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Pożegnaliśmy
Kazimierza
Szwedzińskiego
17 lipca br. zmarł w wieku zaledwie 58 lat Kazimierz Szwedziński – prezes Zarządu Sparty Lubliniec.

więcej na str. 3

Goście z Chin z wizytą w Starostwie
3 sierpnia odbyła się uroczystość oddania do użytku nowoczesnego
laboratorium diagnostycznego mieszczącego się w budynku szpitala powiatowego w Lublińcu.

Laboratorium – jak było, a jak jest…

W Światowych Dniach Młodzieży uczestniczyli młodzi ludzie
ze 187 krajów świata. W Lublińcu gościliśmy młodzież z Chin.

więcej na str. 4-5

Pomoc uchodźcom, nowe przyjaźnie,
szlifowanie języka

więcej na str. 7

Na naukę języków nigdy nie jest za późno

W ramach programu unijnego ERASMUS PLUS młodzież z Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza wzięła udział w projekcie INTERCAMP „Meet & Support” w Lörrach.

Na uroczystym zakończeniu kolejnego etapu kursów językowych dla
seniorów stawił się personel Domu Kombatanta z dyrektorem – Jadwigą Kozicką na czele oraz władze Powiatu: starosta Joachim Smyła, wicestarosta – Tadeusz Konina i sekretarz Powiatu – Sylwia Fronczek.

więcej na str. 6

więcej na str. 2
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Na naukę języków nigdy nie jest za późno
Jeżeli jesteś seniorem i uważasz, że nauka języków obcych
to raczej sprawa dla młodych, bo przecież już nie ta chłonność umysłu, no i uczyć się na stare lata? Otóż miło nam
poinformować Cię drogi czytelniku, że jesteś w błędzie.
Nauka języków obcych nie jest
na pewno domeną tylko i wyłącznie tych „później urodzonych” i może z pewnością być
doskonałą rozrywką intelektualną, cieszyć i uczyć również
tą „starszą młodzież”. Doskonałym przykładem są tu pensjonariusze lublinieckiego „Domu
Kombatanta”, którzy już kolejny rok szlifują swoje zdolności
językowe, uczą się słówek, biorą udział w konwersacjach uzyskując coraz lepsze wyniki. Inicjatorką tego pomysłu jest Anita
Naczyńska – nauczycielka języka angielskiego, właścicielka
Sieci Szkół Językowych Naczyńscy, dzięki której zajęcia prowadzone są w ciekawy sposób,

z poczuciem humoru i w niczym
nie przypominają – pamiętanych przez uczestników kursu
– nudnych zajęć szkolnych. Pomysł zrodził się kilka lat temu
i realizowany jest do dzisiaj jako cykliczne kursy językowe dla
seniorów działające na zasadzie
wolontariatu. Zajęcia z języka
angielskiego prowadzone są już
od czterech lat, natomiast tajniki języka niemieckiego seniorzy
poznają od dwóch lat. Z czasem
grupa językowa stała się grupą przyjaciół ze wspólną pasją
i umiejętnościami, dzięki którym
mogą się oni porozumiewać między sobą również w innym – niż
ojczysty – języku. Zaangażowanie „starszej młodzieży” docenił

Wyniki zmagań językowych:

cały personel Domu Kombatanta, a nawet władze samorządowe
Powiatu stawiając się w komplecie na uroczystym zakończeniu
kolejnego etapu edukacji.
– Wszyscy nasi wspaniali seniorzy spisali się na medal wykazując się wielką odwagą i umiejętnościami, których wielu ludzi
mogłoby im pozazdrościć. Dziękuję Wam – za cały rok ciężkiej,

IV Edycja Kursu Języka Angielskiego
• I miejsce – Jerzy Pustelnik
• II miejsce – Stanisław Strugała
• III miejsce – Irena Ostrowska
• IV miejsce – Eugeniusz Trzensimiech
• Wyróżnienia otrzymali: Irena Kubik, Ryszard Partyka, Ryszard Rozpędek, Andrzej
Ciaszkiewicz i Henryk Krawiec
II Edycja Konkursu Języka Niemieckiego
• I miejsce – Stanisław Strugała
• II miejsce – Jerzy Pustelnik
• III miejsce – Adam Kobis
• IV miejsce – Eugeniusza Trzensimiech

wytężonej pracy i za każde spotkanie, które było dla mnie i – mam
nadzieję dla was – wielką przyjemnością. Oprócz nauki i pracy
pojawiła się między nami, co mnie
bardzo cieszy – przyjaźń i zaufanie. Mam nadzieję, że wszyscy stawicie się po przerwie wakacyjnej
na kolejnej edycji kursu – mówiła Anita Naczyńska .
Aneta Konieczny

Lubliniecki Nordic Walking
ma wicemistrza Europy
Zawodnicy Nordic Walking
Lubliniec: Artur Biłek, Wojciech Marcinkowski i Piotr
Niechwiejczyk wystartowali
w zawodach European Nordic Walking Championship.
Impreza zorganizowana była
przez Slovak Nordic Walking Association w miejscowości Strabske Pleso i przebiegała górskimi
szlakami Tatr Wysokich. Podejście zaczynało się na wysokości 1218 m n.p.m., a kończyło na wysokości 1487 m n.p.m.
Ósmy kilometr trasy był „wisienką na torcie”. Na tym podejściu Artur Biłek zaatakował
i w yprzedził wszystkich zawodników, którzy wspinali się
przed nim. Tuż przed szczytem

