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Konkurs dla tych, którym piosenka
żołnierska w sercach gra …
Liga Obrony Kraju wraz ze Związkiem Żołnierzy,
Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego już po raz
piąty zorganizowała Przegląd Piosenki Żołnierskiej.
W tym roku odbył się on 11 maja w Szkole Podstawowej
nr 1 w Lublińcu pod patronatem Starosty Lublinieckiego
i Zarządu Ligii Obrony Kraju w Katowicach.
dokończenie na str. 3

W kwietniu tego roku Zespół Szkół nr 1 im.
Adama Mickiewicza w Lublińcu gościł dyrekcję
niemieckiej szkoły średniej Hans-Thoma-Gymnasium,
z którą współpracuje już od 10-ciu lat. Punktem
kulminacyjnym wizyty było podpisanie przez starostę
Joachima Smyłę oraz dyrektorów szkół Umowy
Partnerskiej Szkół. Dokument jest podsumowaniem
wieloletniej współpracy, której prekursorem i koordynatorem jest Małgorzata Kania.
dokończenie na str. 3

60 lat Komendy
Straży Pożarnej w Lublińcu

W roku 2011 mija 60 lat od powstania struktur
dokończenie
zawodowej Straży Pożarnej w Lublińcu.
na str. 6

Ziemia Lubliniecka
atrakcją dla przewodników

Częstochowscy przewodnicy PTTK postanowili 55-lecie
przewodnictwa obchodzić na Ziemi Lublinieckiej. Uznali,
że ten teren wart jest pokazania przewodnikom z całej
Polski, którzy licznie zjechali na jubileusz. dokończenie na str. 6

POWIATOWE TARGI PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu zaprasza 27 maja na Targi Pracy, które odbędą się w hali sportowej
Zespołu Szkół nr 1 w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 22. Targi odbędą się w godzinach od 10.00 do 12.00.
Ziemia
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Pomoc osobom
niepełnosprawnym

Celem tego przedsięwzięcia jest umożliwienie
wszystkim osobom szukającym pracy zapoznania się
z oczekiwaniami i wymogami obecnego rynku pracy,
a pracodawcom bezpośredniego z nimi kontaktu.
Targi pracy nie ograniczają się jedynie do prezentacji
ofert pracy, stażu czy praktyki zawodowej, ale przede
wszystkim ukazują nowe perspektywy i trendy na
obecnym rynku pracy. Adresowane są przede
wszystkim do osób bezrobotnych i poszukujących
pracy, ale także do przedsiębiorców starających się
pozyskać odpowiednich pracowników. Organizatorzy służą pomocą doradczą w bezpośrednich
rozmowach rekrutacyjnych z uczestnikami targów.
Osoby poszukujące pracy proszone są o zabranie
z sobą CV. Wstęp na imprezę dla wszystkich jest
bezpłatny.

50-lecie „Medyka”
Dnia 1 października 2011 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu odbędą się uroczystości
związane z 50-leciem istnienia szkoły medycznej.
W związku z tym zapraszamy wszystkich absolwentów szkoły
chcących wziąć udział w niniejszych obchodach o kontakt ze szkołą pod
nr tel.: (34) 351 14 36 .
Szczegółowe informacje pojawią się na stronie internetowej
szkoły w pierwszym tygodniu czerwca.

