Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki
GAZETA POWIATOWA

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

ISSN 1641-1935

NR 4/2014 (118)

„SANTO SUBITO!”
Świętowaliśmy naszą obecność w Unii
W hołdzie Janowi Pawłowi II – Świętemu!

Chór i orkiestra Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława
Hadyny odpowiadając na zaproszenie Starosty Lublinieckiego
wystąpił 4 maja br. w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Lublińcu ze specjalnym koncertem „Santo Subito!”

Dziesiąta rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej była okazją do zintegrowania wszystkich szkół i placówek oświatowych powiatu lublinieckiego i wspólnego świętowania.

więcej na str. 2

więcej na str. 5

Jubileusz 25-lecia Domu Kombatanta

Przegląd Piosenki Żołnierskiej

Dom Kombatanta w Lublińcu obchodził jubileusz 25-lecia działalności. Z tej okazji, na terenie placówki, została odprawiona
msza św. w intencji pracowników i mieszkańców, w hotelu Alhar odbyła się zaś część oficjalna uroczystości.

Z okazji Dnia Zwycięstwa Związek Weteranów i Rezerwistów
Wojska Polskiego oraz Zarząd Rejonowy Ligi Obrony Kraju w Lublińcu zorganizowali ósmy już Przegląd Piosenki Żołnierskiej.

więcej na str. 4
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I Lubliniecki Półmaraton Nordic Walking

Wakacje tuż tuż…

Miłośnicy Nordic Walking, 18 maja br., wzięli udział w pierwszych w tym roku w Lublińcu zawodach w tej dyscyplinie sportu. Zawodnicy mieli do pokonania trasę półmaratonu leśnego
– 21,097 km, wyznaczoną przez Nadleśnictwo Lubliniec i WKB
Meta.

W Starostwie Powiatowym w Lublińcu odbyło się spotkanie organizacyjne, w którym wzięło udział 13 przedstawicieli organizacji pozarządowych, instruktorów oraz pasjonatów i promotorów sportu, a także reprezentantów trzech gmin naszego powiatu: Ciasnej, Kochanowic i Pawonkowa.
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„SANTO
SUBITO!”
W hołdzie Janowi Pawłowi II – Świętemu!
Chór i orkiestra Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny odpowiadając na zaproszenie Starosty Lublinieckiego wystąpił 4 maja br. w kościele pw. św. Stanisława
Kostki w Lublińcu ze specjalnym koncertem „Santo Subito!”
– Koncert był wspaniałym symbolicznym spotkaniem z Janem
Pawłem II, formą modlitwy i podziękowania za wyniesienie naszego Papieża na ołtarze. Cieszę się,
że mogliśmy właśnie w tym czasie,
wspólnie z Zespołem „Śląsk” powspominać Papieża Polaka. Swoją obecnością zaszczycił nas biskup Wieczorek, to dla nas duże
wyróżnienie – mówił po koncercie Starosta.
Zgromadzone w programie
utwory odzwierciedlały życie
Karola Wojtyły, dały odpowiedź
jak Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”
pojmuje świętość Jana Pawła II,
w niezwykły sposób zinterpretowały tytuł – „Santo Subito!”.

Zaprezentowany program
prowadził słuchaczy od prapoczątków polskości, wyznaczonej pieśniami „Gaude Mater
Polonia” i „Bogurodzica”. Z tej
właśnie polskości Karol Wojtyła uczynił dumę swojego pontyfikatu. Wędrowaliśmy, „Po górach dolinach”, z pieśnią maryjną na ustach, ku czci Matki
Boskiej – patronki Jana Pawła II, której zawierzył swoją osobę, życie, której służył
wiernie aż do śmierci – „Totus Tuus”. Poprzez kolejne pieśni wysłuchaliśmy opowieści
o potędze wiary naszego Papieża, zatrzymaliśmy się na chwilę poprzez „Intermezzo” Pietro

Repertuar „Santo Subito” po raz pierwszy zabrzmiał w 2008 roku m.in. w Bazylice św. Sabiny na Awentynie, w 30 rocznicę powołania Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Repertuar – zgromadzony później na płycie pod tym tytułem – przedstawiony został także biskupom polskim w trakcie plenarnej konferencji Episkopatu Polski
w Katowicach przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego, Damiana Zimonia. Arcybiskup jest także autorem słowa wstępnego na płycie. W 2008 roku Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny został nominowany w do nagrody „Totus”
Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” Episkopatu Polski, za zasługi w dziele krzewienia kultury chrześcijańskiej do czego z całą pewnością, bardzo przysłużyła się właśnie płyta „Santo Subito”.

Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu informuje
W roku 2014 realizowany jest projekt systemowy w ramach Poddziałania 6.1.3
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Idziemy naprzód – aktywizacja bezrobotnych w powiecie lublinieckim” dla 491 osób. W ramach projektu wsparcie otrzymają osoby bezrobotne zarejestrowane w tut. urzędzie, głównie osoby w szczególnej
sytuacji na rynku pracy tj. osoby w wieku do 25 roku życia, osoby po 50 roku życia,
osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, a także osoby zamieszkujące tereny wiejskie.
W projekcie zaplanowano następujące działania:
• szkolenia dla 90 osób:
– kurs gastronomiczny
– kurs kroju i szycia
– prawo jazdy kat C lub C+E
– autoCAD
– obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
– kurs księgowości – operator koparko-ładowarki kl. III
• staże dla 294 osób
• środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 80 osób
• refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 27 osób
bezrobotnych – w trakcie realizacji, po zakończonym naborze wniosków
Wszystkim uczestnikom projektu zapewnione będzie także poradnictwo zawodowe
oraz stworzone zostaną Indywidualne Plany Działań.
Kontakt: Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu; ul. Sobieskiego 9; Tel. 34 35 15 280
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Mascagniego, by iść dalej przy
dźwiękach ukochanej „Barki”.
Finał to kilka utworów z „Requiem” W.A. Mozarta i „Mszy
Załobnej” F.J. Gosseca, podkreślających cierpienie, jakie towarzyszyło Janowi Pawłowi II pod
koniec Jego życia, aż po śmierć
2 kwietnia 2005 roku. Na sam
koniec chór Zespołu „Śląsk”
wyśpiewał „Sanctus” z „Requiem” W.A.Mozarta i „Alleluja”
z oratorium „Mesjasz” G.F.Haendla – to spełnione już dziś wołanie o Świętość dla Jana Pawła II, wyraz wiary, że ten Wielki

Polak został Świętym Natychmiast. Koncert był wyjątkowym
przeżyciem duchowym i artystycznym.
Aneta Konieczny

I Lubliniecki Półmaraton
Nordic Walking

Miłośnicy Nordic Walking, 18 maja br., wzięli udział
w pierwszych w tym roku w Lublińcu zawodach w tej
dyscyplinie sportu. Zawodnicy mieli do pokonania
trasę półmaratonu leśnego – 21,097 km, wyznaczoną przez Nadleśnictwo Lubliniec i WKB Meta.
Na starcie stanęło 50 zawodników, którzy mieli do pokonania 3 rundy w lublinieckich lasach.
Najszybszy zawodnik reprezentujący klub Victoria Strzebiń – Bogdan Cyrus pokonał dystans w czasie 2:18’06, drugi zawodnik, który
zameldował się na mecie to Paweł
Mencewicz z czasem 2:18’23, a reprezentujący barwy Nordic Walking Lubliniec Artur Biłek z czasem
2:22’22 zajął 3 miejsce. Najszybsza
zawodniczkam - Mariola Pasikowska z klubu Positiv Energy uzyskała czas 2:30’59.Drugie miejsce zajęła Klaudia Białas-2:33’10, a trzecią kobietą na mecie była Katrzyna
Grygiel z czasem 2:36’47. W zawodach wystartowało 19 zawodniczek oraz 31 zawodników. Barwy
Nordic Walking Lubliniec reprezentował wspomniany Artur Biłek i Michał Gruszka.
Rozgrzewkę dla zawodników
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poprowadził Aleksander Wilanowski, który został zaproszony na zawody przez organizatora i zaprezentował swoją książkę pt.‘’Nordic Walking dla każdego’’, czyli
dobra kondycja na wyciągnięcie
ręki, a może kija.
Patronat medialny nad zawodami objęło Radio Katowice oraz
najlepszy portal społecznościowy skupiający Nordic Walkerów
www.chodzezkijami.pl
Organizatorzy: Nordic Walking
Lubliniec, Start Koszwice i Lasy
Państwowe dziękują wszystkim
zawodnikom za udział w imprezie i zapraszają na następne zawody III edycję Korony Śląska – 14
września. Serdeczne podziękowania należą się również wszystkim
sponsorom oraz wolontariuszom,
bez pomocy których organizacja
tego przedsięwzięcia byłaby niemożliwa. 							 W. M.

Dożynki Gminne 2013 Jeżowa

Z mieszkankami Glinicy (2013 r.)

Dożynki Prezydenckie Spała 2011

zespoły i zostanie wyemitowany
śląski film. Już teraz serdecznie
zapraszam na tę imprezę.

dróg oraz wiele innych. Z pieniędzy z tzw. „Funduszu Sołeckiego”
został wyremontowany „grzybek” (miejsce do zabaw tanecznych), zakupiona została zastawa
stołowa do budynku wielofunkcyjnego, a także inne rzeczy potrzebne LKS Promień Glinica oraz
OSP Glinica.

Grażyna Gała i Mariusz Kalaga –
Gminny Dzień Strażaka,
Piknik Rodzinny 2013

Pracuję dla ludzi, to dodaje mi sił
O współpracy z Radą
Sołecką, mieszkańcami,
sukcesach, priorytetach
i planach na przyszłość
z sołtysem Glinicy rozmawiała Aneta Konieczny.

