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„Najbardziej marzę o tym, żebyście Wy nie traktowali nas inaczej” – wybrzmiało ze sceny podczas przedstawienia z okazji Jubileuszu 25-lecia Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu, które odbyło się 7 września i zgromadziło w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu przedstawicieli władz samorządowych, dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu, sponsorów, przyjaciół
„Zameczka” i najważniejszych w tym dniu – mieszkańców Domu.

Muzyka BEZ granic!
str. 8

str. 3

Autorski projekt społeczny Ani Dyli
Po raz kolejny uczennica „Mickiewicza” wzięła udział w letniej szkole Akademii
Liderów Fundacji Św. Mikołaja i po raz kolejny starosta Joachim Smyła – z wielką przyjemnością – objął patronat nad tym przedsięwzięciem.

Ole! Spektakularny sukces w Hiszpanii!
Zgarnęli wszystko!
Miejska Orkiestra Dęta w Lublińcu i Mażoretki „Szafir” wracają z V Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Orkiestr Golden Sardana w Hiszpanii z wszystkimi możliwymi do zdobycia nagrodami.

str. 6

Wręczono
prestiżowe
certyfikaty
CAMBRIDGE
W świetle jupiterów, deszczu
konfetti i przy dźwiękach fanfarów wręczono Międzynarodowe Certyfikaty CAMBRIDGE.
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Dożynki Powiatowe 2022
W dniach od 27 do 28 sierpnia br. odbyły się – po dwuletniej przerwie – Dożynki
Powiatowe. Gospodarzem tegorocznego święta plonów była Gmina Kochanowice.
Już w sobotę na gości dożynkowych czekało wiele atrakcji. Oprócz bloku zabaw dla
najmłodszych, tradycyjnej wieczornej zabawy tanecznej byliśmy świadkami wielu występów artystycznych. Zagrały dla
nas zespoły, takie jak: Mały Śląsk, Kochciczanki, Wrzosowianie czy El.Pank.El. Mieliśmy również okazję wysłuchania wokalnego występu Nataszy Denysiuk z Ukrainy.
Główną atrakcją pierwszego dnia dożynek
był koncert Cleo.
Drugiego dnia święta plonów odbyły się oficjalne uroczystości, które rozpoczęły się przywitaniem gości przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą Kochanowicki
Young Band oraz mszą św. w kościele p.w.
św. Wawrzyńca w Kochanowicach. Następnie w kolorowym korowodzie dożynkowym goście wraz z mieszkańcami całego powiatu udali się ulicami Kochanowic
w stronę boiska sportowego LKS „Ruch”
Kochanowice, gdzie miała miejsce ceremonia przekazania chlebów dożynkowych
i dalsze uroczystości. Tego dnia niezaprzeczalnie gwiazdą wieczoru był zespół
Elektryczne Gitary, który zagrał dla publiczności wspaniały koncert. Święto plonów uświetniły również występy lokalnych grup, takich jak Mażoretki Soprano
z Herb, Girlanda z Woźnik czy Kochanowcka Biesiada, ale również koncert Zespołu
Pieśni i Tańca „Śląsk”. Impreza zakończyła się niezwykłym widowiskiem multimedialnym „Tańczące Fontanny” oraz zabawą taneczną z zespołem Exodus.
Słowa uznania chcielibyśmy skierować
do wszystkich tych, którzy przyczynili się
do uświetnienia tegorocznego święta plonów, a także do uczestników, wystawców
i artystów. Szczególne podziękowania kierujemy do rolników i ich rodzin – za ich
codzienny trud i poświęcenie. Życzymy
Wam siły i wytrwałości, udanych plonów
w kolejnym roku ale również zadowolenia
i satysfakcji z Waszej pracy.
Patrycja Umlauf
Zdjęcia: Gminne Centrum Kultury
i Informacji w Kochanowicach
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Ole! Spektakularny sukces w Hiszpanii! Zgarnęli wszystko!
Miejska Orkiestra Dęta w Lublińcu i Mażoretki „Szafir” wracają z V Międzynarodowego Festiwalu
i Konkursu Orkiestr Golden Sardana w Hiszpanii z wszystkimi możliwymi do zdobycia nagrodami.
Festiwal odbywał się w dniach 13–18
września w Barcelonie i w Lloret de Mar
w następujących w kategoriach muzycznych:
koncert estradowy, orkiestrowa musztra artystyczna i najlepsze wykonanie sardany –
tradycyjnej muzyki katalońskiej.
Lublinieccy artyści swoim spektakularnym występem nie mieli sobie równych.
Zachwycili wszystkich, od jury konkursu
po publiczność i przebywających w Hiszpanii turystów.
- Ogromnie cieszy mnie sukces grup działających w naszym domu kultury: Miejskiej
Orkiestry Dętej Lubliniec i Mażoretek Szafir na festiwalu w Hiszpanii. Zdobyć komplet
nagród i grand prix podczas jednej imprezy to
niełatwe zadanie, tym bardziej, że poziom tego konkursu był bardzo wysoki. Dzięki temu
sukcesowi usłyszeli o nas w Hiszpanii i Polsce. Z wszystkich stron płyną gratulacje. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego
sukcesu i dzięki którym wyjazd był możliwy.
Szczególne gratulacje ślę w stronę naszych