Serdecznie wszystkich zapraszamy!
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Lublińcu udziela pomocy osobom niepełnosprawnym w ramach środków finansowych Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. –
W tym roku wysokość środków finansowych przyznanych
powiatowi wynosi 941.271 zł. To zdecydowanie mniej niż
w latach ubiegłych, dla porównania w 2008 roku przyznano
kwotę 1.299.129 zł. – mówi Ilona Kozioł, dyrektor
PCPR. Podziału środków finansowych, według
algorytmu dokonuje Prezes Zarządu Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w Warszawie.
Środki finansowe zostały podzielone przez Radę
Powiatu na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej. Na zadania w ramach rehabilitacji
zawodowej realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy
w Lublińcu przyznano kwotę 50.000 zł. Pozostała
kwota 891.271 zł przyznana została na realizację zadań
w ramach rehabilitacji społecznej. Z roku na rok do
rozdysponowania pozostaje coraz mniejsza kwota,
w której uwzględnić należy także Warsztaty Terapii
Zajęciowej. Na ten cel trafi kwota 739.800 zł. Na
realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej
pozostanie w PCPR tylko 151.471 zł. Jest to zdecydowanie mniejsza kwota niż w ubiegłym roku.
Przyznanie dofinansowania w ramach rehabilitacji społecznej następuje na pisemny wniosek złożony
przez osobę niepełnosprawną (na odpowiednim
formularzu), w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie. Dofinansowanie ze środków PFRON
obejmuje:
- uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich
opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ( na ten
cel w 2011 r. powiat przeznaczy 40.000 zł),
- likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych (50.807 zł),
- zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze (50.807 zł),
- sport, kulturę, rekreację i turystykę osób niepełnosprawnych (9.856 zł).
Z roku na rok liczba osób zainteresowanych
dofinansowaniem ze środków PFRON rośnie, a przyznawana przez Zarząd PFRON kwota zaś maleje.
Z powodu niedoboru środków finansowych nie jest
możliwe pozytywne rozpatrzenie wszystkich składanych wniosków. Niedobór środków powoduje, że
realizowane będą tylko wnioski uwzględniające
niezbędne potrzeby.
Szczegółowe informacje na temat możliwości
i procedur ubiegania się o dofinansowanie zadań
z zakresu rehabilitacji niepełnosprawnych oraz druki
wniosków można uzyskać w siedzibie Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu przy ulicy
Sobieskiego 9. Informacja telefoniczna pod
numerem telefonu (34) 356-32-57.
(red.)
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„Mickiewicza” współpraca z Lorrach

Z techniką za pan brat

Współpraca z Lörrach rozpoczęła się w 2001 r. od
udziału młodzieży w projekcie budowy „Zielonego Pałacu”
w parku miejskim, na który Zespół Szkół nr 1 im. Adama
Mickiewicza został zaproszony przez Sozialer Arbeitskreis,
odpowiednik Domu Kultury dla Dzieci i Młodzieży. Wizyta
w Lörrach umożliwiła nawiązanie kontaktu z tamtejszą
szkołą średnią Hans-Thoma-Gymnasium.
Spotkanie w Niemczech rozpoczęło cykl wspólnych
przedsięwzięć oraz projektów w ramach programów
unijnych. Organizowano kursy językowe, warsztaty
muzyczne i taneczne, realizowano projekty artystyczne.
Od września 2003 r. rozpoczęła się regularna, coroczna
wymiana uczniów pomiędzy Hans-Thoma-Gymnasium
a Zespołem Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza. Podczas
międzynarodowego spotkania liderów młodzieżowych,
które odbyło się w listopadzie ubiegłego roku, nawiązano
współpracę z miastem Edrine w Turcji. ZS nr 1 w Lublińcu
opracował już projekt COMENIUS, w którym wezmą
udział zarówno szkoła w Lörrach, jak i szkoła turecka. (red.)

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu:
Łukasz Sitarek, Mariusz Małyska i Łukasz Supel zajęli
zaszczytne 3 miejsce w Konkursie Wiedzy Technicznej
organizowanym przez Zakład Dydaktyki Przedmiotów
Technicznych Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach
Uniwersytetu Śląskiego.

To właśnie ci młodzi ludzie przystąpili do rozwiązywania testu konkursowego, w którym trzeba było zmierzyć się
z zagadnieniami z zakresu matematyki, fizyki, informatyki,
a nawet rysunku technicznego. Udział w konkursie
utwierdził ich w przekonaniu, że kierunek jaki wybrali daje
im nie tylko dobry zawód, ale i szerokie możliwości dalszego
rozwoju, a konkurs był jedynie początkiem ich dalszych
sukcesów w tej dziedzinie.
(red.)

