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140 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublińcu
str.
12-13

Strażacy OSP w Lublińcu, 7 maja br. obchodzili swój jubileusz. Obchody 140-lecia powstania tej
formacji rozpoczęły się uroczystą mszą św. w kościele pw. św. Stanisława Kostki koncelebrowaną przez o. Tomasza Maniurę OMI oraz ks. por. Arnolda Zimnickiego – kapelana 5 Pułku Chemicznego w Tarnowskich Górach. Następnie strażacy, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Konopisk,
poczty sztandarowe i delegacje przemaszerowali ulicami miasta na Rynek Miejski, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Maturalny maraton
str. 8

4 maja egzaminem z języka polskiego rozpoczęły się zmagania absolwentów
szkół średnich podczas egzaminu dojrzałości. Dzień później maturzyści zmierzyli się z królową nauk – matematyką. Tegoroczny egzamin maturalny w terminie głównym zarówno na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym zakończył się 23 maja.

Danuta Jakubiszyn z nominacją dyrektorską
str. 5

str. 6

 omisja Konkursowa wyłoniła kandydata na dyrektora Specjalnego Ośrodka
K
Szkolno‑Wychowawczego w Lublińcu (SOSW) na okres od 1 września 2022 r. do
31 sierpnia 2027 r. i zarekomendowała Zarządowi Powiatu powierzenie funkcji
dyrektora Danucie Jakubiszyn.

Jubileusz 100-lecia Zespołu Szkół nr 1
im. Adama Mickiewicza w Lublińcu
W bieżącym roku przypada piękny jubileusz – 100-lecie istnienia Zespołu Szkół
nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu.

Zjazd NINIWY w Lublińcu
W dniach 30 kwietnia – 4 maja odbył się 36. Ogólnopolski Zjazd Młodzieży NINIWA. Młodzi już po raz trzeci zawitali do Lublińca.

str. 14

Wicestarosta Tadeusz Konina wręczył o. Tomaszowi Maniurze OMI list podpisany przez
władze Powiatu. Czytamy w nim „…chcielibyśmy skierować słowa podziękowania za
stworzenie takiego miejsca, w którym młodzież może odnaleźć drogi swojego powołania
i ukształtować projekt swojego życia w oparciu o wartości ewangeliczne. Święty Jan Paweł II mówił: „Młodość to pewien wymiar człowieczeństwa, który trzeba wypełnić prawdą i miłością. Młodość, prawda i miłość: to się musi spotkać”. Dlatego tak ważna jest misja, która spełnia się w tym miejscu – pomoc młodym ludziom w podążaniu właściwą drogą oraz odpowiadanie na ich potrzeby duchowe.”
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Radni sadzą drzewa
- Z inicjatywą posadzenia 75 drzew na 750-lecie Lublińca przyszedł do nas radny Rady Miasta w Lublińcu Jan
Springwald. Wspólnie – po konsultacjach z pracownikami naszego Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa - ustaliliśmy miejsca, gdzie można posadzić drzewa, m.in. na terenach placówek oświatowych, dla których
Powiat jest organem prowadzącym, przy drogach powiatowych i na Cmentarzu Wojskowym. Organizacją całego
przedsięwzięcia zajęli się radni Forum Samorządu Lublinieckiego – mówił Tadeusz Konina, wicestarosta lubliniecki.
Jednym z miejsc, gdzie nasadzono drzewa był teren Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Lublińcu. Szkoła obchodzi w tym roku
jubileusz 100-lecia więc taki prezent wydaje
się jak najbardziej odpowiedni dla zaszczytnej Jubilatki. Zasadzone zostały tutaj klony Faassen` s Black oraz lipa drobnolistna.
- Środki finansowe pochodziły ze źródeł własnych radnych Forum oraz przekazane zostały
przez lokalne firmy, m.in. Expack Zakład Produkcyjny, Eurobox, Bunar, Benski Transport,
FCC Lubliniec, którym bliska jest idea ochrony środowiska – wyjaśniał Jan Springwald.
Akcja sadzenia drzew była również doskonałą okazją do integracji różnych środowisk,
włączyli się w nią: Harcerze 108 drużyna Wędrownicza „Czarny Szlak”, OSP Lubliniec,
Poseł na Sejm Andrzej Gawron, Burmistrz
Edward Maniura, Komisja Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Miejskiej w Lublińcu
oraz Dowódca JWK płk Wojciech Danisiewicz.
(KA)

Szpital Powiatowy wzbogacił się o nowy sprzęt dla Izby Przyjęć
oraz działu Ratownictwa Medycznego
Szpital Powiatowy w Lublińcu, w ramach projektu pod nazwą: „Dobra ergonomia pracy to podstawa”,
otrzymał nowy sprzęt, który trafił na Izbę Przyjęć oraz do działu Ratowników Medycznych.
Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014–2020. Całkowita wartość projektu to 474 500,00 zł brutto, w tym
dofinansowanie z EFS to 403 325,00 zł brutto.
Dzięki temu sprzętowi Izba Przyjęć otrzymała wózki transportowe do przewozu pacjentów w pozycji siedzącej, wózki transportowe do przewozu pacjentów w pozycji
leżącej, elektryczne łóżka intensywnego
nadzoru z szafkami przyłóżkowymi oraz
wózki platformowe do transportu towaru z apteki i magazynu. Ponadto krzesełka kardiologiczne z systemem płozowym
do transportu pacjentów po schodach trafiły do działu Ratownictwa Medycznego razem z ubraniami ochronnymi oraz bielizną
termoaktywną.
(KA)
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Nowy dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach
Po przeprowadzonym 21 marca br. konkursie, w wyniku
którego wyłoniono kandydata na dyrektora Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w Herbach, Zarząd Powiatu
powołał Tomasza Kucię na dyrektora MOW.
Uroczyste wręczenie powierzenia stanowiska miało miejsce na
posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 20 kwietnia br. Swoją pięcioletnią kadencję Tomasz Kucia rozpocznie z dniem 1 września br. Dotychczas pełnił on funkcję wicedyrektora ośrodka.
- Moim podstawowym założeniem dotyczącym koncepcji pracy jest
współpraca całego Ośrodka. Na obecnym etapie porozumienie i pozytywna atmosfera pozwolą na stworzenie warunków, które zapewniają
poczucie bezpieczeństwa i rozwój zarówno wychowankom, jak i pracownikom placówki. Będę dążył do tego, by Ośrodek był miejscem otwartym
i nowoczesnym, ale też bazującym na doświadczeniach zdobytych w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat funkcjonowania – mówił Tomasz Kucia.
(KA)

Od 1 kwietnia nowy dyrektor „Domu Kombatanta” rozpoczął pracę
Zarząd Powiatu w Lublińcu powierzył Joannie Niedźwiedź stanowisko dyrektora Domu Pomocy
Społecznej „Dom Kombatanta” w Lublińcu. Funkcję zastępcy dyrektora objęła Ewelina Małecka.
Do konkursu na dyrektora tej placówki przystąpiły 3 osoby. Każdy z kandydatów przedstawił swoją koncepcję pracy, odpowiadał
też na pytania dotyczące obowiązujących przepisów prawa i kwestii związanych z finansami. W wyniku głosowania komisja konkursowa jednogłośnie wyłoniła kandydatkę – Joannę Niedźwiedź –
do objęcia stanowiska dyrektora DPS „Dom Kombatanta”.
Joanna Niedźwiedź posiada wykształcenie wyższe z zakresu pracy socjalnej uzupełnione studiami podyplomowymi, m.in. w zakresie organizacji pomocy społecznej, administracji i zarządzania,
prawa pracy i finansów publicznych. Od początku swojej drogi zawodowej związana jest z administracją publiczną, zarówno samorządową jak i rządową. Pełniła, m.in. funkcję sekretarza gminy Namysłów, dyrektora Oddziału Opolskiego PFRON, Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych i Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Oleśnie.
O swoich planach na stanowisku dyrektora DPS „Dom Kombatanta” mówi – będę starała się przede wszystkim rozmawiać z mieszkańcami oraz pracownikami, analizować wnioski i uwagi, które pozwolą mi na ciągłe doskonalenie warsztatu pracy. Moja praca będzie
przede wszystkim transparentna i konkretna. Dołożę wszelkich starań,
aby Dom postrzegany był jako profesjonalna i nowoczesna placówka.
Aneta Konieczny

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Lublińcu przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych. Dom zapewnia stały pobyt i całodobową opiekę zapewniając usługi – bytowe, opiekuńcze i wspomagające. Pensjonariusze mieszkają w jedno, dwu
lub trzyosobowych pokojach z pełnym węzłem sanitarnym. W Domu zniesione zostały
bariery architektoniczne, jego wielkim atutem jest położenie w zalesionej części miasta.