młodych artystów i instruktorów: Bartłomieja Pięty i Małgorzaty Prowdy – mówiła Agata
Woźniak – Rybka, dyrektor Miejskiego Dom
Kultury w Lublińcu.

Nowy rok szkolny czas zacząć
W zorganizowanej na hali sportowej uroczystości
inauguracji roku szkolnego 2022/2023 w Zespole
Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu –
oprócz najważniejszych w tym dniu uczniów i grona
pedagogicznego Szkoły – uczestniczyły również władze
Powiatu: starosta Joachim Smyła, wicestarosta Tadeusz
Konina, sekretarz Powiatu Sylwia Fronczek oraz Damian
Wieczorek – przewodniczący Rady Rodziców.
Wszystkich zebranych, a w szczególny sposób uczniów klas pierwszych oraz nowych nauczycieli, bardzo ciepło i serdecznie powitał
dyrektor Zespołu Szkól nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu Adam
Ożarowski, który życzył młodzieży oraz pedagogom wspaniałych
przeżyć, wielu ciekawych aktywności i osiągania sukcesów, a także
poznania samych siebie, odkrycia talentów i swoich mocnych stron.

Gratulujemy sukcesu! Życzymy kolejnych artystycznych wyzwań zakończonych
„po hiszpańsku”, czyli bierzemy wszystko.
Aneta Konieczny

Dla wszystkich uczniów, dyrekcji, nauczycieli i pracowników administracji, rozpoczął się czas wytężonej pracy i nauki, oby był pełen
wspaniałych osiągnięć, radości i uśmiechów, życzenia samych sukcesów na nowy rok szkolny złożył starosta Joachim Smyła oraz przewodniczący Rady Rodziców Damian Wieczorek. W szczególny sposób starosta powitał uczniów z Ukrainy, życzył również sukcesów
tegorocznym maturzystom.
Po części oficjalnej przyszedł czas na krótką część artystyczną. Występy młodych artystów przyjęto z ogromną radością i burzą oklasków. Autorami tego dzieła byli uczniowie klasy 2d wraz
z wychowawcą – Sonią Olszok.
Drodzy Uczniowie! Niech zdobywanie wiedzy w nowym roku
szkolnym stanie się dla Was fascynującą i satysfakcjonującą przygodą, a także odnalezieniem siebie samych i swoich zainteresowań.
Pamiętajcie, że ten czas to moment, w którym każdy z Was staje
się tym, kim chce zostać, życzymy Wam dużo cierpliwości i wytrwałości w zdobywaniu nowych doświadczeń, a także pomyślności i radości z uczenia się.
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25 lat Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu
„Najbardziej marzę o tym, żebyście Wy nie traktowali nas inaczej” – wybrzmiało ze sceny podczas przedstawienia
z okazji Jubileuszu 25-lecia Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu, które odbyło się 7 września
i zgromadziło w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu przedstawicieli władz samorządowych, dyrektorów jednostek
organizacyjnych Powiatu, sponsorów, przyjaciół „Zameczka” i najważniejszych w tym dniu – mieszkańców Domu.
Wspomnienia, wzruszenia i ogrom pozytywnej energii, tak krótko można by podsumować obchody ćwierćwiecza placówki,
którą zdecydowanie można nazwać Domem.
Aktorzy przedstawienia wyreżyserowanego