Nowa odsłona dicynodonta

Konkurs dla tych,
którym piosenka
żołnierska w sercach gra …
- Konkurs organizuję już od pięciu lat. Rozpoczęliśmy małą
grupą zainteresowanych piosenką żołnierską z terenu Powiatu
Lublinieckiego. Obecnie w konkursie startuje młodzież i seniorzy
z całego województwa, którym piosenka żołnierska w sercu gra. –
mówiła Halina Matera, kierownik zespołu „Wiarus”.
Przegląd przeprowadzony był w dwóch kategoriach:
grupa szkolna i seniorzy. W pierwszej kategorii zwyciężył
zespół „Fanaberia” z Liceum Ogólnokształcącego w Jaworznie. Na miejscu drugim znalazła się Szkoła Podstawowa
nr 1 w Lublińcu, a miejsce trzecie zajęło Gimnazjum nr 5
w Jaworznie. Laureatem w kategorii seniorów został Jerzy
Serafin. Na miejscu drugim uplasował się zespół „Eskadra”
z Myszkowa, a na trzecim zespół „Wiarus” z Lublińca.
Przyznano także wyróżnienia dla Moniki Gatnar, Julii
Ledwoń i Agnieszki Mirowskiej”.
(red.)

Od 1 czerwca w Lisowicach można będzie oglądać w nowej
oprawie sensacyjne odkrycie pierwszego polskiego dinozaura oraz
największego w świecie gada ssakokształtnego – dicynodonta, które
doczekało się swej wystawy już w 2008 roku w niewielkim Muzeum
Paleontologicznym w Lisowicach. Wystawa była sukcesywnie
rozbudowywana. Dzisiaj to cztery sale wystawowe oraz ekspozycja
zewnętrzna. Prowadzone na terenie wsi Lisowice w wyrobisku cegielni
„Lipie Śląskie” regularne prace wykopaliskowe pozwalają mieć nadzieję na
kolejne spektakularne odkrycia.
W okresie zimowo-wiosennym 2010/2011 dokonano sporej
rozbudowy wystawy. Utworzono m.in. niezależną ekspozycję pod nazwą
„Tropami śląskich dinozaurów”, pokazującą liczne naturalne tropy
dinozaurów, w tym te najbardziej ciekawe – tropy „Smoka z Lisowic”.
Sensacją jest wykonana po raz pierwszy rekonstrukcja tego zwierzęcia. Jej
wykonanie było możliwe dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego
w Lublińcu. Patronat medialny nad wystawą objął National Geographic
Polska. W gablotach można będzie zobaczyć wszystkie znalezione do tej
pory kości „Smoka”, w tym również te nigdzie dotąd niepublikowane.
Wystawę uzupełniają tropy dinozaurów z całego świata podobne do
tropów „Smoka”.
Na zewnątrz Muzeum o kolejne elementy rozbudowana została
ścieżka dydaktyczna na temat życia w triasie ze szczególnym
uwzględnieniem triasu Śląska. Można na niej zobaczyć szkielet silezaura
z pobliskiego Krasiejowa na Opolszczyźnie.
Muzeum Paleontologiczne w Lisowicach to również wystawy
czasowe. Obecnie jest nią wystawa „Świat kamieni i skamieniałości” Roberta
Borzęckiego. Jest to pokaźna część jednej z największych w Polsce
prywatnych kolekcji minerałów, skamieniałości, bursztynów i meteorytów.
Dzięki uprzejmości dyrekcji Zespołu Szkół im. Św. Edyty Stein
w Lublińcu możliwe stało się także pokazanie jednego z dwóch ciosów
mamuta znalezionych w cegielni „Lipie Śląskie” w połowie lat 90-tych
ubiegłego wieku.
Marek Błyszcz