Zapraszamy do lektury
We wrześniu w Starostwie Powiatowym
w Lublińcu i urzędach gmin powiatu dostępne będzie kolejne wydanie magazynu
społeczno-kulturalnego „Ziemia Lubliniecka”. W numerze znajdziecie Państwo kontynuację cyklu „Dwory i pałace Ziemi Lublinieckiej”. Tym razem autor – Bogusław Hrycyk przybliży nam historię pałaców w Patoce
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doszedł do zawodnika z Czech –
Vajčner Janek , ale nie udało się
go już wyprzedzić na pozostałym odcinku trasy, wywalczył
więc drugie miejsce z czasem
01:22:00,51. Natomiast Piotr
Niechwiejczyk reprezentujący
Nordic Walking Lubliniec/Opel
Active Team Gliwice, w kategorii M40 zajął 3 miejsce z czasem 01:25:06,73. Podium było
biało – czerwone, bo pierwsze
miejsce wywalczył Karasiński
Maciej z czasem 01:23:21,72,
drugie miejsce – Robert Winnicki (czas 01:23:49,67). Prezes Nordic Walking Lubliniec –
Wojtek Marcinkowski z czasem
01:44:16,82 zajął 9 miejsce, stawiając jak zwykle na perfekcyjną technikę marszu. Gratulujemy
europejskich sukcesów!!!
(KA)

i Wędzinie. O litografiach kościoła w Łagiewnikach Wielkich opowie Arkadiusz Baron, natomiast Damian Gołąbek poopowiada nam o Boronowie. W numerze również:
druga część artykułu Mariusza Żymierskiego opisującego historię szkoły w Kochanowicach, historia lokalnej prasy autorstwa
Andrzeja Musioła oraz sylwetki: kleryka Alfonsa Mańki, Jana Fikusa, Wilhelma Chroboka – żołnierza oddziałów specjalnych w III
Powstaniu Śląskim, Lammersa oraz księdza

Remonty dróg powiatowych
Trwają prace związane z przebudową kolejnych dróg na terenie naszego powiatu.
Obecnie realizowane jest m.in. zadanie
dotyczące remontu ulicy Dworcowej w Kochanowicach. Jest to droga, która łączy
drogę krajową 46 z dworcem PKP w Kochanowicach, służy obsłudze komunikacyjnej dla przyległej zabudowy mieszkaniowej, podmiotów gospodarczych oraz
terenów rolnych. Do tej pory nawierzchnia
tej ulicy była w bardzo złym stanie technicznym. Droga nie posiadała chodników
Pawła Rogowskiego. Dla miłośników kolejnictwa Zbigniew Chromik przygotował tekst
dotyczący obiektów mostowych węzła kolejowego Herby Nowe, natomiast dla pasjonatów Górnego Śląska mamy rarytas –
tekst Stanisława Zonia, który w doskonały
sposób przybliży klimat tego miejsca. W rubryce „Lubliniec wczoraj i dziś” tym razem
znalazły się fotografie dzisiejszego placu
Mikołaja Kopernika, popularnego Małego
Rynku.
(KA)
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i odwodnienia. Prace obejmują gruntowną przebudowę nawierzchni na odcinku
1 221 m, remont skrzyżowań, zjazdów,
chodników, odwodnienia i oznakowania.
Całkowita wartość zadania wynosi
1.610.500 zł, z czego 25 % pochodzi z pomocy finansowej gminy Kochanowice, 25 %
ze środków własnych powiatu. Pozostałe
50 % wartości zadania finansowane jest
z budżetu państwa, w ramach Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016–2019. Zakończenie
zdania planowane jest jeszcze w sierpniu br.
(FW)
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Pożegnaliśmy Kazimierza Szwedzińskiego
17 lipca br. zmarł w wieku zaledwie 58 lat Kazimierz
Szwedziński – prezes Zarządu Sparty Lubliniec.

Kazimierz Szwedziński odszedł nagle, zupełnie niespodziewanie pozostawiając wszystkich w zawieszeniu, niedowierzaniu,
wielkim żalu. Każde odejście rodzi ból, szczególnie dla osób najbliższych, ale takie niespodziewane i przedwczesne wydaje się być
bólem nie do zniesienia.
– Powiedzieć o Kazimierzu,
że był samorządowcem i społecznikiem, to tak jakby nic o nim nie
powiedzieć. Prezesem Sparty Lubliniec został w marcu, często rozmawialiśmy o jego pomysłach dotyczących Klubu, miał wizję jego
rozwoju, niestety nie dane mu było zrealizować ją. Na Kazimierza
zawsze można było liczyć, pomagał wielu ludziom, wulkan energii, pomysłów, zawsze z humorem
podchodził do życia. O tym, że był
to człowiek nietuzinkowy świadczą
tłumy żegnających go na pogrzebie ludzi. Stojąc nad grobem jeszcze nie tak dawno aktywnego człowieka wszyscy chyba uświadomiliśmy sobie kruchość i skończoność
naszego życia.
Joachim Smyła,
starosta lubliniecki

– Odejście Kazika, to był dla
mnie niewyobrażalny szok. To był
mój jedyny brat. Wszyscy oczywiście wiemy, że śmierć jest naturalną częścią naszego życia, ale
gdy odchodzi bliska nam osoba
i to tak nagle, to jest to ból, którego nie potrafię opisać słowami. To, co teraz czuję to potworna pustka. Brakuje mi go, byliśmy bardzo zżyci, wspieraliśmy
się w trudnych chwilach. Kazik

dbał o wszystkich i o wszystko.
Rodzina, dzieci, wnuki, żył tym.
Mieliśmy wspólne hobby – sport,
no i Sparta oczywiście. Chcieliśmy
doprowadzić Klub do czwartej ligi. Zastaliśmy Klub, który liczył
17 zawodników pierwszej drużyny, ściągnęliśmy juniorów, mieliśmy plany rozwoju i … Nie mogę teraz zostawić tego wszystkiego, nie mogę teraz powiedzieć tym
chłopcom, że odchodzę. Obiecałem
tą czwartą ligę i zrobię to, Sparta
da radę, dla Kazika…..
Marek Szwedziński,
brat, wiceprezes Sparty Lubliniec

– Kazimierzowi bardzo zależało na rozwoju Klubu. Przejął
go w trudnym okresie, ale miał pomysł jak rozwiązać problemy. Pod
jego sterami widziałem dużą szansę dla Klubu, dlatego też zgodziłem się być w Zarządzie. Pomagał
każdemu, kto potrzebował takiej
pomocy. Fanatyk Sportu i Sparty,
kibic Górnika Zabrze, jeździliśmy
razem na mecze. Pozostał we mnie
żal, w środowisku sportowym – luka, myślę, że nie do wypełnienia.
Podobno każdego można zastąpić…… Myślę, że Kazimierz jest
wyjątkiem.