AK: Jak długo pełni Pani
funkcję sołtysa Glinicy? Co
skłoniło Panią to tego, by starać się o objęcie tej funkcji?
GG: Funkcję sołtysa objęłam w
2011 r., czyli trzy lata temu. Głównym powodem, dla którego postanowiłam starać się o objęcie tego
stanowiska była chęć kontynuowania pracy moich poprzedników. Zrobili oni bardzo dużo dla
Glinicy, dlatego chciałam pójść
ich śladami. Duży wpływ na decyzję mieli mieszkańcy, którzy
podczas rozmów nakłaniali mnie,
abym spróbowała. I tak oto decyzją większości zostałam sołtysem
naszej wioski, która może nie jest
duża, ale za to bardzo aktywna i
skrywa wiele talentów.
AK: Najogólniej rzecz ujmując, sołtys ma dążyć do tego, by
mieszkańcom wsi dobrze się
mieszkało. Ma Pani jakąś receptę żeby właśnie tak było?
GG: Receptę może nie, ale podejmuję wszelkie starania z Radą
Sołecką, aby uatrakcyjnić życie w
naszej wiosce. Jak dobrze wiadomo, na wsi nie ma kin, centrów
handlowych i innych miejsc, w
których można by spędzać czas.
Dlatego w porozumieniu z naszym
Stowarzyszeniem Rozwoju Sołectwa Glinica, którego także jestem
prezesem, przygotowujemy szereg
atrakcji. Cały czas odbywają się
spotkania, wieczorki, czy warsztaty. Mieszkańcy chętnie odrywają
się od codziennych obowiązków i
licznie na nie przybywają. Dodaje mi to chęci i sił do dalszej pracy na rzecz Gliniczan. 7 czerwca
organizujemy huczny festyn na
naszym boisku pod hasłem „Spichlerzowy miód i nasz śląski ród”,
podczas którego wystąpią śląskie

AK: Co należy do obowiązków sołtysa?
GG: Głównym obowiązkiem
jest reprezentowanie miejscowości wobec gminy i innych organów oraz słuchanie, reagowanie
na potrzeby, problemy ludzi. Następnie przekazywanie wniosków,
próśb i innych pism mieszkańców
do gminy, uczestnictwo w sesjach
Rady Gminy oraz innych spotkań
z udziałem sołtysów. Oczywistą
rzeczą jest zwoływanie zebrań
wiejskich, prowadzenie dokumentacji sołectwa oraz kierowanie
Radą Sołecką. Dodatkowo pełnię funkcję inkasenta podatków.
AK: Wspomagającą rolę w
działalności sołtysa pełni Rada Sołecka. Jak wygląda Pani
współpraca z tą organizacją?
GG: Rada Sołecka… Co ja bym
bez niej zrobiła…? Jest ona moim filarem, który zawsze mnie
podtrzymuje, gdy mam chwilę
słabości oraz doradza, pomaga.
Wszelkie inicjatywy, które podejmuję, podejmuję razem z nią.
Sama nie jestem w stanie podołać wszystkim rzeczom, dlatego
wspiera mnie jak tylko może. Bez
niej nic by nie było. Przychodzi
zawsze, gdy jest potrzebna i sumiennie wykonuje swoje obowiązki. Współpraca z takimi ludźmi to
czysta przyjemność.
AK: Jakie inwestycje zostały wykonane za Pani kadencji?
GG: Chlubą naszej wioski jest
budynek wielofunkcyjny. Służy
on strażakom, sportowcom oraz
nam, pozostałym mieszkańcom.
Jest on głównym miejscem spotkań w miejscowości. Za mojej
kadencji został on tylko oddany
do użytku. Inicjatywę jego budowy podjęli radni gminy, jak i poprzedni sołtys. Dużą inwestycją
była budowa kanalizacji sanitarnej, liczne naprawy nawierzchni
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AK: A plany związane z sołectwem?
GG: Planów jest bardzo dużo. Myślę, żeby zaktywizować
naszych mieszkańców, zachęcić
do aktywnego spędzania wolnego czasu. Przyszłością sołectwa
są młodzi ludzie, dlatego chcemy oderwać ich od komputerów
i zachęcić do ruchu. Musimy tylko znaleźć jakiś sposób. Chciałabym również, aby wyposażenie
budynku wielofunkcyjnego zawierało wszystko to, co jest potrzebne do jego funkcjonowania.
Ale tu już tylko nadzieja w sponsorach, którym już teraz wiele zawdzięczamy.
AK: Co jest sprawą priorytetową, jeżeli chodzi o inwestycje?
GG: Tak, jak już wspomniałam,
wyposażenie budynku wielofunkcyjnego oraz zagospodarowanie
terenu obok niego. Zaraz po tym
nawierzchnie dróg, odwodnienia,
oświetlanie. Aktualnie już są remontowane niektóre ulice, jednak jeszcze kilka wymaga szybkiej modernizacji. Ale to wszystko leży w gestii gminy. Tylko ona
jest w stanie podjąć tak kosztowne inwestycje.
AK: Z jakimi problemami boryka się wieś?
GG: Glinica nie ma na szczęście jakiś wielkich problemów.
To co niegdyś było wielką bolączką– brak miejsca spotkań, stało
się naszą wizytówką, bo mamy
już gdzie spędzać czas. Oczywiście nie wszystko idzie zawsze po
naszej myśli, ale zawsze idziemy
na kompromis i wszyscy wychodzą zadowoleni. Moim marzeniem