Zapraszamy do spróbowania „Edytek”
– laureata konkursu
„Smaki Ziemi Lublinieckiej”
Ziemia
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25-lecie spadochroniarni
1. Pułk Specjalny Komandosów obchodził 6 maja
rocznicę 25-lecia Powstania Spadochroniarni. W godzinach porannych w Kościele Garnizonowym obyła się msza
święta poświęcona wszystkim lublinieckim spadochroniarzom oraz tej jakże niebezpiecznej profesji, jaką jest bycie
skoczkiem spadochronowym.
Kolejnym punktem święta była uroczysta zbiórka, na
której zostały wręczone ordery, odznaczenia i wyróżnienia
dla zasłużonych żołnierzy i pracowników wojska. Licznie
zgromadzeni goście, weterani i miłośnicy sztuki wojskowej
po złożeniu wiązanek kwiatów pod pomnikiem udali się do
Sali Tradycji Pułku. Był to ostatni punkt oficjalnych
obchodów święta lublinieckich spadochroniarzy.
Drugą częścią obchodów był Dzień Otwartych
Koszar i Piknik Komandosa. Od godziny 10.00 do 14.30 na
terenie JW. 4101 pojawiły się grupy dzieci i młodzieży
z przedszkoli i szkół powiatu lublinieckiego oraz rodziny
wojskowe. Na rzesze gości czekała już tradycyjnie żołnierska
grochówka, pokazy sprzętu i umundurowania wojskowego.
Nie byle gratką okazały się pokazy skoków ze
spadochronem. Komandosi kilkukrotnie wznosili się nad
lubliniecką jednostkę, by następnie w różnych konfiguracjach (solo, w tandemach lub z flagami) zaprezentować się
publiczności. Braw i okrzyków nie było końca.
Kolejnym punktem pikniku był tor przeszkód komandosa,
gdzie wszystkie dzieci pod bacznym okiem lublinieckich
żołnierzy mogły sprawdzić swoje umiejętności sportowe.
Nie zabrakło zawodów strzeleckich z karabinu paintball,
szukania min oraz konkurencji rzutu granatem. Dla
najmłodszych organizatorzy przewidzieli dmuchane zamki
i trampoliny. Wszyscy bardzo zmęczeni, ale i niezmiernie
szczęśliwi przed godziną 14.30 opuścili mury jednostki, by
już oczekiwać na kolejne święto z Lublinieckimi
Komandosami.
Agnieszka Jakacka-Jaworska

KLUB 1 PSK LUBLINIEC
ZAPRASZA na

PIKNIK Z OKAZJI DNIA DZIECKA
00

28 maja 2011r. w godz. 11

do 14

00

W PROGRAMIE:
* Teatr dla dzieci
* Żołnierski tor przeszkód
* Zamki, zjeżdżalnie dmuchane
* Konkursy z nagrodami
* Paintball
* Animacje szczudlarzy
* Pokaz Bractwa Rycerskiego
* Strzelanie z łuku, walki rycerzy
* Wiele innych atrakcji
* Kiełbaski z grilla
Zapisy w Klubie 1 PSK:
tel. 034-352-04-90; 034-352-04-99