– To dla mnie bardzo smutna
wiadomość. Znałem osobiście Kazimierza wiele lat, jako piłkarza,
działacza sportowego i jako osobę wspierającą materialnie rozwój piłki nożnej od szczebla młodzieżowego do grup seniorskich
i to nie tylko na szczeblu Podokręgu Lubliniec. Był dla ludzi otwarty, zawsze chętny do pomocy, serdeczny. Cechowała go wrodzona
skromność i życzliwość w relacjach
z ludźmi. Jako działacz sportowy
zawsze przejawiał troskę o rozwój
i dobre imię swojego ukochanego
Klubu Sparta Lubliniec, w którym pełnił rolę prezesa. Swoje

zaangażowanie traktował nie dla
rozgłosu i uzyskania poklasku,
lecz dla konkretnego celu. Wśród
tych, którzy z nim współpracowali cieszył się dużym uznaniem.
Zapamiętałem go jako życzliwego, dobrego człowieka z uśmiechem dla wszystkich. Wyrazy
smutku i żalu kieruję do Bliskich
Kazimierza.
Krzysztof Olczyk,
członek Zarządu
Śląskiego Związku Piłki Nożnej,
prezes Podokręgu Lubliniec

– Tyle chciałoby się powiedzieć,
ale brakuje słów. Dla naszej rodziny Tata był przede wszystkim bardzo dobrym człowiekiem, kochającym mężem, ojcem i dziadkiem.
Michał Szwedziński, syn

Zygmunt Anczok,

Czasami chciałoby się zapytać
„dlaczego?”. Niestety – jak powiedział ostatnio Papież Franciszek – na niektóre pytania nie
ma odpowiedzi…

członek Zarządu Sparty Lubliniec

Aneta Konieczny

Hołd Powstańcom
Warszawskim
Lublinieccy harcerze dołączyli się do ogólnopolskiej akcji
„Zatrzymaj się, oddaj Hołd Powstańcom Warszawskim”.
Pomysłodawcą akcji na terenie Lublińca był druh Bartek
Zbączyniak, który dostarczył materiały IPN przygotowane
na 1 sierpnia z okazji 72. rocznicy Powstania Warszawskiego.
Akcja miała na celu rozprowadzenie materiałów wśród mieszkańców różnych miast. Natomiast druh Piotr Widera, który
pełni funkcję rzecznika prasowego Hufca ZHP Lubliniec zaprosił
do udziału znane osoby z życia publicznego, aby podnieść rangę tego wydarzenia na naszym terenie.
I tak 1 sierpnia o „małej godzinie W” tj. o 13:00 na rynku

stawili się przedstawiciele Jednostki Wojskowej Komandosów
w składzie: ppłk Tomasz Artemiak oraz mjr Magdalena Otocka-Szwed. Komendę Powiatową
Policji reprezentowali funkcjonariusze: kom. Marek Wręczycki
oraz sierż. szt. Michał Sklarczyk.
Do młodych harcerzy dołączyli
druh Henryk Budzyński oraz druh

Katarzyna Łukawska-Pasternak
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reprezentująca Komendę Hufca.
Podzieleni na kilkuosobowe
patrole harcerze wraz z gośćmi
ruszyli w miasto, aby rozdawać
mieszkańcom materiały informacyjne. Druh Piotr Widera miał okazję porozmawiać z Amerykanami, którzy przyjechali na wakacje
do Polski. Okazało się, że dobrze
znają datę 1 sierpnia oraz zarys
wydarzeń, które miały wtedy miejsce. Ponieważ z naszą wiedzą nie
jest najlepiej chyba wszyscy musimy usiąść do podręczników z historii i uzupełnić jej braki. Najważniejsze jednak jest to, żeby godnie
upamiętnić osoby, które pomimo

nikłych szans na zwycięstwo oddały swoje życie w obronie naszego kraju. I za to trzeba im dziękować. Po zakończonej akcji grupa
harcerzy udała się na teren jednostki wojskowej, aby przy pamiątkowych tablicach Batalionu
„Parasol” oraz Batalionu „Zośka”
zapalić znicz oraz oddać hołd Powstańcom. Punktualnie o godzinie 17:00 w Ośrodku Harcerskim
w Kokotku grupa blisko 100 harcerzy przebywających na swoich
obozach udała się na uroczysty
apel zorganizowany przez komendantkę druh Iwonę Legendzką.
(red.)
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Otwarcie nowoczesnego
laboratorium diagnostycznego
3 sierpnia odbyła się uroczystość oddania do użytku
nowoczesnego laboratorium
diagnostycznego mieszczącego się w budynku szpitala
powiatowego w Lublińcu.

Cały koszt inwestycji zamknął
się w kwocie 517 tys. zł. Realizacja tej inwestycji pozwoliła
na przeniesienie laboratorium
z budynku Powiatowego Centrum Usług Społecznych do szpitala, co w znacznym stopniu
przyczyniło się do poprawy komfortu wykonywanych badań, jak
i komfortu pracujących tu lekarzy i pielęgniarek.
Zrealizowanie tej inwestycji
to kolejny krok, który wykonał
powiat inwestując ogromne środki finansowe na tworzenie nowoczesnego szpitala powiatowego. W roku 2007 za kwotę 5 mln
280 tys. oddano do użytku Izbę

Przyjęć, w której dzisiaj mieści
się wiele poradni specjalistycznych i cała diagnostyka, natomiast w 2011 r. oddany został
do użytku nowoczesny obiekt
szpitalny, który pozwolił pacjentom na opuszczenie murów tzw.
starego szpitala wewnętrznego
i dziecięcego do obiektu spełniającego najwyższe standardy. Cały koszt tej inwestycji zamknął
się w kwocie 7 mln 445 tys. zł.
– Dziękuję Zarządowi Powiatu
i radnym Rady Powiatu za decyzję o realizacji tej inwestycji. Słowa podziękowania kieruję do firmy
Hausbud Sp. z o.o., która znakomicie wywiązała się ze swoich obowiązków i oddała do użytku perfekcyjnie wykonany obiekt. Szczególne słowa podziękowania kieruję
również do Pani Dyrektor, a za jej
pośrednictwem do wszystkich pracowników, którym ta inwestycja nie
była obojętna i wspierali Panią Dyrektor w jej działaniach – mówił

Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu
Od miesiąca kwietnia br. Powiatowy Urząd
Pracy w Lublińcu rozpoczął realizację projektu pn. „Młodzi – aktywni – zatrudnieni”
Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku
pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych
pozostających bez pracy na regionalnym
rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie
udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, na które pozyskał środki w drodze
konkursu na ogólną kwotę 1.075.756.32 zł
(rok 2016 – 436.777,92 zł, a w roku 2017 r.
– 638.978,40 zł). W ramach projektu organizowane są staże oraz staże w ramach bonów stażowych dla 80 osób bezrobotnych

do 25 roku życia. Uczestnicy projektu mają ponadto sfinansowane badania lekarskie oraz zwrot kosztów dojazdu w formie ryczałtu. Rozpoczęcie stażu poprzedzone jest poradnictwem zawodowych,
a w trakcie projektu osoby obejmowane
są również pośrednictwem pracy.
Zapraszamy wszystkich pracodawców
do składania wniosków o zorganizowanie staży lub staży w ramach bonów stażowych. Szczegóły dotyczące projektu
na stronie internetowej urzędu www.puplubliniec.samorzady.pl lub pod nr telefonu 34 35 15 280.

Projekt p.n. „Młodzi – aktywni – zatrudnieni” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
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starosta podczas uroczystości
otwarcia laboratorium.
Słowa uznania padły również
pod adresem wszystkich lekarzy oraz właścicieli przychodni
podstawowej opieki zdrowotnej
za współpracę ze szpitalem powiatowym w tworzeniu sprzyjającego środowiska, w którym
mogą się leczyć pacjenci z naszego powiatu.
Poświęcenia obiektu dokonał
proboszcz lublinieckiej parafii
pw. św. Stanisława Kostki – o.

Waldemar Janecki OMI. Wśród

zaproszonych gości znaleźli się
m.in. członkowie Zarządu Powiatu, radni Rady Powiatu, wójtowie, burmistrzowie, lekarze
i pracownicy SP ZOZ-u, przedstawiciele przychodni podstawowej opieki zdrowotnej i instytucji publicznych funkcjonujących
na terenie powiatu.
Aneta Konieczny

VII Piknik Leśno-Łowiecki „Cietrzewisko”
20 i 21 sierpnia Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” zaprasza do swojej
siedziby na siódmą edycję familijnego Pikniku Leśno – Łowieckiego „Cietrzewisko”. Impreza o charakterze edukacyjno – ekologicznym jest inspirowana bogactwem koszęcińskiej przyrody oraz
tradycji leśno – łowieckich, kultywowanych w tym regionie.

To już siódma edycja popularnej imprezy, która swoim niepowtarzalnym klimatem
przyciąga do siedziby Zespołu „Śląsk” wielu
miłośników lasu i kultury łowieckiej. Bogaty program dwudniowego pikniku pozwala
bliżej poznać pracę leśników oraz leśno –
łowieckie tradycje, gwarantując zarówno
walory edukacyjne, jak i doskonałą zabawę
w plenerze. Wśród tegorocznych, muzycznych
atrakcji „Cietrzewiska” koncerty wokalistów
i zespołów śląskiej sceny rozrywkowej, znanych z anteny Radia Piekary. W ich wykonaniu największe przeboje emitowane od 20
lat na antenie rozgłośni, dobrze znane i lubiane, idealne do wspólnej zabawy. W drugim dniu „Cietrzewiska” gwiazdą wieczoru
będzie gospodarz imprezy – Zespół Pieśni

AUTO-MONIKA
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i Tańca „Śląsk”, w jednym z pierwszych koncertów po wakacyjnej przerwie. Jak co roku
do muzycznego współzawodnictwa staną
także sygnaliści w ramach VI Śląskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej. Przesłuchania
odbędą się w Zespole Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku, ale na koncert laureatów zapraszamy już
do siedziby Zespołu „Śląsk”, w niedzielę 21
sierpnia o godz. 16:00. Tradycyjnie „Cietrzewisku” towarzyszą również drwale, których
widowiskowe zawody w ramach Śląskich
Mistrzostw Drwali rozpoczną się w sobotę od godziny 10:00 i potrwają do niedzielnego popołudnia. Na zakończenie pikniku,
w niedzielę o godz. 21:00 publiczność będzie bawił Grzegorz Poloczek. Wstęp wolny.

Jak było, a jak jest…
Do końca czerwca br. medyczne laboratorium diagnostyczne
mieściło się na trzecim piętrze
budynku Powiatowego Centrum
Usług Społecznych przy ul. Sobieskiego 9 w Lublińcu.

W sierpniu 2011 r. otwarty został nowo wybudowany pawilon
łóżkowy, w którym znajdują się:
oddział ginekologiczny i pediatryczny (parter budynku) oraz
oddział położniczy, trakt porodowy z salą cięć cesarskich i oddział noworodkowy (I piętro).

