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Jubileusz 80-lecia Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Lublińcu
W tym roku Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Lublińcu obchodził jubileusz 80-lecia. Uroczystości
z nim związane były niepowtarzalną okazją do przypomnienia historii i tradycji szkoły,
ale i również czasem spotkań
absolwentów i wspominania
szkolnych lat.
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Mickiewicz matematyką stoi

Początek czerwca to okres intensywnych zmagań matematycznych w Zespole Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu.

więcej na str. 2

więcej na str. 8

Rajd survivalowy –
nowatorska forma
resjocjalizacji

Technik elektryk
powraca do Zespołu
Szkół Zawodowych

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach był organizatorem II Ogólnopolskiego
Rajdu Survivalowego „SOKOŁY 2015”.

Zapraszamy i zachęcamy młodzież gimnazjów do zapoznania się z propozycją i ofertą
edukacyjną Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu.

więcej na str. 9

więcej na str. 8

Wakacje tuż tuż…

Nasza Justyna zdobyła Puchar Europy!

Z początkiem wakacji rusza
czwarta już edycja projektu zainicjowanego przez starostę Joachima Smyłę oraz przewodniczącą Komisji Edukacji Rady
Powiatu w Lublińcu Anitę Naczyńską pod hasłem „Nasz Powiat – sport, zabawa, edukacja”.

W dniach 23–24 maja odbył
się V Puchar Europy OYAMA
IKF. Wśród ponad 500 zawodników z Europy oraz m.in. USA
i Kanady znakomicie wypadła
na nich, pochodząca z powiatu
lublinieckiego, Justyna Cyrulik,
wygrywając w swojej kategorii.

więcej na str. 10-11

więcej na str. 5

Poznaj swojego
dzielnicowego

Nowelizacja Prawa
Budowlanego

W Śląskiej Komendzie Wojewódzkiej Policji powstał zespół
do wypracowania i wdrożenia
nowej koncepcji pracy dzielnicowych.

W dniu 28 czerwca 2015 r.
wchodzi w życie mała nowelizacja Prawa Budowlanego ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

więcej na str. 12

więcej na str. 2
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Jubileusz 80-lecia Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Lublińcu
W tym roku Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Lublińcu obchodził jubileusz 80-lecia. Uroczystości z nim
związane były niepowtarzalną okazją do przypomnienia
historii i tradycji szkoły, ale i również czasem spotkań absolwentów i wspominania szkolnych lat. Honorowy patronat nad obchodami jubileuszu objęli: Starosta Lubliniecki
Joachim Smyła oraz Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber.
Uroczystości rozpoczęły
się Mszą Świętą w parafii pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego w Lublińcu celebrowaną
przez Biskupa Gliwickiego Jana
Kopca. Społeczność Ośrodka,
absolwenci oraz zaproszeni goście mieli okazję uczestniczyć
w ważnym wydarzeniu, jakim
było poświęcenie sztandaru.
Oficjalna akademia odbyła się
w Specjalnym Ośrodku Szkolno
–Wychowawczym w Lublińcu,
w której brali udział przedstawiciele władz samorządowych,
zaprzyjaźnione instytucje, dyrektorzy szkół i pokrewnych
placówek oświatowych z całego
kraju, rodzice oraz społeczność
Ośrodka. Ważnym elementem
uroczystości były prezentacje
multimedialne ukazujące historie placówki oraz losy życia
Konrada Mańki. W interesującym programie artystycznym
uczniowie nawiązali do historii ośrodka, jego rozwoju i czasów współczesnych. Nadanie
Ośrodkowi imienia Konrada
Mańki oraz uroczyste odczytanie aktu nadania sztandaru

ufundowanego przez Starostę
Lublinieckiego były szczególnym wydarzeniem w historii
placówki.
Jubileusz, to znakomita okazja, aby docenić wszystkich,
którzy od wielu lat aktywnie
działali na rzecz szkoły. W podziękowaniu od całej społeczności Ośrodka za okazywane
wsparcie dyrektor Marek Warwas wręczył pamiątkowe statuetki Jubileuszu 80 – lecia.
Na frontonie szkoły została umieszczona tablica pamiątkowa z nazwiskiem Patrona Ośrodka. Uroczystego jej

Nowelizacja Prawa Budowlanego
W dniu 28 czerwca 2015 r. wchodzi
w życie mała nowelizacja Prawa Budowlanego ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Ważnymi zmianami, które nastąpią w najbliższym czasie będzie m. in. możliwość
wykonania na zgłoszenie wielu robót budowlanych do tej pory objętych pozwoleniem na budowę.
Do czynności tych zaliczać się będzie
wykonanie:
• wolnostojących budynków mieszkalnych
jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści sie w całości na działce
lub działkach, na których zostały zaprojektowane
• wolnostojących parterowych budynków gospodarczych w tym, garaży, altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba
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tych obiektów na działce nie powinna
przekraczać dwóch na każde 500 m2
powierzchni działki
• wolnostojących parterowych budynków
rekreacji indywidualnej, rozumianych
jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba
tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki
• wolnostojących parterowych budynków
stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2
• wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2,
sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat

odsłonięcia dokonał starosta
Joachim Smyła w towarzystwie
przedstawicielki rodziny Konrada Mańki i dyrektora Ośrodka. Uwieńczeniem uroczystości było zwiedzanie Ośrodka
i wpisy do księgi pamiątkowej.
Absolwenci i zaproszeni goście

oglądali wystawę archiwalnych
zdjęć z życia Ośrodka oraz prace artystyczne wychowanków.
Oprócz wielu ciepłych i serdecznych słów uznania na ręce
dyrektora SOSW złożono gratulacje oraz liczne pamiątki.

na działce nie może przekraczać dwóch
na każde 1000 m2
• przydomowych oczyszczalni ścieków
o wydajności do 7,5 m3 na dobę – zbiorników bezodpływowych na nieczystości
ciekłe o pojemności do 10 m3
• zjazdów z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach
• przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m 2
• sieci:
a) elektroenergetycznych obejmujących
napięcie znamionowe nie wyższe niż
1 kV
b) wodociągowych
c) cieplnych
d) telekomunikacyjnych.
Pozwolenia na budowę nie będą również wymagały roboty budowlane polegające na:
• dociepleniu budynków o wysokości do 25 m. Należy jednak pamiętać,

że pozostaje obowiązek zgłoszenia
wymienionych robót z wyjątkiem wiat
o pow. do 50 m2 oraz docieplenia budynków o wysokości do 12 m i ogrodzeń.
Nowe brzmienie otrzymuje również art.
41 pkt 4: „Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych dla których
wymagane jest pozwolenie na budowę,
zgłoszenie budowy lub zgłoszenie przebudowy, właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością
realizacji budowy z projektem, …”.
Co za tym idzie, nie trzeba będzie zgłaszać zamierzenia rozpoczęcia budowy
na co najmniej 7 dni przed przystąpieniem do robót, jak było to do tej pory.
Ponadto wprowadzonych zostało wiele innych proceduralnych zmian. W razie
ewentualnych pytań prosimy dzwonić
do Wydziału Budownictwa i Architektury
w Starostwie Powiatowym w Lublińcu pod
nr tel. (34) 351 05 06.
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(red.)

Jubileusz programów
wolontarystycznych
„Readaptacja osadzonych kobiet w środowisku
otwartym, skutecznym
i efektywnym narzędziem
przygotowania do życia
po opuszczeniu zakładu
karnego” będzie tematem
konferencji z okazji 10 – lecia programów wolontarystycznych: „Schola Vita” oraz
„Miłosierna Samarytanka”.
Konferencja odbędzie się 16
czerwca br. w Zakładzie Karnym
w Lublińcu. Wśród prelegentów znajdą się m.in. starosta Joachim Smyła, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach
– Bożena Stępień, dr hab. Barbara Nowak, prof. Uniwersytetu Padagogicznego w Krakowie,
dr hab. Małgorzata Dobrowolska
– dyrektor Centrum Edukacji
i Pomocy Psychologicznej Pro-Inwest w Katowicach oraz mjr
Iwona Wojewódka – kierownik
działu penitencjarnego Zakładu Karnego w Lublińcu.
W Zakładzie Karnym w Lublińcu programy wolontarystyczne realizowane są już
od 1998 roku. Pierwszym był
program pracy wolontarystycznej pn. BONA, realizowany
na terenie Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu, gdzie przebywają osoby niepełnosprawne intelektualnie
i fizycznie. – Po kilku miesiącach pracy pierwsza grupa wolontariuszek zaczęła odnosić swoje
pierwsze sukcesy. Niepełnosprawni podopieczni zaczęli otwierać się
na świat, reagować na obecność
wolontariuszek, uśmiechać się,
jeść łyżeczką, poczuli miłość drugiego człowieka – mówiła Wiesława Dudek, dyrektor DPS „Zameczek”.
W dniu 15 marca 2005 r. zainicjowano kolejny program, realizowany w środowisku otwartym, pn. „Miłosierna Samarytanka”, który został wdrożony
na podstawie porozumienia
pomiędzy Zakładem Karnym
w Lublińcu, a Domem Pomocy
Społecznej „Dom Kombatanta”. Z kolei w czerwcu 2005 r.
wdrożono program pn. „Schola Vita”, realizowany w Domu