specjalnie na tę okazję przez Agnieszkę Raj
‑Kubat, w rolę których wcielili się mieszkańcy „Zameczka” zagrali siebie i pokazali nam,
jak ich świat jest podobny do naszego i jak
bardzo chcieliby żeby nie rozłączać i dzielić

Z kart
historii

tych światów.
Gratulacje i słowa uznania skierowane zostały na ręce Wiesławy Dudek – wieloletniego
dyrektora Domu, za profesjonalizm, charyzmę i sukces, którym bez wątpienia jest stworzenie Domu – miejsca, w którym mieszkańcy nie czują się jak pensjonariusze.
- Od zawsze w „Zameczku” stawiamy na nowoczesne spojrzenie na pomoc ludziom z niepełnosprawnością intelektualną, dbamy o ich godność i dążmy do niezależności każdego z nich
– mówiła podczas gali Dagmara Imiołczyk,
wicedyrektor DPS „Zameczek”.
- Dla swoich podopiecznych jesteście wsparciem, znakiem nadziei i ludzkiej życzliwości.
Dzięki Państwa pracy to miejsce – niezmiennie
od 25 lat – jest dla mieszkańców prawdziwym

Dom przeznaczony jest
dla 73 osób – dla osób
dorosłych niepełnosprawnych
intelektualnie oraz dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej
intelektualnie

Uroczyste otwarcie Domu
Pomocy Społecznej
„Zameczek” odbyło się
26 czerwca 1997 roku.
Pierwszym dyrektorem był
Jerzy Zawadzki. Od roku
1998 dyrektorem placówki
jest Wiesława Dudek

Ówczesny starosta Wojeciech Graca,
dyrektor DPS „Zameczek” Wiesława
Dudek, Ludgarda Buzek i ówczesny
wicestarosta Joachim Smyła

Nazwa „Zameczek” pochodzi od drewnianego
dworku myśliwskiego, który stał na terenie
obecnego Domu Pomocy Społecznej

Z inicjatywy ówczesne
Karnego w Lublińcu, J
„Zameczka” Wiesław
„Program” Bona”. W
kobiety osadzone w Za
się niepełnosprawnym

„Zameczek” odwiedziło mnóstwo gości
w przeróżnych stron świata, w tym z Nigerii,
Ukrainy, Danii, Japonii
Podopieczni „Zameczka” biorą udział
w Europejskim Zjeździe Osób Niepełnosprawnych
„Meet you meet me”
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Przez wiele lat „Zameczek” współpracował
w ramach Układu Partnerskiego DPS Zameczek
a Wohnwerbund Vinzenz bon Paul z miastem
Neuss (2001–2011)
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Domem, w którym na co dzień znajdują opiekę
– zwracał się do dyrekcji i pracowników „Zameczka” Krzysztof Olczyk, przewodniczący
Rady Powiatu w Lublińcu.
Podczas uroczystości wspominano początki działalności, dawnych mieszkańców, pracowników. Przypomniano m.in. nowatorski
projekt „Bona”, w którym kobiety osadzone
w Zakładzie Karnym w Lublińcu opiekowały
się mieszkańcami „Zameczka” czy coroczny Piknik Śląski podczas którego pensjonariusze zaprzyjaźnionych placówek występują w przygotowanych przez siebie przedstawieniach. Wszystko to okraszone jest śląskim
humorem i podane w humorystyczny sposób ku uciesze zaproszonych na tę okazję
gości.
Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” to
przestrzeń, która wszystkim jego mieszkańcom już od 25 lat daje poczucie bezpieczeństwa i sprawia, że ci wspaniali niepełnosprawni ludzie mają swoje miejsce na ziemi. Miejsce schronienia i ciepła, gdzie wszyscy darzą
się wzajemnym szacunkiem i miłością. Życzymy kolejnych takich lat…
Aneta Konieczny; zdjęcia Radosław Domański

ego dyrektora Zakładu
Jolanty Figlak i dyrektora
y Dudek uruchomiono
ramach tego programu
akładzie Karnym opiekowały
mi mieszkańcami „Zameczka”