Przyziemie zostało oddane jako pustostan z przeznaczeniem
na przyszłe inwestycje.
W dniu 30 października
2014 r. pomiędzy Powiatem Lublinieckim a Pracownią Projektową Henryka Witowskiego
z Opola została zawarta umowa
na „Opracowanie dokumentacji
projektowej dla zadania pn. Adaptacja przyziemia budynku szpitala powiatowego (pawilon łóżkowy) w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej 9 na laboratorium oraz
aptekę przyszpitalną”.
Na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej SP ZOZ
w Lublińcu przeprowadził postępowanie przetargowe, w wyniku
którego w dniu 17 lutego 2016 r.
została zawarta trójstronna umowa pomiędzy: SP ZOZ w Lublińcu, Powiatem Lublinieckim i firmą Hausbud Sp. z o. o. – wykonawcą robót. Termin realizacji
ustalono na 4 miesiące. Po odebraniu terenu budowy wykonawca rozpoczął realizację prac zgodnie z projektem budowlanym.
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Wejście do laboratorium od strony ul. Żwirki i Wigury

Prace budowlane zostały zakończone 25 maja 2016 r., natomiast
protokolarne odebranie przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń nastąpiło w dniu 17 czerwca 2016 r. Od 24 czerwca 2016 r. medyczne
laboratorium diagnostyczne funkcjonuje już w budynku szpitala
powiatowego (wejście od ul. Żwirki i Wigury)
Aneta Konieczny
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Lekcja przyrody
dla seniorów
Kierownik Ośrodka Edukacyjnego Zespołu Parków
w Kalinie – Krystyna Bartocha, 15 lipca, zaprosiła na zajęcia członków Klubu Seniora z Lublińca.
Zajęcia prowadzone był y
na terenie Ośrodka oraz na ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej
„Kalina – Olszyna”. Spotkanie
rozpoczęło się pogadanką, dotyczącą zwierząt żyjących w Parku Krajobrazowym „Lasy nad

Górną Liswartą”, następnie zwiedzano ekspozycję przyrodniczą,
gdzie zaprezentowano szczegółowo wybrane gatunki zwierząt
m.in.: bobra europejskiego, lisa,
dzika, gęgawę i bociana czarnego. Podsumowaniem spotkania

był wyjazd do miejscowości Olszyna na „Diabelski Kamień”,
gdzie została omówiona legenda
związana z głazem oraz historia

miejscowości. Wszystkich chętnych zapraszamy na zajęcia
do Kaliny, informacje na www.
zpk.com.pl.
(red.)

w nadchodzącym roku szkolnym,
ponieważ wspólnie z kolegami będziemy próbowali zorganizować
lubliniecką ligę debat.

i Szymonem Spałkiem – również tegorocznymi absolwentami i przyszłymi studentami
prawa, że nadal będą wspierać entuzjastów debat w Lublińcu i okolicach. Na szkolenia i do udziału w debatach
zapraszamy gimnazjalistów i licealistów, którzy brali udział
w warsztatach prowadzonych
przez Michała Kruszyńskiego
oraz wszystkich innych, którzy
chcieliby spróbować sił w tej formie walki na argumenty. Debaty rozwijają wiele umiejętności
społecznych i pomagają osiągnąć sukces.

EDUKACJA W POWIECIE

Wakacyjne debaty
Wakacje to teoretycznie
okres odpoczynku i przerwy od szkoły, nie wyklucza to jednak możliwości
rozwijania swoich pasji.

– W lipcu, z ramienia Koła
Debat Oksfordzkich działającego w naszej szkole, zostałem zaproszony do gościnnego udziału
w spotkaniu fundacji „Nowy Głos”
w Warszawie. Miałem przyjemność brać udział w próbnej debacie

w nowo powstałym formacie Lincoln-Douglas razem z wicemistrzem Europy i mistrzem Polski,
panem Michałem Kruszyńskim.
Cieszę się, że miałem możliwość
spróbować swoich sił na nowym
gruncie, bo nauczyłem się wielu praktycznych rzeczy i widzę
potencjalne korzyści, jakie można z tego wyciągnąć. Jednocześnie już teraz zapraszam wszystkich chętnych na szkolenia oraz
debaty sparingowe, które będą
odbywały się w „Mickiewiczu”

Marcel Wandzel, tegoroczny
absolwent Zespołu Szkół nr 1 im.
Adama Mickiewicza

Ze swojej strony z przyjemnością informujemy, że Marcel Wandzel , po świetnie zdanej maturze, od października
tegoż roku będzie studentem
psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i współpracownikiem fundacji „Nowy Głos”, jednak już teraz deklaruje wspólnie
z kolegami, Kamilem Berychem

Cecylia Ochman

Pomoc uchodźcom, nowe
przyjaźnie, szlifowanie języka
W ramach programu unijnego ERASMUS PLUS młodzież z Zespołu Szkół nr 1
im. Adama Mickiewicza wzięła udział w projekcie INTERCAMP „Meet & Support” w Lörrach.
Uczestniczyło w nim 35 osób
z 6 krajów: Wielkiej Brytanii,
Włoch, Francji, Turcji, Niemiec
i Polski. Podczas dwutygodniowego obozu uczniowie poznawali problemy, z którymi borykają
się uchodźcy. Młodzież w ramach
warsztatów wykonała z drewnianych palet kącik rekreacyjny

dla uchodźców w Steinen, organizowała też zabawy dla dzieci uchodźców oraz wykonywała murale.
Obóz międzynarodowy stworzył doskonałą okazję do wzajemnego poznania się, spędzania wolnego czasu przy uprawianiu sportu czy odpoczynku
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na basenie. Dobrą okazją do poznania miasta Lörrach i okolic
były wycieczki piesze oraz wyjazdy do Freiburga i Schwarzwalddu. Codziennie inna grupa
narodowa przygotowywała specjalności kuchni ze swojego kraju. Zachwycano się więc kuchnią
włoską, turecką, francuską. Bardzo dobre recenzje zebrały również dania przygotowane przez
polską młodzież. W programie
znalazły się koncerty w ramach
Festiwalu „Stimmen„, czy „Holzrock„.
Projekt był wspaniałą metaforą dla Europy, europejskim eksperymentem. Młodzież z różnych krajów wspólnie spotkała
się, wspierała i bawiła.
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– Nasze pokolenie pokonuje granice. To jest dokładnie to, co tu robimy na obozie. Codzienne rozmowy i aktywności oraz wspólna praca
przyczyniają się do tego – mówiła
Ewelina Stellmach, uczestniczka projektu.
Międzynarodowy projekt pozwolił poznać uroki naszego powiatu partnerskiego, spotkać ciekawych ludzi, ich opinie i spędzić razem ciekawie wakacje.
Opiekunowie Małgorzata Kania
i Krzysztof Jonek zgodnie twierdzą – można się dużo nauczyć podczas takich spotkań i zdobyć doświadczenie oraz pokonać stereotypy.
(KA)