Pomocy Społecznej w Lublińcu
przy ulicy Kochcickiej 14, gdzie
przebywają dorośli mężczyźni
ze schorzeniami przewlekłymi
układu nerwowego, po przebytej schizofrenii, ze znacznym
stopniem upośledzenia umysłowego.
– Ten niekonwencjonalny pomysł wdrożenia programów wolontarystycznych okazał się doskonałą formą resocjalizacji kobiet
odbywających karę pozbawienia
wolności, które mogą świadczyć
pomoc drugiemu człowiekowi. Same uczą się wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, poczucia empatii. Dla niektórych
jest to pierwsza taka praca, która uświadamia im, że do końca nie
są takie złe, że mogą dać cząstkę siebie, wypełnić czas, porozmawiać, po prostu pomóc osobom samotnym, opuszczonym,
niepełnosprawnym. Niektóre kobiety mają doświadczenia w pracy nad osobami przebywającymi
w domach opieki społecznej, niektóre opiekowały się nawet w domu ciężko chorymi rodzicami, niepełnosprawnymi dziećmi, rodzeństwem. Ta praca daje im bardzo
duże zadowolenie, buduje pozytywną samoocenę, daje możliwości do poszukiwania zatrudnienia
o takim charakterze po powrocie
do społeczeństwa – mówiła Jolanta Figlak, dyrektor Zakładu
Karnego w Lublińcu.
Organizacja jubileuszowej
konferencji jest okazją do podkreślenia, jak ważną rolę w procesie przygotowania kobiet
do życia po opuszczeniu zakładu karnego pełni bardzo dobra
i efektywna współpraca zakładu z samorządem lokalnym oraz
innymi podmiotami w zakresie readaptacji społecznej. Różnorodne zadania wykonywane
przez kobiety w ramach programów, oprócz walorów resocjalizacyjnych, terapeutycznych
i społecznych, stanowią również formę aktywizacji zawodowej, co ma niebagatelne znaczenie w aktywnym i skutecznym
poszukiwaniu pracy po opuszczeniu jednostki. Zaprezentowane formy aktywności artystycznej stanowią natomiast
przejaw twórczego, kreatywnego wykorzystania czasu spędzonego w izolacji penitencjarnej.
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Strzałem w dziesiątkę okazał się
niekonwencjonalny pomysł polegający na zatrudnieniu grupy osadzonych kobiet z Zakładu Karnego
w Lublińcu jako wolontariuszek.
Program „Bona” realizowany jest
od 1998 r. i polega na sprawowaniu opieki przez osadzone kobiety
nad dziećmi z porażeniem mózgowym, niepełnosprawnymi fizycznie i intelektualnie. Wolontariuszki wychodzą z dziećmi na spacery,
karmią je, pielęgnują, biorą udział
w zajęciach rehabilitacyjnych.

– Jubileusz programów wolontarystycznych jest wspaniałą okazją do podziękowania tym kobietom. Ich postawę i działania cenię
sobie tym bardziej, iż podejmują
je w czasie, kiedy próbuje się zakwestionować wartość życia ludzi niepełnosprawnych, cierpiących i schorowanych, a spychanie
tej grupy na margines życia społecznego staje się niestety często
faktem. Myślę, że programy wolontarystyczne działają z niezwykle
dobrym skutkiem dla wszystkich
jego uczestników, zarówno wolontariuszek, które czują się potrzebne, jak i pensjonariuszy domów pomocy społecznej. Mam nadzieję,
iż takie inicjatywy pozwolą chociaż w niewielkim stopniu zmienić
stereotyp naszego myślenia i dostrzec w osadzonych bardziej ludzkie oblicze – mówił Tadeusz Konina, wicestarosta lubliniecki.

Doświadczenia zdoby te
w trakcie realizacji programów jednoznacznie wskazują na ich wysoką efektywność.
Kobiety mają również możliwość ukończenia szkoleń przygotowujących je do opieki nad
osobami chorymi, starszymi
i niepełnosprawnymi. Zdobywają również wiedzę z zakresu komunikacji społecznej
i relacji międzyludzkich. Realizacja programów w środowisku nie byłaby możliwa bez
wsparcia samorządu lokalnego
oraz instytucji współdziałających. Przedsięwzięcia te ułatwiają pracę resocjalizacyjną
i wpływają na pozytywny wizerunek jednostki penitencjarnej. W okresie dotychczasowej
realizacji programów udział
w nich wzięło 308 kobiet.
Aneta Konieczny

Majowe poetyckie sukcesy
Edwarda Przebieracza
Wśród wyróżnionych w VI
Ogólnopolskim Konkursie
Poetyckim na „Najpiękniejszy wiersz miłosny” znalazł się także mieszkaniec
Lublińca, nasz redakcyjny
kolega, Edward Przebieracz.

Jury VI Ogólnopolskiego
Konkursu Poetyckiego na „Najpiękniejszy wiersz miłosny”
w składzie: dr Robert Rudiak
– wiceprezes Związku Literatów Polskich Oddział w Zielonej Górze, Janusz Młyński –
aktor Lubuskiego Teatru im.
Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze, po przeanalizowaniu 87 wierszy zdecydowało
o przyznaniu 3 nagród i 12 wyróżnień. Wśród wyróżnionych,
za wiersze „Wiosna” i „Połów”,
znalazł także mieszkaniec Lublińca, nasz redakcyjny kolega,
Edward Przebieracz.
Nagrodą dla w yróżnionych było opublikowanie

ich w iersz y w tom ik u
pokonkursowym pt. „Najpiękniejszy wiersz miłosny”. Warto dodać, że to już 3 wyróżnienie dla Edwarda Przebieracza
w kożuchowskim konkursie.
Poprzednie otrzymał w latach
2009 i 2014.
To jednak nie wszystkie majowe sukcesy pana Edwarda,
w Konkursie Jednego Wiersza
pt. „Miedzy ziemią a niebem”,
zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną Warszawa – Białołęka, w dniu 8 V 2015, otrzymał wyróżnienie za wiersz pt.
„Szymon Słupnik”.
(red.)
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Najnowsza publikacja
Henryka F. Sporonia
„Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”
O Henryku Sporoniu pisałem już na łamach „Ziemi Lublinieckiej”, (Nr 3/2013) w artykule pt. „Henryk Sporoń podarował bibliotekom 100 książek”,
dziękując Mu za bezinteresowny gest dla śląskich bibliotek
i dla polskich i niemieckich archiwów. Wspomniałem wówczas krótko o Jego życiu i twórczości, także o jego związkach
z Ziemią Lubliniecką, szczególnie z pracą nauczycielską
w Koszęcinie i w Rusinowicach. Dziś – przed zasadniczym tematem, związanym
z najnowszą publikacją Autora – przypomnę Czytelnikowi bardzo encyklopedycznie
Jego biogram:
Rocznik – 1926 (89 lat życia) zawód – nauczyciel historii i geografii, wykształcenie – Liceum Pedagogiczne
w Tarnowskich Górach i studia pedagogiczne w Warszawie
i w Katowicach, pasja – miłość
do Śląskiej Małej Ojczyzny,
twórczość – publicystyka historyczna (min. „Z rodzinnych
stron i na emigracji”, „W poszukiwaniu historycznej prawdy”, „Nowy Dziennik”, „Ulica

wszystkich Świętych” i wiele
innych publikacji. Dodajmy
jeszcze do tych skrótów biograficznych kilka wątków z trudnego życiorysu pana Henryka.
Urodził się na Śląsku i tu ukończył szkołę podstawową przed
II wojną światową. W wieku młodzieńczym wcielony
do Wehrmachtu, ciężko ranny, „cudem” wraca w 1946 roku w rodzinne strony. Kończy
szkoły i uczelnie pedagogiczne i pracuje jako nauczyciel.
W okresie „stanu wojennego”
internowany i więziony w Katowicach, Jastrzębiu-Zdroju,
w Uhercach i w Rzeszowie –
Załężu. W 1983 roku w yjechał wraz z rodziną do Niemiec, (bez prawa powrotu)
i tam zamieszkuje do dzisiaj.
Przynajmniej dwa razy w roku
przyjeżdża na Śląsk, aby „naładować „akumulatory” intelektu i odwiedzić licznych znajomych i – coraz mniej licznych
– Krewniaków.
Pow yższ y akapit mów i
o ciężkim życiu Ślązaków i zagmatwanej historii śląskiej
krainy, ale także o ważnych
przymiotach ludzi tej ziemi,