Powiat lubliniecki ma
swojego przedstawiciela
w Śląskiej Radzie do spraw Seniorów
Zuzanna Geilke, mieszkanka powiatu lublinieckiego, została
powołana jako przewodnicząca Śląskiej Rady ds. Seniorów,
której członkiem jest już drugą kadencję.
Śląska Rada ds. Seniorów to organ opiniująco–doradczy i inicjatywny w zakresie regionalnej polityki senioralnej. Działa społecznie przy Marszałku Województwa Śląskiego.
Śląska Rada ds. Seniorów została powołana w celu nadania kierunków regionalnej polityce senioralnej, proponowania nowych
rozwiązań i inicjowania zmian na rzecz osób starszych.

Ponadto organ zajmuje się tworzeniem płaszczyzny wymiany
dobrych praktyk w obszarze działań na rzecz osób starszych i dostarczania informacji na temat możliwych sposobów oraz form
wspierania seniorów.
Więcej o Śląskiej Radzie do spraw Seniorów: https://seniorzy.
slaskie.pl/index.php 
(red.)
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Specjalny Ośrodek Szkolno‑Wychowawczy w Lublińcu
już po termomodernizacji
W ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego”
gruntownie zmodernizowano budynki Specjalnego Ośrodka Szkolno‑Wychowawczego (SOSW) oraz budynek po byłym
internacie dziewcząt, obecnie należącym do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu.
- W większości budynków wymieniono instalację centralnego ogrzewania, każdy budynek został docieplony, a w budynku szkoły podstawowej dodatkowo wymieniono pokrycie dachowe. Inwestycję zrealizowano
przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a koszt wszystkich modernizacji wyniósł niecałe 5 mln zł – wyjaśniała Danuta Jakubiszyn, dyrektor SOSW w Lublińcu.
Poza budynkami przy ul. Stalmacha w Lublińcu, w ramach
projektu przeprowadzono już termomodernizację Zespołu Szkół
Ogólnokształcąco‑Technicznych. W tym roku planuje się natomiast
roboty termomodernizacyjne w Domu Pomocy Społecznej przy ul.
Kochcickiej, Zespole Szkół Zawodowych przy ul. Klonowej oraz w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo‑Wychowawczych
przy ul. 74 GPP 2 w Lublińcu.
(KA)

Pracownia gastronomiczna
w szkole ponadpodstawowej
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Ogród zmysłów w szklarni
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Danuta Jakubiszyn z nominacją dyrektorską
 omisja Konkursowa wyłoniła kandydata na dyrektora Specjalnego
K
Ośrodka Szkolno‑Wychowawczego w Lublińcu (SOSW) na okres od
1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2027 r. i zarekomendowała Zarządowi
Powiatu powierzenie funkcji dyrektora Danucie Jakubiszyn.

- Zarząd Powiatu na dzisiejszym posiedzeniu dokonał uroczystego wręczenia nominacji
na funkcję dyrektora SOSW. Członkowie Zarządu podczas poprzedniego posiedzenia, które
odbyło się na terenie Ośrodka byli pod ogromnym wrażeniem piękna tego obiektu po przeprowadzonej termomodernizacji. W minionej
kadencji zrealizowano również kompleksowe
remonty łazienek i sanitariatów w budynku
szkoły podstawowej – mówił Tadeusz Konina,
wicestarosta lubliniecki.
- W imieniu Zarządu Powiatu dziękuję Pani Dyrektor za pracę i zaangażowanie w rozwój
Ośrodka we wszystkich obszarach jego funkcjonowania. Doceniam to, iż w swoim działaniu za najważniejsze zawsze stawiała troskę
o ucznia i wychowanka, stwarzanie takich warunków kształcenia, które w najlepszy sposób
przygotują każdego z nich do życia – mówił
starosta Joachim Smyła.
(KA)

Znamy zwycięzcę w kategorii Szkoła Roku
Specjalny Ośrodek Szkolno‑Wychowawczy im. Konrada Mańki w Lublińcu zdobył I miejsce
w powiecie lublinieckim w kategorii Szkoła Roku w „Plebiscycie Edukacyjnym 2021”,
zorganizowanym przez największą regionalną gazetę „Dziennik Zachodni”.
W Plebiscycie wzięło udział dwadzieścia jeden
szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uroczysta gala podsumowująca „Plebiscyt Edukacyjny
2021” odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach, w Sali Sejmu
Śląskiego. Podczas gali Specjalny Ośrodek Szkolno
‑Wychowawczy im. Konrada Mańki w Lublińcu został uhonorowany Dyplomem za zdobycie I miejsca i voucherem o wartości 3000 zł na promocję

Ośrodka na łamach „Dziennika Zachodniego” lub
serwisów internetowych: www. dziennikzachodni.
pl i www.naszemiasto.pl. Honorowymi patronami
Plebiscytu byli: Województwo Śląskie i Marszałek
Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, a Partnerami Plebiscytu i fundatorami nagród: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach i Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.
(red.)

Finał Powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
21 kwietnia w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu odbył się finał Powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej. W zmaganiach wystartowało 57 uczestników ze wszystkich gmin powiatu
lublinieckiego. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął starosta lubliniecki – Joachim Smyła.
Gospodarzem turnieju była, obchodząca w tym roku jubileusz 140-lecia, Ochotnicza Straż Pożarna w Lublińcu, natomiast
współorganizatorami konkursu byli: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu oraz Oddział Powiatowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP w Lublińcu.
Turniej rozpoczął się częścią pisemną,
z której wyłoniono po 5 uczestników z każdej

grupy wiekowej. Finał miał formę ustną –
uczniowie odpowiadali na zadane pytania.
Jury, w skład którego wchodzili funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu, wyłoniło następujących zwycięzców turnieju:
• Igor Lempa – zwycięzca I grupy wiekowej
(klasy I‑IV szkół podstawowych),
• Filip Tukaj – zwycięzca II grupy wiekowej (klasy V‑VIII szkół podstawowych),

•

Bartłomiej Sitek – zwycięzca III grupy
wiekowej (szkoły ponadpodstawowe).
Nagrody zwycięscom wręczyli: starosta
– Joachim Smyła, Poseł na Sejm RP – Andrzej
Gawron, zastępca burmistrza – Anna Jonczyk
‑Drzymała, komendant KP PSP w Lublińcu –
Janusz Bula, prezes OSP w Lublińcu – Krzysz
tof Olczyk oraz prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP w Lublińcu – Krzysztof Strzoda.
(red.)
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Jubileusz 100-lecia Zespołu Szkół nr 1
im. Adama Mickiewicza w Lublińcu

