedziałku do piątku w godzinach
700–1500. Uczestnikiem WTZ
może zostać każda osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do udziału
w terapii zajęciowej. Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji
zawodowej, społecznej odbywa
się w 5 – cio osobowych grupach
w pracowni ceramicznej, edukacyjno-komputerowej, gospodarstwa domowego, haftu, krawieckiej, muzykoterapii, modelarskiej, rękodzieła, stolarskiej
i tkackiej.
Zajęcia odbywają się zgodnie
z planami pracy dla danej pracowni i opracowanym przez Radę
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Programową warsztatu indywidualnym programem rehabilitacji i trapii dla każdego uczestnika
WTZ. Uczestnicy WTZ są przygotowywani do życia w środowisku społecznym w szczególności
poprzez rozwój umiejętności komunikowania się, planowania,
decydowania o swoich sprawach,
innych umiejętności potrzebnych do samodzielnego życia.
Zatrudnieni w placówce psycholog i rehabilitant dbają o poprawę kondycji psychicznej i fizycznej. Uczestnicy WTZ mają możliwość korzystania z zajęć na sali
gimnastycznej oraz rehabilitacji
na sali fizykoterapii.
W ramach terapii uczestnicy
nabywają i doskonalą umiejętności specyficzne dla danej pracowni oraz zawodowe umożliwiające
podjęcie pracy. W ramach zajęć
organizowane jest szereg imprez
kulturalnych, sportowych, wycieczki, wyjścia do kina, teatru
oraz wyjazdy do zaprzyjaźnionych placówek.
Uczestnicy z odległych miejscowości mają możliwość przyjazdu na zajęcia samochodem będącym w dyspozycji WTZ. Udział
w zajęciach jest bezpłatny.


(red.)

A wszystko zaczęło się
około pięć lat temu…

Krzysztof Skiba – uczeń klasy 4 Technikum Budowlanego w Zespole Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych, młody, utalentowany biegacz, członek WKB „META”. Pomimo swej krótkiej przygody z biegami ma na koncie sporo sukcesów. Sportem zaraził się w gimnazjum,
a motywacją do tego była rywalizacja z kolegami o miejsce w szkolnej kadrze na zawody.

pozwoli mu na to zdrowie. Nie
chce biegać, by zarabiać, ale robi to amatorsko, traktuje to jako
pasję. Stara się być jak najszybszy, chce osiągać coraz to lepsze rezultaty.
– Wszystko siedzi w głowie, wiadomo, organizm musi być fizycznie przygotowany, ale to, czy się
da radę, to kwestia motywacji –
komentuje Krzysiu.
Dodaje, że stara wyznaczać
sobie cele, bo to one najbardziej
go motywują do działania
powodują, że bez względu
na trudności, jakie go spotykają, dąży do tego, by je osiągać.
Uważa, że jest to jeden z kluczowych elementów do sukcesu.

Z Koszęcina do Gdańska

– Sport towarzyszył mi od zawsze – mówi skromnie – Gdy
byłem mały, bardzo dużo grałem
z braćmi i kolegami w piłkę nożną, jeździliśmy dużo na rowerach,
aż w końcu przyszedł czas, że zacząłem biegać.
Pierwszym szczególnym sukcesem Krzyśka było ustanowienie w maju 2012 r. rekordu życiowego i rekordu szkoły z czasem
02:46.81 biegu na 1000 m na wojewódzkim finale szkół gimnazjalnych w lekkoatletyce i zajęcie indywidualnie szóstej pozycji.
Dziś wspomina on – Pracowałem na ten sukces dwa lata i jak
się okazało, opłaciło się.
W bieganiu na stadionie reprezentował także ZSOT na szkolnej
lidze lekkoatletycznej. Na rejonowym szczeblu, który odbył się
w październiku 2015 r. indywidualnie zwyciężył na dystansie
1500 m z czasem 04:24.4. Kolejnym ważnym osiągnięciem Krzysia było zwycięstwo w „Zimowym Maratonie na Raty” w 2014
i 2015 r. oraz jednocześnie ustanowienie nowego rekordu maratonu na raty z czasem 02:30.22.

Wyniki
Stawał on na podium w wielu lokalnych biegach w okolicy
np. „Bieg o nóż komandosa” –
4-krotnie – 2 miejsce, Bieg Niepodległości w 2015 – 1 miejsce,
w 2012 r. – 3 miejsce, Bieg Noworoczny w 2015r. – 1 miejsce,
2014 r., 2013 r. – 2 miejsce, I Bieg
Tarnogórski na 5 km – 2 miejsce

z czasem 16:33. W maju 2015 r.
wziął udział w 24-godzinnym Biegu Kwietnym w Lisowicach i nabiegał w tym czasie
146.016 km, zajmując 5 miejsce.
– Radość daje mi każdy start,
w którym osiągam zadowalający wynik, myślę że największego
„kopa” do rywalizacji dają mi biegi, w których popełniam błędy
i z których nie jestem zadowolony. Powoduje to mobilizację,
by na kolejnych zawodach pobiegnąć jak najlepiej. Najbardziej jestem zadowolony z osiągniętego
wyniku w 7 Półmaratonie Bytomskim – 14 miejsce open i 1 w kategorii do 19 lat na blisko 1000 osób
startujących z czasem 01:20.04.
Bieganie niewątpliwie jest moją
pasją, ja żyję tym codziennie i myślę, że mogę powiedzieć, że kocham
to co robię – oznajmia Krzysiu.