o naszych cechach, których
nam zazdroszczą inni – pracowitości, życiu rodzinnym,
religijności, a nade wszystko
o wielkiej miłości do śląskiego
„Heimatu” (Termin „Mała Ojczyzna” jest za „mały” i – nieadekwatnie tłumaczony – aby
ściśle określić ten najpiękniejszy skrawek naszej Ojcowizny)
I teraz – także krótko –
o książce Sporonia noszącej tytuł „ZGODA BUDUJE, NIEZGODA RUJNUJE. Polemistom pod
rozwagę”. Nie napiszę tu zdania, że może to jest ostatnia
książka sędziwego wiekiem
(..ale tylko wiekiem…) Henryka Franciszka Sporonia. Chociaż, mówiąc szczerze, wiele
wątków tej publikacji wskazuje
na pewnego rodzaju „zamknięcie bilansu” i na podsumowanie płodnego pióra. Książka
oparta jest głównie na przedrukach najważniejszych wątków z dwóch publikacji: „Z rodzinnych stron i na emigracji”
oraz „W poszukiwaniu historycznej prawdy”. Autor napisał w przedmowie m.in. „Wybrałem z tych pozycji te teksty;
listy, recenzje, felietony, które mają coś wspólnego ze Śląskiem. To znaczy dotyczą jego przeszłości, teraźniejszości
a czasem i życzeń dotyczących
jego przyszłości”. Co zatem
zawiera ta publikacja? Piękna
okładka z własnoręcznie (chyba) nakreśloną mapą Górnego Śląska, interesujący wstęp

i niepow tarzalny, w wielu
przypadkach niedościgniony
i nie stosowany przez innych
autorów styl, i teksty składające się z niezliczonych wątków tematycznych, unikalnych wypowiedzi i treści listów
wielce zasłużonych, znanych
i uznanych ludzi. Książka jest
odzwierciedleniem bogatego
życia Autora, Jego błyskotliwości i pięknego języka. Publikacja jest przede wszystkim
podręcznikiem dla „zaawansowanych”, jest – moim zdaniem – lekturą dla ludzi pamiętających te dzieje, które Autor
przedstawia. Sporoń chce nam
to wszystko, co głównie dotyczy Śląska i Ślązaków utrwalić i – tak po cichu, między
wierszami nam powiedzieć:
„To jest mój mały testament,
który macie nosić w umysłach
i sercach i przekazywać następnym pokoleniom.
Szanowny panie Henryku,
drogi, szanowny Przyjacielu,
dziękuję za tę książkę. Myślę, że nie jest to ostatnia Pana „Ewangelia” dla Ślązaków.
Życzę zatem zdrowia i czekam
na następną publikację.
Jan Myrcik

PS. Jeśli – drogi Czytelniku – chcesz nabyć tę książkę,
skontaktuj się z paniami: Joanną Sowa (Lubliniec ul. Podmiejska 13, tel. 34 351 11 51)
lub z p. Krystyną Sowa (Sadów, ul. Powstańców 102, tel.
34 356 13 70).
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Zabrzmiał Lubliniecki Zryw Wolnych Serc
w ramach Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki
1 czerwca w Zespole Szkół
rozpoczęła się I część Lublinieckiego Zrywu Wolnych
Serc w ramach Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki.

Organizatorami imprezy byli: Lubliniecka Grupa Pat, Zespół Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu (pedagodzy:
Joanna Styczyszyn, Alicja Szafraniec-Bok i ekspert PAT – Katarzyna Tarara) oraz Komenda
Powiatowa Policji w Lublińcu.
Goście obejrzeli spektakl „Sekret”, przygotowany przez Lubliniecką Grupę PAT (PAT to nazwa
Programu Komendy Głównej
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Policji – „Profilaktyka a Ty”),
a uczniowie szkół gimnazjalnych odegrali scenki sytuacyjne dotyczące pomocy osobom
uzależnionym od narkotyków.
Wszystkim przedstawieniom
uważnie przysłuchiwali się zaproszeni eksperci: psycholog,
specjalista terapii uzależnień –
Lidia Krajewska-Muszyńska, pedagog – Barbara Koloch oraz policjant – asp. sztab. Krzysztof
Wydmuch, którzy odpowiadali
na pytania młodzieży. W II części Lublinieckiego Zrywu Wolnych Serc jego uczestnicy wzięli udział we wspólnym happeningu na rynku miejskim, który
rozpoczął się spektaklem „Czy

warto?”, przygotowanym przez
grupę Pantomima. Następnie
przez 60 sekund wszyscy uczestnicy oraz mieszkańcy Lublińca
wybijali wspólnie rytm Wolnych
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Serc. Na zakończenie zaśpiewano hymn PAT-u oraz zatańczono belgijkę, do której włączyli się nawet przypadkowi prze(red.)
chodnie.

Nasza Justyna zdobyła Puchar Europy!
Justyna swoją, już czternastoletnią, przygodę z karate rozpoczęła w Lublinieckim
Klubie Oyama Karate. To właśnie pod okiem sensei Bogusława Plewki, 4 DAN i Anny
Kołodziej-Plewki, 3 DAN stawiała swoje pierwsze sportowe kroki. Systematyczne treningi przynosiły pierwsze sukcesy w barwach lublinieckiego
klubu.
Obecnie Justyna mieszka
w Krakowie, gdzie studiuje geologię na Akademii Górniczo-Hutniczej. Nauka nie przeszkodziła jej podjąć wymagających treningów pod skrzydłami
Prezesa Zarządu OYAMA Polskiej Federacji Karate Hanshi
Jana Dyducha, 8 DAN.
Droga do zwycięstwa na Pucharze Europy poprzedzona

była ponad dwumiesięcznymi
przygotowaniami. Same zawody były już czasem zbierania
plonów ciężkiej pracy. Justyna wystartowała w konkurencji
KNOCKDOWN seniorek, czyli
najtwardszej, pełnokontaktowej formule walki, w kategorii
+60 kg. W gronie jej przeciwniczek znalazły się reprezentantki Węgier, Ukrainy i Kanady. W finale Justyna zmierzyła się właśnie z zawodniczką
z Ameryki Północnej. Pojedynek od początku był wyrównany, co potwierdzało klasę
obu zawodniczek. Po pierwszej
rundzie sędziowie wskazali remis, choć już w końcówce zarysowała się delikatna przewaga Justyny. Dwuminutowa dogrywka nie pozostawiła
żadnych złudzeń zawodniczce

reprezentującej barwy Kanady. Nasza zawodniczka z dużą
przewagą pokonała swoją oponentkę, tym samym wygrywając Puchar Europy.
Na tych samych zawodach,
w innych kategoriach, dobrze
zaprezentowali się również zawodnicy Lublinieckiego Klubu Oyama Karate, zdobywając 1 złoty, 2 srebrne i 2 brązowe medale.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!	
(red.)

Autor zdjęć – Radosław Dyduch

W dniach 23–24 maja odbył się V Puchar Europy OYAMA
IKF. Areną tych prestiżowych zawodów było Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne „Solne Miasto” w Wieliczce. Wśród
ponad 500 zawodników z Europy oraz m.in. USA i Kanady
znakomicie wypadła na nich, pochodząca z powiatu lublinieckiego, Justyna Cyrulik, wygrywając w swojej kategorii.
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Udany debiut Ady
W Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie, 14 maja, odbyła się Gala Finałowa XXVII Regionalnych Spotkań
Młodych Recytatorów „Wrażliwość na słowa”. Reprezentantka naszego powiatu – Adrianna Mroziewicz z Glinicy,
wraz z rodziną i wychowawcą – Aleksandrą Mrosek – mieli
możliwość uczestniczyć w tej niezwykłej uroczystości.
Ada – uczennica klasy II
Szkoły Podstawowej w Glinicy zdobyła bowiem wyróżnienie podczas finału Konkursu
Recytatorskiego, który odbył
się w Częstochowie w dniach 28
i 29 kwietnia. Wówczas w Regionalnym Ośrodku Kultury zaprezentowało się ponad 40 najlepszych młodych recytatorów
z pięciu powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego, zawierciańskiego i lublinieckiego. Spotkania miały
charakter wieloetapowy, a najbardziej utalentowani artyści
otrzymali promocję do finału
na drodze kilkustopniowych
eliminacji. Komisja artystyczna konkursu, w której skład weszli: Katarzyna Skolik-Miedziak

– aktorka, pedagog, instruktor
teatralny, Sebastian Banaszczyk – aktor Teatru im. Adama
Mickiewicza w Częstochowie
i Dorota Musiał – instruktor
Regionalnego Ośrodka Kultury, wyróżniła Adę za odpowiednią interpretację recytowanych
wierszy, wysoką kulturę słowa i nieskazitelną dykcję. Doboru zwycięskiego repertuaru,
dopasowanego do wrażliwości
i temperamentu dziecka dokonała wychowawczyni Ady –
Aleksandra Mrosek. Podczas
uroczystej gali finałowej zaprezentowali się laureaci konkursu oraz uczniowie Zespołu
Szkół Muzycznych im. Marcina
Józefa Żebrowskiego w Częstochowie. Dyrekcja Regionalnego
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Ośrodka Kultury wręczyła Adriannie pamiątkowy dyplom
i nagrodę w postaci bonu pieniężnego do sieci sklepów Empik. Gratulujemy naszej małej artystce i jesteśmy dumni z jej niezwykłego debiutu.
Adę możemy zobaczyć także
na mniejszej i większej scenie
podczas występów mażoretek
oraz podczas uroczystości sołeckich organizowanych przez
szkołę w Glinicy
(red.)