Szkoła jest stróżem przeszłości,
piastunem teraźniejszości, siewcą przyszłości
Henryk Sienkiewicz

W bieżącym roku przypada piękny
jubileusz – 100-lecie istnienia
Zespołu Szkół nr 1 im. Adama
Mickiewicza w Lublińcu.
Już od wielu miesięcy „Mickiewicz” przygotowuje się do tego wielkiego święta, którego główne obchody zaplanowano na dzień
4 czerwca 2022 r.
Poza dyrekcją szkoły i całą społecznością szkolną nad całością przygotowań czuwa również zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowawców Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza, Technikum
i Liceum Ekonomicznego w Lublińcu, które
jest organizatorem Zjazdu Absolwentów. Do
współpracy zaproszono również osoby znaczące dla Szkoły – jej absolwentów, nauczycieli, dyrektorów, którzy wspierali i wspierają
ją przez lata, często reprezentując wielopokoleniowe rodziny, uczęszczające do „Mickiewicza”. Jak podczas każdego jubileuszu,
tak i tym razem nie zabraknie połączenia
tradycji z nowoczesnością, doświadczenia
z młodością i oczywiście pięknych wspomnień. W gmachu mickiewiczowskiej „Alma
Mater” odbędzie się bowiem spotkanie pokoleń. Przemierzając szkolne korytarze, zapewne każdy przywoła swoje osobiste wspomnienia, odnajdując swoje pracownie i znaczące miejsca. To wyjątkowa chwila również
dla nauczycieli, którzy z wielką przyjemnością zobaczą się ze swoimi wychowankami.
Od początku roku szkolnego młodzież pod
opieką swoich nauczycieli podejmuje różne
działania. Uczniowie poznają historię Szkoły,
jej patrona, dowiadują się, jaka była kiedyś,
ale też marzą, jaka może być w przyszłości.
Przygotowując się do uroczystości, wykazują się niesłychaną błyskotliwością i kreatywnością. Ujawniając swoje rozliczne talenty,
stają się współautorami projektów, które rozpowszechniane w mediach społecznościowych stają się swego rodzaju pamiętnikiem
pozwalającym ocalić od zapomnienia to, co
najbardziej ulotne – ludzką pamięć.
Przedstawienie historii szkoły, która funkcjonuje od 100 lat nie jest proste. Nie wystarczą tu kroniki, zestawienia, daty– najważniejsi są bowiem ludzie, którzy tworzyli i tworzą
jej wizerunek oraz tradycje. Od początku swego istnienia Szkoła dobrze pełni swoją misję.
To miejsce szczególne, w którym zdobywało
wiedzę i kształtowało obywatelskie postawy

wiele pokoleń mieszkańców Lublińca i okolic. Większość Jej wychowanków ukończyła wyższe uczelnie, podjęła pracę naukową,
zdobyła atrakcyjne zawody, objęła ważne
stanowiska. Wielu z nich wróciło w rodzinne strony, podejmując pracę zawodową na
terenie miasta i powiatu.
Placówka zmieniała się i ciągle się zmienia, lecz mimo tego, iż w tym roku skończy
100 lat, nadal jest „młoda” i pełna werwy.
Pracownicy wciąż podejmują nowe wyzwania, a Szkoła jest coraz bardziej nowoczesna.
Pozostaje miejscem tradycji, profesjonalizmu

i dążenia ku przyszłości, miejscem, w którym zdobywa się wiedzę, umiejętności oraz
rozwija talenty potrzebne w dorosłym życiu,
miejscem, gdzie każdy uczeń odnosi sukcesy
na miarę indywidualnych możliwości.
W oczekiwaniu na dzień obchodów jubileuszu 100-lecia „Mickiewicza” bardzo serdecznie zapraszamy na tę piękną uroczystość
do gmachu Szkoły, jak też na zjazd absolwentów, który odbędzie się w lublinieckim parku miejskim przy amfiteatrze. Niech to będzie „magiczny powrót do przeszłości”. Do
zobaczenia! Czekamy na Was!
Katarzyna Franciszok

Ogłoszenie dla przewoźników drogowych
wykonujących transport międzynarodowy
Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. –o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2022.209 z dn. 28.01.2022 r.) w przypadku gdy przewoźnik drogowy dokonał
zgłoszenia pojazdu do licencji wspólnotowej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a pojazd taki nie został zgłoszony do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, przewoźnik ma obowiązek zgłoszenia takiego pojazdu do tego zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy liczonym od dnia 1 marca 2022 r.
Marek Wręczycki
Naczelnik Wydziału Komunikacji, Drogownicwa i Transportu Starostwa Powiatowego Lublińcu
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Nagrody Starosty
Starosta Lubliniecki Joachim Smyła przyznał absolwentom kończącym naukę w szkołach, dla których Powiat jest organem
prowadzącym nagrody. Otrzymało je 13 laureatów i finalistów licznych olimpiad przedmiotowych oraz konkursów ogólnopolskich.
Z Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza nagrody otrzymali: An
na Gordzielik, Julia Zajonc, Karolina Krupa, Kamila Koza, Wiktoria
Pollok, Emilia Zalas, Kinga Blicharz i Zuzanna Wysłucha.
Z Zespołu Szkół Ogólnokształcąco‑Technicznych nagrody otrzymali: Denis Kompalla, Kordian Orłowski, Piotr Kulisz, Marcin Dyl
long i Aleksander Kopyto.
Oprócz Nagród Starosty Lublinieckiego zostały wręczone także stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Wyróżnienia te przyznaje dyrektor szkoły uczniom, którzy

uzyskali średnią ocen minimum 4,75 i minimum ocenę dobrą z zachowania lub uczniom, którzy mają znaczące osiągnięcia sportowe.
W tym roku szkolnym wyróżnienia te otrzymało 61 absolwentów.
Gratuluję wszystkim nagrodzonym, jestem dumny z tego, że mamy
tak zdolną i utalentowaną młodzież. Słowa uznania kieruję do tych
wspaniałych młodych ludzi również za to, że w tym trudnym – pandemicznym czasie – nie dali za wygraną i osiągnęli postawione sobie cele. Przed nimi nowe wyzwania, następny etap życia. Życzę, aby również
obfitował w tak spektakularne sukcesy – mówił starosta.
Aneta Konieczny

Pożegnanie Absolwentów
Sto procent maturzystów (108 uczniów) ukończyło w roku
szkolnym 2021/2022 I Liceum Ogólnokształcące w Zespole
Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu. W uroczystej
gali udział wzięli przedstawiciele Powiatu, Rady Rodziców,
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz młodzież.
- Wkroczyliście w przełomowy moment Waszego życia. Stoicie właśnie przed koniecznością dokonania wyboru dalszej ścieżki – nie tylko
edukacyjnej – także ścieżki życiowej. Szkoła, pracujący tu nauczyciele
zrobili wszystko, żeby przygotować Was do roli studenta oraz pracownika, mających wszechstronne kompetencje potrzebne na rynku pracy, którzy potrafią elastycznie i adekwatnie do trendów planować swój
rozwój zawodowy, widzą swoje szanse na sukces i wiedzą jak go osiągnąć. Wykorzystajcie to w osiąganiu Waszych celów – mówiła Sylwia
Fronczek, sekretarz Powiatu.
Tegoroczna uroczystość pożegnania absolwentów była szczególnie radosna ponieważ po długiej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa SARS‑CoV-2 wszyscy mogli spotkać się i świętować wspólnie tak doniosłe wydarzenie.
Do opuszczających szkołę uczniów skierowane zostały słowa
podziękowania i uznania za trzy lata nauki, zaangażowanie, godne
reprezentowanie szkoły w olimpiadach, konkursach, debatach, zawodach, wszelkiego rodzaju imprezach artystycznych, za realizację

różnych projektów, za działalność charytatywną i aktywną pracę
w Samorządzie Uczniowskim.
W bieżącym roku szkoła może pochwalić się wspaniałymi wynikami – aż 27 uczniów ukończyło naukę z wyróżnieniem – ze średnią ocen 4,75 i powyżej, 11 uczniów otrzymało nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe, a podczas uroczystości wręczono ogółem 43 nagrody za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie oraz
za zaangażowanie w życie szkoły i na rzecz środowiska lokalnego.
29 kwietnia naukę zakończyli uczniowie klasy IIIA, której wychowawczynią była Mariola Kucharczyk, uczniowie klasy IIIB, w której wychowawstwo sprawowała Dorota Niwergol, uczniowie klasy
IIIC, w której obowiązki wychowawcy sprawowała Mirosława Po
pko oraz klasa IIIF, w której wychowawcą był Rafał Grześkowiak.
Aneta Konieczny