Międzynarodowy sukces absolwenta ZS nr 1 w Lublińcu
Krzysztof Kowalski ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Lublińcu w 2005 roku,
a następnie odbył studia na Wydziale Automatyki,
Elektroniki i Informatyki w języku angielskim na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Za swoją pracę magisterską
otrzymał nagrodę koncernu FIAT, reprezentowanego przez
Fiat Auto Poland, Centro Ricerche Fiat Turyn, Magneti
Marelli Poland, Politechnikę Śląską, Politechnikę
Warszawską oraz ATH Bielsko-Biała dla najlepszej pracy
magisterskiej związanej z motoryzacją w 2010 r.
W latach 2009-2010 brał udział w międzywydziałowym projekcie Silesian Greenpower Vehicle
(www.sg.polsl.pl), który polegał na zaprojektowaniu
i zbudowaniu lekkiego elektrycznego pojazdu wyścigowego
na zawody w Wielkiej Brytanii organizowane przez
Greenpower przy wsparciu Siemens. Jego zespół zajął
6 miejsce na 30 startujących drużyn i nagrodę dla najbardziej
zaawansowanego technologicznie samochodu „The Best
Engineered Car 2010”. Był to najlepszy debiut w historii
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wyścigów. Odniósł zwycięstwo m.in. nad drużyną Jaguar
oraz Cambridge University.
Jak sam dodaje, sukces projektu Silesian Greenpower
nie byłby możliwy bez udziału innych absolwentów
lublinieckiego I LO stanowiących zespół projektowy –
Krzysztofa Slósarczyka, Wojciecha Slósarczyka oraz
Błażeja Mika.
Ponadto, podczas stypendium Erasmusa w okresie od
sierpnia 2008 r. do sierpnia 2009 r. na Eindhoven
University of Technology, The Netherlands, opracował
i wdrożył nowy system startu manipulatora elektromagnetycznej lewitacji z ruchomymi magnesami, a swoje badania
naukowe zaprezentował na konferencji IEEE w Yokohama
w 2010 r.
Obecnie pracuje w Polsce, ale interesują się nim światowe
firmy.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Małgorzata Kania
Wychowawczyni
Krzysztofa Kowalskiego
i Wojciecha Slósarczyka
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Dzień otwarty w „Medyku”
W maju w Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Medycznych odbył się Dzień Otwartych Drzwi, podczas
którego wszyscy chętni mogli zapoznać się z ofertą
edukacyjną szkoły. W tym roku zespół prowadzi nabór do
liceum profilowanego na kierunki: socjalny i usługowogospodarczy, a także do szkoły policealnej na kierunki:
technik farmaceutyczny, ratownik medyczny, technik
masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny,
opiekun w domu pomocy społecznej, technik BHP, opiekunka środowiskowa, asystent osoby niepełnosprawnej,
technik prac biurowych, opiekunka dziecięca, technik usług
kosmetycznych, asystentka stomatologiczna oraz
higienistka stomatologiczna.
Zwiedzający goście mieli okazję zobaczyć bogato
wyposażone sale i pracownie medyczne oraz świeżo
odnowione sale lekcyjne, informatyczne, a także internat
działający przy szkole.
Uczniowie II roku kierunku ratownik medyczny
przygotowali dla gości szybki kurs pierwszej pomocy.
Chętni mogli bezpłatnie w nim uczestniczyć, a po zdaniu
egzaminu końcowego uzyskać certyfikat.
Dodatkową atrakcją – dzięki uprzejmości ratowników z lublinieckiego pogotowia ratunkowego – była
możliwość zobaczenia z bliska karetki oraz jej wyposażenia.
Ratownicy chętnie wyjaśniali i cierpliwie udzielali
odpowiedzi na nurtujące pytania młodych adeptów sztuki
medycznej.
(red.)

Koncert pieśni powstańczych
„Idą Powstańcy”
w wykonaniu zespołu „Śląsk”