Nowy wizerunek Starostwa w Internecie
Informujemy, iż została udostępniona nowa odsłona strony internetowej Starostwa
Powiatowego w Lublińcu (www.lubliniec.starostwo.gov.pl) oraz nowy wizerunek Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lublińcu (www.lubliniec.starostwo.bip.info.pl). Zgodnie z nowymi standardami strona jest przystosowana i dostępna dla osób niepełnosprawnych, przejrzysta dla każdego użytkownika, w tym
dla osób wykluczonych cyfrowo, mających trudności w odnalezieniu się w Internecie
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Michalina Baron z „Mickiewicza” zdobywczynią indeksu
na amerykanistykę na Uniwersytecie Warszawskim
Michalina Baron, maturzystka z LO im. A. Mickiewicza
w Lublińcu trzy razy z sukcesem brała udział w konkursie „Know America”
i zdobyła indeks w Ośrodku
Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego.
„Know America” to konkurs
badający bardzo szeroką wiedzę na temat historii, kultury i polityki Stanów Zjednoczonych. Składa się z trzech
etapów: testu internetowego, napisania eseju na wybrany temat dotyczący USA oraz
rozmowy w języku angielskim
z przedstawicielami Ambasady USA w Polsce i wykładowcami UW. Laureaci i finaliści
konkursu są zaproszani na trzy
dni do Warszawy.
W trakcie tych wyjazdów

poznałam ambasadora Stephena Mulla i innych amerykańskich
dyplomatów, z którymi mogłam
zjeść lunch, spotkałam swoich
przyszłych wykładowców, a także wspaniałych ludzi, z którymi
wciąż jestem w kontakcie. Ponadto zwiedziłam American School of
Warsaw, która wywarła na mnie
niesamowite wrażenie. W konkursie brałam udział trzy razy:
w pierwszej klasie zdobyłam tytuł laureata, w drugiej zajęłam
drugie miejsce i indeks, a w tym
roku zostałam finalistką. Stanami Zjednoczonymi interesuję się od gimnazjum, zaczęło się
od nałogowego oglądania amerykańskich seriali i filmików amerykańskich YouTuberów, dzięki
którym przy okazji nauczyłam się
mówić biegle po angielsku. Nie
spodziewałam się wtedy, że amerykanistyka stanie się w przyszłości moją życiową pasją. Kiedy w liceum dowiedziałam się

przypadkiem o konkursie Know
America, zaczęłam bardziej poważnie interesować się historią, kulturą i polityką tego kraju i stwierdziłam, że to jest to,
co chcę robić w życiu – mówiła Michalina. Od października
2015 zaczynam studia w Ośrodku
Studiów Amerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim. Odbywają się one całkowicie w języku
angielskim, a większość przedmiotów możemy wybrać sobie sami – zgodnie z tym, który aspekt
Stanów Zjedoczonych najbardziej nas interesuje. W ich trakcie marzy mi się dostać stypendium i wyjechać na jeden semestr
studiów na Florydę. Po zdobyciu
tytułu magistra chciałabym dalej poznawać kulturę USA i prowadzić prace naukowe.
Michal ina jest ś wietną
uczennicą. Jej pasja, pracowitość i konsekwencja w osiąganiu celów są godne podziwu

Michalina Baron – zdobywczyni indeksu z ambasadorem USA
z nauczycielką Anną Mateją
w trakcie pobytu w Warszawie

i naśladowania – podkreślała
Anna Mateja, nauczycielka języka angielskiego.
Michalina otrzymała również za swoje osiągnięcia nagrodę Starosty Lublinieckiego.
(MK)

Mistrzostwa Pierwszej Pomocy
(…) Odwaga to niesamowita siła.
Dodawać innym, ale i samemu sobie otuchy
to najlepsze co człowiek może uczynić…
…W ten oto sposób można najprościej scharakteryzować zaangażowanie i chęć
zdobywania wiedzy tak teoretycznej, jak i praktycznej wiedzy w niesieniu pomocy tym,
którzy w każdej chwili życia,
w każdym dniu – mogą jej
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potrzebować, przez tych – którzy z oddaniem i odwagą tą pomoc pragną nieść. Do takich
osób zaliczyć należy pięcioosobową drużynę, którą stanowili uczniowie klasy I o kierunku mechanik pojazdów samochodowych z Zespołu Szkół

Zawodowych w Lublińcu, którzy pod bacznym okiem swojego opiekuna Wojciecha Majewskiego przygotowywali się
do udziału w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy
PCK. Wielogodzinne, sumienne szlifowanie wiedzy przekazywane rzetelnie przez opiekuna drużyny i częste jej powtarzanie, zaowocowało sukcesem
w postaci zdobycia pierwszego
miejsca, a co za tym idzie Pucharu Rejonowych Mistrzostw
Pierwszej Pomocy PCK. Oprócz
tego wspaniałego trofeum każdy uczestnik zwycięskiej drużyny obdarowany został śpiworem i słodyczami. Tegoroczny sukces wywalczyli, jak już
wspomniano uczniowie klasy

nr 6/2015

I mps, w składzie: Mariusz Podpora, Tomasz Strugacz, Robert Kosiński, Dominik Widera
i Marcin Kandzia oraz ich opiekun Wojciech Majewski. Radość
z sukcesu była ogromna, a samo zwycięstwo – mobilizacją
dla młodych ludzi do jeszcze
głębszego poszerzania swojej
wiedzy, co jak podkreśla dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Jolanta Kardas, przydatne okazać może się w każdych
okolicznościach, tym bardziej,
że w szkole kładzie się duży
nacisk na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, nie tylko
w miejscu nauki i praktyki zawodowej, ale również w innych
życiowych sytuacjach.
Arleta Gabrysiak
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Śladami Wandy Kawy
i Bronisławy Kawy w Kośmidrach
W czerwcu 2015 r. Szkoła
Podstawowa w Kośmidrach
obchodzi 10. rocznicę
nadania imienia Wandy
Kawy i Bronisławy Kawy.
Kim były jej patronki?
Wanda i Bronisława Kawa
to siostry, urodzone na początku
XX wieku w Borysławiu, w powiecie Drohobycz, absolwentki Seminarium Nauczycielskiego we Lwowie. Po zakończeniu
II wojny światowej przyjechały
do Polski jako młode, trzydziestokilkuletnie kobiety. Zamieszkały w szkole w Kośmidrach,
gdzie podjęły pracę dydaktyczno – wychowawczą.
Wanda Kawa została kierownikiem szkoły. Uczyła klasy starsze: języka polskiego, matematyki i historii, była też wychowawczynią tych klas. Organizowała
życie szkoły, opiekowała się biblioteką szkolną, założyła sklepik szkolny. Przygotowywała
z dziećmi Jasełka, zabawy noworoczne, programy dla leśników na Święto lasu we współpracy z nadleśnictwem Kośmidry.
Dzieci tańczyły taniec śląski –
trojak, śpiewały piosenki patriotyczne i ekologiczne. Natomiast
Bronisława Kawa uczyła klasy
młodsze. Opiekowała się Klubem
Wiewiórka i PCK. Za szczególne
osiągnięcia w pracy i wygrywane konkursy czystości otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi PCK.
Opiekowała się również szkolnym ogródkiem.
Wanda Kawa od początku prowadziła Kronikę Szkoły