Sukces chlebem pachnący
Remigiusz Grams, uczeń Zespołu Szkół Zawodowych
w Lublińcu zajął 3 miejsce w Ogólnopolskim Turnieju
na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik
i Piekarz organizowanym przez Dolnośląską Izbę
Rzemieślniczą oraz ZSZ nr 5 we Wrocławiu.
W tegorocznej rywalizacji konkursowej wzięli udział uczniowie z 13
szkół całej Polski. Tematem przewodnim XXVII edycji była „Potęga
natury”. Młodzi rzemieślnicy poważnie potraktowali temat i w pełni
zaangażowali się w przygotowanie wypieków i cukierniczych smakołyków. Do wykonania były rogaliki, ozdobny chleb okolicznościowy
o wadze do 2 kg, chałka turecka i chałka żydowska, 6 bułek oraz dowolny wyrób z ciasta półcukierniczego. Zwieńczeniem zmagań młodych cukierników i piekarzy była uroczysta gala, która odbyła się w sali gotyckiej wrocławskiego ratusza.
(red.)
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Maturalny maraton
4 maja egzaminem z języka
polskiego rozpoczęły się zmagania
absolwentów szkół średnich
podczas egzaminu dojrzałości.
Dzień później maturzyści zmierzyli
się z królową nauk – matematyką.
Tegoroczny egzamin maturalny
w terminie głównym zarówno
na poziomie podstawowym oraz
rozszerzonym zakończył się 23 maja.
Jak mówił wicestarosta Tadeusz Konina
tegoroczny egzamin dojrzałości, w odróżnieniu od tych z ostatnich lat, które przebiegały
w reżimie sanitarnym, odbył się bez żadnych
zakłóceń. Nad jego prawidłowym przebiegiem
czuwało grono nauczycieli i członkowie komisji egzaminacyjnych.
zdjęcia: Daniel Dmitriew

W roku szkolnym 2021/2022 I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza
w Lublińcu ukończyło 108 uczniów – wszyscy przystąpili do matury.

Kolejna wyprawa uczniów ZSOT do Islandii
Przez niespełna tydzień – od 25 do 30 kwietnia – 7 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych opieką
Anny Giemzy‑Jurgi i Beaty Kąpielskiej uczestniczyło w wymianie zagranicznej do Islandii w ramach projektu Erasmus+.
Tematem mobilności było poznanie sytuacji panującej w krajach partnerskich w kontekście równości płci, równości w odniesieniu do tożsamości seksualnej i orientacji seksualnej oraz regulacji prawnych i charakteru praw podstawowych obowiązujących
w Unii Europejskiej w tym zakresie. Uczestnicy projektu przygotowali prezentacje na temat równości, a także wystąpienia opisujące
szkoły, miasta i państwa, z których pochodzą. Młodzież z 4 krajów
partnerskich gościła w Tækniskólinn, w podobnej do ZSOT szkole w Hafnarfjörður, mieście położonym na przedmieściach stolicy
Islandii. Mobilność była także okazją do spotkania się z rówieśnikami ze szkół w Hafnarfjörður i Reykjaviku, Turcji i Niemiec, bliższego zapoznania się oraz spędzenia czasu na malowniczej wyspie.
W ramach kształcenia kulturowego uczniowie zwiedzili miejsca, z których słynie Islandia i skorzystali z wielu lokalnych atrakcji. Jednym z najciekawszych miejsc było muzeum Perlan w Reykjawiku, gdzie można było bliżej poznać islandzką przyrodę. Niezmiernie ciekawe było także wirtualne zwiedzanie Islandii: FlyOver
Iceland. Jednak bezpośredni kontakt z islandzką przyrodą podczas wycieczki trasą Golden Circle, dostarczył najwięcej wrażeń.
- Odbyliśmy wędrówkę między płytami tektonicznymi w Parku
Narodowym Þingvellir, po obszarze geotermalnym Geysir oraz podziwialiśmy wodospad Gullfoss – wylicza Urszula Rudzińska z klasy 3LO. Dla wszystkich uczestników z lublinieckiego ZSOT wulkaniczne pejzaże Islandii i kontakt z dziką przyrodą wyspy okazały
się wspaniałym, ekscytującym przeżyciem.
ZSOT w Lublińcu często korzysta z gościnności islandzkich
partnerów. Wkrótce do szkoły w Reykjaviku wyjedzie czterech nauczycieli w ramach programu Edukacja. Tymczasem młodzież Kazika nie kończy realizacji projektu «Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa», ale już przygotowuje się na planowane w październiku tego roku przyjęcie gości z krajów partnerskich.
(red.)
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Znajomość przepisów ruchu
drogowego opanowali na medal
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Psarach zajęli trzecie
miejsce w Wojewódzkim Finale Turnieju Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego, który odbył się 14 maja w Kroczycach.
W składzie drużyny znaleźli się: Dominika Syguda,
Karolina Ślimak, Szymon Cichowski i Patryk Jakubowski.
Jak mówi opiekun grupy – Ernest Pogoda – poziom turnieju był
bardzo wysoki, dzieci włożyły w przygotowania bardzo dużo pracy,
ale opłaciło się. Bardzo cieszymy się z miejsca na podium.
Szkoła w Kroczycach– organizator, gościła uczestników finału po
raz pierwszy i z tego zadania wywiązała się wzorowo. Uczestnicy turnieju pisali test wiedzy z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego, test z znajomości skrzyżowań, pokonywali tor przeszkód i jeździli po miasteczku ruchu drogowego, sprawdzali również swoje umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
(KA)

W tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym nie mają sobie równych
W zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 3
w Lublińcu oraz Powiatową Komendę Policji w Lublińcu
Powiatowym Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
najlepszą w kategorii 10–12 lat okazała się drużyna z Psar
(gmina Woźniki), drugie miejsce zajęła drużyna z Sierakowa
Śląskiego (gmina Ciasna), trzecie natomiast wywalczyli
uczniowie z Zespołu Szkół im. Edyty Stein z Lublińca.
W kategorii powyżej 12 lat zwyciężyła drużyna reprezentująca
Szkołę Podstawową w Ciasnej, kolejne miejsca zajęły drużyny ze
Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublińca i Szkoły Podstawowej w Woźnikach. Najlepsze drużyny z obu kategorii wiekowych awansowały do etapu wojewódzkiego.
Dyplomy, nagrody i okolicznościowe puchary wręczyli zwycięzcom: starosta Joachim Smyła oraz wiceburmistrz Anna Jonczyk
– Drzymała.
(red.)

