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Konwent Powiatów Województwa Śląskiego Modernizacja ulicy św. Anny

W siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego.

Rozpoczęto przygotowania do przebudowy DP 2350S – ulicy św.
Anny w Lublińcu. Zgodnie z zawartą umową remont rozpocznie
się z dniem 1 czerwca br., a zakończy 31 sierpnia br.

więcej na str. 2

Balet zespołu „Śląsk” ponownie
w Stanach Zjednoczonych

Balet Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” koncertował w Stanach Zjednoczonych. Artyści wystąpili w ramach Festival of Nations – odbywającego się corocznie w Dollywood Theme Park w stanie Tennessee.

więcej na str. 3

Motocykliści dzieciom!

Duże motory, dużo motocyklistów, dużo emocji i jeszcze więcej
uśmiechów dzieci – tak w skrócie można by podsumować spotkanie motocyklistów – członków klubu „Moto-Mózg” – z wychowankami Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Lublińcu.

więcej na str. 11

więcej na str. 16
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Twoje TAK
ma ZNACZENIE!

O początkach działalności i dalszych losach Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublińcu opowiedział naszej Redakcji prezes
tej organizacji społecznej –
Krzysztof Olczyk.

Już po raz drugi
rusza kampania
„T woje TA K ma
ZNACZENIE”
promująca ideę
transplantacji i zachęcająca do dyskusji na ten temat.

więcej na str. 8
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Zgoda świadoma czy
zgoda domniemana?
19 kwietnia 2017 r.
dzięki zaangażowaniu lublinieckiego lekarza Karola Kukowki,
odbyła się pierwsza
w Lublińcu debata
poruszającą tematykę transplantacji.

więcej na str. 5
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Konwent Powiatów
Województwa Śląskiego
W siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie
odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego.

W spotkaniu udział wziął
Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa, który
przedstawił stanowisko w zakresie postulowanych przez powiaty zmian w Regionalnym
Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata
2014–2020 w kontekście zapewnienia środków na inwestycje
drogowe. Omawiane były również problemy reformy służby
zdrowia, m.in. dotyczące powstania sieci szpitali.

– Rządowa propozycja sieci
szpitali to problem w skali całego
województwa, bez względu na to,
kto jest właścicielem danej placówki. Zadaniem nas wszystkich
jest zabezpieczenie ochrony zdrowia mieszkańców, a nadal nie wiemy, co ze szpitalami i oddziałami,
które nie wejdą do sieci. Ostatecznie to do burmistrzów czy prezydentów przyjdą mieszkańcy, kiedy stanie się jasne, że reforma nie
spełnia ich oczekiwań – powiedział marszałek Saługa.

– Ustawa o zmianie systemu
służby zdrowia przeszła przez
Sejm, procedowana jest w Senacie, jeśli wyjdzie w tym kształcie,
w jakim znamy ją na tym etapie,
to osiem szpitali z naszego województwa znajdzie się poza siecią
– powiedział starosta bielski Andrzej Płonka, przewodniczący
Konwentu Powiatów.
Zapowiedział on, że podczas
dyskusji sformułowane zostanie i podjęte wspólne stanowisko dotyczące reformy służby

zdrowia. Jego treść zostanie
przesłana na ręce Premier Rządu RP oraz Wojewody Śląskiego.
W dyskusji wzięli udział starostowie województwa śląskiego
oraz radna Sejmiku Województwa Lucyna Ekkert.
W pozostałym zakresie posiedzenia Konwent Powiatów
poświęcony był omówieniu bieżących problemów związanych
z działalnością powiatów.

powodują, że nie tylko przed policją, ale całym naszym społeczeństwem stają nowe wyzwania i obowiązki. Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych zainicjowało działania, w ramach których przygotowało informatory
zawierające wskazówki, jak zachować się w przypadku wystąpienia zagrożenia o charakterze

terrorystycznym. Wzmocnienie wiedzy społeczeństwa o tego rodzaju zagrożeniach to jedno
z głównych założeń „Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015–2019”, które
policjanci realizują między innymi poprzez spotkania szkoleniowe poświęcone tej tematyce.