w Kośmidrach. Kronika ta zachowała się do dzisiaj i stanowi
cenne źródło informacji o społeczności lokalnej. Między innymi w 1948 roku autorka napisała: Stosunek ludności miejscowej do szkoły jest życzliwy, co się
przejawia w zachowaniu dzieci.
Jako kierowniczka dbała o rozwój szkoły i biblioteki szkolnej.
Część księgozbioru zakupiono
z funduszy zebranych podczas
imprez środowiskowych i dochodów ze sklepiku szkolnego.
Organizowała wycieczki szkolne, m.in. do Krakowa, Gdyni,
Łodzi, Wieliczki i Zakopanego.
Dla wielu dzieci był to pierwszy
wyjazd poza własną miejscowość
czy okolicę. Obie panie przywiązywały dużą wagę do czystości
uczniów i estetyki szkoły. W czasie ich pracy stan sanitarny szkoły uległ znacznej poprawie. Potrafiły zachęcić wychowanków,
aby dbali o porządek w klasach
oraz w ogródku koło szkoły. Nauczycielki borykały się z brakiem
podręczników i pomocy dydaktycznych. Dużo czasu poświęcały na przygotowanie własnych
materiałów. W szkole założono
SKO, dzieci oszczędzały na wyjazdy na wycieczki. Ponadto nauczycielki pozyskiwały sponsorów, np. nadleśnictwo, okoliczne zakłady pracy.
W połowie XX wieku wzrosło zainteresowanie tematyką regionalną Śląska. Wanda Kawa umieściła w Kronice Szkoły zapiski z rozmów ze
starszymi mieszkańcami o losach Kośmidrów przed rokiem
1945. Zorganizowała spotkanie

z powstańcem śląskim z okazji
40. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego. Opowiadał
on o powstańcach z Kośmidrów.
Dzieci wzięły udział w konkursie
na najładniejszy list do powstańca śląskiego. Jedna z uczennic
w nagrodę pojechała na 3–dniową wycieczkę do Zakopanego.
Uczniowie brali udział w licznych konkursach i odnosili sukcesy, dzięki temu pozyskiwali
nagrody dla szkoły, m.in. akordeon, magnetofon, aparat fotograficzny i diaskop z filmami.
Gazeta Lubliniecka z dnia 21 – 27
lipca 1965 r. zamieściła artykuł
pod tytułem Kośmidry przykładem dla wszystkich szkół.
W Kronice Szkoły znajduje się
informacja, że 27 czerwca 1971 r.
z okazji 25–lecia nieprzerwanej pracy pedagogicznej w Kośmidrach nauczycielek: Wandy
i Bronisławy Kawy – Komitet
Rodzicielski zorganizował uroczystość, która była wyrazem
uznania, szacunku i podziękowaniem rodziców i byłych wychowanków za trud wychowawczy. Wanda Kawa skomentowała
to wydarzenie jako: wyraz więzi
szkoły z domem, wspólnej pracy
nad wychowaniem młodego pokolenia.
Z rozmów z byłymi wychowankami nauczycielek wynika, że Wanda i Bronisława Kawa były dobrymi pedagogami.
Doradzały dzieciom w rozwiązywaniu różnych spraw, nie tylko szkolnych. Pomagały w nauce, zwłaszcza tym, którzy mieli
z nią problemy. Natomiast zdolnych uczniów motywowały

do dalszej nauki. Często odwiedzały uczniów i rodziców w domach. Szybko zżyły się z miejscową ludnością i były przez nią
darzone ogromnym szacunkiem.
Ponadto zdobyły sympatię zarówno rodziców, jak i samych
dzieci. Nauczycielki były wyrozumiałe, ale i wymagające,
zwłaszcza w sprawach nauki i higieny.
Absolwenci są przekonani, że Wanda i Bronisława Kawa zasłużyły na to, żeby zostać patronkami szkoły, ponieważ dbały o najwyższy możliwy
poziom edukacji i wychowania
uczniów. Przywiązywały dużą
wagę do wszechstronnego rozwoju dzieci. Uczyły przywiązania do tzw. małej jak i dużej Ojczyzny. Interesowały się losami
absolwentów. Nadanie szkole ich
imion stanowiło wyraz wdzięczności mieszkańców za ich zaangażowanie w pracę pedagogiczną na rzecz dzieci i środowiska.
Uczniowie są dumni ze swoich
patronek, które pracowały tutaj
do zakończenia swojej kariery
zawodowej. Ich groby znajdują się na cmentarzu w Pawonkowie, a tablica upamiętniająca ich sylwetki wisi przed wejściem do szkoły w Kośmidrach.
Czujemy się zaszczycone,
że wraz z całym gronem pedagogicznym możemy kontynuować w szkole dzieło naszych
zasłużonych patronek.
Anna Kopyto i Brygida Cziudai –
nauczycielki SP w Kośmidrach

Współpraca z Gewerbeschule w Rhenfelden
Grupa uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu wraz z opiekunami Martą Opalską i Sylwią
Kozą oraz dyrektorem szkoły Jolantą Kardas wyruszyła na spotkanie z przygodą oraz z kolegami
z parterskiej szkoły w Rheinfelden w Niemczech.
Przedsięwzięcie to zostało
dofinansowane przez Polsko –
Niemiecką Współpracę Młodzieży z siedzibą w Warszawie.
Przygoda swój początek miała

w Gdańsku, gdzie nastąpiło
powitanie uczniów i nauczycieli zaprzyjaźnionych szkół
i gdzie znajdowało się miejsce stacjonowania wszystkich
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uczestników. Cały pięciodniowy pobyt był ciekawą i pełną
wrażeń wyprawą, która pozwoliła nie tylko zatrzymać się i zadumać nad pięknymi, często
nieznanymi miejscami, ale też
doskonale spełniła swoją rolę integracyjną, nie mówiąc
o tym, że cała grupa mogła ćwiczyć i rozwijać swoje umiejętności językowe.
Arleta Gabrysiak
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Technik elektryk powraca
do Zespołu Szkół Zawodowych
Zapraszamy i zachęcamy młodzież gimnazjów
do zapoznania się z propozycją i ofertą edukacyjną Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu.

Mimo, iż od wielu lat – w zależności od potrzeb środowiska,
profil szkoły ciągle się zmienia, to jednak nie należy zapominać, że bogatą i chlubną tradycją cieszył się kierunek, który kształcił uczniów
w zawodzie „technik elektryk”.
Obecnie szkoła chce reaktywować i rozwijać tę wspaniałą

kartę, jaką dla Zespołu Szkół
Zawodowych stanowi założenie powrotu tego zawodu.
Dzięki zawodowi technik
elektryk można uzyskać kwalifikacje, w zakresie montażu
i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych, montażu
i konserwacji instalacji elektrycznych oraz eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Uczeń kształcący się w tym
zawodzie zdobędzie umiejętności odczytu schematów ideowych, montażowych oraz
rysunków technicznych elementów konstrukcyjnych,

dobierania i odbierania materiałów stosowanych w elektrotechnice, wykonywania połączeń elementów elektrycznych,
elektronicznych i mechanicznych, dobierania, zainstalowania i sprawdzenia środków
ochrony przeciwporażeniowej
oraz wykonywania instalacji
elektrycznych i elektroenergetycznych.
Zdobyte w tej branży kwalifikacje i umiejętności predysponują absolwentów m.in. do takich miejsc pracy, jak: zakłady
energetyczne, elektrownie, zakłady gospodarki komunalnej,
zakłady usługowe naprawiające

maszyny elektryczne, biura projektowe i placówki zajmujące się
dystrybucją maszyn i urządzeń
elektroenergetycznych.
Droga młodzieży! Służymy
wam dobrą, nacechowaną życzliwością radą i pomocą w razie
niepowodzeń. Nasza maksyma
mówi. że „…człowiek nie jest wyznaczony przez to, jaki jest, ale
przez to jakim się staje…”. Jeszcze raz zapraszam więc do skorzystania z oferty naszej szkoły.
Myślę, że wybór kierunku „technik elektryk” będzie trafionym
wyborem – mówiła Jolanta Kardas, dyrektor ZSZ w Lublińcu.
JS

Mickiewicz
matematyką stoi
Początek czerwca to okres
intensywnych zmagań
matematycznych w Zespole Szkół nr 1 im. A.
Mickiewicza w Lublińcu.