Zagraniczne praktyki uczniów Zespołu Szkół Zawodowych
w Lublińcu – Hiszpania 2022
Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu odbyli kolejny staż zawodowy w ramach programu
Erasmus + „Dobry zawód – lepsza przyszłość”. Tym razem – od 14 marca do 1 kwietnia – rozwijali
swoje kompetencje zawodowe w Úbedzie mieście w południowej Hiszpanii, w Andaluzji.
Instytucja partnerska „Euromind” zorganizowała dla młodzieży kształcącej się
w zawodach gastronomicznych praktyki w lokalnych restauracjach w otoczeniu
wspaniałej przyrody i gajów oliwkowych.
Dzięki stażowi uczniowie nauczyli się przygotowywać potrawy kuchni hiszpańskiej,
m.in.: tapas, gazpacho, churros oraz dania
z owocami morza, m.in.: oryginalną paelle.
Andaluzja jest światow ym liderem
w produkcji i eksporcie oliwy z oliwek, która jest najważniejszym składnikiem kuchni
śródziemnomorskiej. Dlatego też stażyści
uczestniczyli w warsztatach w tradycyjnej
wytwórni oliwy, gdzie nauczyli się, m.in.
oceniać jakoś, poznali technologię wytwarzania oraz różnorodność stosowania. Wyjazd do Hiszpanii obfitował też w inne atrakcje. Firma „Euromind” zorganizowała dla
uczniów i ich opiekunów wycieczki krajoznawcze do Malagi, Sewilli i Kordoby oraz

tradycyjny wieczór tapas. Różnorodność stylów architektonicznych, wielokulturowość,
piękne krajobrazy zachwyciły uczestników
wyjazdu.
- Głównym celem staży jest podniesienie
kompetencji zawodowych oraz rozwinięcie
takich umiejętności, jak: radzenie sobie w sytuacjach trudnych, praca w grupie, posługiwanie się językiem obcym, językiem obcym
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zawodowym, praca w środowisku wielokulturowym. Wpływają one bezpośrednio na atrakcyjność absolwenta naszej szkoły nie tylko
na lokalnym, lecz również europejskim rynku pracy. Mam nadzieję, że projekty Unii Europejskiej będą realizowane w naszej placówce – podsumowała staż w Hiszpanii Jolanta
Kardas, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu.
(red.)
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Powiatowy Konkurs Mitologiczny
11 maja w Szkole Podstawowej nr 3 odbył się
Powiatowy Konkurs Mitologiczny dla uczniów klas
V‑VIII pod patronatem Starosty Lublinieckiego.
Wzięło w nim udział sześć drużyn z powiatu lublinieckiego: SP
z Kochanowic, SP z Sierakowa Śląskiego oraz lublinieckie szkoły:
SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4 oraz SP im. św. Edyty Stein.
I miejsce zajęła drużyna z SP im. św. Edyty Stein, II miejsce uzyskała drużyna z SP w Kochanowicach, a III miejsce drużyna z SP
nr 2. Nagrody zwycięzcom wręczyli: Dyrektor SP nr 3 – Anna Ja
nik, Redaktor Naczelny magazynu społeczno‑kulturalnego „Ziemia Lubliniecka” – Bogusław Hrycyk oraz organizatorki konkursu:
Agnieszka Jaźwińska i Małgorzata Frankowska.
Uczniowie pracowali w trzyosobowych zespołach i rozwiązywali różnorodne zadania z 12 konkurencji na wzór 12 prac Heraklesa. Zmierzyli się, m.in. z kołem Fortuny, kalamburowymi

mitologizmami, atrybutami bogów, rozpoznawali potwory i herosów, zagrali w mitologiczne taboo. Konkurs miał formę zabawy i wymagał od uczniów współpracy i kreatywności, pokazał jak
ogromną wiedzę na temat Mitologii posiadają jego uczestnicy.
(red.)
Gratulujemy zwycięzcom!

Dzień Otwarty
w „Medyku”
Wraz z wiosenną aurą, III Liceum
Ogólnokształcące oraz Technikum nr 5
im. prof. Zbigniewa Religi otworzyło
swoje drzwi dla uczniów klas ósmych.
Ponad 300 ósmoklasistów, odwiedziło mury szkoły, zapoznając się z tegoroczną ofertą
oraz uczestnicząc w pokazach tematycznych,
nawiązujących do proponowanych zajęć dodatkowych oraz przedmiotów, realizowanych
na poziomie rozszerzonym. Uczniowie odwiedzili kilka pracowni, uczestnicząc w zajęciach: medycznych, robotyki i programowania, kosmetycznych, językowych oraz chemicznych. Mieli także okazję do spotkania ze
starszymi kolegami, którzy opowiedzieli im
czym – poza nauką – żyje szkoła. Wizyta zakończyła się poczęstunkiem przy wspólnym
stole ze zdrową żywnością oraz wręczeniem
drobnych upominków.
(red.)

„Mickiewicz” górą!
Kolejny wielki sukces uczniów w Konkursie
„Najlepsze zajęcia z Przedsiębiorczości”