Cierpliwość i upór
Na tak wielkie sukcesy trzeba
zapracować. Dzięki rozsądkowi,
ciężkiej pracy i wierze w sukces
zapewne mógł to osiągnąć. Każdy bieg uczy pokory i pozwala zawodnikowi dążyć do określonego
celu . – Ja jestem cierpliwy i uparty, bo mimo że ktoś mówi mi, abym
odpuścił, ja nie słucham i staram
się zrobić to, na czym mi zależy.
Albo gdy wracam ze szkoły i mam
do zrobienia trening, a nie chce
mi się strasznie, to i tak ubieram
się i idę trenować. Silny charakter
to podstawa u osób uprawiających
sport – podsumowuje Krzysztof.
Każdy sportowiec musi ciężko
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i wytrwale ćwiczyć, aby osiągnąć wymarzony cel. Inną kwestią, którą w doskonały sposób
uzmysławia sport, jest świadomość, że jak coś się kocha, to robi się to z przyjemnością i można z siebie dać więcej.
– Mój trening najczęściej przeprowadzam na leśnych ścieżkach
w miejscowości, gdzie mieszkam
lub na stadionie lekkoatletycznym.
Ogromny procent treningu to bieganie. Biegam różnie w zależności nad czym pracuje, może to być
trening siłowy, wytrzymałościowy,
praca nad techniką lub regeneracja, ale trening to też wykonywanie
ćwiczeń rozciągających, wzmacniających czy siłowych.
Trening zazwyczaj zajmuje mi od 1 do 2 godzin, ale bywały także treningi kilkugodzinne,
a nawet całodniowe, czasami trudno jest wykonać trening i nauczyć
się na sprawdzian, gdy po ciężkim treningu jestem padnięty, jednak staram się to tak poukładać,
by wszystko było na swoim miejscu.
Treningi zabierają mnóstwo
czasu, dlatego często trzeba wyrzec się różnych przyjemności. –
Bardzo często rezygnuję z imprez
i innych przyjemności. Wszystkiego mieć nie można, a to jest jednym
z elementów, dzięki którym łatwiej
osiągać cele.
Krzysiek lubi biegać na każdy m dystansie, począwszy
od 1 km, a skończywszy na biegach ultramaratońskich. Najlepiej czuje się w biegach na dystansie do 10 km. Jak mówi,
będzie biegał tak długo, na ile

Każdy człowiek ma marzenia,
Krzysiu – chce poprawiać swoje
rekordy życiowe oraz jego marzeniem było to, aby podróżować biegiem i udało się! Pobiegł
z Koszęcina do Gdańska w zaledwie tydzień!
– Pomysł, by biegnąć nad morze urodził mi się podczas jednego
z treningów, lecz od tamtego czasu minęło kilka lat do momentu,
w którym zdecydowałem się na ten
bieg. Przygotowywałem się parę
miesięcy, by przebiegnąć tak długą drogę. W tej wyprawie towarzyszyli mi: brat, siostra oraz kolega, lecz oni jechali na rowerach
i wieźli bagaż oraz niezbędne rzeczy potrzebne w podróży. W tydzień przebiegłem drogę z Koszęcina do Gdańska – 470 km. Ten czas,
choć był bardzo trudny, był jednocześnie wspaniały. Podróżowaliśmy
w dzień, ale też nocami, bo temperatury były tak wysokie, że ciężko
się oddychało w dzień, dlatego nocą
podróżowaliśmy, a w dzień staraliśmy się odpoczywać i spać. Dzięki pomocy dobrych ludzi, których
spotkaliśmy, daliśmy radę dotrzeć
do celu. Ten bieg pozwolił mi spojrzeć na świat z innej perspektywy
i nauczył mnie pokory. Już wiem
na pewno, że w przyszłości skuszę
się jeszcze na podobną wyprawę.
Krzysiek jest osobą rozpoznawalną w ZSOT nie tylko ze względu na sukcesy sportowe. Poza
bieganiem interesuje się również
jazdą na rowerze oraz majsterkowaniem. W ubiegłym roku mogliśmy podziwiać w holu szkoły
makietę stadionu w Gdańsku.
Wykonał ją właśnie Krzysiek Skiba w czasie wolnym od obowiązków szkolnych i treningów. Ten
wszechstronnie utalentowany
i zarazem bardzo skromny chłopak z technikum budowlanego
budzi podziw na każdym kroku.
Dziękujemy Krzysiowi za rozmowę i życzymy coraz lepszych
wyników!
(red.)
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Nieodpłatna pomoc prawna
Dla kogo?

•

Ustawa zakłada, że darmową
pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
•
•

•
•
•
•
•

młodzież do 26. roku życia
osoby fiz yczne, któr y m
w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane
świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy
o pomocy społecznej
osoby, które ukończyły 65. lat
osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
kombatanci
weterani
zagrożeni lub poszkodowani
katastrofą naturalną, klęską
żywiołową lub awarią techniczną.

Co obejmuje?
Pomoc prawna będzie polegała na:

•

•

•

p oi n for mow a n iu osob y
uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających
na niej obowiązkach;
wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia
pomocy, z wyłączeniem pism
procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub
sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
sporządzeniu projektu pisma
o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie
pełnomocnika z urzędu.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć

będzie nieodpłatna pomoc prawna?
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

•
•

i działalności gospodarczej,
z wyjątkiem przygotowywania
do jej rozpoczęcia.

Dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej zostanie zapewniony od stycznia 2016 r.

