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Pierwsze dziecko urodzone w powiecie
lublinieckim to dziewczynka! Melania
przyszła na świat 2 stycznia br. o godzinie 13.11 i jest uroczą dziewczynką o wzroście 58 cm i wadze 3 970 g.
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Pod takim tytułem, w szkołach ponadpodstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Powiat
Lubliniec.@..&!!
..%..? się spotkania psychologów
ki, odbyły
z Publicznej Poradni Psychologiczno
"Jesteś tym, czym nazywasz innych". Przeciw hejtowi!
‑Pedagogicznej
w Lublińcu z uczniai uczniów prowadzone przez pedagogów i psychologów
mi iZajęcia
ichdla rodziców
rodzicami
Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublińcu.
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Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Złoto‑srebrna szkoła!

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w tym roku będzie trudnym wyzwaniem zarówno dla absolwentów, kończących szkołę
podstawową, jak i też dla ostatniej grupy absolwentów gimnazjów.

Wydawnictwo „Perspektywy” po raz kolejny opracowało ranking
liceów i techników (edycja na 2019 r.). Najlepiej z placówek oświatowych powiatu lublinieckiego wypadł Zespół Szkół Ogólnokształcąco
– Technicznych w Lublińcu, którego Technikum nr 2 uzyskało tytuł
„Złotej Szkoły”, a II Liceum Ogólnokształcące „Srebrnej Szkoły”.

więcej na str. 3

więcej na str. 2
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Złoto‑srebrna szkoła!
Wydawnictwo „Perspektywy” po raz kolejny opracowało
ranking liceów i techników (edycja na 2019 r.). Najlepiej
z placówek oświatowych powiatu lublinieckiego wypadł
Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu,
którego Technikum nr 2 uzyskało tytuł „Złotej Szkoły”,
a II Liceum Ogólnokształcące „Srebrnej Szkoły”.

Technikum nr 2 znalazło się na 5. pozycji w województwie
i 33. w całym kraju. W porównaniu z poprzednim rankingiem
to awans o 12 miejsc (45. pozycja w 2018 r. i 140. w 2017 r.) II Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład ZSOT jest 36. w województwie a w skali kraju – 306. (dla porównania – 424 miejsce
w 2018 r. a w 2017 poza najlepszymi 500 szkołami), dzięki czemu
otrzymało tytuł „Srebrnej Szkoły”. Natomiast I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza wchodzące w skład Zespołu
Szkół nr 1 w Lublińcu, zajęło 497. miejsce w Polsce i 59. w województwie śląskim. W rankingu „Perspektyw” brane są pod uwagę sukcesy szkół w olimpiadach i wyniki egzaminów zewnętrznych w przeliczeniu na liczbę absolwentów.
Nauczycielom, uczniom i całej społeczności szkolnej serdecznie
gratulujemy wspaniałych wyników i życzymy dalszych sukcesów!

(red.)

Udogodnienia w Wydziale Komunikacji

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom petentów, zgłaszających się do urzędu, celem
załatwienia spraw w Wydziale Komunikacji, Starostwo Powiatowe w Lublińcu zwiększyło liczbę stanowisk pracy, zajmujących się m.in. rejestracją pojazdów (dawniej 4 stanowiska, obecnie 6). Ponadto istnieje możliwość dokonania czynności związanych z rejestracją pojazdu, wyrejestrowania oraz wymiany dowodu rejestracyjnego po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się (nr kontaktowy 34/351–05–23).
Informujemy również, iż odbiór stałych dowodów rejestracyjnych oraz przyjmowanie zgłoszenia sprzedaży pojazdów odbywa się przy wydzielonych stanowiskach pracy
– stanowiska nr 5 i 6 w pokoju nr 03.
Dodatkowo w przypadku pojawienia się wątpliwości, każda zainteresowana osoba
może bezpośrednio skorzystać z porad pracownika na stanowisku ds. informacji, celem
weryfikacji posiadanych dokumentów – pokój nr 03, środkowa część.

AKCJA ZIMA 2018/2019
Utrzymanie zimowe dróg powiatowych

Koordynator:
• Paweł Wojtal – podinspektor Wydziału Komunikacji, Drogownictwa i Transportu w Starostwie Powiatowym –
tel.: 34 35 10 535 lub 602 555 788
• Zbigniew Chromik – naczelnik Wydziału Komunikacji, Drogownictwa i Transportu w Starostwie Powiatowym –
tel.: 34 35 10 507 lub 694 011 049
ZADANIE I i III (Gmina Ciasna, Gmina
Lubliniec)
LARIX Sp. z o.o.
ul. Klonowa 11
42–700 Lubliniec
ZADANIE II (Gmina Pawonków)
BiG PROJEKT Artur Ball
ul. Lubliniecka 11a
42–700 Solarnia

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.
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ZADANIE IV (Gmina Boronów, Herby,
Kochanowice, Koszęcin)
Konsorcjum firm:
HUCZ Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Częstochowska 14
42–283 Boronów
P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika
ul. Grabińska 8
42–283 Boronów
ZADANIE V (Gmina Woźniki)
Koordynator:
• Alina Kot
• Aneta Meisner
Tel. 34 366 99 18, 34 366 99 04,
533 321 844

W razie uwag dotyczących
zimowego utrzymani dróg prosimy
o kontakt z koorydnatorami.

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.

Pierwszy Maluch Powiatu
Lublinieckiego Roku 2019!
Pierwsze dziecko urodzone w powiecie lublinieckim
to dziewczynka! Melania przyszła na świat 2 stycznia
br. o godzinie 13.11 i jest uroczą dziewczynką
o wzroście 58 cm i wadze 3 970 g.

W czwartek, 3 stycznia br., mała Melania przyjmowała już pierwszych w swoim życiu gości. Z wielkim pluszowym misiem i pamiątkowym dyplomem witał pierwszą mieszkankę powiatu wicestarosta Tadeusz Konina, który życzył dziewczynce i jej rodzicom
wielu szczęśliwych chwil w rozpoczynającym się, nowym etapie
życia. Do życzeń dołączyli się: kierownik Oddziału Noworodkowego, lek. specjalista neonatolog Albin Matysek i pielęgniarka oddziałowa Iwona Michałek.
Rodzicom – Państwu Annie i Krzysztofowi Lukosek z Lisowic serdecznie gratulujemy!
Aneta Konieczny

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w tym
roku będzie trudnym wyzwaniem zarówno dla
absolwentów, kończących szkołę podstawową, jak
i też dla ostatniej grupy absolwentów gimnazjów.