„Dajcie ludziom swobodę działania, a zaskoczą was swoją pomysłowością” powiedział Peter Drucker – guru zarządzania i wykładowca akademicki. „Ludzie pracujący razem jako jedna grupa potrafią dokonać rzeczy, których osiągnięcie nie śniło się nikomu z osobna”
powiedział Franklin D. Roosvelt.
Po sukcesie uczniów Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Lublińcu widać jak wiele prawdy jest w tych słowach.
W murach Akademii Leona Koźmińskiego odbył się Ogólnopolski
Finał Konkursu „Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości”. Uczniowie
Kacper Bok, Michał Gruszka i Wojciech Kucharski wykazali się niezmierną determinacją, wiedzą, umiejętnościami oraz kreatywnością w rozwiązywaniu problemów życia gospodarczo – ekonomicznego firmy Unihouse i stanęli na podium zajmując drugie miejsce.
Jesteśmy niezwykle dumni z tego, że mamy takich uczniów. Na
pytanie jak się czują po konkursie Kacper odpowiedział – emocje
już opadły, wyspałem się, więc jestem wypoczęty. Sam konkurs bardzo mi się podobał przez formę, w jakiej był organizowany. Mieliśmy
rozwiązać problem, znaleźć rozwiązanie. Wzięliśmy udział po prostu
w symulacji tego, co dzieje się naprawdę w biznesie. Nie była to sucha
wiedza, tylko praktyczne wykorzystanie jej oraz naszych umiejętności i kreatywności.
Wojtek dodał – mój udział w Finale Konkursu był dla mnie świetnym
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doświadczeniem, pozwolił nabrać nowych umiejętności, zdobyć nową
wiedzę, ale przede wszystkim rozwijać swoją kreatywność. Jak wynika z wypowiedzi Michała, z całą pewnością sukces ten zostanie
wykorzystany jako paliwo do dalszej pracy. – Jestem bardzo zadowolony z rezultatu, myślę, że dopiero teraz doszło do mnie, że zajęliśmy drugie miejsce w Polsce, co znaczy, że możemy być jeszcze lepsi.
Gratulujemy chłopakom oraz opiekunowi – Małgorzacie Ra
dzioch wspaniałego sukcesu, który możemy dopisać do osiągnięć
„Mickiewicza”.
(red.)
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30 maja – Święto Rodzin Zastępczych
To ważny dzień w kalendarzu osób tworzących rodziny zastępcze, ale także
instytucji wspomagających ich funkcjonowanie oraz sprawujących nad nimi pieczę.
Rodzina zastępcza – instytucja, a może
powołanie? Zdecydowanie to drugie charakteryzuje osoby podejmujące to wyzwanie. Wyzwanie bardzo trudne i często skomplikowane. Stworzenie rodziny zastępczej
kojarzy się przede wszystkim z dobrem, jakie dorosły i świadomy człowiek chce podarować dziecku, niejednokrotnie małej
i bezbronnej istocie, która potrzebuje ciepła, miłości, zrozumienia oraz uczuć, których nigdy nie zaznało.
O tym, jak ważne jest rodzicielstwo za
stępcze i jak przestawia się w naszym po
wiecie sytuacja dzieci wychowywanych poza
rodziną biologiczną rozmawiałam z dyrek
torem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi
nie w Lublińcu – Iloną Kozioł.
IK: W powiecie lublinieckim poza rodziną
biologiczną wychowuje się obecnie ponad 140
dzieci, w tym w rodzinnej pieczy (czyli w rodzinach zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych oraz rodzinnych domach dziecka) – 110. Niestety, każdego roku
przybywa dzieci potrzebujących wsparcia rodzin zastępczych, ale brakuje kandydatów do
pełnienia tej funkcji. Dlatego wykorzystujemy
każdą sposobność, żeby rozpowszechniać informacje o rodzinnej pieczy zastępczej. Dobrą
okazją jest właśnie wracający po dwóch latach
nieobecności festyn „U Oblat”, którego imprezą
towarzyszącą jest Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Jest on również okazją, żeby podziękować za codzienną pracę współpracującym z nami rodzinom zastępczym.
AK: Dlatego rodzicielstwo zastępcze jest
tak ważne?
IK: Rodzicielstwo zastępcze jest czasową
formą pomocy dziecku, a bardzo często formą
pomocy także jego rodzinie biologicznej, która znalazła się w kryzysowej sytuacji.
W sytuacji, gdy rodzice nie są w stanie podołać swoim rodzicielskim obowiązkom, dziecku zapewniana jest piecza zastępcza. Rozwiązanie to jest jednak dopuszczalne dopiero
wówczas, gdy wyczerpane zostaną wszystkie formy wspierania rodziny lub gdy dobro
dziecka wymaga takiego właśnie posunięcia.
Ważnym jest, że dzieci małe – do 10 roku
życia – zgodnie z przepisami nie powinny trafiać do placówek opiekuńczo‑wychowawczych
czyli domów dziecka, tylko właśnie do rodzin
zastępczych.
AK: Czy rodziny zastępcze wychowują powierzone im dzieci jak swoje?
IK: Dzieci w pieczy zastępczej mają często
specjalne potrzeby. Troska o cudze dziecko
nie jest tym samym co troska o dziecko własne. Dzieci kierowane do pieczy zastępczej
doświadczyły traumy rozstania z rodzicami
i wielu innych trudności. Większość z nich
ma silniejszą potrzebę uwagi i uczucia, może zatem wymagać więcej zrozumienia i cierpliwości. Dzieci potrzebują także utrzymywania więzi z rodziną.
AK: Czy warto zostać rodziną zastępczą?
IK: Nigdy nie przekonujemy nikogo, że
pełnienie funkcji rodzica zastępczego wiąże się z ciągłym poczuciem satysfakcji i radością. Przeciwnie, już na etapie szkolenia,
którego przejście jest koniecznym etapem

– często celowo wyolbrzymiamy mogące pojawić się trudności.
Być może taka postawa wielu zniechęca,
ale podczas wypełniania tak ważnego zadania, jakim jest organizowanie pieczy zastępczej, zdecydowanie stawiamy nie na ilość,
a na jakość.
Rodzicielstwo, również rodzicielstwo zastępcze, wiąże się z poczuciem troski i odpowiedzialności, ale to również możliwość
codziennej obserwacji postępów dziecka,
uczestnictwo w jego dorastaniu, pomoc w rozwiązywaniu problemów i radość codziennego
przebywania ze sobą.
Dlatego tym z Państwa, którzy potrafią
dostrzegać piękno codzienności zdecydowanie
pozytywnie odpowiem na pytanie, czy warto.
Aneta Konieczny
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Iona Kozioł – dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Lublińcu

11

140 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublińcu
Strażacy OSP w Lublińcu, 7 maja br. obchodzili swój jubileusz. Obchody 140-lecia powstania tej formacji rozpoczęły się uroczystą
mszą św. w kościele pw. św. Stanisława Kostki koncelebrowaną przez o. Tomasza Maniurę OMI oraz ks. por. Arnolda Zimnickiego –
kapelana 5 Pułku Chemicznego w Tarnowskich Górach. Następnie strażacy, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Konopisk, poczty
sztandarowe i delegacje przemaszerowali ulicami miasta na Rynek Miejski, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.
Zaproszonych gości przywitał Prezes OSP Lubliniec dh Krzysztof
Olczyk. Meldunek o rozpoczęciu uroczystości złożył wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Katowicach dh Janowi Ozdze – Naczelnik OSP Lubliniec dh Mateusz
Kmieć. Po odegraniu hymnu państwowego oraz po odczytaniu
rysu historycznego, przystąpiono do aktu nadania sztandaru
dla OSP Lubliniec.
Komitet Fundatorów Sztandaru tworzyli: Starosta Lubliniecki – Joachim Smyła, Burmistrz Miasta Lublińca – Edward Maniura,
Poseł Ziemi Lublinieckiej – Andrzej Gawron, Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubliniec – Zbigniew Znojek, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu – st. bryg. Janusz Bula i Prezes OSP Lubliniec – Krzysztof Olczyk. Sztandar został udekorowany
odznaczeniami przyznanymi przez Sejmik Województwa Śląskiego: złotą,,Odznaką Honorową Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”,,,Odznaką Honorową PCK” II stopnia przez Polski Czerwony Krzyż oraz złotym medalem,,Za Zasługi dla LOK” przez Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju.
Po oficjalnej części uroczystości odbyła się ceremonia wręczenia
wyróżnień, odznaczeń i podziękowań w Auli Państwowej Szkoły
Muzycznej I stopnia im. Janiny Garści. Muzycznym akcentem był
koncert orkiestry z Konopisk, nad którym honorowy patronat objął Starosta Lubliniecki.
Podczas uroczystości odbyło się również otwarcie Sali Tradycji w siedzibie OSP Lubliniec. Jubileusz zakończył się Piknikiem
Strażackim, któremu towarzyszyły liczne atrakcje, m.in.: pokazy
pierwszej pomocy, strażackiego toru przeszkód, sprzętu gaśniczego oraz tory przeszkód dla najmłodszych. Na miejscu można było
(KA)
również spróbować strażackiej grochówki.
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Z kart historii
Dnia 3 lipca1882 r. w Lublińcu zawiązał się Komitet Przygotowawczy, który zwołał pierwsze zebranie obywateli Lublińca na dzień
17 września 1882 r., na którym oficjalnie powołano Ochotniczą Straż
Pożarną w Lublińcu. W szeregi tego stowarzyszenia, które rozpoczęło działalność zapisało się 21 członków, natomiast osiem dni później na kolejnym posiedzeniu wstąpiło jeszcze 15 osób, co stawiało OSP Lubliniec w pozycji największej organizacji w mieście. Kolejnym ważnym dniem dla OSP Lubliniec był dzień 6 lutego 1923 r.
Od tego dnia Ochotnicza Straż Pożarna w Lublińcu stała się w pełni organizacją polską, a pierwszym prezesem został Polak Maksymilian Rzeźniczek – wielki patriota. Cały skład zarządu przedstawiał się następująco:
• Maksymilian Rzeźniczek – Prezes
• Karol Kosmala – Naczelnik
• Antoni Jeziorowski – Sekretarz
• Piotr Szwarc – Skarbnik
• Antoni Ulfik – Gospodarz
W tym czasie jednostka na swoim wyposażeniu posiadała 4 sikawki, 1 drabinę mechaniczną, 6 drabin hakowych oraz 1 drabinę
Szczerbowskiego. Zaczęto organizować życie strażackie, wyremontowano remizę, pozyskano nowych członków, zakupiono umundurowanie oraz wysyłano członków na szkolenia pożarnicze, m. in. do
Katowic. Do roku 1925 r. jednostka nie posiadała sztandaru, więc
na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 1925 r. uchwalono zakup nowego sztandaru, a poświęcenie odbyło się 06 września 1925 r., cała
uroczystości miała wielki wymiar patriotyczny. W roku 1929 wybudowano nową siedzibę przy ul. Sokoła, która stoi do dziś. Wybudowano trzykondygnacyjną wspinalnię, wieżę do ćwiczeń o wysokości 15.8 metrów wraz z urządzeniem do suszenia węży. W 1930 r.
ze środków Urzędu Miasta zakupiono nowy konny wóz strażacki.
Rok 1932 był bardzo ważnym dla OSP Lubliniec, która świętowała 50. rocznicę powstania. Jubileusz ten zaplanowano na 3 lipca 1932 r., a cała uroczystość była bardzo podniosłym i patriotycznym wydarzeniem.
Dalszy rozwój jednostki pokrzyżował wybuch II wojny światowej. Po wkroczeniu wojsk niemieckich do Lublińca, jednostkę przejęli Niemcy.
Po wkroczeniu wojsk radzieckich w styczniu 1945 r. i tzw.,,wyzwoleniu” mieszkańcy miasta reaktywowali działalność Ochotniczej Straży Pożarnej, powołując Zarząd i Komisję Rewizyjną. Członkowie sami chętnie zgłaszali się do remizy, aby na nowo przywrócić
funkcjonowanie jednostce, organizować sprzęt oraz szkolić wstępujących nowych członków w szeregi OSP. Pierwszym powojennym naczelnikiem został dh Maksymilian Klyszcz.
Do roku 1950 jednostka wyjeżdżała do wszystkich pożarów nie
tylko na terenie miasta, ale i na terenie powiatu lublinieckiego.
18 marca 1965 r. Komenda Powiatowa przekazała Ochotniczej Straży