21 maja Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” wystąpił
podczas centralnych obchodów 90. rocznicy wybuchu
III Powstania Śląskiego. Uroczystości na Górze Świętej
Anny odbyły się pod patronatem Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego, a zorganizowane były przez
marszałków województw śląskiego – Adama Matusiewicza
i opolskiego – Józefa Sebestę. W wykonaniu chóru
i orkiestry Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk" im. Stanisława
Hadyny pod dyrekcją Krzysztofa Dziewięckiego można
było usłyszeć pieśni Powstańców Górnośląskich, zgromadzone w programie „Idą Powstańcy”. Na program koncertu
złożyły się najpopularniejsze pieśni powstańcze, utwory,
które tworzyły niegdyś klimat powstańczych zrywów,
a potem przez lata towarzyszyły Ślązakom, niosąc
wspomnienie tamtych dni.
(red.)
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Wyłoniono najlepszych matematyków
Już po raz piaty odbył się Międzyszkolny Konkurs
Matematyczny im. Stefana Banacha pod patronatem
Starosty Lublinieckiego i Śląskiego Kuratora Oświaty dla
uczniów szkół średnich. Organizatorem konkursu był zespół
matematyków z lublinieckiego „Adasia”.
Stanisław Faber, Śląski Kurator Oświaty, wyraził swoje
uznanie dla kontynuacji idei, ponieważ "ta wartościowa inicjatywa przyczynia się do popularyzacji wśród uczniów matematyki
oraz rozwoju matematycznego i algorytmicznego myślenia".
Zwycięzcą konkursu został Paweł Brysch z II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Tarnowskich Górach. II miejsce zdobył Jakub Nowak z IX Liceum Ogólnokształcącego im.
C. K. Norwida w Częstochowie, a laureatem III miejsca został
Jakub Wilczek z II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica
w Tarnowskich Górach.
Zadania na konkurs układał i przewodniczył komisji
konkursowej dr Józef Kalinowski, pracownik naukowy
z Uniwersytetu Śląskiego, który podkreślił wysoki stopień
trudności zadań.
Jak co roku konkurs wspierali liczni sponsorzy. Organizatorzy
dziękują:
* panu Andrzejowi Rożniewskiemu – dyrektorowi firmy Turbo Care;
* pani Pelagii Pradelok – dyrektor Banku
Spółdzielczego;
* pani Agnieszce Koziorowskiej z firmy Hoger;
* państwu Bunar z firmy Euromaster;
* pani Beacie Sowie z firmy Larix;
* pani Elżbiecie Krupskiej z apteki Panaceum;
* pani Ewie Wieczorek;
* państwu Ewie i Jackowi Duda;
* państwu Hildegardzie i Janowi Kampa
z Piekarni Kampa.
(red.)
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60 lat Komendy Straży Pożarnej w Lublińcu 1951 - 2011
21 maja br. miało też miejsce epokowe wydarzenie
będące spełnieniem oczekiwań kilku pokoleń lublinieckich strażaków – otwarcie nowej siedziby Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu
i wręczenie sztandaru.
- Dziękuję obecnemu oraz poprzedniemu Komendantowi
Powiatowej Straży Pożarnej oraz wszystkim osobom i instytucjom,
które zaangażowały się w budowę nowej strażnicy. Zarówno
dzisiaj, jak i 60 lat temu nie można sobie wyobrazić sprawnie
funkcjonującego społeczeństwa bez odpowiedzialnej i pełnej
poświecenia pracy strażaków. Dlatego dziękuję wszystkim
strażakom za codzienną gotowość do niesienia pomocy wszystkim
potrzebującym – mówił starosta Joachim Smyła.

Po wielu latach starań lublinieccy strażacy otrzymali
obiekty, które istotnie zmieniły nie tylko warunki socjalnobytowe, ale też stworzyły warunki dla funkcjonowania
nowoczesnego systemu ratowniczego w powiecie.
- Jestem przekonany, że nowa komenda będzie dobrze służyć
lublinieckim strażakom i znakomicie spełni swoją rolę w systemie
ratowniczo-gaśniczym. Niech te obiekty służą kolejnym pokoleniom
strażaków, mieszkańcom miasta i powiatu oraz wszystkim
potrzebującym pomocy – komentował st. bryg. Michał
Chrząstek, Komendant Powiatowy PSP w Lublińcu. (red.)

Ziemia Lubliniecka
atrakcją dla przewodników
Obchody 55-lecia były okazją zarówno do
świętowania, jak i pokazania regionu i jego atrakcji
turystycznych. Przewodnicy w ciągu trzech dni zwiedzili
Lubliniec wraz z jego zabytkami oraz okoliczne
drewniane kościoły. Gościny udzielił im Zespół Pieśni
i Tańca „Śląsk”, gdzie nocowali.
Część oficjalna, czyli spotkanie z władzami
lokalnymi i PTTK, podczas którego wręczono dyplomy
i odznaki PTTK, odbyła się w Domu Kultury w Lublińcu.
Dużą atrakcją okazała się wizyta w Lisowicach
w Muzeum Paleontologicznym, dokąd przyjechał sam
odkrywca pierwszego polskiego dinozaura Grzegorz
Niedźwiedzki.
Zwiedzanie regionu wykroczyło także poza teren
powiatu lublinieckiego. Uczestnicy zjazdu zobaczyli
pole golfowe w Konopiskach oraz udali się na seans
do planetarium na Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie.
(red.)