Gratulacje i słowa uznania skierowane zostały na ręce Wiesławy Dudek – wieloletniego dyrektora
Domu, za profesjonalizm, charyzmę i sukces, którym bez wątpienia jest stworzenie Domu – miejsca,
w którym mieszkańcy nie czują się jak pensjonariusze.

Integracji ze środowiskiem
sprzyjają liczne spotkania
kulturalne i imprezy integracyjne

„Zameczek” zapewnia swoim
mieszkańcom możliwość terapii zajęciowej
i rehabilitacji w formie, jaka wynika z ich
potrzeb i możliwości pod kierunkiem
wykwalifikowanego personelu

Na terenie domu znajduje się także
kaplica, która została poświęcona 21
lutego 1998 roku

Corocznie w „Zameczku” pod honorowym
patronatem starosty Joachima Smyły odbywa się
Piknik Śląski

Uroczyste otwarcie Zameczkowego Radia
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Nowy rok szkolny, nowe drzwi
i nowe schody
W Zespole Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu
zakończyła się realizacja inwestycji polegającej na wymianie
drzwi głównych oraz remoncie schodów wejściowych.
Wykonanie tego zadania zostało w całości sfinansowane przez
Powiat Lubliniecki – organ prowadzący szkołę. Konieczność remontu schodów była związana z ich pogarszającym się stanem: nierównościami i ubytkami w nawierzchni. Doraźne naprawy były wykonywane na bieżąco, jednak nie rozwiązywały problemu. Czynniki
atmosferyczne powodowały dalszą erozję schodów.
Jak wyjaśnia dyrektor szkoły Adam Ożarowski – nowe schody zostały wykonane z prefabrykatów betonowych, a nawierzchnia z granitu płomieniowanego. W związku z planowanymi kolejnymi działaniami
dostosowywania budynku szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych,
zostały wymienione drzwi wejściowe, przewidziano szersze skrzydło
oraz zmieniono kierunek otwierania drzwi. Szkoła otrzymała również
dofinansowanie ze środków PFRON na budowę pochylni dla niepełnosprawnych oraz platformy przyschodowej w głównym hallu Szkoły. Zakończenie tej inwestycji planowane jest na sierpień 2023.
(KA)