Pożarnej w Lublińcu samochód pożarniczy GAM Star – 20 z pełnym
wyposażeniem. Na podstawie planu operacyjnego Komendy Powiatowej w październiku 1970 roku OSP Lubliniec otrzymała nowy samochód pożarniczy GLM – 8 marki Żuk A 015.
W maju 1974 r. członkowie OSP Droniowiczki złożyli wniosek
o przyłączenie się do jednostki lublinieckiej. 16 maja na Walnym
Zjeździe OSP Lubliniec zapadła pozytywna decyzja w tej sprawie.
W marcu 1986 r. OSP Lubliniec włączyła w swoje szeregi członków
OSP Kokotek w związku z likwidacją tej jednostki.
W 1997 r. miasto Lubliniec obchodziło 725 lat swego istnienia,
podczas tego wydarzenia Zarząd Główny ZOSP RP udekorował
sztandar najwyższym odznaczeniem strażackim – Złotym Znakiem
Związku OSP. W 2004 r. na wyposażenie jednostki trafił nowy pojazd bojowy GLM marki FORD TRANSIT, który zastąpił wyeksploatowany już pojazd marki Żuk. W dniach 26–28 lipca 2016 r. członkowie jednostki brali udział w zabezpieczeniu wizyty Ojca Świętego
Franciszka w Częstochowie.
W 2019 r. jednostka podpisała porozumienie o współpracy z zakładem Eurobox sp. z o. o. w Lublińcu. Drużyna OSP Lubliniec zajęła również II miejsce w I Powiatowych Mistrzostwach z zakresu
Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Strażaków OSP Powiatu Lublinieckiego – 2019.
Członkowie OSP Lubliniec są również mocno zaangażowani
w działalność związaną z występowaniem koronawirusa SARS –
CoV – 2. W roku 2020 prowadzone były liczne dezynfekcje zarówno
przestrzeni publicznej, jak i wnętrz lokali instytucji samorządowych,
żłobków, przedszkoli, szkół itp. Uruchomiona została również akcja,,Zakupy dla Seniora” mająca na celu wsparcie seniorów w okresie
pandemii dot. zakupów żywności. Przekazany został również generator ozonu dla Szpitala Powiatowego w Lublińcu zakupiony z zebranych darowizn oraz ze środków własnych OSP.
Jednostka OSP Lubliniec wiele uwagi i zaangażowania poświęca
w działalność patriotyczną. Regularnie od wielu lat druhowie biorą udział w uroczystościach państwowych w Lublińcu, w uroczystościach upamiętniających poległych za wolność Ojczyzny.
W 2021 r. powołana została Dziecięca i Młodzieżowa Drużyna
Pożarnicza, obie drużyny liczą obecnie 27 osób.
Aktualny skład zarządu OSP Lubliniec przedstawia się następująco:
• Krzysztof Olczyk – Prezes
• Mateusz Kmieć – Wiceprezes/Naczelnik
• Paweł Kłosek – Skarbnik
• Michał Wichary – Sekretarz
• Adam Tomasz – Członek Zarządu
Skład Komisji Rewizyjnej:
• Artur Maniura – Przewodniczący
• Igor Bissinger – Sekretarz
• Rafał Pradela – Członek
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Zjazd NINIWY
w Lublińcu
W dniach 30 kwietnia – 4 maja
odbył się 36. Ogólnopolski Zjazd
Młodzieży NINIWA. Młodzi już po
raz trzeci zawitali do Lublińca.
Zjazdy NINIWY to ogólnopolskie spotkania młodzieży oblackiej zrzeszonej w Oblackim Duszpasterstwie Młodzieży NINIWA.
Odbywają się w różnych częściach Polski,
dwa razy w roku w długi weekend majowy
i listopadowy. Tym razem jako miejsce zjazdu został wybrany Lubliniec. Nieprzypadkowo, ponieważ w tym roku obchodzony jest
tu jubileusz 100-lecia przybycia Misjonarzy Oblatów MN do miasta oraz 80-lecie parafii pw. Stanisława Kostki. Hasło spotkania brzmiało „Sto lat to za mało…”. Młodzi
poznali, m.in. historię oblatów w Lublińcu,
parafii, sylwetki bł. o. Józefa Cebuli, który
tutaj posługiwał i sługi bożego kl. Alfonsa
Mańki pochodzącego z Lisowic. Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w grze terenowej, w której poznawali ważne dla Lublińca
miejsca, pielgrzymce do sanktuarium w Lubecku czy uroczystym poświęceniu kaplicy
św. Młodzianków przy Oblackim Centrum
NINIWA w Kokotku.
Filip Hepner, NINIWA

Jubileusz Ośrodka Kultury i Edukacji Regionalnej „U Myrcika”
Ośrodek powstał 3 maja 2001 roku z inicjatywy Jana Myrcika
– postaci wielce zasłużonej dla badania i popularyzacji
historii i kultury Ziemi Lublinieckiej. Możecie tu zwiedzić
Śląską Izbę Regionalną odtwarzającą wnętrze chaty
z końca XIX wieku, zapoznać się ze szczegółami śląskich
strojów ludowych, zobaczyć eksponaty kartograficzne
oraz te z zakresu geologii, górnictwa i kuźnictwa.
W liście podpisanym przez władze Powiatu czytamy „…w tym
miejscu zatrzymał Pan czas, pozwalając tym samym zasmakować klimatu dawnych lat kolejnym pokoleniom, tak żeby historia Naszej Małej Ojczyzny mogła być ciągle żywa”.
Największą atrakcją Ośrodka jest jednak zwiedzanie tego miejsca w towarzystwie Jana Myrcika. Opowieści o starych dziejach
w gwarze śląskiej, liczne anegdoty i wyczuwalna miłość do tej Ziemi i wszystkiego, co z nią związane czynią takie spotkania wyjątkowymi.
Aneta Konieczny