Więcej informacji można znaleźć pod linkiem: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

prawa pracy
przygotowania do rozpoczęW powiecie lublinieckim zacia działalności gospodarczej danie polegające na udzielaniu
• prawa cywilnego
nieodpłatnej pomocy prawnej
• spraw karnych
będzie opierało się o trzy punkty:
• spraw administraHARMONOGRAM GODZIN PRACY PUNKcyjnych
• u b e z p i e c z e n i a TÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE LUBLINIECKIM
społecznego
• spraw rodzinnych
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwany
• prawa podatkoweprzez radców prawnych wpisanych na listę Okręgowej
go z wyłączeniem
Izby Radców Prawnych w Opolu
spraw podatkoKoszęcin, ul. Powstańców 10
wych związanych Poniedziałek
siedziba Urzędu Gminy
z prowadzeniem godz. 8:30-12:30
działalności goWtorek
Herby, ul. Lubliniecka 33
spodarczej.
godz.
12:30-16:30
siedziba Urzędu Gminy
Pomoc nie będzie
natomiast obejmo- Środa
Woźniki, ul. Rynek 11
wała spraw z zakresu godz. 8:30-12:30
siedziba Urzędu Miejskiego
prawa celnego, dewizowego, handlowego Czwartek
Kochanowice, ul. Wolności 5

godz. 8:30-12:30

siedziba Urzędu Gminy

Piątek
godz. 12:30-16:30

Ciasna, ul. Nowa 1A
siedziba Urzędu Gminy

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwany
przez adwokatów wpisanych na listę Okręgowej Rady
Adwokackiej w Częstochowie
Poniedziałek
godz. 11:30-15:30

Pawonków, ul. Zawadzkiego 7
siedziba Urzędu Gminy

Wtorek
godz. 11:30-15:30

Ciasna, ul. Nowa 1A
siedziba Urzędu Gminy

Środa
godz. 7:30-11:30

Koszęcin, ul. Powstańców 10
siedziba Urzędu Gminy

Czwartek
godz. 7:30-11:30

Herby, ul. Lubliniecka 33
siedziba Urzędu Gminy

Piątek
godz. 11:45-15:45

Woźniki, ul. Rynek 11
siedziba Urzędu Miejskiego

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwany przez
osoby wskazane przez fundację „Honeste Vivere”
Poniedziałek
godz. 14:00-18:00
Wtorek
godz. 8:00-12:00

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 9,
ogłasza przetarg na dzierżawę pomieszczeń, znajdujących się w budynku Szpitala przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Lublińcu,
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomiczno-handlowej.
Szczegółowe informacje można uzyskać
na stronie internetowej: www.spzozlubliniec.pl w zakładce „Informacje i konkursy” lub pod nr telefonu 34 350–63–86.

Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Konrada
Mańki w Lublińcu ul. P. Stalmacha 90 ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż ciągnika kołowego składanego z silnikiem ANDORIA 2CA90, skrzynia biegów ze Stara 25, tylnego mostu ze Stara 66 na ramie z kształtowników stalowych walcowanych. Cena wyjściowa 2400,00 złotych brutto.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Ośrodka do dnia 10.02.2016 roku do godziny 13ºº. Przedmiot przetargu można
oglądać w godzinach od 8ºº do 13ºº w dni robocze do dnia 9.02.2016 roku. Wygra oferent z najwyższą ceną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 34 3563241 wew. 102.
Zastrzega się prawo wycofania pojazdu z przetargu bez podania przyczyn.
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Środa
godz. 14:00-18:00
Czwartek
godz. 14:00-18:00
Piątek
godz. 14:00-18:00
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Lubliniec, ul. Sobieskiego 9, p.
1.23, tel. 660–578–506
siedziba Powiatowego Centrum
Usług Społecznych
Lubliniec, ul. Sobieskiego 9, p.
1.23, tel. 660–578–506
siedziba Powiatowego Centrum
Usług Społecznych
Lubliniec, ul. Sobieskiego 9, p.
1.23, tel. 660–578–506
siedziba Powiatowego Centrum
Usług Społecznych
Boronów, ul. Dolna 2, tel. 660–
578–506
siedziba Urzędu Gminy Boronów
Lubliniec, ul. Sobieskiego 9, p.
1.23, tel. 660–578–506
siedziba Powiatowego Centrum
Usług Społecznych

EDUKACJA W POWIECIE

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy tydzień przedsiębiorczości
to największe na świecie wydarzenie promujące przedsiębiorczość jako postawę
i podejmowanie biznesowych inicjatyw.
Zespół Szkół Zawodowych
w Lublińcu włączył się w organizację tego przedsięwzięcia przystępując po raz drugi do realizacji projektu Otwarta Firma
– „Biznes przy tablicy” koordynowanego na poziomie ogólnopolskim przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.
W ramach tego projektu zorganizowano spotkania z lokalnymi

przedsiębiorcami: Karolem Kampą reprezentującym Piekarnię
– Ciastkarnię „Kampa”, Małgorzatą Wieczorek – właścicielką
salonu fryzjerskiego Koki Loki i Fantazje, Agnieszką Jonik –
właścicielką Pracowni Kosmetyczno – Tyrychologicznej Derma Vitis oraz Joanną Twardzik
reprezentującą BGŻ BNP Paribas
Oddział w Lublińcu.