– Organizując konkursy matematyczne mamy przede wszystkim na celu rozwijanie pasji i zainteresowań matematycznych
wśród młodych ludzi. Chcemy
też nauczyć ich szlachetnej rywalizacji oraz logicznego i algorytmicznego myślenia – mówiła Jadwiga Stroniewska, dyrektor ZS nr 1 im. A. Mickiewicza
w Lublińcu.
1 czerwca odbył się konkurs
dla uczniów „Mickiewicza” realizujących matematykę na poziomie podstawowym. Najlepszymi okazali się: Anna Kroll
z klasy IIe2 zdobywając I miejsce, Alicja Kampa z II e2 – II
miejsce i Kamil Chmiel z IIc –
III miejsce.
2 czerwca, wzorem lat ubiegłych, odbyła się IX edycja Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego im. St. Banacha dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych pod patronatem Starosty Lublinieckiego i Wydziału
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Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Zadania na konkurs
przygotowywała dr inż. Ewelina Mainka-Niemczyk , pracownik naukowy Wydziału Matematyki i Fizyki Politechniki
Śląskiej. W konkursie uczestniczyli najzdolniejsi matematycznie uczniowie z: Zespołu Szkół w Krzepicach, II Liceum Ogólnokształcącego im.
St. Staszica w Tarnowskich Górach, IX Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila
Norwida w Częstochowie, I Liceum Ogólnokształcącego im.
Lotników Polskich w Oleśnie
oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Lublińcu.
Najwyższe laury – I i II miejsce zdobyli uczniowie z Krzepic
– Grzegorz Kowalczyk i Dawid
Hamela, natomiast III miejsce
zajął Rafał Gałązka z „Mickiewicza”! Swoją obecnością zaszczycili organizatorów konkursu nie tylko sponsorzy, ale
również pracownicy naukowi
Politechniki Śląskiej: dr inż.
Mirosława Pawlyta oraz dr inż.
Agata Śliwa. Dr inż. Mirosława Pawlyta wygłosiła wykład

na temat zastosowań nanotechnologii we współczesnym
świecie. Natomiast dr inż. Agata Śliwa czuwała nad pracami
komisji. Na zakończenie konkursu stwierdziła, iż wysoki poziom konkursu potwierdza doskonałą opinię, w środowisku
akademickim, o „Mickiewiczu”
z Lublińca, że jest to szkoła rozwijająca pasje i zainteresowania
matematyczne, a przede wszystkim bardzo dobrze przygotowująca uczniów do matury i studiów.
Przecież wśród najlepszych studentów Politechniki są absolwenci lublinieckiego „Mickiewicza”!
3 czerwca odbył się V Konkurs Matematyczny o Puchar
Dyrektora Szkoły pod patronatem Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej skierowany do gimnazjów.
Do zmaga ń matemat ycznych przystąpiło 28 uczniów
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z okolicznych gimnazjów. Nad
przebiegiem konkursu czuwały: dr Aneta Włodarczyk oraz dr
Sylwia Nieszporska z Politechniki Częstochowskiej.
Organizatorzy konkursów
bardzo dziękują wszystkim
uczestnikom za udział, natomiast nauczycielom za wysoki poziom przygotowania
uczniów.
(red.)

EDUKACJA W POWIECIE

Fryzury ślubne
(…) Mimo że każda chwila radości
trwa niezmiernie krótko, a później znika
zawsze jednak zostawia za sobą
trwałą nadzieję i jeszcze trwalsze
wspomnienie.(J.Paul)

…I takie właśnie wrażenie radości niosła za sobą kolejna IX już edycja Konkursu Fryzjerskiego o Puchar
Starosty Lublinieckiego, która odbywała się podobnie,
jak osiem wcześniejszych edycji w kierowanym przez
Jolantę Kardas Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu. Myśl przewodnią Konkursu stanowiły „Fryzury
ślubne”, które same w sobie zachwycają wdziękiem
i czarem, a niejednokrotnie nutką tajemniczości.
Każde uczesanie było wyjątkowe i indywidualnie dobrane
do modelki występującej w charakterze „panny młodej” – rzeczą wiadomą jest, że w tym jednym, jedynym dniu wszystkie
panny młode pragną wyglądać
pięknie i niepowtarzalnie tak,
by zachwycać swoim urokiem.
Zaszczytne pierwsze miejsce
wywalczyła uczennica Zespołu
Szkół Zawodowych w Lublińcu

– Daria Piecuch, która otrzymała Puchar Starosty Lublinieckiego, telewizor i jednodniowe
szkolenie upięć i koków, którego
darczyńcą była firma Berendowicz &Kublin z Katowic oraz zestaw książek ufundowany przez
Zuzannę Sumirską Wydawnictwo Suzi. Drugie miejsce w tej
jakże trudnej i odpowiedzialnej
konkurencji przypadło w udziale Paulinie Krystaszek, a trzecie

miejsce na podium zajęła Joanna Kawałczyk – obydwie finalistki są uczennicami Zespołu Szkół im. Władysława Reymonta z Częstochowy. Nagrody
dla nich prostownice firmy Zelmer – ufundowała Rada Rodziców Zespołu Szkół Zawodowych
w Lublińcu. Dodatkowo salon
Awangarda z Tarnowskich Gór
wszystkie trzy zwyciężczynie
obdarował dwutygodniowym
szkoleniem. Dyrektor Zespołu
Szkół Zawodowych w Lublińcu Jolanta Kardas podkreśliła,
iż dzisiaj dzięki różnorodności
zawodów i zaangażowaniu nauczycieli oraz uczniów, a także dzięki między innymi takim konkursom, jak popularny

już fryzjerski możemy również
szczycić się swoimi własnymi
osiągnięciami. W przyszłym roku szkolnym zapraszamy serdecznie na X Jubileuszową edycję Konkursu Fryzjerskiego.

na współpracę pomiędzy wychowankami, odpowiedzialność za drugą osobę, ale również współzawodnictwo.
Rozwijanie i doskonalenie
sprawności ruchowej oraz tężyzny fizycznej u wychowanków, kształcenie ich osobowości, ukierunkowanej na osiąganie celów poprzez umiejętności
współdziałania w zespole, czy
ukazanie wychowankom pozytywnych cech w nich samych
to tylko niektóre cele jakie zakłada program zajęć survivalowych. Jako nowatorska forma resocjalizacji cieszą się one
dużym zainteresowaniem wśród

wychowanków przynosząc pozytywne efekty wychowawcze.
Posiadają szczególne walory resocjalizacyjne, dostarczają niezwykłych wrażeń, mocnych
przeżyć, będąc jedną z najciekawszych form resocjalizacji.

Arleta Gabrysiak

Rajd survivalowy
nowatorska forma resjocjalizacji

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach był
organizatorem II Ogólnopolskiego Rajdu Survivalowego „SOKOŁY 2015”.
W rajdzie uczestniczyło 10
placówek z całej Polski (od województwa śląskiego po województwo warmińsko – mazurskie). Rajd został zorganizowany
przez pracowników i wychowanków w ramach prowadzonego od 2011 roku koła survivalowego dla wychowanków
tej placówki.
Uczestnicy Rajdu na terenie
Parku Krajobrazowego „Lasy
nad Górną Liswartą” w pierwszym dniu mieli za zadanie zbudować szałas w lesie w drugim
pokonywali trasę zaliczając
punkty kontrolne oraz specjalne zadania o charakterze survivalowym. Przechodzili więc
kanałem wypełnionym wodą,
poszukiwali pożywienia w lesie, rozpalali ogień za pomocą

krzesiwa, przechodzili po linie, a nawet konstruowali nosze i przenosili na nich rannego przez podmokły teren.
Wszystkie drużyny podczas
20-sto kilometrowej trasy walczyły dzielnie, pokonując własne słabości, zdobywały punkty
kontrolne oraz zaliczały zadania. Najlepsi okazali się reprezentanci Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego (MOW)
w Kuźni Raciborskiej, drugie
miejsce zajął MOW w Rudach,
trzecie z Kamionka Wielkiego
Rajd nie był tylko jedynym
działaniem w ciągu roku szkolnego, był on uwieńczeniem całorocznej pracy z wychowankami, w ramach której wychowankowie opracowywali trasę
rajdu za pomocą mapy i ustalali jakie będą zadania. Następnie wspólnie z wychowawcami
maszerowali tą trasą pokonując
wcześniej ustalone przeszkody, często na terenach podmokłych i leśnych. Na każdym etapie zajęć kładziony był nacisk
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Jakub Sosnowski
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II Lubliniecki Półmaraton
Nordic Walking

Miłośnicy Nordic Walking
mogli sprawdzić swoje
siły podczas II Lublinieckiego Maratonu Nordic
Walking. 91 zawodników
zmierzyło się z dystansem
21,097 km, a 44 wystartowało na trasie 5-km.