Aneta Konieczny

Z samorządowcami
o zagrożeniu
terroryzmem
W siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublińcu
odbyło się szkolenie w zakresie reagowania
kryzysowego dotyczącego zagrożenia terroryzmem.
Podczas spotkania, w którym
udział wzięli pracownicy Starostwa, mundurowi zaprezentowali film zawierający wskazówki,
jak należy się zachować w sytuacji ataku terrorystycznego oraz
w jaki sposób alarmować znajdujące się w pobliżu osoby. Komisarz Marek Wręczycki – naczelnik Wydziału Prewencji KPP
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w Lublińcu omówił sposób postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika na teren urzędu.
Przedstawił również procedury
związane z zachowaniem osób
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w obiekcie oraz komunikacji
z policją w tym zakresie.
Pow ta rzające się co jakiś czas ataki terrorystyczne
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Modernizacja
ulicy św. Anny
Rozpoczęto przygotowania do przebudowy
DP 2350S – ulicy św. Anny w Lublińcu.
Inwestycja obejmie modernizację jezdni, ciągu pieszo-rowerowego, chodników oraz
75 miejsc parkingowych. Ponadto zadanie obejmuje przebudowę
infrastruktury wodociągowej, teletechnicznej oraz elektroenergetycznej. Zgodnie z zawartą
umową remont rozpocznie się
z dniem 1 czerwca br., a zakończy 31 sierpnia br.
Inwestycja została podzielona
na dwa odcinki. Pierwszy z nich
to odcinek od ronda na ulicy Lisowickiej do ronda ks. J. Popiełuszki na Alei Solidarności o długości 609 m. Z kolei drugi odcinek o długości 121 m przebiega
ulicą św. Anny od ronda ks. J. Popiełuszki do skrzyżowania z ulicą Mickiewicza. Na tym odcinku
zaplanowano również przebudowę skrzyżowania z ulicą Oświęcimską. Geometria skrzyżowania zostanie przebudowana tak,

aby możliwy był przejazd z ulicy św. Anny na ulicę Mickiewicza, w kierunku ulicy Oświęcimskiej. Zamiast dwóch osobnych
skrzyżowań (ul. Mickiewicza i ul.
Oświęcimska oraz ul. Mickiewicza i ul. św. Anny) powstanie
jedno skrzyżowanie. Z nowego skrzyżowania przejazd ulicą Mickiewicza możliwy będzie
w kierunku ronda Opolczyka.
Po wprowadzeniu nowej organizacji ruchu nie będzie
możliwości zjazdu z ronda
Opolczyka na ulicę Mickiewicza,
gdyż na odcinku od skrzyżowania z ulicą Oświęcimską do ronda Opolczyka kierunek ruchu zostanie odwrócony i ruch na tym
odcinku będzie się odbywał tylko do ronda. Z kolei ulicą Mickiewicza (na odcinku od skrzyżowania ulic Oświęcimskiej i św.
Anny) samochody będą się poruszać tak, jak ma to miejsce do tej

pory – w kierunku ulicy Kilińskiego i pl. Kościuszki.
Inwestorem modernizacji
jest Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie ponad
2.400.000 zł, z czego kwota
1.100.000 zł pochodzić będzie
z budżetu państwa w ramach
„Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016 – 2019”,
kwota 1.000.000 zł z pomocy finansowej Gminy Lubliniec oraz
ponad 300.000 zł ze środków
własnych powiatu.
Wycinka drzew na ulicy św.
Anny rozpoczęła przygotowania do modernizacji drogi.
Usytuowanie drzew uniemożliwiało przebudowę istniejącego pasa drogowego oraz infrastruktury podziemnej. Wycinka
miała na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego
oraz stworzenie nowych miejsc

parkingowych, co również wpłynie na poprawę bezpieczeństwa.
Wykonawca prac zobowiązany
został do kontroli wszystkich
drzew przeznaczonych do wycinki, z uwagi na możliwość występowania gniazd lęgowych.
Ze względu na rozpoczynający
się okres lęgowy drzewa, na których zauważono występowanie
gniazd, pozostały nienaruszone.
Wykonawca przygotował szczegółową dokumentację fotograficzną oraz zobowiązany jest postępować zgodnie z zezwoleniami oraz obowiązującymi w tym
zakresie przepisami. Uzyskał
również niezbędną do przeprowadzenia wycinki drzew decyzję Burmistrza Miasta Lublińca,
zezwalającą na usunięcie drzew.
Zgodnie z planem wyrębu usuniętych zostało ok. 40 drzew,
zlokalizowanych w pasie drogowym.
Dominika Piątek; foto: P. Wojtal

Amazonki razem z seniorami
Stowarzyszenie Uniwersytet
Trzeciego Wieku (UTW)
zainicjowało projekt pn.
„Amazonki razem z seniorami”.

Autorkami projektu są amazonki, studentki UTW, które
dotknęła choroba nowotworowa i które musiały samodzielnie pokonać traumę diagnozy,

trudności leczenia i rehabilitacji. Intencją organizatorów projektu jest konsolidacja i wsparcie lublinieckich amazonek oraz
osób zagrożonych bądź dotkniętych chorobami nowotworowymi. Jego uczestnicy będą mieli
możliwość zasięgnięcia porad
psychologa i psychoterapeuty,
uczestniczyć w wykładach edukacyjnych w zakresie zagrożeń,
wczesnego wykrywania i leczenia choroby nowotworowej.
Pier wsze spotkanie „Lublinieckich Amazonek… i nie
tylko” odbyło się 6 kwietnia
w siedzibie zespołu „Halka”
w Lublińcu. Było wiele opowieści, wzruszających historii, ale przede wszystkim dużo pogody ducha i pozytywnej
energii.
Inicjatywę tę poparł również
starosta Joachim Smyła, wspierając finansowo zakup modelu do badania piersi, który pozwoli na uczenie się technik samokontroli.