W spotkaniach uczestniczyli
uczniowie klasy 1 i 2 wzf oraz 2
kc. Tematem przewodnim spotkań była „własna firma”. Zaproszeni goście opowiedzieli m.in.
historie swoich firm, przedstawili
strategie ich działania, wskazali skuteczne sposoby zarządzania własną firmą, a także wyjaśnili jakie czynniki mają wpływ
na sukces firmy. Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań,
dotyczących spraw biznesu, czy

też budowania ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej.
Koordynatorzy projektu: Renata Pruska, Ewa Swarlik i Aleksandra Koszarek serdecznie
dziękują gościom za poświęcony czas i cenne wskazówki dotyczące prowadzenia własnej firmy,
a także za stworzenie uczniom
szansy na weryfikację ich wiedzy z doświadczeniami praktyków biznesu.
(red.)

K2
kariera
i
kompetencja
– nowa idea kształcenia zawodowego
Pod takim tytułem odbyła się
w Lublińcu konferencja, w której uczestniczyli pracodawcy,
przedstawiciele Cechu Rzemiosł, dyrektorzy i doradcy
zawodowi szkół gimnazjalnych
oraz dyrektorzy i kierownicy
kształcenia zawodowego
szkół ponadgimnazjalnych
powiatu lublinieckiego.
Była to już druga z cyklu
konferencji dotyczących zmian
w kształceniu zawodowym, zorganizowana przez Starostwo Lublinieckie, którego celem jest
przygotowanie oferty kształcenia
zawodowego, która będzie korelować z dynamicznie zmieniającym się rynkiem pracy.
O tym, że kształcenie zawodowe w szkołach prowadzonych
przez powiat jest na najwyższym
poziomie, mogli przekonać się
zebrani, podczas prezentowania
wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. W wielu zawodach, w trakcje trzech sesji egzaminacyjnych, które odbyły się w 2015 r.,
uczniowie uzyskali 100 % zdawalności. Takie wyniki pozwalają na usytuowanie powiatu lublinieckiego na pierwszym miejscu w województwie śląskim pod
względem zdawalności egzaminów zawodowych.
Należy podkreślić, iż oprócz
naucz ycieli prac ując yc h

w szkołach, szczególnie zaangażowani w kształcenie zawodowe są pracodawcy, którzy współpracując ze szkołami umożliwiają
uczniom zdobywanie zawodowego doświadczenia. Szczególnie miłym momentem konferencji było wręczenie podziękowań
dla dużej grupy pracodawców
w podziękowaniu za ich długoletni wkład włożony w kształtowanie postaw zawodowego sukcesu naszych uczniów.
Jednym z prelegentów spotkania był Tomasz Błaszczyk –
prezes firmy Land Landster Business Development Center, który
zaprezentował założenia merytoryczne programu K2, którego
celem jest stworzenie platformy umożliwianej dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy.
Wśród głównych założeń projektu wdrażanego na terenie Śląska jest m.in. tworzenie rozwiązań i technologii ułatwiających
pracodawcom dostęp do informacji o zasobach kadrowych.
Dzięki projektowi powstanie sieć
centrów kariery i kompetencji.
Głównym celem centrów będzie
dostosowywanie programów nauczania w szkołach zawodowych
do potrzeb rynku pracy.
Ponieważ oferta kształcenia
zawodowego w szkołach powiatu ma być skorelowana również z diagnozą predylekcji zawodowych uczniów szkół gimnazjalnych, ostatnim punktem
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konferencji było, zaprezentowanie przez powiatowego doradcę
zawodowego Katarzynę Dworok, wyników pilotażowego badania przy pomocy nowego narzędzia diagnozującego preferencje branżowe uczniów szkół
gimnazjalnych.
Uczestnicy konferencji rozmawiali na temat problemów kadrowych i możliwości zaradzenia im poprzez odbudowę szkodnictwa zawodowego. Wszyscy
obecni zgodzili się co do faktu,
że dziś edukacja zawodowa musi być zsynchronizowana z rynkiem pracy.
(red.)
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Matematyka w biznesie w ZSOT
„Kto lekceważy osiągnięcia matematyki przynosi szkodę całej naszej
nauce, ponieważ ten, kto nie zna matematyki, nie może poznać
innych nauk ścisłych i nie może poznać świata”.

(Roger Bacon).
Po raz czternasty odbył się
ponieważ zawodnicy pracowali w dwuosobowych drużynach
w Zespole Szkół Ogólnowspierając się wzajemnie i wspólkształcąco – Technicznych
nie pracując na zwycięstwo rew Lublińcu wojewódzki
prezentowanej przez nich szkoły. Uczestnicy konkursu musiekonkurs „Matematyka w bizli m.in. dokonać wyceny złotej
nesie” dla uczniów szkół
bransolety wykonanej z dwóch
ponadgimnazjalnych.
kawałków złota różnej próby,
obliczyć odsetki bankowe od loKonkurs został objęty patro- katy założonej przez biznesmenatem Wojewody Śląskiego Jaro- na w banku, wykonać kosztorys
sława Wieczorka, Marszałka Wo- podjazdu z kostki brukowej, zajewództwa Śląskiego Wojciecha proponować plan produkcji zaSaługi, Starosty Lublinieckiego pewniający maksymalny zysk
Joachima Smyły oraz Burmistrza z produkcji nowowprowadzanych
Miasta Lublińca Edwarda Maniu- produktów.
ry. Patronat naukowy nad kon– Podzieliliśmy się z Jarkiem
kursem sprawowały: Politechni- pracą w ten sposób, że ja zająka Śląska w Gliwicach oraz Wyż- łem się programowaniem liniosza Szkoła Bankowa w Poznaniu, wym, z którego jestem dobry a Jarek
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie. Autorem zadań i przewodniczącym komisji konkursowej
był dr Adam Sojda. Organizacji
konkursu podjęły się w tym roku nauczycielki matematyki: Jo-