6

Obchody 90. rocznicy Trzeciego
Powstania Śląskiego w Pałacu Czarny Las
W pałacu w Czarnym Lesie, 3 maja br., odbyło się
uroczyste spotkanie poświęcone 90. rocznicy wybuchu
powstania z 1921 roku, zorganizowane przez Urząd Gminy
Woźniki, Starostwo Powiatowe w Lublińcu oraz spółkę Era.
Wykłady wygłosili historycy: dr Kazimierz Miroszewski
oraz Bernard Szczech. Pierwszy z prelegentów swe wystąpienie
zatytułowane "Kto wygrał III powstanie?" zakończył konkluzją:
Militarnie powstanie pozostało nierozstrzygnięte, jednak w momencie
przerwania walk w ofensywie była strona niemiecka. Strona polska
zrealizowała swoje cele polityczne. Dla Górno-ślązaków była to
natomiast wojna domowa, a z tej nie wychodzi się zwycięsko.
Pałac w Czarnym Lesie był w roku 1921 miejscem
spotkania, na którym z udziałem Wojciecha Korfantego
omawiano kwestię wszczęcia powstania. Tą uroczystością chcemy
przybliżyć tamte wydarzenia obecnym pokoleniom. Mam nadzieję, że
dzisiejsze spotkanie przyczyni się do pogłębienia wiedzy o historii
Górnego Śląska – naszej Małej Ojczyzny – tymi słowami przywitał
gości Burmistrz Alojzy Cichowski.
Podczas retrospekcyjnego spektaklu w wykonaniu
uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza
z Lublińca odtworzony został moment podpisania odezwy
przez Wojciecha Korfantego, a występ operetkowy – dzięki
ekspresji wykonawców – przeniósł zaproszonych gości do
(red.)
kulturalnej atmosfery lat 20-tych.
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O.K.K.
Psary, ul. Główna 96
zaprasza na kursy prawa jazdy kat:

A – motocykl,
B – pojazd samochodowy o dmc do 3,5 t.,
C – samochód ciężarowy,
C+E – s. ciężarowy + przyczepa,
B+E – przyczepa ciężka, również ciągnikowa
W zakresie kat. A i B uczymy na pojazdach takich jak w WORD Częstochowa.
Do kat. C posiadamy samochód Volvo za skrzynią biegów 4x2 MAN.
Zapisy:
Szkoła Podstawowa w Psarach ul. Główna 91: wtorek, czwartek w godz. 18:00 – 21:00
Dom Kultury w Woźnikach: środa, piątek w godz. 18:00 – 21:00 lub telefonicznie.

Szlifujemy talenty
Postaraj się odkryć to, co w danym człowieku najlepsze, i powiedz mu o tym. Każdy z nas potrzebuje takiego lustra. Ilekroć chwalą moją pracę, staję się bardziej pokorny,
bo czuję, że nie zostałem zlekceważony. Każdy ma w sobie coś godnego pochwały. Słowa uznania, jeśli nie są pochlebstwem, oznaczają zrozumienie. W głębi duszy wszyscy
jesteśmy wspaniałymi istotami. Żaden człowiek nie jest lepszy od innych… (Khalil Gibran)