W analizach szkół przygotowujących się do rekrutacji, brane są
pod uwagę wszystkie aspekty, związane ze stworzeniem szerokiej
oferty edukacyjnej dla wszystkich absolwentów. Wiemy, że wielu
uczniów i ich rodziców, odczuwa niepokój związany z tym, że podwójna ilość absolwentów może utrudnić realizację planów czy też
marzeń, dotyczących wyboru kierunku kształcenia. Baza lokalowa, jak i kadrowa, pozwala na przyjęcie wszystkich absolwentów
do naszych szkół. Przygotowaliśmy dla absolwentów propozycję
kształcenia w liceach, technikach i szkołach branżowych pierwszego stopnia. Ta różnorodna i bogata oferta będzie prezentowana
uczniom klas ósmych oraz trzecich klas gimnazjów podczas spotkań
z przedstawicielami wszystkich szkół z terenu naszego powiatu.
Przedstawiając Wam – Drodzy Uczniowie – tę bogatą ofertę, mamy nadzieję, że każdy z Was będzie mógł rozwijać swoje talenty i realizować najpiękniejszy projekt rozwoju swojej osoby.
Tadeusz Konina
Wicestarosta Lubliniecki

Rekrutacja 2019

Rekrutacja do szkół prowadzonych przez Powiat Lubliniecki na przestrzeni
ostatnich lat
Rok szkolny

Liczba
absolwentów w
Powiecie
Lublinieckim

Liczba uczniów
przydzielonych
do „naszego
organu
prowadzącego”
w systemie
rekrutacji
elektronicznej

Liczba uczniów
zakwalifikowany
ch do przyjęcia
w „naszym
organie
prowadzącym”
w systemie
rekrutacji
elektronicznej

Liczba uczniów
klas 1-szych w
szkołach
prowadzonych
przez Powiat,
wg stanu na
30.09 danego
roku

Liczba
uruchomionych
oddziałów klas
1-szych

2016/2017

660

520

442

454

14

2017/2018

668

590

481

492

16

2018/2019

642

507

388

416

15

2019/2020

1363
(SP: 720 / G: 643)

?

?

?

planowane: 33
(SP: 17 / G: 16)

Planowane oddziały w poszczególnych szkołach prowadzonych przez
Powiat Lubliniecki w roku szkolnym 2019/2020
Lp.

Placówka

Liczba oddziałów klas
1szych dla absolwentów
szkół podstawowych /
liczba miejsc w oddziałach

Liczba oddziałów klas 1szych
dla absolwentów szkół
gimnazjalnych / liczba miejsc
w oddziałach

1.

Zespół Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w
Lublińcu

Liceum: 5 / 150
Technikum: 2 / 60

Liceum: 4 / 120
Technikum: 2 / 60

2.

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych
w Lublińcu

Liceum: 1 / 30
Technikum: 3 / 90

Liceum: 1 / 30
Technikum: 3 / 90

3.

Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu

Technikum: 1 / 30
Technikum: 1 / 30
Szkoła branżowa 1st.: 3 / 90 Szkoła branżowa 1st.: 3 / 90

4.

Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Lublińcu

Liceum: 1 / 30
Technikum: 1 / 30

Liceum: 1 / 30
Technikum: 1 / 30

Liceum: 7 / 210
Technikum: 7 / 210
Szkoła branżowa 1st.: 3 / 90
Łącznie: 17 / 510

Liceum: 6 / 180
Technikum: 7 / 210
Szkoła branżowa 1st.: 3 / 90
Łącznie: 16 / 480

Razem:

Liczba miejsc w szkołach prowadzonych przez Powiat Lubliniecki

Liczba uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjalnych
w gminach Powiatu Lublinieckiego w roku 2019 r.
Lp.

Gmina (szkoły publiczne prowadzone przez
gminy oraz szkoły prowadzone przez inne
podmioty)

Liczba uczniów klas VIII Liczba uczniów klas III szkół
szkół podstawowych
/klas gimnazjalnych

1.

Lubliniec

216

211

2.

Kochanowice

89

72

3.

Koszęcin

96

106

4.

Boronów

25

31

5.

Woźniki

96

81

6.

Herby

59

59

7.

Ciasna

65

41

8.

Pawonków

74

42

720

643

Razem: 1363
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Nauka zawodów w poszczególnych szkołach
Rok szkolny

Nazwa placówki

2018/2019

2019/2020

Absolwenci
Szkoły
podstawowej

Absolwenci
Gimnazjum

ZS nr 1 im. A.Mickiewicza

ZSOT

ZSZ

technik ekonomista
(0 przyjętych, oddziału nie
uruchomiono)

• technik informatyk
(30 przyjętych do 1 oddziału)
• technik hotelarstwa
(30 przyjętych do 1 oddziału)
• technik logistyk
(31 przyjętych do 1 oddziału)
• technik mechanik
strażak/budownictwa
(15/15 przyjętych do
1 oddziału łączonego)

•

• technik informatyk – 1 oddział
• technik ekonomista
/logistyk/spedytor – 1 oddział
łączony wielozawodowy

• technik mechanik/informatyk
1 oddział łączony wielozaw.
• technik logistyk/hotelarz – 1
oddział łączony wielozaw.
• technik architektury
krajobrazu/budownictwa – 1
oddział łączony wielozaw.

•

• technik informatyk – 1 oddział
• technik ekonomista
/logistyk/spedytor – 1 oddział
łączony wielozawodowy

• technik mechanik/informatyk
– 1 oddział łączony wielozaw.
• technik logistyk/hotelarz – 1
oddział wielozaw.
• technik architektury
krajobrazu/budownictwa – 1
oddział wielozaw.

•

•

•

•

CKZiU
technik elektryk/żywienia i
usług gastronomicznych
(9/17 przyjętych do 1
oddziału łączonego)
szkoła branżowa – oddziały
wielozawodowe (mechanik
poj. sam., fryzjer,
sprzedawca, inne: przyjętych
117 do 4 oddziałów)

technik organizacji reklamy
(0 przyjętych, oddziału nie
uruchomiono)

technik żywienia i usług
gastronom. /pojazdów
sam./elektryk – 1 oddział
łączony wielozaw.
szkoła branżowa – oddziały
wielozawodowe - 3 oddziały

technik organizacji
reklamy/handlowiec – 1 oddział
łączony wielozawodowy

technik żywienia i usług
gastronom. /pojazdów
sam./elektryk – 1 oddział
łączony wielozaw.
szkoła branżowa, oddziały
wielozawodowe – 3 oddziały

technik organizacji
reklamy/handlowiec – 1 oddział
łączony wielozawodowy
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Akcja „Paczka dla dzieciaka na święta
od Strażaka”
Strażacy z Grupy Ratownictwa Specjalistycznego „Strażacy Wspólnie
przeciw Białaczce”, wolontariusze z OSP Lubliniec i OSP Strzebiń wraz
z Trzema Królami odwiedzili szpital powiatowy w Lublińcu, aby wręczyć
podarunki dla dzieci z oddziału noworodkowego i pediatrycznego.