Zakończyły się
superrekolekcje Franciszka
Wszyscy chyba odczuliśmy powiew innego myślenia, Franciszek zaaplikował nam zastrzyk endorfin, dotlenił nas duchowo. Młodym z całego świata, którzy przyjechali, żeby się z nim spotkać zostawił przesłanie życia z pasją, niemylenia szczęścia
z konsumpcją, ostrzegał przed cichym paraliżem – „kanapowym szczęściem”.
Zachęcał do życia dojrzałego, świadomego, do „przejścia
go w wyczynowych butach”. Wizyta Papieża była pochwałą aktywności społecznej, charytatywnej, wszystkiego, co może zmienić świat, wprowadzić
go na drogę miłości do drugiego człowieka, budowania mostów, a nie wznoszenia murów.
Franciszek mówił zrozumiałym
dla wszystkich językiem, na spotkaniu z wolontariuszami, kiedy stwierdził, że jego przygotowane przemówienie jest nudne,

zrezygnował z niego. Mówił swoimi słowami, by walczyć nawet
w najbardziej beznadziejnej sytuacji, mówił o szacunku do osób
starszych, o nieprzywiązywaniu
się do smutków, które jak wirus
zamykają nam drzwi do szczęścia.
Przez te kilka dni uczestniczyliśmy w lekcjach miłosierdzia poprowadzonych przez genialnego nauczyciela, „nie pozwólcie
znieczulić swojej duszy” – mówił. Papież zachęcał, żeby zakochać się w życiu, uświadamiał

nam, że wszyscy, bez względu na status społeczny, majątkowy jesteśmy ważni, że nie
ma człowieka bez znaczenia.
Dla małżeństw miał prostą receptę na udany związek – niby
takie proste, pamiętane chyba
przez wszystkich z dzieciństwa
– „czarodziejskie słowa” – „proszę, dziękuję, przepraszam”.
Franciszek okazał się też mistrzem w doborze formy przekazu. Kiedy była potrzeba – żartował, ale jego wizyta nie była tylko festiwalem radości.

W przejmujący sposób mówił
o cierpieniu, podczas spotkania
z ciężko chorymi dziećmi uświadomił nam, że na niektóre pytania po prostu nie ma odpowiedzi.
W Auschwitz milczał.
To były superrekolekcje dla
Polski, Papież stawiał pytania,
udzielał odpowiedzi, starał się
uleczyć nasz sceptyczny pesymizm, tchnąć w nas ducha miłości, bo jak mówił „życie jest po to,
by kochać i być kochanym”. Ile
z tych nauk pozostanie w nas?
Oby jak najwięcej.

W Światowych Dniach Młodzieży uczestniczyli młodzi ludzie ze 187 krajów świata. W Lublińcu gościliśmy młodzież z Chin.

Goście z Chin z wizytą w Starostwie
Starosta Lubliniecki spotkał się z grupą młodzieży Oblate Youtf China z prowincji Guangzhou w południowych
Chinach. W spotkaniu uczestniczyli również: wicestarosta
Tadeusz Konina i sekretarz powiatu – Sylwia Fronczek.
Młodzi ludzie przyjechali
do Polski na Światowe Dni Młodzieży, a ponieważ ich opiekun
– o. Ireneusz Dampc OMI jest
przyjacielem ze studiów o. Waldemara Janeckiego OMI – proboszcza lublinieckiej parafii pw.
św. Stanisława Kostki, odwiedzili również nasze strony. Wszyscy pochodzą z katolickich rodzin (w Chinach katolicy stanowią poniżej 7% społeczeństwa)
i dzięki uprzejmości takich rodzin w Lublińcu – mogli spędzić kilka dni w prawdziwie rodzinnej atmosferze, delektując się smakami śląskiej kuchni

i zwiedzając okoliczne zabytki. Zwiedzili m.in. sanktuarium
na Jasnej Górze oraz najstarsze
polskie sanktuarium – Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża
Świętego w Górach Świętokrzyskich. W programie wizyty znalazł się również spacer po Lublińcu, zwiedzanie Muzeum Św.
E. Stein i Komendy Powiatowej
Straży Pożarnej, gdzie lublinieccy strażacy przybliżyli naszym
gościom tajniki swojej pracy, pokazali sprzęt i wyposażenie jednostki. Był też czas na wspólne rozmowy i zabawę podczas
wspólnego ogniska, w którym
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uczestniczyli również misjonarze Oblaci MN i Wspólnota Domowego Kościoła.
Podczas wizyty w Starostwie
goście z Chin przekazali na ręce Starosty obraz Matki Boskiej
Chińskiej, zaprezentowali też
piosenki religijne i swoje nowo nabyte umiejętności posługiwania się językiem polskim,
za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

– Ze Światowych Dni Młodzieży
wracamy napełnieni dobrą energią, najbardziej utkwiły nam słowa
Papieża Franciszka o tym, żebyśmy mieli marzenia i dążyli do ich
realizacji, żebyśmy się nie bali.
W Lublińcu mieszkamy w rodzinach i taka też jest atmosfera –
prawdziwie rodzinna. Bardzo mili
ludzie, pyszne jedzenie! – mówili
nasi goście.
Aneta Konieczny
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Zmiany w organizacji pracy Policji
Ruszył kolejny program
związany ze zmianami
w organizacji pracy Policji –
„Dzielnicowy bliżej nas”.

Pisaliśmy już o tworzeniu mapy zagrożeń bezpieczeństwa,
dzięki której można już zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz samemu zgłosić zaobserwowane zagrożenie. Teraz
przyszedł czas na zmiany w pracy
dzielnicowych. Mają oni być policjantami pierwszego kontaktu,
osobami znanymi mieszkańcom,
funkcjonariuszami, na których

zawsze możemy liczyć, gdy dochodzi do łamania prawa. Chodzi
o to, by było jak najmniej biurokracji, a jak najwięcej pracy w terenie. Funkcjonariusze mają więc
stawiać na kontakt z lokalną społecznością, a nie na statystyki
związane z liczbą wystawionych
mandatów. Pilotaż projektu realizowany był tylko na terenie województwa śląskiego przez trzy
Komendy Policji: w Sosnowcu,
Żorach i Lublińcu. Zespół zaangażowany w to przedsięwzięcie korzystał z własnych doświadczeń,
ale także z doświadczeń przedstawicieli policji brytyjskiej i Szkoły Policji w Katowicach.