Cała trasa wytyczona została
po leśnych duktach Lasów Lublinieckich.
Po pierwszych 6 kilometrach ukształtowała się czołówka Półmaratonu, która z każdym kilometrem odskakiwała
pozostałym uczestnikom. Jako pierwsza wśród pań na mecie zameldowała się Agnieszka Sosnowska reprezentująca ULKS RUN Podkowa Janów.
Niespełna 4 minuty po zwyciężczyni na metę wkroczyła Aneta Dmowska z Gwoździan , a na trzecim miejscu

zameldowała się Klaudia Białas z Orzesza. Z czołówki panów najszybszym na mecie
okazał się Rafał Kozik reprezentujący ULKS RUN Podkowa
Janów, na drugim miejscu linię
mety minął Karol Stiller – reprezentant Karoolloo Kusięta,
a trzecie miejsce na pudle wywalczył Bogdan Cyrus z Silesia
Nordic Team.
Rywalizacja na dystansie
5 km przebiegała również pod
dyktando zawodników ULKS
RUN Podkowa Janów. Pierwsze i drugie miejsc zajęły zawodniczki z Janowa: Aleksandra Radosz i Angelika Pietrzyk.
Małgorzata Pawłowska-Woźniak reprezentująca Stowarzyszenie „Podwójny Uśmiech”
z Toszka zajęła miejsce trzecie. Jako faworyt do wygranej na dystansie 5 kilometrów
na linii startu stawił się Grzegorz Dors, który pokonał swoich
rywali. Reprezentujący Nordic

Wakacje tuż tuż…
Z początkiem wakacji rusza czwarta już edycja projektu zainicjowanego przez starostę Joachima
Smyłę oraz przewodniczącą Komisji Edukacji Rady Powiatu w Lublińcu Anitę Naczyńską pod hasłem „Nasz Powiat – sport, zabawa, edukacja”.

Projekt dotyczy organizacji
bezpłatnych otwartych zajęć
sportowo-rekreacyjnych dla
mieszkańców powiatu, przygotowanych i prowadzonych
przez indy widualnych promotorów i pasjonatów, gminy lub organizacje pozarządowe działające w zakresie sportu, rekreacji, kultury
i edukacji. Idea jest bardzo
prosta – pokazać, że wakacje
w domu wcale nie muszą być
nudne, a społeczność lokalna może wpływać na jakość
życia w powiecie, aktywnie
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włączając się w akcje służące
mieszkańcom.
Tegoroczny projekt oferuje
zajęcia sportowe, m.in. zajęcia
Nordic Walking, badmintona,
MMA, brazylijskiego Jiu – Jitsu, piłki nożnej dla najmłodszych, czy naukę pływania. Nowością w tym roku są zajęcia
w Klubie Jeździeckim, oprowadzanie na koniu z elementami
hipoterapii, zajęcia edukacyjne w Ośrodku Edukacyjnym
Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego i zajęcia zaproponowane

Team Częstochowa – Daniel
Wojtasiński zajął II miejsce
i doszedł na metę przed wracającym po kontuzji Mariuszem
Masiarkiem.
Zawodnicy Nordic Walking
Lubliniec również mieli powody do zadowolenia. Na najwyższym stopniu, w sowim debiucie na dystansie półmaratonu, stanął Jakub Marcinkowski
uzyskując czas 3:01:26. Joachim
Brewka z czasem 2:35:55 wywalczył drugie miejsce w kategorii M-50. Kategoria M-30
to bardzo mocna kategoria
wiekowa, w której każde miejsce na podium to duży powód
do zadowolenia, dlatego trzecie miejsce Artura Biłka (czas
2:24:44) należy uznać za sukces. Na dystansie 5 km mogły startować również osoby
przez „Pracownię Pod Zamkiem”, podczas których dzieci stworzą dużych rozmiarów pracę plastyczną. Tak, jak
w zeszłym roku będzie można odwiedzić Ośrodek Kultury
i Edukacji Regionalnej „U Myrcika”, wziąć udział w treningach strzeleckich organizowanych przez Klub Strzelecki LOK
w Sierakowie Śląskim, czy podszkolić swoje umiejętności językowe podczas zajęć oferowanych przez Sieć Szkół Językowych Naczyńscy i Centrum
Lingwistyczne „English4you”.
Jak zawsze nie zawiodły dwa lublinieckie fitness cluby: X-KINETIC I VITA CENTER” oferując zarówno zajęcia na siłowni, jak i step trening, CrossXS,
x-Pump, porady instruktorów,
fizjoterapeutów i dietetyków.
– W dniu dzisiejszym, kiedy nasze pokolenie boryka się
z brakiem czasu oraz często
kłopotami finansowymi, należy
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niepełnosprawne. W tej kategorii Lidia Kazuch reprezentująca barwy Nordic Walking Lubliniec samotnie pokonała dystans i zajęła I miejsce.
Na mecie na zawodników
czekało ognisko, przy cieple
którego można było spożyć
pyszny poczęstunek przygotowany przez Karczmę Koszwice oraz Magdalenę i Janusz
Chyra.
(KA)

Orga n izatorz y dzięk ują wszystkim zawodnikom
za udział w imprezie i zapraszają na kolejne zawody 20
września br. Serdeczne podziękowania należą się również
wszystkim sponsorom i wolontariuszom, bez pomocy których
organizacja tego przedsięwzięcia byłaby niemożliwa.
zwrócić szczególną uwagę na inicjatywy społeczne, które w sposób znaczący wpłyną na poprawę jakości życia społeczności
lokalnej i pomogą w szczególności najuboższym mieszkańcom
spędzić miło i aktywnie wakacje.
Ogromnie cieszę się z tego, że coraz więcej osób włącza się bezinteresownie do Naszego Projektu.
Zaczynaliśmy 4 lata temu mając do zaoferowania 9 propozycji zajęć, dzisiaj mamy 42 oferty
różnych zajęć dla mieszkańców
powiatu, co pozwala mi wierzyć
w to, że potrafimy się jednak zmobilizować i zrobić coś dla drugiego człowieka tak po prostu, z potrzeby pomocy – mówiła Anita
Naczyńska, pomysłodawczyni projektu.
Już teraz serdecznie zapraszamy całe rodziny do skorzystania z wakacyjnych atrakcji
organizowanych na terenie całego powiatu.
Aneta Konieczny
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Poznaj swojego dzielnicowego
W Śląskiej Komendzie
Wojewódzkiej Policji
powstał zespół do wypracowania i wdrożenia nowej koncepcji
pracy dzielnicowych.

Wyznaczone zostały priorytety prac zmierzających
do optymalizacji pracy służby
dzielnicowego – prawdziwego

Dzielnicowi
w Powiecie Lublinieckim:
1. asp. Adam Cierpiał pok.
nr 13 tel. 34/3532253 kom.
798 032 080
Lubliniec, wykaz ulic;
3-go Maja, Baczyńskiego, ks.
Cebuli, Cichociemnych, Górnicza, ks. Hlonda,
Kamińskiego, Kołłątaja, Krucza, Kubusia Puchatka, Jaronia, Liberki, Młyńska, Opolska
do przejazdu, Orzeszkowej, Partyzantów, Prusa,
Północna, Rolnicza, Rondo Władysława Opolczyka, Rondo Popiełuszki, Rzeźniczka, Szarych
Szeregów, ks.Szymały, św. Anny, Uchodźców,
Zjednoczenia, Wyszyńskiego nr nie parzyste
od 1 do 93 do torów kolejowych, Zachodnia
do torów kolejowych (nr parzyste 2–22), Zwycięstwa, Częstochowska (numery nie parzyste
od Ronda Opolczyka do przejazdu kolejowego).
Boczna, Cebulskiego, Cicha, Damrota, Kilińskiego, Lompy, Mickiewicza – numery nieparzyste, Mikołaja, Niedurnego, Pasieczna, Piłsudskiego, pl. Cichy, Pl. Kopernika, Pl. Mańki,
Rondo Jana Pawla II, Rondo Śląskie, E. Stein,
Targowa, Wąska, Wyszyńskiego nr parzyste
od 2 do 30, nieparzyste od 1 do 21, Lisowicka nr parzyste od 2 do 26
2. sierż. Bartosz Skubała
pok. nr 13 tel. 34/3532253
kom. 723 664 263
Lubliniec, wykaz ulic;
Czestochowska – numery
parzyste od 2 do 36, Dworcowa, Wilimowskiego, K. Miarki, Mickiewicza numery parzyste, Ogrodowa, Oświęcimska, Paderewskiego,
pl. Kościuszki numery parzyste, pl. Niepodleglości, Plebiscytowa, Poprzeczna, Tylna, Tysiąclecia, Wojska Polskiego, ZHP.
3. sierż. Maciej Praski pok.
nr 14 tel. 34/3532252 kom.
723 664 264
Lubliniec, wykaz ulic;
11-go Listopada, Armii Krajowej, Biała Kolonia parzyste 2–40 i nie parzyste 1–57, Cmentarna, Dolna, Droniowicka, Droniowiczki, Drozdów, Głowackiego, pl.
Golasia, Gołębia, Goplany, Gruntowa, Gwarka, Jaskółcza, Kandory, Karolinki, Karpego,
Korfantego, Pl. Kościuszki numery nieparzyste, Krótka, Krzyżowskiej, Ligonia, Łowiecka,
Majdanek, Marzanny, Miodowa, Nowa, Okólna, Piaskowa numery nieparzyste i parzyste
od 32, Pokoju, Południowa, Powstańców Śląskich do wiaduktu, Ks. Rogowskiego, Rusałki,
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gospodarza w swojej dzielnicy,
potrafiącego pomagać ludziom
w rozwiązywaniu ich problemów. Dzielnicowi mają więc
sprostać faktycznym potrzebom społeczności lokalnych,
nawiązywać lepsze kontakty
z mieszkańcami, a tym samym
sprawniej rozwiązywać pojawiające się problemy. Ponieważ
za kwestię priorytetową uznano maksymalizację kontaktów

dzielnicowego ze społecznością
lokalną w znaczny sposób ograniczono jego obowiązki pracy
biurowej. Każdy dzielnicowy
wyposażony został w telefon
komórkowy, których numery
podajemy Państwu poniżej. Pilotaż projektu realizowany jest
tylko na terenie województwa
śląskiego przez trzy Komendy
Policji: w Sosnowcu, Żorach
i Lublińcu.