Wizyta strażaków i niezwykłych gości sprawiła dzieciom i ich rodzicom
ogromną radość, nie tylko ze względu na wręczenie prezentów małym pacjentom, ale również zobaczenia prawdziwego wozu strażackiego.
Odwiedziny zostały zorganizowane w ramach akcji „Paczka dla dzieciaka
na Święta od Strażaka”, podczas której strażacy odwiedzają szpitale onkologii dziecięcej oraz innych specjalizacji w całym kraju.
(red.)

Żywa szopka w Lisowicach
Przy Kościele pw. Jana Nepomucena w Lisowicach w okresie świątecznym
powstała żywa szopka. Zamieszkały w niej 3 alpaki, osioł, koza, króliki i kury.
Zwierzęta są własnością parafian, rodziny Adama i Henryka Porembów.
Właściciele zwierząt codziennie je doglądali i przynosili świeży pokarm. Zwierzęta częstowali chlebem i marchewkami także
odwiedzający szopkę goście. Również proboszcz ks. Rafał Wyleżoł z radością podkarmiał zwierzęta, gdyż stajenka znajdowała
się tuż pod oknami kuchni probostwa.
- Szopka cieszyła się wielką popularnością, przyjeżdżali mieszkańcy całego powiatu z gośćmi. To cieszy serce. Niesamowity nastrój

udzielał się zwłaszcza wieczorem, gdy w ciemnościach nadchodzącej
nocy rozbłyskały świąteczne lampki i rozlegał się ujmujący dźwięk kolęd. Można śmiało powiedzieć, że to przedsięwzięcie dosłownie było
„Bogu na chwałę, a ludziom ku pożytkowi” – mówił ks. proboszcz
Rafał Wyleżoł.
(KA) / zdjęcia – Teresa Poremba

Wspólne kolędowanie

Z wesołą kolędą,
z muzyką i tańcem,
z gwiazdą i turoniem
idą przebierańce…

Zgodnie z tradycją w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. K. Mańki w Lublińcu okres Świąt Bożego Narodzenia
rozpoczęto wspólnym śpiewaniem kolęd. Nad jubileuszowym XX Wspólnym Koledowaniem patronat objął starosta Joachim Smyła.
- Dzieci, młodzież i dorośli kilkunastu placówek zaprezentowali przygotowane przez siebie kolędy i pastorałki wzbogacone wspaniałą choreografią i pięknymi strojami. Wspólne kolędowanie połączono z finałem, również jubileuszowego, „XX – Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych”, których wystawę można było oglądać w Specjalnym Ośrodku
Szkolno – Wychowawczym w Lublińcu. Wśród nagrodzonych szopek
znalazły się również wyróżnione przez zespół Golec uOrkiestra, który
przesłał uczestnikom kolędowania specjalne życzenia – mówiła Danuta Jakubiszyn, dyrektor SOSW w Lublińcu.
W pięknej scenerii kolorowych choinek i anielskich skrzydeł artyści i wielu znamienitych gości cieszyło się z nadchodzących Świąt.
(red.)
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Sensoryczny Lubliniec
Ostatni weekend stycznia upłynął pod znakiem spotkań dla rodziców
i pedagogów ze specjalistami w zakresie prawidłowej stymulacji
rozwoju dziecka. Spotkania zostały objęte honorowym patronatem
starosty Joachima Smyły i burmistrza Edwarda Maniury, a odbywały się
w Specjalnym Ośrodku Szkolno‑Wychowawczym i Muzeum Edyty Stein.
Partnerami akcji byli: Specjalny Ośrodek Szkolno‑Wychowawczy, Poradnia
Psychologiczno‑Pedagogiczna i Miejsko
‑Powiatowa Biblioteka Publiczna. Tę trzydniową akcję zorganizowało Stowarzyszenie
Ścieżka Marzeń we współpracy z dwudziestoma czterema specjalistami, m.in. logopedami, psychologami, dogoterapeutami, rehabilitantami, doradcą noszenia dzieci w chuście,
instruktorem masażu Shantala i.in.
- Mnogość specjalizacji pokazuje jak gruntownie wykształceni byli zaproszeni specjaliści,
a ich prelekcje, wykłady, pokazy zajęć i warsztaty pozwoliły uczestnikom poznać ich także jako
osoby otwarte i chętne służyć radą i pomocą. Nic
więc dziwnego, że ze spotkania z nimi skorzystało około 100 rodziców i pedagogów. – mówiła
Anna Trzepizur, pomysłodawczyni spotkań.
„Sensoryczny Lubliniec”, który swoje początki miał już w 2017 r. pod hasłem „Logo” – akcje na rynku miejskim w Lublińcu,
otworzył przestrzeń do rozmów o dziecku.

Rodzice mogli skorzystać z konsultacji ze
specjalistami, a oni sami mogli wymieniać
się doświadczeniami i wspierać się nawzajem. Stanowi to ogromną wartość tego wydarzenia, ale przede wszystkim ludzi, którzy je tworzą. Organizatorzy otwarci są na
sugestie rodziców dotyczące kolejnych tematów spotkań. Wszelkie propozycje można
nadsyłać na adres mailowy: kontakt@sciezkamarzen.pl 
(red.)

Wszyscy specjaliści pracowali bez wynagrodzenia, co
zasługuje na szczególne słowa podziękowania, wśród
nich znaleźli się: Maria Piotrowska, Justyna Węgierek,
Aleksandra Graca, Magdalena Gałuszka, Sandra
Kazek, Monika Tobiasz, Sylwia Kacprzycka, Katarzyna
Lewandowska, Magdalena Borowiec, Agnieszka
Zając, Aneta Olbryt, Marzena Literacka, Barbara
Budna, Hanna Krupa, Agnieszka Kondracka, Bożena
Dramska‑Jańczuk, Marta Drozdowska, Małgorzata
Bednarek, Ewa Zielińska, Bożena Makles