Redakcja „Ziemi Lublinieckiej” odwiedziła Ośrodek
„U Myrcika”. Nagraliśmy film, który możecie obejrzeć w przewodniku turystycznym znajdującym się
na stronie Starostwa Powiatowego w Lublińcu.
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Poświęcenie kaplicy
2 maja przy Oblackim Centrum
Młodzieży NINIWA w Kokotku
odbyło się, długo wyczekiwane,
uroczyste poświęcenie kaplicy pod
wezwaniem Świętych Młodzianków.
Ukończenie budowy kaplicy jest zwieńczeniem kilkuletniej adaptacji byłego hotelu Silesiana na ośrodek rekolekcyjny dla
młodzieży.
W tym dniu obecni z nami byli, m.in.
bp Grzegorz Suchodolski przewodniczący rady KEP ds. duszpasterstwa młodzieży, który przewodniczył sprawowanej Eucharystii
i wygłosił słowo Boże, prowincjał Misjonarzy Oblatów MN – o. Paweł Zając OMI, biskup diecezji sosnowieckiej – Grzegorz Ka
szak, oraz biskup senior diecezji gliwickiej
– Jan Wieczorek. Licznie stawili się też zaproszeni księża, władze samorządowe, służby
mundurowe oraz młodzież oblacka uczestnicząca w 36. Ogólnopolskim Zjeździe Młodzieży NINIWY. Obecność młodych z całej
Polski podczas poświęcenia kaplicy miała
istotne znaczenie, gdyż właśnie wizerunki
Świętych Młodzianków widnieją na ołtarzu.
Licznie zgromadzeni duszpasterze, zaproszeni goście, a także siedząca między
nimi na karimatach młodzież w pełni wypełniała mury kaplicy, tworząc tym samym
niepowtarzalny klimat tego dnia.
Elementami sprawowanej liturgii było
poświęcenie murów kaplicy oraz zgromadzonych wiernych, a także modlitwa o poświęcenie ołtarza z jej uroczystym nakryciem. Nawiązując do patronów nowej kaplicy,
biskup przewodniczący Eucharystii przywołał męczeństwo jej patronów oraz opowiedział o symbolice barw ołtarza, a także
pozostałych elementów, takich jak palmy,
które symbolizują życie oraz zwycięstwo nad
śmiercią. Kierując swe słowa do młodych,
bp Suchodolski podkreślił, jak istotne jest
uczenie się miłości, w momencie, w którym
dorastamy oraz branie życia „na poważnie”
każdego dnia – tak jak Chrystus.
Chcemy dziękować za wszystkich dobrodziejów, którzy przyczynili się do powstania kaplicy. Mamy nadzieję, że będzie ona
miejscem budowania i pogłębiania relacji
z Bogiem i ludźmi, a jej owocami będziemy cieszyć się przez długie lata.

Znajdziecie w nim informacje o historii szkoły, zmieniających się na przestrzeni lat nazwach szkoły i dyrektorach. Piszemy również o osiągnięciach uczniów, projektach językowych i sukcesach sportowych.
Czasopismo dostępne jest w Starostwie
Powiatowym w Lublińcu (pokój 21) i Zespole Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu. Można je również pobrać ze strony internetowej www.lubliniec.starostwo.gov.pl.
Zapraszam do lektury!

Filip Hepner, NINIWA

Aneta Konieczny

Zapraszam do
lektury

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

Jest już specjalne wydanie gazety
powiatowej „Ziemia Lubliniecka”
w całości poświęcone jubileuszowi
100-lecia Zespołu Szkół nr 1
im.A. Mickiewicza w Lublińca.
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Turniej Skata Sportowego
Z okazji Święta Konstytucji, 3 maja br. w Pawonkowie,
odbyły się rozgrywki Skata Sportowego pod
patronatem Starosty Lublinieckiego.
W zawodach wzięło udział 44 zawodników z siedmiu klubów
sportowych. Turniej prowadzili Ernest Bryłka oraz Henryk Kukow
ka. Rozgrywki przebiegały w atmosferze sportowej rywalizacji pod
czujnym okiem sędziego Franciszka Świtały. Pierwsze miejsce zdobył Henryk Kruczek, drugie – wywalczył Marek Wyszkowski, a trzecie – Marian Koziorowski.
Miejsca w pierwszej dziesiątce zajęli kolejno: czwarte miejsce
– Jan Respondek, piąte – Piotr Kaszuba, szóste – Roman Kościelny,
siódme – Henryk Bortel, ósme – Jarosław Machoń, dziewiąte – An
drzej Szimber, a dziesiąte – Andrzej Kokot.
(MD)

Strażackie 998
15 maja reprezentacja jednostki OSP Tanina w składzie:
Damian Łebek, Radosław Sęk, Ewelina Łebek, Rafał
Olejnik udała się do Działoszyna, gdzie w ramach XI
Działoszyńskiej Dziesiątki odbył się bieg w pełnym
uzbrojeniu bojowym na dystansie 998 metrów.
Zwycięzcą w kategorii mężczyzn został Damian Łebek, natomiast w kategorii kobiet zwyciężyła Ewelina Łebek.
28 maja br. odbędzie się Zawierciański Piknik Strażacki 2022 r.,
gdzie również OSP Tanina weźmie udział w zawodach FCC.
Gratulujemy sukcesu i kolejnych zwycięstw!
(MD)

X Ogólnopolski Bieg Tropami Śląskich Dinozaurów w Lisowicach
Tradycyjnie w maju, w Lisowicach odbył się – dla
miłośników paleontologii i nie tylko – Ogólnopolski
Bieg Tropami Śląskich Dinozaurów.

Głównym celem przedsięwzięcia była promocja aktywnego trybu życia. Organizatorzy przygotowali biegi dla dzieci oraz dla dorosłych. Trasa prowadzona była urokliwymi uliczkami Lisowic położonymi w gminie Pawonków.
Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Starosta Lubliniecki
Joachim Smyła. Powiat Lubliniecki reprezentował Radny Rady Powiatu Krzysztof Strzoda. Organizatorami biegu byli: Gminna Biblioteka Publiczna w Pawonkowie oraz Sołectwo Lisowice.
Zwycięzcami w kategorii Open mężczyzn zostali: Mateusz Paweł
czak (I miejsce), Dawid Garcarz (II miejsce), Marek Grunt (III miejsce), natomiast w kategorii żeńskiej: Barbara Pawełczak (I miejsce),
Nicola Szafarczyk (II miejsce), Justyna Hajda (III miejsce).
Wyniki wszystkich kategorii dostępne są na stronie:
https://live.ultimasport.pl/956/
(MD)

Zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu
– obligatoryjny obowiązek właściciela
Przypominamy właścicielom pojazdów o obowiązku rejestracji pojazdu oraz o obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu.
Stosownie do art. 71 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest zobowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.
W myśl art. 78 ust. 2 pkt 1 wspomnianej ustawy, właściciel pojazdu zarejestrowanego jest zobowiązany zawiadomić starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu w nieprzekraczającym terminie 30 dni.
Niedopełnienie wyżej wymienionych obowiązków w terminie podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

Marek Wręczycki
Naczelnik Wydziału Komunikacji, Drogownicwa i Transportu Starostwa Powiatowego Lublińcu
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