Dzielnicowi w powiecie Lublinieckim:
1. asp. sztab. Maciej Łebek,
pok. nr 15, tel. 34/353 22 38
kom. 798 030 177
Wykaz ulic;
3-go Maja, Baczyńskiego, ks.
Cebuli, Cichociemnych, Górnicza, ks. Hlonda, Kamińskiego, Kołłątaja, Krucza, Kubusia Puchatka,
Jaronia, Liberki, Młyńska, Opolska do przejazdu,
Orzeszkowej, Partyzantów, Prusa, Północna, Rolnicza, Rondo Władysława Opolczyka, Rondo Popiełuszki, Rzeźniczka, Szarych Szeregów, ks.Szymały, św. Anny, Uchodźców, Zjednoczenia, Wyszyńskiego nr nie parzyste od 1 do 93 do torów
kolejowych, Zachodnia do torów kolejowych (nr
parzyste 2–22), Zwycięstwa, Częstochowska (numery nie parzyste od Ronda Opolczyka do przejazdu kolejowego).
Boczna, Cebulskiego, Cicha, Damrota, Kilińskiego, Lompy, Mickiewicza – numery nieparzyste, Mikołaja, Niedurnego, Pasieczna, Piłsudskiego, pl. Cichy, Pl. Kopernika, Pl. Mańki, Rondo
Jana Pawla II, Rondo Śląskie, E. Stein, Targowa,
Wąska, Wyszyńskiego nr parzyste od 2 do 30,
nieparzyste od 1 do 21, Lisowicka nr parzyste
od 2 do 26
2. st. sierż. Bartosz Skubała
pok. nr 13 tel. 34/353 22 53
kom. 723 664 263
Wykaz ulic;
Czestochowska – numery parzyste od 2 do 36,
Dworcowa, Wilimowskiego, K. Miarki, Mickiewicza numery parzyste, Ogrodowa, Oświęcimska,
Paderewskiego, pl. Kościuszki numery parzyste,
pl. Niepodleglości, Plebiscytowa, Poprzeczna, Tylna, Tysiąclecia, Wojska Polskiego, ZHP.
3. st. sierż. Maciej Praski pok.
nr 14 tel. 34/353 22 52 kom.
723 664 264
Wykaz ulic;
11-go Listopada, Armii Krajowej, Biała Kolonia parzyste 2–40 i nie parzyste
1–57, Cmentarna, Dolna, Droniowicka, Droniowiczki, Drozdów, Głowackiego, pl. Golasia, Gołębia, Goplany, Gruntowa, Gwarka, Jaskółcza,
Kandory, Karolinki, Karpego, Korfantego, Pl. Kościuszki numery nieparzyste, Krótka, Krzyżowskiej, Ligonia, Łowiecka, Majdanek, Marzanny,
Miodowa, Nowa, Okólna, Piaskowa numery nieparzyste i parzyste od 32, Pokoju, Południowa,
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Powstańców Śląskich do wiaduktu, Ks. Rogowskiego, Rusałki, Sadowa, Sądowa, pl. Sienkiewicza, Słowicza, Sobieskiego, Sokoła, Stalmacha nr
parzyste 2–66 i nieparzyste od 1–57, Stara Kolonia, Staszica, Stawowa, Strażacka, Syreny, Szaforza, Szczygłów, Szeroka, Szkolna, Świtezianki,
Wierzbowa, Wschodnia, Żabia, Żurawia, Żwirki
i Wigury, Skowronków.
4. asp. szt. Marek Głomb pokój nr 13 tel.
034/353 22 53 kom. 723 645 584
Wykaz ulic;
74 GPP, Biała Cegielnia, Biała Kolonia od nr 42 parzyste
i od nr 59 nieparzyste, Chabrowa, Cyrana, Dolna, Gajowa,
Grunwaldzka, Jania Góra, Kokotek, Dworzec, Kokotek, Leśna, os. Leśnica, Łowiecka, Makowa, Myśliwska, Park Leśny, Piaskowa nr parzyste od 2
do 30, os. Piłka, Polana Zacisze, Polana pod Dębami, Kolonia Łebek, Ranczo na Leśnicy, kolonia Staś, Kolonia Aga, Kolonia Sitek, Słoneczna
Polana, Polana Alicja, Polana Chwałkowska, os.
posmyk. posmyk, Pusta Kuźnica, Skłodowskiej
nr nieparzyste i nr parzyste od obwodnicy, Sosnowa, Spokojna, Szeroka, Świerkowa, Urocza,
Wymyślacz, Zagłówek, Żyzna.
5. asp. szt. Dariusz Pinkowski pok. nr 14 tel.
34/353 22 52 kom. 723 645 601
Wykaz ulic:
Cieszkowskiego, Chopina,
Częstochowska nr od 1 do 27,
ks. Dzierżonia, Hajdy Wawrzyńca, Jagusia, Jedności, Karłowicza, Kisielewskiego, Kochanowskiego, Konopnickiej, Lipska Góra, Lisowicka numery parzyste od nr 28 i wszystkie nieparzyste, Moniuszki,
Oleska, Opolska od przejazdu, Parcelacyjna, PCK,
Ptaka, Reja, Rolna, Rondo Władysława Opolczyka, Rzeźniczka, Reymonta, Słowackiego, Staffa, ks. Szramka, ks. Szymały, Szafera, Tuwima,
ks. Urbaczki, Wiejska, Wieniawskiego, Witosa
do torów kolejowych, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego od torów w kierunku Steblowa nr parzyste i nie parzyste od 32 – 150, Szymanowskiego, Skłodowskiej od nr 2 do obwodnicy nr parzyste, Zachodnia od torów (od 24 nr parzyste
i od 63 nie parzyste) i do torów nr nie parzyste 1–61, Zaciszna, Zjednoczenia, Żeromskiego, fredry, Słowackiego

Komisarz Marek Wręczycki – naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Lublińcu został wyróżniony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka za udział w pracach zespołu powołanego
do wypracowania i wdrożenia nowej koncepcji pracy dzielnicowych. Wyróżnienie takie otrzymali również: st. aspirant Paweł Garbala i st. sierżant Bartosz Skubała.