Z miłości do starych
maszyn rolniczych,

czyli kilka słów o działalności Klubu Kierat Team Lubecko
Dawne maszyny rolnicze to dzisiaj przede wszystkim zabytki, które
przypominają swoim właścicielom o minionych czasach. Pasjonaci traktorów
i innych maszyn rolniczych poszukują cennych egzemplarzy, następnie
przywracają im dawny blask oraz niejednokrotnie fabryczny wygląd.
Odrestaurowane sprzęty cieszą oko szczególnie starszego pokolenia rolników, które
dobrze pamięta czasy konia, wozu i pierwszych traktorów. Tę pasję coraz częściej podziela także młode pokolenie, które dorastało już w zupełnie innych czasach. Dla nich
powszechnym widokiem były bowiem pracujące na polach nowoczesne ciągniki i kombajny. Mimo różnicy pokoleń młodzi ludzie
przejmują pasję do zabytkowych sprzętów
i uczą się od swoich dziadków i ojców podstaw mechaniki maszyn.
Z myślą o pasjonatach zabytkowych ciągników założono w Lubecku Klub Kierat
Team Lubecko. Jego przedstawiciele reprezentują Lubecko, uczestnicząc w wielu wydarzeniach na terenie całego kraju. Brali
udział m.in. w: wystawie zabytkowych pojazdów „RetroMOTO” w Obornikach Śląskich (woj. dolnośląskie), wystawie starych traktorów w Rudawce Rymanowskiej
(woj. podkarpackie), Ogólnopolskim Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych w Wilkowicach (woj. wielkopolskie),

wydarzeniu pn. „Gala Pary” łącząca w sobie dwa elementy „Galę Parowozów” w Jaworzynie Śląskiej oraz „Galę Techniki Rolniczej” w Piotrowicach Świdnickich.
Miłośnicy zabytkowych pojazdów rolniczych, zrzeszeni w lubeckim klubie, z niecierpliwością czekają na III edycję Ogólnopolskiego Konkursu Orki Zabytkowymi
Traktorami, którą zaplanowano w dniach
4–5 maja 2019 r.
Dominika Piątek
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ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
W CZĘSTOCHOWIE
ul. Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa, tel. +48(34) 37 70 100; fax. (34) 36 20 489
http://www.czwa.odr.net.pl, e-mail: sodr@odr.net.pl
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Lublińcu
Lubliniec Pl. K. Mańki 10, tel. fax. + 048(34) 351 30 20,
e-mail: pzdr.lubliniec@odr.net.pl

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego
w Lublińcu
ZAPRASZA NA

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ

05 marca 2019 r. o godz. 10:00
(wtorek)

w Restauracji „ANTARES“
(była Restauracja Lentex)

LUBLINIEC, ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 79

PROGRAM SZKOLENIA BĘDZIE OBEJMOWAŁ ZAGADNIENIA:
- Dopłaty bezpośrednie
- Dopłaty do materiału siewnego
- Postęp biologiczny w uprawie zbóż i kukurydzy
- Ochrona chemiczna upraw rolnych
- Propozycje PROW 2014 - 2020
- Prezentacje firm obsługujących rolnictwo
- Kredyty i ubezpieczenia w rolnictwie
- Minimalne wymagania wzajemnej zgodności
- Informacje dotyczące „Programu działań mających na celu zmniejszenie
zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz
zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu”.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
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Powiat Lubliniecki ma swoje logo
Logo to znak promujący powiat. Chcielibyśmy, żeby nie było tylko ładnym
rysunkiem, ale oddawało ducha tego miejsca, było wyróżniające, łatwo
zapamiętywalne i komunikatywne. Naszą koncepcję oparliśmy na grze słów,
tzn. wykorzystaliśmy pierwsze litery z wyrazów „powiat lubliniecki”, z czego
otrzymaliśmy słowo „polub” odnoszące się do legendy przekazywanej przez
pokolenia, która głosi, że Władysław I Opolczyk polując w miejscowych
borach powiedział „Lubi mi się tu miasto i kościół zbudować”. To właśnie w słowach „lubi mi się” dopatruje się rodowodu
nazwy miasta Lublińca będącego stolicą Powiatu Lublinieckiego. Kolorystykę logo zaczerpnęliśmy z herbu powiatu.

Pomysł, projekt i wykonanie: Mirosław Włodarczyk

Wydział Kultury i Promocji
Starostwa Powiatowego w Lublińcu

WIZERUNEK POWIATU

Modern Portfolio
Designed

HERB POWIATU
LUBLINIECKIEGO

Kształtującymi wizerunek
powiatu są min. znaki
identyfikujące powiat:

 Orzeł złoty w polu błękitnym – jest
historycznym herbem Górnego Śląska (pół
tego orła widnieje także w herbie Lublińca)

 znaki pochodzenia heraldycznego –
herb powiatu (znak urzędowy)

 Mitra książęca purpurowa – symbolizuje
tradycje książęce tych ziem (ziemie
wchodzące w skład powiatu lublinieckiego
należały kiedyś do księstwa opolskiego)

 znaki nieheraldyczne – logo

 Osiem złotych gwiazd w polu czerwonym –
symbolizuje 8 gmin wchodzących w skład
powiatu

?

POWIAT
LUBLINIECKI

Zastanawiając się nad kształtem logo Powiatu Lublinieckiego przejrzeliśmy
dużo innych znaków promujących miasta, powiaty i instytucje

Nasz grafik Mirosław Włodarczyk wykonał wiele szkiców, z których wybraliśmy – naszym zdaniem – najlepszą propozycję logo

Wizja powstawania
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PRZYKŁADY
WYKORZYSTANIA

KOSZULKI

noszone z dumą

LOREM IPSUM
DOLOR SIT AMET,
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,
CU USU AGAM INTEGRE IMPEDIT.

You can simply impress your audience and add a unique zing and
appeal to your Presentations. Get a modern PowerPoint
Presentation that is beautifully designed. Easy to change colors,
photos and TextGet a modern PowerPoint Presentation that is
beautifully designed.

Prawo wykorzystywania logo Powiatu bez
ubiegania się o zgodę przysługuje:
Staroście
Lublinieckiemu

Radnym Powiatu
Lublinieckiego

Starostwu Powiatowemu
w Lublińcu
jednostkom organizacyjnym
Powiatu i osobom prawnym
Powiatu

powiatowym służbom,
inspekcjom i strażom
organom Powiatu
Lublinieckiego
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gminom z terenu Powiatu w
celu promocji Powiatu
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Zmagania młodych cukierników i piekarzy
w Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu
„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 XXIV Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz,
którego organizatorem już po raz kolejny był Zespół Szkół
Zawodowych w Lublińcu. Honorowy patronat nad turniejem objął Starosta Lubliniecki Joachim Smyła.
Do turnieju przystąpili wyłonieni w etapie szkolnym najlepsi
uczniowie z Zespołu Szkół Spożywczych w Zabrzu, Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Siemianowicach Śląskich, Zespołu Szkół Usługowo – Rzemieślniczych w Bytomiu, Zespołu Szkół Gastronomiczno
‑Usługowych im. Marii Dąbrowskiej w Chorzowie, Branżowej Szkoły 1 stopnia nr 4 Gastronomicznej w Sosnowcu oraz z Zespołu Szkół
Zawodowych w Lublińcu – gospodarza turnieju.
Turniej składał się z dwóch części, część praktyczna odbywała się
15 stycznia w Ciastkarni państwa Kampa oraz piekarni pani Bernadety Brzezina-Mońka. Cukiernicy wykonywali ciasteczka bankietowe, składali i dekorowali torty oraz modelowali figurki marcepanowe, piekarze kształtowali wyroby drobne (rogale, bułki, plecionki),
chałki oraz chleb okolicznościowy. W części teoretycznej, która odbywała się w szkole 16 stycznia cukiernicy i piekarze rozwiązywali
test złożony z 30 zadań.
Uroczyste zakończenie i podsumowanie etapu wojewódzkiego nastąpiło 16 stycznia 2019 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu,
gdzie powołano siedzibę Komisji Wojewódzkiej.
Oczekiwanie na wyniki umilał wspólny występ uzdolnionych
wokalnie uczniów ZSZ w Lublińcu: Małgorzaty Glenc oraz Natalii
Ordon z nauczycielami: Damianem Kubosiem oraz Adamem Pietrygą.