jest większa ilość miejsc pracy u
nas, aby mieszkańcy nie musieli
do niej dojeżdżać.
AK: Największy sukces?
GG: Myślę, że za największy
sukces sołectwa można uznać
udział w Dożynkach Prezydenckich w Spale w 2011 r., podczas
których nasz wieniec dożynkowy zajął trzecie miejsce w kraju.
Moim osobistym sukcesem jest
zobaczenie uśmiechniętej i zadowolonej twarzy mieszkańca,
gdy uczestniczy, np. w spotkaniach, warsztatach, czy korzysta
z atrakcji wioski.
AK: Zapewne wiele osób
zgłasza się do Pani ze swoimi
problemami. Jak układa się
współpraca z mieszkańcami?
GG: Raz lepiej, raz gorzej. Zdarzają się różne incydenty, niedomówienia i inne problemy w komunikowaniu się z mieszkańcami,
ale to są na szczęście sporadyczne przypadki. Każdą sprawę załatwiamy od ręki, zawsze znajdziemy jakieś wyjście. Mieszkańcy są
przyjaźni i pozytywnie - mam nadzieję - nastawieni do mojej osoby. Słyszę wiele dobrego na swój
temat, ale także wskazówki, co
mogę robić lepiej i to doceniam.
Z mojego punktu widzenia robię coś dobrze, ale może to inaczej zostać odebrane, dlatego dobrze, że ludzie czuwają i pomagają mi, a ja im.
AK: Zarówno w życiu prywatnym, jak i społecznym kierujemy się pewnymi wartościami. Które wartości są dla Pani
najważniejsze, które są drogowskazem w działaniu?
GG: Szczęście drugiej osoby.
Jest to moje motto życiowe, z którym idę przez świat. Chodź nieraz
nie jest mi łatwo, to wiem, że robię to dla innych i to dodaje mi sił.

AK: Dziękuję za rozmowę
i życzę wytrwałości w realizacji postawionych sobie zamierzeń.
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Jubileusz 25-lecia
Domu Kombatanta
Dom Kombatanta w Lublińcu obchodził jubileusz 25-lecia działalności. Z tej okazji, na terenie placówki, została odprawiona msza św. w intencji pracowników i mieszkańców, w hotelu Alhar odbyła się zaś część oficjalna uroczystości.
Na obchody Jubileuszu przybyli zaproszeni goście, wśród
których znaleźli się m.in.
przedstawiciele władz samorządowych, ośrodków pomocy społecznej, placówek oświatowych i wychowawczych oraz
tych instytucji, które w sposób bezpośredni lub pośredni współpracują z ośrodkiem.
W części konferencyjnej spotkania zaproszeni goście mieli okazję wysłuchać wystąpienia dyrektora DPS – Jadwigi
Kozickiej, która przypomniała historię Domu, przedstawiła
radości i trudności pracy w minionym okresie. Wykład nt. filozofii opieki zaprezentował Michał Chodorowski.
Dzisiaj Dom Kombatanta
to 135 zatrudnionych osób,
m.in.: pielęgniarek, opiekunek,
rehabilitantów, pracowników
administracji i kuchni, którymi
zarządza dyrektor Jadwiga Kozicka. Dom to również, a może
przede wszystkim jego pensjonariusze – osoby starsze, niepełnosprawne, wszystkie wymagające szczególnej opieki
medycznej, psychologicznej,

ale także uznania i domowego ciepła. Przez 25 lat istnienia Dom Kombatanta przyjął
ponad 1000 takich osób.
Wicestarosta Tadeusz Konina zwrócił uwagę na szczególne
znaczenie pracy osób zajmujących się starszymi ludźmi, ludźmi będącymi u zmierzchu swojego życia. – Wasze działania
cenię sobie tym bardziej, iż podejmujecie je w czasie, kiedy próbuje
się zakwestionować wartość życia
ludzi starych, cierpiących i schorowanych, a spychanie tej grupy
na margines życia społecznego
staje się powszechnie akceptowane. Cieszę się, że przeciwstawiacie się tym trendom i wierzę,
iż Wasza aktywna postawa wobec ludzi „jesieni życia” pozwoli
im przeżywać ten, niejednokrotnie trudny dla nich czas, z uśmiechem na twarzy.
W swoim przemówieniu,
przez analogię do pór roku następujących kolejno po sobie,
cytując słowa Cycerona, próbował odpowiedzieć na pytanie czym jest starość. – Jeżeli zatem dzieciństwo i młodość
są czasem, w którym człowiek