Niechaj to motto będzie refleksją dla tych, którzy
rozpoczynają dopiero swoją drogę w dorosłość, jak i dla tych,
którzy już tą drogą kroczą - dzięki niemu pragniemy choć
w części pokazać funkcjonowanie naszej szkoły, Zespołu Szkół
Zawodowych w Lublińcu, przy ulicy Klonowej 10, której
dyrektorem już siódmy rok jest Jolanta Kardas. Nie jest
tajemnicą, iż w progi naszej placówki wkraczają najczęściej
ludzie młodzi, dla których istotą kształcenia jest zdobycie
zawodu, a co za tym idzie, szlifowanie drzemiących w nich
talentów. "Talentów", ponieważ wśród całej mnogości
i różnorodności zawodów, są kierunki takie jak: piekarz,
cukiernik, fryzjer czy kucharz małej gastronomii, i one to
właśnie pełnią rolę estetyczno-artystycznej wizytówki Zespołu
Szkół Zawodowych.
Młodzież zdobywająca wiedzę w tych dziedzinach wykazuje
się często niebywałą pomysłowością, jest twórcza i pełna
fantazji, a dzięki konkursom i warsztatom, w których może
uczestniczyć, rozwija zdolność współpracy w grupie, komunikację interpersonalną asertywność i kreatywność. Zdarza się, że
właśnie takie chwile pomagają formułować młodym ludziom
swój pomysł na życie. Dużą zasługę w tym dziele ma Renata
Pruska pełniąca w Zespole Szkół Zawodowych funkcję
kierownika szkolenia praktycznego. Jej zaangażowanie
w rozwój twórczej aktywności uczniów sprawia, że niejednokrotnie wytężona praca i szczypta pokory przekłada się na
sukces, czego dowodem są właśnie konkursy – ważny sprawdzian kompetencji przyszłych pracowników, rzemieślników,
przedsiębiorców, czy jak kto woli, po prostu fachowców. Nie
umniejsza to jednak roli zawsze życzliwych, otwartych i w
każdym momencie śpieszących z pomocą pracodawców,
u których uczniowie przygotowują się do przyszłej pracy. Aby
w pełni przygotować się do zawodu trzeba również usystematyzować szeroko pojętą wiedzę, o co dba kadra nauczycielska,
w tym przypadku nie tylko specjaliści od przedmiotów, ale
również od ludzi. Przekazując uczniom treści programowe,
starają się równocześnie przygotować ich do życia i tego, by
mogli poradzić sobie z wyzwaniami, jakie czekają na nich po
ukończeniu szkoły. Priorytetem Zespołu Szkół Zawodowych
w Lublińcu są przede wszystkim działania na rzecz ucznia i dla
ucznia, w szczególności te, które wspierają, dowartościowują,
pomagają ugruntować jego pozycję w środowisku lokalnym
i społecznym, dają przepustkę do dalszego poszerzania
i zdobywania wiedzy zarówno praktycznej, jak i teoretycznej.
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Przyszli adepci sztuki cukierniczej mają okazję uczestniczyć
w prowadzonych przez wysokiej klasy specjalistów warsztatach.
Pod okiem mistrzów zawodu składają torty przy użyciu
czekolady, masy plastycznej, cukrowej lub marcepanu. Mają
doskonałą okazję nie tylko do tego by obserwować proces
powstania, zamawianego przez klientów cukierni na specjalne
okazje, tortu w stylu angielskim, ale i wykonać go samodzielnie.
Wiele radości daje im rzeźbienie w cieście i kreowanie
niezliczonych figurek, kształtów i form. Doskonalą swoje
umiejętności, pokazują swoją biegłość i talent. Zdobyte w ten
sposób doświadczenie procentuje wieloma sukcesami
w przyszłości - zdanym egzaminem czeladniczym oraz dobrze
płatną pracą.
Szkoła wychodzi również naprzeciw tym, którzy jeszcze nie
podjęli decyzji o dalszym kierunku kształcenia. W marcu
uczniowie trzecich klas Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2
w Lublińcu mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach
mających przybliżyć im zawód cukiernika oraz wskazać
korzyści płynące z ukończenie technikum organizacji usług
gastronomicznych lub technikum technologii żywności.
W miłej i przyjaznej atmosferze, przy niewielkim wsparciu
pana Jana Nowaka właściciela zakładu cukierniczego w Koszęcinie oraz pani Brygidy Dudy pracownicy Piekarni Cukierni
Kampa, gimnazjaliści przygotowywali ciasteczka bankietowe
oraz kwiatowe dekoracje z masy cukrowej. Młodzież bardzo
chętnie i aktywnie uczestniczyła w proponowanych przez
prowadzących zadaniach. Każdy z nich opuścił ZSZ
z dyplomem oraz paczką wykonanych przez siebie ciasteczek
i kawałkiem tortu.
Pozostaje nam mieć nadzieję, że na fundamentach wiedzy
i umiejętności praktycznych zdobytych w Zespole Szkół
Zawodowych w Lublińcu wciąż będzie przybywało
utalentowanych i zdolnych fachowców.
Arleta Gabrysiak
Jolanta Skubala
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