Akt nadania
stopnia
nauczyciela
mianowanego
26 sierpnia br.
w Starostwie Powiatowym
w Lublińcu powołano
komisję konkursową
i przeprowadzono
egzamin dla kandydatki
chcącej zdobyć stopień
nauczyciela mianowanego.
W tym roku o nadanie stopnia awansu zawodowego ubiegała się
Sara Pruska – nauczycielka, która na co dzień pracuje w Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu.
Po otrzymaniu pozytywnego wyniku egzaminu starosta Jo
achim Smyła, podczas trwających obrad Zarządu Powiatu, wręczył
Pani Sarze akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego, składając gratulacje i życzenia. Do gratulacji przyłączyli: się wicestarosta
Tadeusz Konina, sekretarz Sylwia Fronczek oraz pozostali członkowie Zarządu.
(MD)
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Wręczono prestiżowe
certyfikaty CAMBRIDGE
W świetle jupiterów, deszczu konfetti i przy dźwiękach
fanfarów wręczono Międzynarodowe Certyfikaty
CAMBRIDGE. Gala – zorganizowana przez Sieć Szkół
Językowych Naczyńscy, nad którą patronat objął starosta
Joachim Smyła, odbyła się 3 września w Miejskim Domu
Kultury w Lublińcu i wypełniła salę kinową po brzegi.
Oprócz – najważniejszych w tym dniu – zdobywców certyfikatów, obecni byli również członkowie ich rodzin, dyrektorzy szkół
oraz władze Powiatu: starosta Joachim Smyła, wicestarosta Tade
usz Konina, sekretarz Powiatu Sylwia Fronczek i przewodniczący
Rady Powiatu Krzysztof Olczyk.
- Jestem z Was dumna! Jesteście wyjątkowi i – mam nadzieję, że tak
się dzisiaj czujecie – wyjątkowo! – zwracała się do zdobywców Międzynarodowych Certyfikatów CAMBRIDGE – Anita Naczyńska, właścicielka Sieci Szkół Językowych Naczyńscy. – Zmierzyliście się ze
stresem, ale było warto, zdaliście elitarny egzamin językowy, a Wasze
umiejętności zostały teraz formalnie potwierdzone.
Słowa uznania skierowano również do lektorów szkoły, którzy
z ogromnym zaangażowaniem przygotowywali swoich uczniów do
tego wyzwania. Zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć specjalnie na tę okazję nakręcone filmy, z których mogliśmy dowiedzieć
się jakie emocje towarzyszyły zdającym egzamin i jak postrzegają oni korzyści płynące ze znajomości języka angielskiego. Uzmysłowiły również publiczności fakt, iż Ci młodzi ludzie, oprócz talentów lingwistycznych, posiadają również te aktorskie, za co publiczność nagrodziła ich gromkimi brawami.
- Dziękuję za popularyzację nauki języka angielskiego i idei zdobywania tych prestiżowych certyfikatów – zwracał się do Anity i Mikołaja Naczyńskich starosta Joachim Smyła. Robicie to naprawdę dobrze, czego dowodem jest tak liczna grupa mieszkańców naszego powiatu i okolic, której dzisiaj wręczymy wyróżnienia.
W części artystycznej gali wystąpiły dzieci uczęszczające do sekcji
artystycznych MDK w Lublińcu. Pokaz sportowych umiejętności zorganizował natomiast Fitness Club XKINETIC.
Galę zakończył Lubliniecki Test Języka Angielskiego, w którym
udział wzięło ponad 100 chętnych, chcących sprawdzić swoje językowe umiejętności.
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Jubileusz 120-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Koszęcinie
17 września br. odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 120-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej
w Koszęcinie. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął starosta lubliniecki – Joachim Smyła.
Obchody rozpoczęły się mszą św. w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie, oprawioną śpiewem chóru „Lutnia”. Zaproszonych gości przywitał
prezes OSP w Koszęcinie – Edward Opiełka,
który w swoim wystąpieniu przedstawił historię jednostki. Podczas uroczystości wręczone zostały medale za zasługi dla pożarnictwa oraz odznaki za wysługę lat, a także
okolicznościowe pamiątki. Imprezie towarzyszyły również występy orkiestry Dętej z Domu Kultury ze Strzebinia i pokaz samochodów oraz sprzętu strażackiego. 
(MD)

Podokręg Lubliniec
na progu nowego
sezonu
W sierpniu odbyło się spotkanie
działaczy klubów Podokręgu Lubliniec.
Prezes lublinieckiego związku Krzysz
tof Olczyk powitał przedstawicieli drużyn,
które w nadchodzących rozgrywkach będą brać udział w zmaganiach na szczeblu
klasy okręgowej – Grupy II Częstochowa
‑Lubliniec oraz klas A i B, a także w rozgrywkach młodzieżowych.
Krzysztof Olczyk wraz z wiceprezesem
Podokręgu Henrykiem Gorolem oraz członkiem Prezydium Mirosławą Minor pogratulowali najlepszym drużynom i strzelcom
wszystkich rozgrywek Podokręgu Lubliniec
z minionego sezonu oraz wręczyli puchary przedstawicielom: Warty Kamieńskie
Młyny za mistrzostwo klasy A i awans do
klasy okręgowej, Sparty Tworóg i Unii Lisowice za awans do klasy A, Orła Pawonków za mistrzostwo wśród juniorów młodszych B1 poza unifikacją, Liswarty Lisów