celował w zadania z obliczeniami
procentowymi. Każdy z nas znał
swoje mocne strony i jak widać
umiejętnie wykorzystał je podczas
konkursowych zmagań – stwierdził Piotr Ledwoń, jeden ze zwycięzców.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych najlepsi okazali się
uczniowie:
1. Piotr Ledwoń, Jarosław Deptała – Zespół Szkół Ogólno-

kształcąco – Technicznych
w Lublińcu
2. Karolina Żułtaszek , Paweł
Matusek – Zespół Szkół Nr1
im. Adama Mickiewicza w Lublińcu
3. Paweł Poloczek, Maciej Cholewa – II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława
Staszica w Tarnowskich Górach.

W kategorii szkół gimnazjalnych:

anna Walczak, Bożena Madler –
Zdrojewska, Maria Kubat, Gabriela Patrzyk.

Drugi rok z rzędu wyzwanie
podjęli również gimnazjaliści
z powiatu lublinieckiego. Głównym celem tego konkursu było
podniesienie umiejętności zastosowania matematyki w życiu codziennym poprzez przybliżenie
specyfiki pracy w biznesie oraz
przygotowanie uczniów do pracy
w biznesie poprzez kształtowanie umiejętności pracy w zespole,

W roli
głównej – chleb
W ramach projektu szkolnego „Jem kolorowo, żyję zdrowo” w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Kochciach klasa
II wraz z wychowawczynią Katarzyną Gambuś i rodzicami
uczestniczyli w projekcji filmu edukacyjnego pt. „Chleb”.
F i l m s t a ł s i ę i n s pi r ac j ą
do pogada n k i na temat polskich zw yczajów dotyczących
ch leba oraz prz y słów z n im
związanych. W związku
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z t y m uczest n ic y, zaproszen i goście oraz spo ł ecz noś ć
szkolna zostali obdarowan i
c h lebem upieczony m przez
uczn iów.
(red.).
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1. Mateusz Lendzion, Aleksander Michalski – Gimnazjum
Nr 1 im. 74 GPP w Lublińcu
2. Anna Grabolus, Filip Koza –
Gimnazjum im. Św. J. Śląskiej
w Lubecku
3. Dominika Nowak, A ndrzej Adamus – Gimnazjum
w Woźnikach
– Matematyka jest nie tylko
przedmiotem szkolnym. Jest nauką obejmującą znaczne obszary różnych dziedzin, m.in. biznesu. Wykorzystanie wiedzy z lekcji
poprzez badania empiryczne nie
jest łatwą umiejętnością, ale pozwala uczniom uzyskać coś znacznie cenniejszego – możliwość poznania sensu istnienia matematycznych działań w otaczającym
nas świecie – te słowa skierował
w liście do uczestników konkursu Jarosław Wieczorek, Wojewoda Śląski.
(red.).
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Zmagania młodych
cukierników i piekarzy

„Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu:
dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada”.

(Stanisław Staszic)

Wielkiego talentu, na pewno nie można odmówić uczestnikom
wojewódzkiego etapu XXI Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz, którego organizatorem już po raz trzeci był Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu.
Honorowy patronat nad turniejem objęli Śląski Kurator Oświaty
Stanisław Faber oraz Starosta Lubliniecki Joachim Smyła.
Do turnieju przystąpili wyłonieni w etapie szkolnym najlepsi
uczniowie z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Katowicach, Zespołu Szkół Zawodowych
w Lublińcu, Zespołu Szkół w nr
7 w Tychach oraz Zespołu Szkół
Spożywczych w Zabrzu.
Turniej składał się z dwóch
części, część praktyczna odbywała się 12 stycznia w Piekarni-Ciastkarni Kampa. Cukiernicy
wykonywali ciasteczka bankietowe, składali i dekorowali torty oraz modelowali figurki marcepanowe, piekarze kształtowali wyroby drobne (rogale, bułki,
plecionki), chały oraz chleb okolicznościowy. W części teoretycznej, która odbywała się w szkole cukiernicy i piekarze rozwiązywali test złożony z 30 zadań.

Uroczyste zakończenie i podsumowanie etapu wojewódzkiego nastąpiło 13 stycznia 2016 r.
w Zespole Szkół Zawodowych
w Lublińcu, gdzie powołano siedzibę Komisji Wojewódzkiej.
Oczekiwanie na wyniki umilał
występ uzdolnionych wokalnie
uczniów ZSZ w Lublińcu: Pauliny Kultys, Magdaleny Droździok
oraz Daniela Poloczka.
– W tym roku uczestnicy turnieju wprowadzili nas w fascynujący podwodny świat. Motywem
przewodnim była bowiem „Głębia
oceanu” – mówi dyrektor ZSZ Jolanta Kardas. Efekty pracy wszystkich uczestników wzbudził zachwyt
i podziw publiczności. Widać było,
że w wykonanie zadań konkursowych włożyli oni całe serce – dodaje.