W części konferencyjnej spotkania zaproszeni goście mieli okazję wysłuchać wystąpienia dyrektora DPS – Jadwigi
Kozickiej, która przypomniała historię Domu, przedstawiła
radości i trudności pracy w minionym okresie

stopniowo uczy się swojego człowieczeństwa, rozpoznaje swoje możliwości, poniekąd tworzy
projekt życia, który będzie realizował w wieku dojrzałym, to starość jest czasem szczególnie nacechowanym mądrością, którą
szczególnie przynoszą ze sobą
lata doświadczeń. Jest niedocenianym czasem, a przecież mądrości nie da się tak zwyczajnie
posiąść. Nie można dzisiaj przyjąć takiego myślenia i działania,
w którym próbuje się wykluczyć
ludzi starszych ze społeczeństwa
w imię nowoczesności pozbawionej pamięci, odrzucić przeszłość,
w której przecież zakorzeniona
jest teraźniejszość – mówił wicestarosta.
Zaproszeni goście mieli też

Występ Bernadety Kowalskiej

okazję obejrzeć wystawę fotograficzną autorstwa Daniela
Dmitriewa. Całość uroczystości
zakończyło spotkanie w Domu
Kombatanta. Jak na jubileusz
przystało był tort z fajerwerkami, występy artystów: Bernadety Kowalskiej i sekstetu dętego „Strzebiń Braff”, były wspomnienia, anegdoty i życzenia.
Jubileusz 25 – lecia przeszedł
więc już do historii. Jakie będzie następne 25 lat, czas pokaże. Pozostaje złożyć na ręce
pracowników i dyrekcji tej placówki wyrazy uznania za trud
i zaangażowanie w pracę, która nie naznaczona elementami
pasji – byłaby pracą nieefektywną i bezcelową.
Aneta Konieczny

Goście mieli okazję skosztować
jubileuszowego tortu

Nigdy nie mów nigdy!
Ktokolwiek to powiedział, bez wątpienia miał rację. Tą dewizą na pewno kierowali się seniorzy – mieszkańcy Domu
Kombatanta - uczestnicy kursu języka angielskiego.
Bo każdy moment jest dobry,
by zacząć się uczyć, nie tylko języka obcego, po prostu czerpać
wiedzę. Wiek nie ma więc znaczenia. A co ma znaczenie? Pozytywna decyzja i chęć zrobienia czegoś dla siebie.
12 maja odbyło się zakończenie III Edycji Kursu Języka Angielskiego dla Seniorów. Ośmiu wspaniałych i odważnych uczniów podeszło
do kolejnego trudnego egzaminu w swoim życiu. Szykowali się do niego cały rok pod
okiem swojej lektorki Anity
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Naczyńskiej. – Cotygodniowe zajęcia w Domu Kombatanta to dla
mnie ogromna przyjemność. Jestem bardzo dumna i szczęśliwa,
iż mimo wielu obaw oraz ogromnego stresu, Moi Kochani Uczniowie
świetnie przygotowali się do egzaminu, dołożyli wszelkich starań, aby jak najlepiej zaprezentować swe umiejętności przed wieloma ważnymi obserwatorami oraz
mogli poczuć się bardzo wyjątkowo w tym szczególnym dniu”- mówiła Anita Naczyńska
To szczególne w ydarzenie uświetnili swą obecnością

starosta lubliniecki Joachim Smyła oraz wiceburmistrz miasta Lublińca Anna Jonczyk-Drzymała,
z ust których kursanci usłyszeli
słowa uznania, gratulacje i życzenia dalszych sukcesów w nauce. Oczywiście nagrodzeni zostali wszyscy kursanci , nie tylko
oklaskami i słowami uznania, ale
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także miłymi upominkami ufundowanymi przez Starostwo Lublinieckie, Urząd Miasta i Szkołę Językową Państwa Naczyńskich. Wszystkim gratulujemy
wytrwałości w nauce i przyjemności w dalszej nauce języka angielskiego.
K.A.