za mistrzostwo wśród trampkarzy C1 poza unifikacją, Victorii Strzebiń za zwycięstwo wśród Młodzików D1 i Orła Pawonków za zwycięstwo w tej samej kategorii, ale w rozgrywkach poza unifikacją
tak samo jak w kategorii orlik E1. Puchary czekały także na przedstawiciela Sparty Lubliniec za awans do klasy okręgowej i mistrzostwo w rozgrywkach orlika
i młodzika.
Najlepszymi snajperami okazali się:
w klasie A – autor 75 goli – Łukasz Nowak
z Warty Kamieńskie Młyny, w klasie B –
zdobywcy 37 goli: Mateusz Josek z Tajfuna
Harbułtowice i Paweł Machoń z Rozwoju Olszyna, w juniorach młodszych B1 – strzelec 64 goli Jakub Krain, w trampkarzach
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C1 – snajper Mechanika Kochcice – Kac
per Leszczyński z 65 trafieniami, w młodzikach D1 – Kacper Mieczkowski, który
25 razy umieścił piłkę w siatce rywali Unii
Kalety i Michał Pleńkowski, który 37 razy
trafił do siatki przeciwników Orła Pawonków w rozgrywkach poza unifikacją oraz
w orlikach E1 – Pascal Mazurek, zdobywca 45 bramek dla Herkulesa Kochanowice
i Sebastian Koza, który w tej samej kategorii w rozgrywkach poza unifikacją strzelił
64 gole. Ponadto w sposób specjalny uhonorowany został sędzia Franciszek Kowo
lik, który otrzymał puchar za przeprowadzenie 3500 meczów.
Źródło i zdjęcia: Śląski Związek Piłki Nożnej
Redaktor naczelny: Bogusław Hrycyk
Wydawca: Powiat Lubliniecki
Adres redakcji: Starostwo Powiatowe
w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7
tel. 34 35 10 500
e‑mail: promocja@lubliniec.starostwo.gov.pl
Nakład: 10 000 egz.
Skład i druk: Drukarnia Sil‑Veg‑Druk
ul. Niegolewskich 12, 42–700 Lubliniec
tel. 34 356 29 61, www.svd.pl
Materiały do gazety i ogłoszenia reklamowe przyjmowane
są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublińcu, pokój 21.
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzega
sobie także prawo ich skracania. Nie przyjmowane są artykuły
niepodpisane. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.
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Muzyka BEZ granic!

Autorski projekt społeczny Ani Dyli
Po raz kolejny uczennica „Mickiewicza” wzięła udział
w letniej szkole Akademii Liderów Fundacji Św.
Mikołaja i po raz kolejny starosta Joachim Smyła –
z wielką przyjemnością – objął patronat nad tym
przedsięwzięciem. Po projektach Wojtka, Oli, Zuzi
z poprzednich lat, przyszedł czas na pomysły Ani Dyli
z kl. 2b, która wzięła udział w rekrutacji Akademii
Liderów. Jej projekt znalazł się wśród 30 najlepszych
z całego kraju i został zakwalifikowany do realizacji.
Tak sama opowiada o pobycie w szkole letniej Akademii Liderów i o swoim przedsięwzięciu:
- Akademia Liderów – niezapomniane 10 dni szkoły letniej dla osób,
które chcą robić coś więcej dla społeczeństwa i chcą rozwijać się tym
kierunku. W ciekawy sposób zostały mi przekazane informacje, dzięki
którym zrozumiałam lepiej siebie, swoje zachowania oraz to, jak mówić do ludzi o różnych charakterach. Dowiedziałam się jak przemawiać
publicznie, jak być dobrym liderem, jak planować projekty i co jest niezbędne do działania na rzecz społeczeństwa. Wysłuchałam wielu bardzo mądrych i interesujących konferencji, dzięki którym mogłam poszerzyć swoją wiedzę w różnych dziedzinach. Przez całą akademię miałam dostęp do cudownych tutorów – Marty, Justyny i Przemka oraz
opiekunów – Tosi i Michała, z którymi można było porozmawiać na
każdy nurtujący mnie temat. Podczas tego 10 dniowego pobytu poznałam wiele wspaniałych, inteligentnych i inspirujących osób, które