Wśród cukierników najlepsza okazała się Chengying Jiang
z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Katowicach, natomiast wśród piekarzy Barbara
Zając z Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplom oraz zestaw upominków. Ponadto każdy został zaproszony do udziału
w ufundowanym przez firmę Polmarkus szkoleniu z lodów i kawy.
Nagrodzeni zostali również opiekunowie. Roczna prenumerata
„Przeglądu cukierniczego” powędrowała do szkół, które najlepiej
przygotowały uczniów do części teoretycznej turnieju: Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu oraz Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Katowicach.
Turniej uczy współzawodnictwa i rywalizacji. Ponadto rozwija
wśród młodzieży zainteresowania
oraz pogłębia wiedzę i umiejętności praktyczne. Te z kolei, Barbara Zając zdobywczyni 1 miejsca wśród piekarzy doskonali

Mistrzowie
z
„Mickiewicza”
w ścisłym finale debat historycznych IPN
Kolejny ogromny sukces osiągnęła drużyna Zespołu Szkół
nr 1 im. Adama Mickiewicza
w debatach historycznych IPN.
W poniedziałek 25 stycznia
2016 r. odbyły się ćwierćfinały, w których walczyło osiem
drużyn, w tym z Lublińca, Rudy Śląskiej, Będzina, Tychów,
Krakowa, Sosnowca i Katowic.
Drużyna z lublinieckiego „Mickiewicza” w składzie Kamil Be-

rych, Szymon Spałek, Marcel
Wandzel i Daniel Wydmuch

pokonała II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej, debatując nad tezą „Poznański
czerwiec to początek końca komunizmu w Polsce” i awansowała do wtorkowych półfinałów, w których zmierzyła się
z IV Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Sosnowcu, udowadniając słuszność tezy „Bierny opór był skuteczną
metodą sprzeciwu wobec władzy komunistycznej”. We wtorek awans drużyna wywalczyła
w nieco zmienionym składzie,
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gdyż Szymona, który był nieobecny z powodów rodzinnych,
zastąpiła Klaudia Juszczyszyn.
Pokonując to renomowane sosnowieckie liceum, drużyna
z „Mickiewicza” awansowała
do ścisłego finału, który odbędzie się 4 marca i jednocześnie zapewniła sobie co najmniej wicemistrzostwo szeroko
rozumianego Śląska. Uczniów
z „Mickiewicza” przygotowywała Cecylia Ochman. Warto tutaj
dodać, iż Kamil Berych i Klaudia Juszczyszyn w czasie finału XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego rywalizowali

Wśród piekarzy najlepsza
była Barbara Zając

Wśród cukierników najlepsza
okazała się Chengying Jiang

na co dzień u Bernadetty Brzezina-Mońka, właścicielki Zakładu

Piekarniczego w Lublińcu.
Pozostaje nam mieć nadzieję, że dzięki organizowanemu
w Zespole Szkół Zawodowych
w Lublińcu turniejowi wciąż będzie przybywało utalentowanych
i zdolnych cukierników i piekarzy.
Jolanta Skubala

z najlepszymi mówcami Polski. Wygłosili oni błyskotliwe
mow y nt. „Nie wszystko jest
na sprzedaż” w zabytkowej sali
Sejmu Śląskiego w Katowicach.
Ich wystąpienia oceniało jury
pod przewodnictwem prof. Renaty Przybylskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Lubliniecki „Mickiewicz”
jedyną szkołą w Polsce, z której do finału dotarło aż dwoje
uczniów, a Kamil Berych został czwartym mówcą w Polsce
i otrzymał nagrodę Marszałka
Śląskiego Sejmiku Samorządowego Wojciecha Saługi.
(red.)
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Promocja tomiku wierszy
Julii Kaczmarzyk
„Poezja mej duszy”
W Gimnazjum w Ciasnej
miała miejsce promocja debiutanckiego zbioru wierszy
uczennicy Julii Kaczmarczyk
pt. „Poezja mej duszy”.
Na promocję, którą poprowadził Edward Przebieracz z Wydawnictwa św. Macieja Apostoła,
przybyło ponad 40 miłośników
poezji, nie tylko z terenu Ziemi
Lublinieckiej, ale także z Bytomia i Częstochowy. Gminę Ciasna reprezentowała sekretarz
Aldona Pogoda i przewodniczący Rady Gminy – Henryk Pluta.
Na promocji książki nie zabrakło
również rodziny autorki z rodzicami: Jolantą i Gerardem Kacz-

poetki kierowała także publiczność. Wszystkim obecnym bardzo podobał się program artystyczny – montaż muzyczno-poetycki oparty na wierszach
Julii Kaczmarzyk, który przygotowali uczniowie z Gimnazjum
w Ciasnej pod okiem wicedyrektor Małgorzaty Gzdyl. Promocji towarzyszyła wystawa grafik
młodego twórcy- Marcela Ligusa, którego kilka prac znalazło się
w promowanym tomiku.

Prezentujemy jeden z zamieszczonych
w tomiku wierszy Julii Kaczmarzyk:

List do M.
Zabierasz moje myśli.
Zabierasz słowa.
Co w tobie drzemie?
Niczym blask słońca rozjaśniasz mą duszę.
Jesteś powietrzem, bez którego nie żyję.
Chwilą, którą pragnę całym sobą.
Radością.
Sensem.
Zabierasz mi ból i cierpienie.
Tyś moim ukojeniem.
Lekiem na zło.
Lekiem na wszystko.

(KA)
Zdjęcia: Ewa Nowak

Pochłaniam Cię miodzie mój życiodajny
aby czuć twą obecność.
Tyś moją gwiazdą prowadzącą do ciepła.
I drogocennym skarbem, którego chcę chronić
przed zniszczeniem
przed ludźmi.

marczykami.