EDUKACJA W POWIECIE

Świętowaliśmy naszą
obecność w Unii
Dziesiąta rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
była okazją do zintegrowania wszystkich szkół i placówek
oświatowych powiatu lublinieckiego i wspólnego świętowania.
Pomysłodawczynią obchodów tego wyjątkowego jubileuszu była dyrektor lublinieckiego „Adasia” – Jadwiga Stroniewska.
Organizatorki przedsięwzięcia: Anna Fisher-Białek, Joanna
Styczyszyn i Małgorzata Kania
zgodnie podkreślają, że dzięki
przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej nasza młodzież może
korzystać z programów unijnych,
takich jak „Comenius”, „Młodzież
w działaniu” czy projekt „Leonardo da Vinci”. Obchody tego jubileuszu są dobrą okazją do pokreślenia znaczenia tych środków
unijnych i programów, dzięki którym młodzież ma możliwość poznawania innych kultur i doskonalenia języka.
Gościem honorowym uroczystości był Przewodniczący Parlamentu Europejskiego – prof.
Jerzy Buzek. Na zaproszenie organizatorów odpowiedział również Starosta Lubliniecki Joachim Smyła, sekretarz Urzędu
Miasta Jan Grajcar, przedstawicielki Fundacji Schumana
i Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach, przedstawiciele służb mundurowych
oraz dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
W auli szkoły jubileuszowe
przemówienie wygłosił prof.
Jerzy Buzek, w którym podsumował dziesięć lat Polski
w strukturach unijnych, wskazał pozytywne aspekty naszego członkostwa zarówno w UE,

jak i w NATO oraz przedstawił
młodzieży nowe możliwości
podjęcia pracy przy wykorzystaniu funduszy unijnych. Profesor nie zapomniał też o mniej
dogodnych dla naszego kraju
skutkach akcesu.
Uroczystość była jednocześnie okazją do podsumowania
kilkudniowej imprezy Powiatowych Dni Językowych, która w tym roku miała bardziej
charakter europejski i poprzedziły ją dwie debaty unijne oraz
liczne konkursy. W rolę ekspertów wcielili się: starosta Joachim Smyła oraz burmistrz
Lublińca – Edward Maniura. Podczas imprezy wystąpiła orkiestra szkolna pod batutą Krzysztofa Gembały, która
dała swój pierwszy publiczny
koncert. O oprawę artystyczną zadbała również Martyna
Wańczyk, która wykonała piosenkę „Ja to mam szczęście”
i Tomasz Worszcz, który wyrecytował utwór „Euromotywa”. Warto dodać, iż Martyna
i Tomasz będą reprezentować
powiat i region częstochowski
w 59. Ogólnopolskim Konkursie
Recytatorskim w Bielsku-Białej.
W dalszej części uformowany przed szkołą barwny korowód przeszedł ulicami miasta
Lublińca na rynek, gdzie odbył
się happening. Przy dźwiękach
hymnu Unii „Ody do radości”
w niebo poszybowały balony
w kolorach Unii i Polski.
(red.)

Przegląd Piosenki
Żołnierskiej

Z okazji Dnia Zwycięstwa Związek Weteranów i
Rezerwistów Wojska Polskiego oraz Zarząd Rejonowy Ligi Obrony Kraju w Lublińcu zorganizowali ósmy już Przegląd Piosenki Żołnierskiej.
Uroczystego otwarcia i powitania zaproszonych gości,
wśród których znaleźli się: płk
Wiesław Korga – prezes Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów WP, Stanisław Ternes – skarbnik Zarządu Głównego w Warszawie,
płk Jerzy Szukało – v-ce prezes Zarządu Wojewódzkiego w
Katowicach i płk Ryszard Kasprzyk – dyrektor biura Zarządu LOK w Katowicach, dokonał
prezes Związku Weteranów i
Rezerwistów Wojska Polskiego w Lublińcu – Krzysztof Olczyk. W przeglądzie piosenki
udział wzięło 76 uczestników
spośród których jury wyłoniło
najlepszych.
W kategorii –„młodzież
szkolna – zespoły” pierwsze
miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa nr 15 z Jaworzna, II miejsce - Gimnazjum również z Jaworzna, a III – Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublińcu.
W kategorii „młodzież szkolna – soliści” dwa pierwsze

miejsca przyznano reprezentantkom Lublińca. Najlepsza
okazała się Julia Badora, II miejsce przypadło Martynie Kozińskiej.
W kategorii „seniorzy – zespoły” I miejsce przyznano zespołowi Eskadra z Myszkowa, II
– zespołowi Błyskawice z Tenczynka, a III – grupie Weteran
z Ożarowic.
W kategorii „soliści” pierwszym miejscem wyróżniono
sierż. Jerzego Serafina , drugim – st. sierż. Halinę Materę.
Nagrodę specjalną Ministra
Obrony Narodowej otrzymał
Zespół Estradowy Piosenki Żołnierskiej Wiarus z Lublińca.
(red.)

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania płk Jerzemu Gutowskiemu – dyrektorowi Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON za ufundowanie
nagród dla zwycięzców Przeglądu, dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu za
współpracę przy organizacji tego przedsięwzięcia oraz paniom: Grażynie Kempa, Anecie Lach, Oldze Bąkowskiej i Alicji Nowak oraz panu Arkadiuszowi Sucharze za pracę w komisji konkursowej.
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Wakacje tuż tuż…
Z początkiem wakacji rusza
trzecia już edycja projektu
zainicjowanego przez starostę Joachima Smyłę oraz
przewodniczącą Komisji
Edukacji Rady Powiatu
w Lublińcu Anitę Naczyńską pod hasłem „Nasz
Powiat Lubliniecki – sport
i zabawa – lato 2014”.