Turniej uczy współzawodnictwa i rywalizacji. Ponadto rozwija
wśród młodzieży zainteresowania oraz pogłębia wiedzę i umiejętności praktyczne. W tym roku uczestnicy zmierzyli się z tematem
„Rzemiosło – Nasza Przyszłość”.
-Efekty pracy wszystkich uczestników wzbudziły zachwyt i podziw publiczności. Widać było, że w wykonanie zadań konkursowych włożyli oni
całe serce – mówiła dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu
Jolanta Kardas. Myślę, że mistrzowie z wieloletnim doświadczeniem –
cukiernicy i piekarze – znaleźli dla siebie godnych następców – dodała.
Wśród cukierników najlepsza okazała się Paulina Rogozińska, natomiast wśród piekarzy Patryk Mryka. Oboje uczniowie reprezentują
Zespół Szkół Spożywczych w Zabrzu. 2 miejsce wśród piekarzy zajął Jakub Mięsowski – uczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu.
Nagrodę dla cukiernika za wykonanie najładniejszego tortu postanowił przyznać Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Lublińcu
i otrzymała ją Aleksandra Barwicka również z Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplom oraz zestawy upominków ufundowanych przez firmę Polmarkus, firmę Zelandia oraz
Izbę Rzemieślniczą w Katowicach.
Jolanta Skubala

Trwa sezon studniówkowy
tegorocznych maturzystów

Sukces uczennicy Zespołu Szkół
nr 1 im. Adama Mickiewicza

19 stycznia br. w restauracji „Antares” młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcąco
‑Technicznych rozpoczęła sezon
studniówkowy. Wspólnie poloneza odtańczyli uczniowie klas: 3
LO, 4TB i 4TI, czyli licealiści, budowlańcy i informatycy.
Z kolei w ubiegłą sobotę, tj.
26 stycznia br. zorganizowano
dwa bale maturalne: w Hotelu Alhar dla uczniów z Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza oraz w restauracji „Antares” dla młodzieży z liceum
ogólnokształcącego i klas technikum: hotelarskiego i architektury krajobrazu z Zespołu Szkół
Ogólnokształcąco‑Technicznych.

(red.)
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zdjęcia: Czesława Włuka

Praca Katarzyny Juszczyszyn
pn. „Teoria chaosu. Proste modele ze złożonym zachowaniem:
o teorii chaosu w ekologii” wystawiona w Ogólnopolskim Konkursie „Fizyka a ekologia” im.
prof. Mieczysława F. Pazdura, oceniona została jako jedna z najlepszych w Polsce. Powstała pod okiem nauczyciela fizyki
Ewy Koścień.
W nagrodę uczennica otrzymała zaproszenie do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców w Katowicach. Zawody
odbyły się 31 stycznia br. i polegały na indywidualnej prezentacji
metodyki i wyników badań naukowych opracowanych na wybrany
temat oraz rozmowie z jury w języku angielskim. Nasza reprezentantka poradziła sobie znakomicie, zdobywając brązowy medal.
Uczennica stając na podium, zakwalifikowała się tym samym
do zawodów międzynarodowych – 26th International Conference
of Young Scientists 2019, które odbędą się w dniach 19–25 kwietnia
br. w Kuala Lumpur, stolicy Malezji.
(red.); zdjęcia: Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu
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Jesteś tym, czym
nazywasz innych –
przeciwko hejtowi
w Internecie
Pod takim tytułem, w szkołach ponadpodstawowych, dla
których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki, odbyły
się spotkania psychologów z Publicznej Poradni Psychologiczno
‑Pedagogicznej w Lublińcu z uczniami i ich rodzicami
- Problem jest i dotyka zarówno młodych ludzi, jak i tych starszych,
nauczycieli, lekarzy, również samorządowców. Szerzone w internecie treści ociekające nienawiścią to już standard. Mowa nienawiści,
pogardy dla wszystkich, którzy mają inne zdanie stała się nieodłącznym elementem dialogu w sieci. Nie mam oczywiście nic przeciwko wyrażaniu swojego niezadowolenia, ale są granice, których przekraczać nie wolno, nie można robić tego, ponieważ każdy człowiek
ma swoją wrażliwość, godność. Za pośrednictwem Publicznej Poradni Psychologiczno‑Pedagogicznej zorganizowaliśmy w naszych szkołach cykl spotkań z psychologami. Tyle możemy zrobić, żeby wyhamować rozlewającą się falę hejtu i jednocześnie wyrazić nasze – samorządowców – zdecydowanie „NIE” dla takich działań –mówił starosta
Joachim Smyła.
Według Agencji Badań Rynku i Opinii SW Research, polski hejter to mężczyzna (53% hejterów) w wieku od 16 do 24 lat (aż 73%
hejtujących), który ma wykształcenie średnie ogólnokształcące
(35%). Co piąty ma wykształcenie wyższe, publikuje on negatywne posty kilka razy w tygodniu.
Naukowcy z Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego w Warszawie przeprowadzili badania, z których wynika, że co czwarta osoba korzystająca z internetu padła ofiarą hejtera, a 11% internautów przyznaje, że zdarza im się hejtować w sieci. Hejterska
treść jest przez wiele innych osób udostępniana, a każda negatywna reakcja wpływa na nas silniej niż elementy pozytywne. Jak udowadnia w swoim badaniu „Złe jest silniejsze od dobrego” psycholog Roy F. Baumeister, każde negatywne doświadczenie odbieramy
5 razy mocniej niż pozytywne, np. utratę 100 zł przeżyjemy znacznie silniej niż wygranie takiej samej sumy. Nic więc dziwnego, że
hejt tak mocno nas dotyka.
Skąd się bierze mowa nienawiści? Co dzieje się w głowie hejtera