Prowadzący zaprezentował
sylwetkę poetycką młodej autorki, po czym zadawał jej pytania, na które Julia Kaczmarzyk
z dużą dozą swobody i humoru odpowiadała. W dalszej części promocji pytania do młodej

Niczym pustynia na kroplę wody
tak ja czekam na Twój dotyk.
Swym głosem uleczasz mnie.
Swym wzrokiem uleczasz mnie.
Wybuchowa, nieobliczalna miłość.
Czy chłód, czy śnieg
moje serce pełne Ciebie jest.

Sukces literacki naszego redakcyjnego kolegi
Z przyjemnością informujemy, iż nasz kolega z Redakcji magazynu społeczno-kulturalnego „Ziemia Lubliniecka” – Edward Przebieracz zdobył I nagrodę w – zorganizowanym przez Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców
Kultury – Ogólnopolskim Konkursie „Konfrontacje”.
Nagrodzone wiersze autora nie tylko zostały opublikowane w okolicznościowym pokłosiu konkursu pt. „Konfrontacje 2015”, ale także brały udział w wystawie zorganizowanej w Galerii w Ratuszu w Lesznie.
(KA)

Zabierasz mnie
niczym ocean piach
aby mieć mnie garści
lecz ja Cię kocham
na zawsze.

ZAPROSZENIE

MELODIE JAPOŃSKIE, MELODIE POLSKIE
Miho Kurihara (fortepian) i Piotr Nikiel (śpiew)
7 lutego 2016 roku, godz. 19:00 – Sala Balowa
w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
Koszęcin, ul. Zamkowa 3

Bezpłatne wejściówki do odbioru w recepcji ZPiT „Śląsk”, tel. 034 3106401
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA
Część I – MELODIE POLSKIE
Od klasyki do melodii ludowej
Ludomir Różycki – Ave Maria
Fryderyk Chopin – 3 écossaises
Stanisław Moniuszko – Aria z kurantem
Henryk Wieniawski – Kujawiak

Część II – MELODIE JAPOŃSKIE
Od klasyki do współczesności
Kosaku. Yamada, Akatombo
Yoshinao. Nakada, Sakura-Yokocho
Kishio. Hirao, Kasztankowe przekomarzania
Minako. Tokuyama, Musica Nara

Część I – MELODIE JAPOŃSKIE
Melodie ludowe
Naoko Zukeran – 4 impromptu z melodiami ludowych piosenek z Okinawy

Część II – MELODIE POLSKIE
Twórczość współczesna
Bronisław Kaper, Walter Jurman – Ninon
Mieczysław Karłowicz – Z nową wiosną
Toru. Takemistsu, Małe niebo
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Miho Kurihara gra na fortepianie od czwartego roku życia. Jest absolwentką Akademii
Muzycznej Kunitachi w Tokio, a także kształciła się na Uniwersytecie Muzycznym im. F.
Chopina w Warszawie oraz na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Koncertowała w Japonii, Austrii i we Włoszech; w Polsce zaś
można było ją usłyszeć m.in. w Bydgoszczy,
Gdańsku, Elblągu czy Krakowie. Wśród nagród, które zdobyła na konkursach i festiwalach można wyróżnić III nagrodę na Międzynarodowym Forum Muzycznym w Wiedniu
(2007) oraz nagrodę specjalną na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Nagano (2002). Miho Kurihara jest Honorowym
Członkiem Towarzystwa Muzycznego w Sanoku. Pracuje jako ekspert kultury polskiej
w Instytucie Polskim w Tokio.
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Piotr Nikiel – śpiewak (tenor), urodzony
w Bielsku-Białej, absolwent Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie st. wykł. Haliny Skubis oraz
Wydziału Teologicznego PAT
w Krakowie. Jako solista występował na wielu prestiżowych festiwalach muzycznych im.
Ludviga van Beethovena w Prudniku, Moritza Brosiga w Paczkowie czy wykonując lirykę wokalną w Bremen.
W czasie swojej kariery artystycznej śpiewał
także na scenie Filharmonii Rzeszowskiej,
Opolskiej oraz Zabrzańskiej. Od 2006 roku
związany z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk”
im. Stanisława Hadyny, którego jest jednym
z najbardziej utalentowanych solistów. Znakomity śpiewak, którego walory głosowe
pozwalają na doskonałą interpretację różnorodnego repertuaru – od ludowego, poprzez klasyczny, sakralny aż po operowy.

Okiem obiektywu
zdj. Mirek Kotas

Dzieli ich wiek i to, czym się na co dzień zajmują, a łączy pasja
fotografowania, umiejętności zatrzymania w kadrze chwili.
Prawdopodobnie gdyby nie wspólne zamiłowanie do uwieczniania otaczającej nas rzeczywistości nigdy nie spotkaliby się. Mowa
oczywiście o członkach Lublinieckiego Klubu Fotograficznego założonego w 2013 r. przez Elżbietę Danielczok, mieszkankę Kochcic.
Wśród klubowiczów nie ma konkurencji, wspólnie jeżdżą na plenery, doradzają sobie, wymieniają doświadczenia, robią zdjęcia. Zatrzymane w obiektywie nawet te same miejsca jednak bardzo się
od siebie różnią, bo każdy ma swoją wrażliwość i „swoje’’ widzenie świata. Od kilku miesięcy Lubliniecki Klub Fotograficzny należy do Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Lublinieckiej jako sekcja
fotograficzna.
– W czerwcu ubiegłego roku w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu odbył się nasz pierwszy wernisaż, w którym 15-stu naszych członków zaprezentowało swoje prace. Następną wystawę, której tematem
będzie – Lubliniec planujemy zorganizować w tym roku. Już teraz serdecznie wszystkich zapraszam do jej obejrzenia – mówiła Elżbieta Danielczok, założycielka Klubu.
(KA)