Projekt dotyczy organizacji
bezpłatnych otwartych zajęć
sportowo-rekreacyjnych dla
mieszkańców powiatu, przygotowanych i prowadzonych
przez gminy lub organizacje
pozarządowe działające w zakresie sportu i rekreacji oraz
indywidualnych promotorów
i pasjonatów sportu. 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 włączając się w akcje służące mieszkańcom.

gmin naszego powiatu: Ciasnej,
Kochanowic i Pawonkowa. Spotkanie miało na celu zapoznanie przybyłych gości z ideą akcji,
wyjaśnienie wszelkich niejasności dot. zgłaszania zajęć oraz ich
organizacji oraz wymianę opinii
temat założeń i przeprowadzenia projektu. – Spotkaliśmy się tutaj także po to, by podpowiedzieli
nam Państwo, co jeszcze możemy
ulepszyć. To Państwo wiedzą najlepiej, co trzeba zmienić, by akcja
z roku na rok przyciągała zarówno
coraz więcej chętnych do organizowania zajęć, jak i korzystania z nich.
– mówił starosta, Joachim Smyła.
Już teraz serdecznie zapraszamy całe rodziny do skorzystania
z wakacyjnych atrakcji organizowanych na terenie całego powiatu. organizowanych na terenie całego powiatu.

– W dzisiejszych czasach,
kiedy nasze pokolenie boryka
się z brakiem czasu oraz często
kłopotami finansowymi, należy
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, aby pomagać innym. W tym
roku oprócz zajęć sportowo-rekreacyjnych, oferujemy mieszkańcom powiatu bardzo ciekawe zajęcia w Muzeum Paleontologicznym połączone z czynnym
udziałem w wykopaliskach, wizytę w Ośrodku Kultury i Edukacji
Regionalnej w Koszęcinie, pokazy strażackie, cykl zajęć z języków obcych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zajęcia z tańca ludowego – mówiła Anita
Naczyńska, pomysłodawczyni projektu.
W Starostwie Powiatowym
w Lublińcu odbyło się spotkanie organizacyjne, w którym
wzięło udział 13 przedstawicieli organizacji pozarządowych, instruktorów oraz pasjonatów i promotorów sportu,
a także reprezentantów trzech
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Mistrzowie pierwszej pomocy
W parku przy Miejskim
Domu Kultury w Lublińcu
odbyły się XXII Rejonowe
Mistrzostwa Pierwszej
Pomocy PCK dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych.

Zawodnicy musieli najpierw
zmagać się z 30-oma pytaniami z zakresu udzielania pomocy i historii Międzynarodowego
oraz Polskiego Czerwonego Krzyża. Następnie 5-osobowe drużyny
udzielały pomocy rannym w wypadku samochodowym.
– Tegoroczne zadanie zaskoczyło nas bardzo – mówi Kamil Męcka, uczeń ZSOT. – Dotychczas organizatorzy zawodów treści zadań
odnosili do udzielania pierwszej pomocy jednej osobie. Tym razem musieliśmy zająć się wypadkiem, w którym obrażeń doznało wiele osób.
Zadania rzeczywiście stanowiły nie lada wyzwanie dla młodzieży. Samochód osobowy wjechał

w grupkę ludzi, w wyniku czego
uczniowie musieli ratować kobietę z rozerwanym naczyniem
krwionośnym na szyi, mężczyznę z przebitym przez pręt torsem,
osobę z III stopniem oparzenia
ręki kwasem akumulatorowym,
otwartym złamaniem kości podudzia u pieszego i kierowcą, który nie oddychał.
Stres, duża liczba poszkodowanych i przeszkadzający gapie nie
ułatwiały skupienia.
Puchar przechodni za zwycięstwo w zawodach otrzymała drużyna ZSOT. Szkołę reprezentowały
2 drużyny w składzie: Kamil Męcka, Armin Picz, Agnieszka Słabik,
Weronika Gajda, Sebastian Klimczyk oraz Manuela Mandla, Paulina Małczak, Dominika Ceglarek,
Natalia Berak i Kinga Grzyb. Pierwsza z grup wywalczyła zwycięstwo w z aż 30-punktową przewagą. Grupa dziewcząt zajęła III
miejsce, tracąc do rywali 2 punkty.
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Obydwie drużyny przygotowywała do zawodów Małgorzata Klimczyk – nauczycielka edukacji dla
bezpieczeństwa aktywnie działająca w PCK i HDK. Zaangażowanie
pani Małgorzaty zostało już wielokrotnie docenione przez zarząd
PCK i zaowocowało licznymi odznaczeniami. Drużyny pozostałych szkół były przygotowanie
również na wysokim poziomie. II
miejsce zajęła reprezentacja Zespołu Szkół Zawodowych, która
broniła tytułu Mistrza Powiatu
sprzed roku i dwóch lat. – Cieszę się
z poziomu przygotowania wszystkich
moich uczniów – komentuje Małgorzata Klimczyk. – Zadania na rejonowym etapie Mistrzostw Pierwszej
Pomocy PCK w tym roku były zaskakujące i trudne. Przed młodzieżą teraz czas intensywnych ćwiczeń,
bo pod koniec maja drużyna ZSOT
będzie reprezentowała powiat lubliniecki na zawodach wojewódzkich.
(red.)