– Program pilotażowy realizowany był w lublinieckiej Komendzie Policji od lipca 2014 r. do końca czerwca 2015 r. Na podstawie
m.in. naszych doświadczeń zarządzeniem Komendanta Głównego Policji wdrożony został do realizacji na terenie całego kraju.
Myślę, że wprowadzone zmiany
przyczyniły się przede wszystkim
do wzrostu zaufania społecznego
do policjantów. Dzielnicowi mają

sprostać faktycznym potrzebom
społeczności lokalnych, nawiązywać lepsze kontakty z mieszkańcami, a tym samym sprawniej rozwiązywać pojawiające się
problemy. M am nadzieję, że im
się to udaje i tak są postrzegani
przez lokalną społeczność – mówił kom. Marek Wręczycki, naczelnik Wydziału Prewencji KPP
w Lublińcu.

6. st. sierż. Wioleta Kozak pok. nr 14 tel.
34/353 22 52 kom. 723 645 542
Wykaz ulic;
Chłopska, Czarnoleska, Brzozowa, Bukowa, Cegielniana, Cisowa, Częstochowska nr parzyste
i nieparzyste od 29 do 150, Dębowa, Głogowa,
Grabowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Kochcicka, Kopce, ks. Misia nr nieparzyste, Lipowa, Malinowa,
Niegolewskich, Podmiejska, Polna, Pogodna, Powstanców Śląskich od wiaduktu, Przemysłowa,
Pusta, Robotnicza, Słoneczna, Strzelecka, Tartaczna, Topolowa, Wiśniowa, Wrzosowa, Żyzna,
Modrzewiowa, Torowa.
7. asp. Adam Cierpiał pok.
nr 13 tel. 34/353 22 53 kom.
798 032 080
Rejon: Cztery Kopy, Herby, Kalina, Olszyna, Pietrzaki
8. st. asp. Paweł Garbala pok.
nr 15 tel. 034/353 33 38 kom.
798 032 077
Rejon: Brasowe, Braszczok,
Chwostek, Hadra, Kolonia Lisów Łebki, Łęg, Mochała Niwy, Oleksiki, Otrzęsie, Piłka: ul. Stawowa, Podleśna, Tanina
9. st. sierż. Michał Smoleń,
pok. nr 15, tel. 34/353 22 38,
kom. 723645023
Rejon: Droniowice, Harbułtowice: Jawornica. Kochanowice,
Kochcice: Lubecko, Lubockie, Ostrów, Pawełki,
Swaciok, Szklarnia
10. st. asp. Sławomir Dyla
pok. nr 15 tel. 34/353 22 38
kom. 723 645 029
Rejon: Draliny, Gwoździany, Lipie Śląskie, Pawonków,
Skrzydłowice, Lagiewniki Małe, Solarnia, Dziewcza Góra, Kośmidry Łagiewniki Wielkie, Lisowice, Koszwice
11. asp. Dawid Wocław pok.
nr 15 tel. 34/353 22 38 kom.
723 645 043
Rejon: Ciasna. Dzielna, Glinica, Zborowskie
12. asp. szt. Tadeusz Szymański pok. nr 15 tel. 34/353
22 38 kom. 798 032 079
Rejon: Jeżowa, Sieraków, Wędzina, Molna, Panoszów, Przywary

13. st. asp. Wojciech Garus
pok. nr 15 tel. 34/353 22 38
kom. 798 030 176
Rejon: Brusiek, Koszęcin, Krywałd, Lipowiec
14. asp. szt. Dariusz Węgrzyn
pok. nr 15 tel. 353 22 38 kom.
723 645 048
Rejon: Dolnik Cieszowa, Piłka: ul. Brzozowa, Cicha, Dębowa, Długa, Harcerska, Jagodowa, Koszęcińska,
Krótka, Leśna, Letniskowa, Podleska, Polna, Poprzeczna, Rzeczna, Słoneczna, Sosnowa, Stawowa, Tylna, Wczasowa, Wrzosowa, Wypoczynkowa, Zielona. Rusinowice, Sadów, Wierzbie, Podlesie. Rzyce, Irki, Nowy Dwór
15. st. asp. Grzegorz Namyślak pok. nr 15 tel. 34/353 22
38 kom. 723 645 498
Rejon: Bukowiec, Strzebiń,
Dubiele, Łazy, Prądy
16. sierż. sztab. Adam Blacha tel. 34 35 32 204 tel. kom.
798 030 174
Rejon: Woźniki
17. st. asp. Dariusz Czudaj KP
Woźniki tel. 34 35 32 204, tel
kom. 723 645 0740
Rejon: Drogobycza, Babienica, Hutka, Kamieńskie Młyny, Kamienica, Lubsza, Niwy,
Okrąglik, Pakuły, Piasek: Psary, Smolna Buda,
Widawa, Mzyki
18. asp. Piotr Ogiołda: KP
Woźniki tel 34 35 32 204, tel
kom. 723 645 485
Rejon: Boronów, Dębowa Góra, Hucisko, Zumpy, Grojec, Doły, Szklana Huta.

nr 8/2016

(KA)

Weź udział w plebiscycie organizowanym
przez Dziennik Zachodni „NAJPOPULARNIEJSZY DZIELNICOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2016”. Współorganizatorem plebiscytu
jest Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach. Można głosować na 3 sposoby, najwyższą punktację mają wysyłane SMS-y, każdy to 10 punktów. Kolejnym sposobem głosowania są kliki dla zalogowanych na stronie
www.dziennikzachodni.pl. (1 punkt) oraz FB
(3 punkty). Głosowanie potrwa do 31 sierpnia
do godz. 11.59. Regulamin plebiscytu na stronie www.dziennikzachodni.pl