Z założeń wynika, iż dzielnicowi mają spędzać maksymalną ilość czasu służby w terenie,
co z pewnością przyniesie korzyści w sferze lepszej diagnozy, przede wszystkim, w obszarze bezpieczeństwa. Mają być –
po prostu – bliżej ludzi i dla ludzi
– mówił podkom. Marek Wręczycki , zastępca naczelnika
Wydziału Prewencji KPP w Lublińcu.
(KA)

Sadowa, Sądowa, pl. Sienkiewicza, Słowicza,
Sobieskiego, Sokoła, Stalmacha nr parzyste
2–66 i nieparzyste od 1–57, Stara Kolonia,
Staszica, Stawowa, Strażacka, Syreny, Szaforza, Szczygłów, Szeroka, Szkolna, Świtezianki,
Wierzbowa, Wschodnia, Żabia, Żurawia, Żwirki i Wigury, Skowronków.
4. st. asp. Marek Głomb pokój nr 13 tel. 034/3532253
kom. 723645584
Lubliniec, wykaz ulic;
74 GPP, Biała Cegielnia, Biała Kolonia od nr 42 parzyste i od nr 59 nieparzyste, Chabrowa, Cyrana, Dolna, Gajowa,
Grunwaldzka, Jania Góra, Kokotek, Dworzec,
Kokotek, Leśna, os. Leśnica, Łowiecka, Makowa, Myśliwska, Park Leśny, Piaskowa nr parzyste od 2 do 30, os. Piłka, Polana Zacisze,
Polana pod Dębami, Kolonia Łebek, Ranczo
na Leśnicy, kolonia Staś, Kolonia Aga, Kolonia Sitek, Słoneczna Polana, Polana Alicja, Polana Chwałkowska, os. posmyk. posmyk, Pusta Kuźnica, Skłodowskiej nr nieparzyste i nr
parzyste od obwodnicy, Sosnowa, Spokojna,
Szeroka, Świerkowa, Urocza, Wymyślacz, Zagłówek, Żyzna.
5. st. asp. Dariusz Pinkowski
pok. nr 14 tel. 34/3532252
kom. 723645601
Lubliniec, wykaz ulic;
Cieszkowskiego, Chopina,
Częstochowska nr od 1 do 27, ks. Dzierżonia,
Hajdy Wawrzyńca, Jagusia, Jedności, Karłowicza, Kisielewskiego, Kochanowskiego, Konopnickiej, Lipska Góra, Lisowicka numery
parzyste od nr 28 i wszystkie nieparzyste,Moniuszki, Oleska, Opolska od przejazdu,
Parcelacyjna, PCK, Ptaka, Reja, Rolna, Rondo Władysława Opolczyka, Rzeźniczka, Reymonta, Słowackiego, Staffa, ks. Szramka, ks.
Szymały, Szafera,Tuwima, ks. Urbaczki, Wiejska, Wieniawskiego, Witosa do torów kolejowych, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego od torów
w kierunku Steblowa nr parzyste i nie parzyste od 32 – 150, Szymanowskiego, Skłodowskiej od nr 2 do obwodnicy nr parzyste, Zachodnia od torów (od 24 nr parzyste i od 63
nie parzyste) i do torów nr nie parzyste 1–61,
Zaciszna, Zjednoczenia, Żeromskiego, Fredry,
Słowackiego
6. st. post. Tomasz Styczyrz
(obecnie w zastępstwie za st.
sierż. Wiolettę Kozak) pok.
nr 14 tel. 34/3532252 kom.
723645542

Lubliniec, wykaz ulic;
Chłopska, Czarnoleska,Brzozowa, Bukowa,
Cegielniana, Cisowa, Częstochowska nr parzyste i nieparzyste od 29 do 150, Dębowa, Głogowa, Grabowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Kochcicka, Kopce, ks. Misia nr nieparzyste, Lipowa,
Malinowa, Niegolewskich, Podmiejska, Polna,
Pogodna, Powstanców Śląskich od wiaduktu,
Przemysłowa, Pusta, Robotnicza, Słoneczna, Strzelecka, Tartaczna, Topolowa, Wiśniowa, Wrzosowa, Żyzna, Modrzewiowa, Torowa.
7. st.asp. Maciej Łebek pok.
nr 15 tel. 034/3532238 kom.
798 030 177
Rejon: Cztery Kopy, Herby,
Kalina, Olszyna, Pietrzaki
8. asp. Paweł Garbala pok.
nr 15 tel. 034/3533338 kom.
798 032 077
Rejon: Brasowe, Braszczok,
Chwostek, Hadra, Kolonia Lisów Łebki, Łęg, Mochała Niwy, Oleksiki, Otrzęsie, Piłka: ul. Stawowa, Podleśna, Tanina
9. st. sierż. Michał Sklarczyk
pok. nr 15 tel. 34/3532238
kom. 723645023
Rejon: Droniowice, Harbułtowice: Jawornica. Kochanowice, Kochcice: Lubecko, Lubockie, Ostrów, Pawełki, Swaciok, Szklarnia
10. asp. Sławomir Dyla pok.
nr 15 tel. 34/3532238 kom.
723 645 029
Rejon: Draliny, Gwoździany, Lipie Śląskie, Pawonków,
Skrzydłowice, Lagiewniki Małe, Solarnia,
Dziewcza Góra, Kośmidry Łagiewniki Wielkie, Lisowice, Koszwice
11. mł. asp. Dawid Wocław
pok. nr 15 tel. 34/3532238
kom. 723645043
Rejon: Ciasna. Dzielna, Glinica, Zborowskie
12. st. asp. Tadeusz Szymański pok. nr 15 tel.
34/3532238 kom. 798 032
079
Rejon: Jeżowa, Sieraków,
Wędzina, Molna, Panoszów, Przywary
13. asp. Wojciech Garus pok.
nr 15 tel. 34/3532238 kom.
798 030 176
Rejon: Brusiek, Koszęcin,
Krywałd, Lipowiec

14. st.asp. Dariusz Węgrzyn
pok. nr 15 tel. 3532238 kom.
723 645 048
Rejon: Dolnik Cieszowa, Piłka: ul. Brzozowa, Cicha, Dębowa, Długa, Harcerska, Jagodowa, Koszęcińska,
Krótka, Leśna, Letniskowa, Podleska, Polna, Poprzeczna, Rzeczna, Słoneczna, Sosnowa, Stawowa, Tylna, Wczasowa, Wrzosowa, Wypoczynkowa, Zielona. Rusinowice, Sadów, Wierzbie,
Podlesie. Rzyce, Irki, Nowy Dwór
15. asp. Grzegorz Namyślak
pok. nr 15 tel. 34/3532238
kom. 723 645 498
Rejon: Bukowiec, Strzebiń,
Dubiele, Łazy, Prądy
KP Woźniki
16. st. sierż. Adam Blacha:
KP Woźniki tel. 34 35 32 204,
tel kom. 798 030 174
rejon: Woźniki
17. st. asp. Dariusz Czudaj:
KP Woźniki tel. 34 35 32 204,
tel kom. 7236450740
rejon: Drogobycza, Babienica, Hutka, Kamieńskie Młyny, Kamienica, Lubsza, Niwy, Okrąglik, Pakuły, Piasek: Psary, Smolna Buda, Widawa, Mzyki
18. mł.asp. Piotr Ogiołda:
KP Woźniki tel. 34 35 32 204,
tel kom. 723 645 485
rejon: Boronów, Dębowa Góra, Hucisko, Zumpy, Grojec, Doły, Szklana Huta.
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