dały mi motywację, wsparcie i dużo pozytywnej energii do działania.
Dzięki nim poczułam potrzebę dalszego rozwoju osobistego i dzielenia się nim z innymi ludźmi. Teraz w ramach akademii liderów będę
przeprowadzać mój autorski projekt społeczny – Muzyka BEZ granic!
Chcę przeprowadzać serię koncertów, by stworzyć możliwość do spotkania się z innymi ludźmi, innymi narodowościami, różnymi kulturami…. Serdecznie zapraszam do śledzenia poczynań związanych z projektem za czym obserwowania strony na FB: Muzyka BEZ granic oraz
IG; muzyka_bez_ granic! Pozdrawiam i już dziś zapraszam do uczestniczenia w moim projekcie!
Najbliższy koncert, na który już dziś serdecznie zapraszamy, odbędzie się już 17 października 2022 r. (poniedziałek) w auli „Mickiewicza”. Do zobaczenia!
(red)

LKS „Śląsk” Koszęcin
świętował swoje 75-lecie
Prezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej Henryk Kula
przekazał z tej okazji jubileuszowy grawerton, który
w jego imieniu wręczył Prezes Podokręgu Lubliniec
Krzysztof Olczyk wraz z symbolicznym voucherem
o wartości 750 złotych na zakup sprzętu sportowego.

Otwarty Turniej Szachowy –
„Szachy Lubliniec”
W Zamku Lublinieckim odbył się Otwarty Turniej
Szachowy – „Szachy Lubliniec”. Organizatorem spotkania
był Lubliniecki Klub Sportowy „Sparta” Lubliniec.
Turniej zgromadził ponad 90 zawodników i miał silną międzynarodową obsadę. Rozegrano 9 rund z tempem gry po 10 minut na
partię dla zawodnika, +5 sekund na każdy ruch. Zwyciężył IM Piotr
Piesik uzyskując bardzo dobry wynik 8,0 pkt, miejsce drugie zajął
zawodnik z Ukrainy II kt Vadim Razin, uzyskując 7,5 pkt, na trzecim miejscu uplasował się km Janusz Sroka – reprezentant TMS
„Roszada” Gliwice z dorobkiem 7,0 pkt.
Najlepszym Spartanem został II+ kt Marek Zychowski z LKS
„Sparta Lubliniec” plasując się na 8 miejscu z dorobkiem 6,5 pkt. Na
zakończeniu turnieju wyróżniono również zawodników w trzech
kategoriach. W kategorii „dzieci” zwyciężyła III kt Julia Wieczo
rek z MDK Chorzów, w kategorii „juniorzy do lat 18” zwycięzcą
został I kt Kamil Mośny SSz z „Strzybniczanka” Tarnowskie Góry, a w kategorii „kobiety” najwyżej uplasowała się km Agata Bin
kowska z UKS „21 Podlesie”.
(MD)

Jubileusz był doskonałą okazją do
wręczenia odznaczeń, którymi wyróżnieni zostali wieloletni działacze klubowi.
Brązową Odznakę
Honorową Śląskiego
Związku Piłki Nożnej otrzymali: Łukasz
Baron, Mirosław Bu
rek, Artur Grabolus,
Łukasz Kożuch, Ta
deusz Kożuch, Arka
diusz Mazur, Marcin Pilarski, Marcin Przygodzki i Rogocz Sebastian.
Srebrną Odznakę Honorową Śląskiego Związku Piłki Nożnej
otrzymali: Dariusz Dobosz, Piotr Piekarski i Marek Pilarski. Natomiast Złotą Odznaką wyróżniono: Alfonsa Maksarę, Józefa Plazę,
Stefana Pykę i Marka Suszę.
Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się mszą świętą w intencji piłkarzy oraz działaczy LKS „Śląsk” Koszęcin odprawioną w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie.
Dalsze świętowanie Jubileuszu odbywało się na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie biesiadowano z zespołem De
Silvers i bawiono się przy dźwiękach grupy Alex Cover Band. Dla
najmłodszych czekały dmuchańce, malowanie twarzy i estradowe show z Roko i Colino.
(KA) / Zdjęcia: Mariusz Kasprzak
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