Zajęcia z uczniami w Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu

w momencie wylewania swoich
.....
....
!!#.&.??!!
frustracji? Według szwajcarskich
.#.@..?
naukowców hejtowanie sprawia
przyjemność. W mózgu hejtera
uruchamia się ważny jego frag*.%.!!
ment, tzw. układ nagrody odJESTEŚ TYM
powiadający za poczucie satysCZYM
fakcji. Układ ten uaktywnia się
NAZYWASZ
w momencie, gdy osiągamy suk...........
cesy w pracy, szkole, życiu osobistym, ale niestety też wtedy, kie.......
....
*.%.#.
dy możemy kogoś skrytykować.
Hejterzy obwiniają innych ludzi
.@..&!!
za swoje niepowodzenia, za całe
..%..?
zło tego świata winią polityków,
uchodźców, Żydów itd. i dopiero "Jesteś tym, czym nazywasz innych". Przeciw hejtowi!
wtedy odczuwają ulgę. Przyczyny
zła zostały zdiagnozowane, odepchnięte i zogniskowane gdzieś, w kimś innym, w grupie osób lub
jednej osobie. Zdecydowana większość hejterów nie byłaby w stanie powiedzieć o swoich emocjach osobie, którą obraża w sieci ponieważ doskonale wie, że takie działania są potępiane, społecznie
niepoprawne, ale w sieci, w zaciszu domowego ciepła eksplodują
swoją nienawiścią, wulgaryzmem, jadem.
Czy jest szansa na zmianę tonu dyskusji w sieci, na zmianę tonu wypowiadanych, nawet krytycznych opinii? Ja wierzę, że tak.
Wierzę, że po uspokojeniu emocji związanych z barbarzyńskim
morderstwem prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, pozostanie w nas wszystkich refleksja nad tym, co się stało i do czego może prowadzić niepohamowana żądza zemsty i nienawiści do drugiego człowieka.
Szanujmy się! Po przekroczeniu wszystkich granic pogardy i poniżania, została przekroczona również ta ostatnia…. Czy w takim
świecie chcemy żyć…..? Nie dopuśćmy do tego, by historia z Gdańska mogła kiedykolwiek mieć swój come back!
Zajęcia dla rodziców i uczniów prowadzone przez pedagogów i psychologów
Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublińcu.

Nadmorska kolęda – Gdynia 2019

Aneta Konieczny

W dniach 17–20 stycznia br. Daria Wańczyk oraz Emilia Jaworska
reprezentowały Klub JWK w IX Ogólnopolskim Festiwalu
Kolęd i Pastorałek „Nadmorska Kolęda – Gdynia 2019”.

Klub Marynarki Wojennej w Gdyni gościł solistów i zespoły z całego kraju. Nad piękny, zimowy Bałtyk zjechali się między innymi
reprezentanci z Warszawy, Żagania, Kielc, Krakowa i Lublińca. Nie
zabrakło także reprezentacji organizatorów festiwalu.
Nadszedł dzień przesłuchań. Daria prezentowała swoje nieprzeciętne umiejętności wokalne, a Emilia jej akompaniowała. Duet
wywalczył III miejsce w swojej kategorii, a należy nadmienić, że
w Festiwalu brało udział przeszło 50 uczestników. Również nagrodę specjalną za wyjątkowy wyraz artystyczny prezentowanego dzieła oraz wrażliwość artystyczną otrzymała Emilia Jaworska.
Opracowanie muzyczne na fortepian dla Emilii przygotował nieoceniony muzyk i twórca partytur – Marian Kaczmarek, a z Darią
pracowała wybitna pedagog i muzyk – Zofia Szpikowska.
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Teraz reprezentantki Klubu JWK szykują się do Manewrów
Artystycznych Wojska Polskiego jak zawsze w tematyce patriotycznej i wojskowej krzewiąc, tak ważne w dzisiejszym świecie
wartości.
(red.)
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Jak radzić sobie
w sytuacji
doświadczenia
przez dziecko
zjawiska hejtu
Rodzice bardzo często nie zdają sobie sprawy, w jakim
stopniu ich dzieci funkcjonują w rzeczywistości wirtualnej –
facebook, snapchat, instagram, askfm, youtube, musical.ly, to
przestrzenie gdzie młodzi ludzie wymieniają się zdjęciami,
komentarzami, spostrzeżeniami. Próba zakazania korzystania
z internetu zamiast zatrzymać zjawisko będzie impulsem
do ukrywania lub szukania nowych form kontaktu
wirtualnego i może spowodować wykluczenie dziecka z grupy
rówieśniczej. To co możesz zrobić jako świadomy rodzic,
to zaakceptować ten fakt i nauczyć się korzystać z mediów
społecznościowych oraz zrozumieć problem hejtu, który
ma miejsce w internecie i może dotknąć Twoje dziecko.
Konsekwencje tego zjawiska często bywają poważne.
Jak rodzice mogę rozpoznać, że ich dziecko doświadcza hejtu?
Hejt jest formą przemocy psychicznej i objawy jakie można zaobserwować są bardzo podobne do tych, przy innych formach przemocy. Sygnały pokazujące, że w życiu dziecka dzieje się coś złego,
coś z czym sobie nie radzi (może zaistnieć tylko jeden lub kilka
z nich): stało się apatyczne, agresywne, płaczliwe i miewa zmienne nastroje, gorzej śpi, miewa koszmary nocne, straciło apetyt lub
wprost przeciwne zaczęło jeść kompulsywnie, ma gorsze wyniki
w nauce, wyraża niechęć do nauki, wycofało się z kontaktów z rówieśnikami, kolegami, zaczęło unikać szkoły, wymyśla powody żeby zostać w domu: choroba, złe samopoczucie fizyczne, straciło zainteresowanie dotychczasowym hobby, czymś co je dotąd mocno
pochłaniało, interesowało, zaczęło mieć tiki nerwowe lub nawet
objawy autoagresji, zaczęło miewać bóle głowy, brzucha o niewyjaśnionych przyczynach.