7

ANALOGOWI LUDZIE W CYFROWYM ŚWIECIE • ODCINEK IV

Pszczelarz
Jeden z najsłynniejszych
naukowców czasów nowożytnych stwierdził, że gdy
pszczoły wyginą, ludzkości zostaną nie więcej
niż cztery lata istnienia.

Autorem tej kontrowersyjnej
tezy jest nie kto inny jak twórca
teorii względności – Albert Einstein. Czy taki scenariusz jest
prawdopodobny? – tego nie wiemy. Jedno natomiast jest pewne – pszczoły to bardzo pracowite i pożyteczne owady. Ich zalety
bardzo szybko zostały zauważone przez ludzi, pierwsze wzmianki na ich temat już w III wieku
p.n.e. zawarł Arystoteles w dziele „Historia animalium”.
Dziś pszczelarstwem zajmują
się przede wszystkim pasjonaci.
Obecnie ule możemy spotkać nie
tylko w sielankowych obrazach
rodem z polskiej wsi, lecz również w dużych miastach. Pszczelarze, gospodarując w swych pasiekach, biorą odpowiedzialność
nawet za 60,000 pszczół żyjących w jednym ulu. Oczywiście
każda pasieka posiada ich kilka
lub kilkanaście. Tak duże „skupiska” owadów są świetnie zorganizowane.
Jak to w przyrodzie bywa, zasady są proste. W każdym ulu
żyje jedna matka, trutnie oraz
przede wszystkim robotnice. Ul
funkcjonuje jak dobrze naoliwiona maszyna. Robotnice sumiennie wypełniają swoje kolejne funkcje – zależnie od wieku, dojrzałości fizjologicznej
i umiejętności, których nabywają od „starszych” koleżanek. Początkowo „sprzątają” ul, potem
karmią larwy – najpierw miodem i pyłkiem kwiatów, a następnie mleczkiem pszczelim,
które same wydzielają. Po tygodniu rozpoczynają produkcję
miodu – od „starszych koleżanek” odbierają nektar, odparowują z niego wodę i magazynują na zimę, po czym nadchodzi
okres produkcji wosku – materiału budowlanego, który wydzielany jest przez specjalne gruczoły. Następnie wykonują zadania

strażnika, a po 20 dniu życia –
zbieraczki. Za tak ciężko wykonywaną pracę płacą swoim życiem,
które w sezonie zbierania nektaru trwa około 30 dni. Dla porównania życie tej samej pszczoły w porze zimowej trwa nawet
do pół roku.
Wracając do postaci człowieka,
warto wspomnieć, że ma on istotny udział w produkcji tego,
co na targach i w sklepach można kupić jako prawdziwy pszczeli miód. Przez tysiące lat hodowli pszczół zmieniło się naprawdę
niewiele. Sprzęt używany przez
hodowców ogranicza się w zasadzie do ubioru ochronnego
oraz nieodzownego „podkurzacza”, czyli przyrządu służącego
do „uspokajania” rozdrażnionych
pszczół, które wdychają dym pochodzący z tlącego się suchego
próchna lub torfu. Pszczoły jak
każdy inny organizm narażony jest na różnego rodzaju choroby. Jedną z najgroźniejszych
z nich jest warroza atakująca całe pszczele rodziny. Bez pomocy
człowieka zainfekowany ul ginie
w ciągu trzech lat. Za wszystkie
te lecznicze i pielęgnacyjne zabiegi pszczoły odwdzięczają się
najsłodszym na świecie miodem,
którego prozdrowotne właściwości znane są od zarania dziejów.
Warto zapamiętać, że aby uzyskać jeden litr miodu, pszczoły
muszą „odwiedzić” ponad milion kwiatów. Jeśli więc pewnego
dnia w Twoim domu zobaczysz
pszczołę – otwórz okno i pomóż
wrócić jej do swojej pracy, dzięki
której życie czasem ma tak przyjemny smak.
Tekst i fotografie:
Daniel Dmitriew
Autor dziękuje Panu Zygmuntowi Zającowi oraz Panu Bartoszowi Gaborowi za pomoc udzieloną podczas realizacji artykułu.

Daniel Dmitriew, rocznik 84. Od urodzenia związany z Lublińcem. Autor reportaży o tematyce lokalnej oraz społecznej. Obecnie realizuje cykl „Analogowi ludzie w cyfrowym świecie” będący zapisem procesu wkraczania technologii do życia codziennego
w konfrontacji z tradycją. Więcej fotografii znajduje się na www.danieldmitriew.com
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