zdj. Sebastain Hadryś

zdj. Elżbieta Danielczok

zdj. Sylwia Mietelska

zdj. Jerzy Filipiak

zdj. Daniel Brol

zdj. Paweł‚ Prandzioch

zdj. Piotr Olczyk
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Nie musisz jechać do Hiszpanii, aby być na Camino.
Droga zaczyna się u drzwi Twojego domu*.
Szlaki Camino de Santiago,
w Polsce nazywane są Drogą
Świętego Jakuba. To szlaki
pielgrzymie do katedry w Santiago de Compostela w północno – zachodniej Hiszpanii.
Ponad tysiącletnia tradycja
podróżowania do grobu św. Jakuba w pierwotnie miała charakter wyłącznie religijny. Podróżowano dla spełnienia ślubowania
czy odbycia pokuty, z wszelakimi
prośbami czy też w celach dziękczynnych, często też dla umocnienia wiary.
Tradycja pielgrzymowania
do św. Jakuba w naszym kraju też
ma niebagatelną historię. Obecnie wyznaczono i oznaczono już
szereg Dróg Jakubowach w Polsce, nad którymi patronat sprawuje Stowarzyszenie: „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”
http://www.camino.net.pl/.
Znakiem szlaku jest jeden
z atrybutów św. Jakuba – muszla. Na Drogach Jakubowach dominującymi są muszle barwy żółtej na niebieskim tle, częstokroć
uzupełniane strzałką – też żółtą.
Drogi św. Jakuba są szlakami dla każdego, przeznaczonymi dla podróżujących indywidualnie lub w niewielkich grupach. Ich niezwykłość kryje się
w tym, że każdy może przeżywać
tę drogę w inny, na swój sposób,
pobyć z przyjaciółmi i nieznajomymi, znaleźć radość w codzienności, a może też spotkać Boga.
Współcześnie na szlaku spotykają się ludzie niezależnie od wyznań, światopoglądu czy zainteresowań. Osoby przemierzające

te szlaki, nazywają je „przestrzenią duchową”.
W minionym roku 2015 został
wyznaczony i oznakowany odcinek Drogi św. Jakuba łączący
dwa międzynarodowe sanktuaria w Polsce: Jasną Górę i Górę św. Anny. Szlak ten stanowi
ważny element w polskiej sieci
dróg św. Jakuba. Rozpoczyna się
w mieście Częstochowa i łączy
dziesięć gmin: Blachownię, Wręczyca Wielka, Herby, Kochanowice, Ciasna, Pawonków, Zawadzkie, Jemielnica, Strzelce Opolskie
oraz Leśnica. Przebiega przez trzy
diecezje: częstochowską, gliwicką
i opolską, trzy powiaty: częstochowski, lubliniecki i strzelecki
oraz dwa województwa: śląskie
i opolskie. Wielość jednostek administracji, od których trzeba było zebrać poparcie i pozwolenie

na poprowadzenie i oznaczenie
szlaku, była niemałym wyzwaniem. Nieocenioną pomoc w tej
kwestii udzieliło Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lublinieckiej.
W pracach nad przygotowaniem,
opracowaniem i wyznaczeniem
szlaku wzięło udział bezinteresownie szereg osób, z których
chyba większość nie szuka rozgłosu i taka chce pozostać.
Planując i wyznaczając szlak
Częstochowa – Góra św. Anny,
brano pod uwagę wiele aspektów
ważnych dla pielgrzyma. Pielgrzymujący tym szlakiem mogą
spotkać tu życzliwych ludzi, liczne kapliczki, kościoły i sanktuaria. Spragnieni poznania historii

natrafią na ponad tysiącletnie
i mniej dawne ślady naszych
przodków. Zainteresowani kontaktem z przyrodą i krajobrazami znajdą na tej drodze wiele
miejsc, przy których „zawieszą
oko” lub „zwolnią kroku”. Osoby
chcące jedynie podróżować, mogą to czynić po relatywnie twardych, wygodnych, mało uczęszczanych, w większości polnych
i leśnych drogach.
Chcących podróżować na tym
odcinku Camino zapraszamy
na szlak! Więcej informacji znajdziesz na: http://www.szlak2013.
republika.pl.
Buen Camino!
M.P.G.

* Tytuł zaczerpnięto z plakatu autorstwa Pana Piotra Pasiecznego (http://www.camino.net.pl/wp-content/uploads/2010/12/Plakat-2012-Piotr-Pasieczny.pdf)

Redaktor naczelny: Bogusław Hrycyk
Wydawca: Powiat Lubliniecki
Adres redakcji: Starostwo Powiatowe
w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7
tel. 34 35 10 500, wew. 601
e-mail: gazeta@lubliniec.starostwo.gov.pl
Nakład: 10 000 egz.

16

nr 1-2/2016

Skład i druk: Drukarnia Sil-Veg-Druk
ul. Niegolewskich 12, 42–700 Lubliniec
tel. 34 356 29 61, www.svd.pl
Materiały do gazety i ogłoszenia reklamowe
przyjmowane są w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Lublińcu, pokój 21. Redakcja
nie zwraca materiałów niezamówionych.
Zastrzega sobie także prawo ich skracania. Nie
przyjmowane są artykuły niepodpisane. Redakcja
nie odpowiada za treść ogłoszeń.