Jak rozmawiać z dzieckiem?
Jeśli dziecko samo przyszło do ciebie z problemem masz ułatwioną sytuację. Dziecko w ten sposób pokazało, że ufa tobie i wierzy
w to, że jesteś w stanie je zrozumieć i mu pomóc. Nie musisz snuć
domysłów, jednie wysłuchać dziecko i pomóc mu. Jeśli natomiast
jesteś w sytuacji, kiedy zaobserwowałeś jeden lub kilka z powyższych objawów u swojego dziecka i masz podejrzenia, że w jego życiu dzieje się coś złego, to nie zwlekaj i porozmawiaj z nim.
O czym powinieneś pamiętać podczas takiej rozmowy?
• Wysłuchaj słów dziecka uważnie bez przerywania oraz bez pocieszania.
• Sprawdź czy dobrze zrozumiałeś – powtórz jak zrozumiałeś to,
co powiedziało dziecko, zapytaj czy to wszystko, co chciała/
chciał powiedzieć, czy chce jeszcze coś dodać.
• Zapewnij je, że bardzo je kochasz, jesteś po jego stronie i nie
pozwolisz na krzywdzenie.
• Wyraź zrozumienie dla jego uczuć i emocji, że jest smutne, że
płacze, że jest złe.
• Zaznacz, że rozumiesz te emocje, że jesteś z nim i że zrobisz, co
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•
•

możesz, żeby mu pomóc.
Nie wyśmiewaj, nie umniejszaj, nie trywializuj jego problemu.
Dla dziecka jego sprawy są bardzo ważne, nawet jeśli z twojej
perspektywy, osoby dorosłej wydają się błahostką.
Zniechęcaj dziecko do odwetu dając wsparcie, nazywając emocje i potrzeby osoby dotkniętej hejtem.

Co możesz jeszcze zrobić w tej sprawie?
Możesz zgłosić sprawę w szkole, jeśli dotyczy to grupy szkolnej:
wychowawcy, szkolnego pedagoga i psychologa. Możesz zgłosić
sprawę na policję. Powstrzymaj się od ataku słownego w kierunku sprawcy/sprawców hejtu. Pamiętaj, że Twoje dziecko uczy się od
ciebie. Porozmawiaj i wytłumacz zjawisko hejtu, pokaż dziecku, że
nie jest w tym samo. Wytłumacz, że to, co o nim napisano nie jest
prawdą, że to czyjaś opinia. Wytłumacz dlaczego ten ktoś to zrobił.
Możesz powiedzieć np.:,,To ważne, co mówisz, dzięki temu możemy razem się tym zająć. To jest tylko opinia tej osoby. Widać bardzo chciał ją jakoś wyrazić, a nie znalazł innego sposobu.” – doceń otwartość swojego dziecka i zadeklaruj wsparcie, porozmawiaj
i wytłumacz zjawisko.

Co dalej?
Pożar został ugaszony, post usunięty, wychowawca powiadomiony, a nawet autor hejtu przeprosił. Jednak to nie koniec. Twoje dziecko zostało zranione, zostanie to w jego pamięci na długo.
Jeśli widzisz, że nadal sobie nie radzi, że nie jest takie, jakie było
przed tym zdarzeniem, zwróć się o pomoc do specjalisty: psychologa, terapeuty specjalizującego się w pracy z dziećmi i młodzieżą, do poradni czy organizacji udzielającej wsparcia w takich sytuacjach. Wspólnie skuteczniej pomożecie twojemu dziecku. A Ty,
co jeszcze możesz zrobić? Wzmacniaj poczucie wartości twojego
dziecka, pokazuj jego mocne strony, zasoby. W codziennych sytuacjach możesz mówić np.:,,Widzę, że dziś pamiętałaś/eś żeby zabrać plecak do pokoju, dzięki czemu można było przejść przez korytarz. Dziękuję, że dziś sam zadbałeś o to, by o właściwym czasie
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skończyć granie na komputerze. Dzisiaj sama pamiętałaś, żeby wyprowadzić/nakarmić psa o czasie”

Aspekty prawne
Swoich praw możemy dochodzić na drodze sądowej powództwa cywilnego.
Na podstawie art. 24 K.C. możemy domagać się od osoby dopuszczającej się naruszenia naszych dóbr, bądź dobra zaniechania tego działania, naprawienia szkody powstałej w wyniku naruszenia,
przeprosin, bądź też w bardziej dotkliwych przypadkach dochodzić zadośćuczynienia pieniężnego. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków,
w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści
i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.
Kolejną ustawą jest Kodeks Karny, który w:
• Art. 257 K.K. mówi wprost: „Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”
• Art. 256 K.K. opisują kolejną formę propagowania nienawiści,
która jest karana na terenie RP § 1. „Kto publicznie propaguje
faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych,

rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
–		 § 2. Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania
produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje,
posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie
lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1 albo
będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej.

Dodatkowo…
Kiedy dziecko przychodzi do Ciebie z informacją, że doświadczyło hejtu, możesz mieć różne silne reakcje (złość, gniew czy strach).
W takim wypadku może być Ci ciężko skupić się na pełnym uwagi
słuchaniu. Wyrażenie swoich silnych emocji i oceny sytuacji w takim momencie może utrudniać pomoc dziecku/uczniowi. Pamiętaj, że o swojej reakcji możesz porozmawiać z innym dorosłym bez
udziału dziecka. Jeśli dziecko/uczeń się zgadza, zawsze możesz
poprosić psychologa, pedagoga o pomoc w rozmowie z nim. Miejscem w którym rodzice i ich dzieci, jak również uczniowie znajdą
pomoc i wsparcie jest Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lublińcu, ul Sobieskiego 9/26, tel. (34) 356 29 66. Zapraszamy!
(artykuł opracowany na podstawie: Global Dignity Poland, we
współpracy z Fundacją S w
́ iadomego Rozwoju)
Alicja Kamińska
dyrektor Publicznej
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublińcu

Słów kilka o hejcie
Hejt to słowo, które w ostatnim czasie robi zawrotną karierę. Pochodzi ono od angielskiego „hate – nienawiść” i oznacza
działanie w mediach przejawiające złość, wrogość, nienawiść wobec kogoś, w tym również mieszczą się internetowe
komentarze, które są obraźliwe i pełne agresji, raniące, ostre, pogardliwe. Towarzyszy im często wulgarny język.
Hejt stosowany jest najczęściej wobec grup mniejszościowych,
posiadających jakąś odmienną cechę (np. rasa, wyznanie, niepełnosprawność, charakterystyczny wygląd, odmienny punkt widzenia itp.). Hejtowanie podszyte jest strachem przed
innością, lękiem o własne status quo i bezpieczeństwo. Lęk ten rodzi napięcie, które hejterzy rozładowują poprzez agresywne wypowiedzi
w internecie i tym samym zapewniają sobie
tymczasową ulgę, a nawet przyjemność.
Aktualnie przeprowadzane badania
wskazują, że hejt uwalnia od napięć
i trudnych emocji te osoby, u których
brak jest jeszcze pełnej dojrzałości centralnego układu nerwowego, a dokładniej niedojrzała jest kora przedczołowa
(odpowiedzialna za regulowanie emocjami i przestrzeganie norm społecznych). Obszar ten zazwyczaj dojrzewa
dopiero około 21 roku życia. Stąd więc
najwięcej hejterów znajduje się w grupie
nastolatków. Należy mieć jednak świadomość, że u niektórych osób zdecydowanie później może nastąpić pełna dojrzałość obszarów przedczołowych lub może nie
nastąpić wcale.
Osoby dojrzałe upust emocji znajdują w innych,
akceptowalnych działaniach, np. w aktywności fizycznej, czy też rozwijaniu pasji.
Nie do przecenienia w rozszerzaniu się hejtu we współczesnym
świecie jest też uczenie się społeczne. Co to oznacza? Uczymy się
poprzez naśladowanie innych. Najsilniej oddziałują na nas osoby
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znaczące, osoby, które podziwiamy i są dla nas autorytetem lub
osoby, które często oglądamy (politycy, ludzie kultury). Im człowiek jest młodszy, mniej dojrzały, tym szybciej następuje uczenie się danych zachowań poprzez naśladowanie innych. Stąd tak ważne, by młodzi ludzie spotykali
się z pozytywnymi wzorcami prowadzenia rozmowy, stosowania konstruktywnej krytyki,
czy też merytorycznej dyskusji.
Wychodząc naprzeciw problemowi agresji w przestrzeni publicznej, Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Lublińcu rozpoczęła w szkołach ponadgimnazjanych naszego powiatu akcję „Jesteś tym, czym nazywasz innych.
Przeciwdziałanie hejtowi”, w ramach
której odbywają się spotkania z młodzieżą i jej rodzicami.
Akcja ta ma na celu pokazanie mechanizmów hejtu oraz wspólne wypracowanie sposobów radzenia sobie z tym zjawiskiem. Istotnym zagadnieniem w przeciwdziałaniu hejtowi, poruszanym podczas
spotkań, jest budowanie samoświadomości
i zasobów u młodych ludzi, ponieważ tylko
pozytywna perspektywa, postawienie na rozwój
i poszerzanie własnych kompetencji społecznych jest
w stanie realnie zahamować eskalujący hejt i spowodować skupienie się młodzieży na konstruktywnych działaniach.
Barbara Jerominek‑Tofilska
psycholog Publicznej
Poradni Psychologiczno‑Pedagogicznej
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Śladami historii
W dniu 24 stycznia br., w hotelu Zamek Lubliniec,
odbyła się prelekcja z cyklu „Śladami historii”
prowadzona przez Bogusława Hrycyka.
Liczna grupa gości wysłuchała
opowieści o historii Śląska, Ziemi
Lublinieckiej, Piastach Śląskich,

Piastach Opolskich oraz o właścicielach lublinieckiego Zamku. Wykład Bogusława Hrycyka

Turniej półfinałowy
w ramach eliminacji do finału rozgrywek
o puchar Prezesa Śląskiego Związku
Piłki Nożnej w Pawonkowie
W niedzielę 20 stycznia br. w hali sportowej w Pawonkowie
odbył się ostatni już turniej półfinałowy w ramach
eliminacji do finału rozgrywek o Puchar Prezesa
Śląskiego Związku Piłki Nożnej w dwóch kategoriach
wiekowych: U12 oraz U11. Honorowy patronat nad
wydarzeniem objął starosta Joachim Smyła.

był doskonałą lekcją historii, ale
również spotkaniem z człowiekiem, który tu się urodził, wychował, pasjonatem tego miejsca
– Naszej Małej Ojczyzny. Spotkanie okraszone odpowiednią
ilością humoru cieszyło się dużym zainteresowaniem gości.

(KA)

W kategorii U12 do rywalizacji przystąpiły następujące drużyny: Górnik Zabrze, Sparta Lubliniec oraz Szombierki Bytom.
Z kolei w drugiej kategorii zaprezentowały się: Górnik Zabrze,
Sparta Lubliniec i Gwarek Tarnowskie Góry. Zarówno w kategorii U11, jak i U12 najlepsi okazali się młodzi zawodnicy Górnika Zabrze.
W rywalizacji piłkarzy urodzonych w 2007 roku podopieczni Szymona Pietkiewicza (Górnik Zabrze) wygrali z drużyną
Sparty Lubliniec 10:0, a swoje
zwycięstwo przypieczętowali,

wygrywając z drużyną Szombierki Bytom 6:1.
Z kolei z zespołem zawodników urodzonych w 2008 roku trener Tomasz Macha (Górnik Zabrze) przeszedł przez pawonkowską halę bez przeszkód.
Świadczą o tym rezultaty zabrzan, którzy najpierw pokonali
Spartę Lubliniec 6:1, a w ostatnim meczu dali pokaz skuteczności, wygrywając z Gwarkiem
Tarnowskie Góry 14:0.
Wyniki w kategorii U12 prezentują się następująco: Sparta Lubliniec – Górnik Zabrze
0:10, Szombierki Bytom – Sparta Lubliniec 4:2, Górnik Zabrze
– Szombierki Bytom 6:1.
Uczestnikom wydarzenia puchary i dyplomy wręczyli: prezes
Podokręgu Piłki Nożnej w Lublińcu Krzysztof Olczyk, prezes
Podokręgu Piłki Nożnej w Bytomiu Tomasz Wyszyński oraz
przedstawiciel Komisji Medialnej Śląskiego Związku Piłki Nożnej Jerzy Dusik.
(red.)
zdjęcie: Śląski Związek Piłki Nożnej

Uczeń z „Mickiewicza” jako jeden z najlepszych absolwentów Akademii Liderów

Przeżył niezwykłą morską przygodę
W dniach 11 – 20 stycznia br. Wojciech Fokczyński
jako jeden z 35 najlepszych absolwentów Akademii
Liderów Fundacji Świętego Mikołaja uczestniczył
w siedmiodniowym zjeździe absolwentów.
Rejs po Morzu Śródziemnym rozpoczynał się w Genui. Na trasie
znalazły się także porty na Elbie, w Nicei oraz w San Remo. Nauce
żeglowania i zmianom wacht towarzyszyły warsztaty z profesjonalną kadrą szkoleniową. Młodzież brała udział w zajęciach, które dotyczyły stylów komunikacji oraz strategii negocjacji. Wyprawę zorganizowano z myślą o młodych liderach i ich rozwoju osobistym – kształtowaniu kompetencji społecznych, umiejętności
pracy w zespole oraz komunikacji.
Wspólne podróżowanie, stawianie żagli, a także zmaganie się ze
zmęczeniem na nocnej wachcie z całą pewnością nauczyło uczestników lepszej współpracy – wspomina Wojtek.
Akademia Liderów to program skierowany do zaangażowanej
społecznie młodzieży. W projekcie udział biorą aktywni uczniowie, którzy działają na rzecz lokalnej społeczności i chcą rozwijać
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swoje liderskie kompetencje. Dotychczas w Akademii udział wzięło ponad 130 osób, którzy łącznie zrealizowali 90 lokalnych projektów na terenie całej Polski.
(red.)
zdjęcie: https://mikolaj.org.pl/
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