– Już 20 maja br., podczas kampanii prozdrowotnej „Twoje TAK
ma ZNACZENIE” będzie można pod
kierunkiem specjalisty nauczyć się
na fantomie, jak wykonać poprawnie
badanie. Chcemy również zainteresować osoby w różnym wieku problematyką związaną z chorobami nowotworowymi, szczególnie uwzględniając raka piersi. Będziemy starały
się też zapobiegać wykluczeniu społecznemu osób dotkniętych chorobą
onkologiczną, przeciwdziałać stygmatyzacji i alienacji kobiet po mastektomii. Podczas właśnie takich
spotkań jak kampania prozdrowotna
„Twoje TAK ma ZNACZENIE”, ale
również podczas pogadanek z młodzieżą, z kobietami z różnych środowisk będziemy przekonywać, że choroba nowotworowa to nie wyrok,
można z nią żyć i co najważniejsze
– jest to choroba w wielu przypadkach całkowicie uleczalna – mówiła
Bogna Konfisz wiceprezes Zarządu UTW w Lublińcu.
Aneta Konieczny
foto: Krzysztof Kowalczyk

Zainteresowanych tym projektem prosimy o kontakt z biurem UTW w Lublińcu przy ulicy
Sokoła 13 (tel. +48 724 462 760) czynnym w poniedziałek w godz. 10:00–13:00; środę w
godz. 17:00–19:00; w piątek w godz. 11:00–13:00 lub bezpośrednio z koordynatorkami
projektu, tzn. koleżankami: Bogną tel. +48 603 119 657 lub Danką tel. +48 668 375 428
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Twoje TAK ma ZNACZENIE!
Już po raz drugi rusza kampania „Twoje TAK ma ZNACZENIE” promująca
ideę transplantacji i zachęcająca do dyskusji na ten temat. To wydarzenie zachęcające
również do powiedzenia „tak” dla zdrowego stylu życia, umożliwiające
wykonanie bezpłatnych badań i skorzystanie z konsultacji medycznych.

Akcja rusza 20 maja 2017 r.
Miejsce: Bulwar Franciszka
Grotowskiego w Lublińcu

11:00 – 16:00
bezpłatne badania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pomiary ciśnienia tętniczego krwi
pomiary glikemii z kropli
krwi
pomiary stężenia cholesterolu z kropli krwi
badanie EKG z konsultacją
kardiologa
słuchbus – badanie słuchu
kardiobus – badanie kondycji i wieku serca
stanowisko fizjoterapeuty
z badaniem wad postaw występujących u dzieci
stanowisko dietetyka z pomiarem składu ciała
stanowisko dermatologiczne
stanowisko okulistyczne
osteobus – diagnostyka osteoporozy
spirometria, smokolizery
stanowisko fizjoterapeutów
wykonujących zabiegi fizykalne

W godzinach badań (11.00–16.00)
– miasteczko dla dzieci prowadzone przez „Montownię”.
13.00 i 18.00 – „Teatr po pracy”
16:00 – uroczyste rozpoczęcie
części rozrywkowej, liczne grupy
sportowe, akrobacyjne, grupa
Streeworkoutu, pokaz koreańskich
sztuk walki, Belgijka, Zumba
17:30 – koncerty: zespół „Looney”,
zespół „Próba generalna”, Gospelsi
18:30 – koncert wieczoru – Miejska
Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod
batutą Bartłomieja Pięty, soliści:
Marcin Jajkiewicz, Mieczysław Hłond.
W trakcie całej kampanii odbywać będzie się również zjazd
FOODTRUCKÓW, gdzie każdy będzie mógł delektować się mnogością potraw na tym niezwykłym
Rynku Smaków!
Zapraszamy serdecznie i czekamy na Was!!!

(KA)
- Transplantacja pozwala żyć
i być, jest czasami jedyną drogą do ratowania tego, co najcenniejsze – życia ludzkiego! Dlatego już po raz drugi spotkamy się,
by powiedzieć „TAK”. „TAK” dla
transplantacji i „TAK” dla zdrowego stylu życia. W trakcie badań prowadzone będą rozmowy
poruszające temat transplantacji.
Naszymi gośćmi będą specjaliści
oraz osoby po przebytej już transplantacji. Wsłuchajmy się w ich
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„TAK”….w „TAK” dawców, dzięki którym żyją!
Dodatkowo towarzyszyć będą
nam: krwiobus, gdzie prowadzona będzie akcja aktywnego krwiodawstwa oraz stoisko DKMS, gdzie
prowadzona będzie aktywna rejestracja dawców szpiku. W trakcie części prozdrowotnej odbywać
będą się również pokazy pierwszej pomocy oraz zajęcia dla najmłodszych. Miłośników sztuki teatralnej, o godz. 13.00 i 18.00,
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zapraszam na występ „Teatru
po pracy” O godzinie 16:00 rozpoczynamy część rozrywkową, podczas której gościć będziemy liczne
grupy sportowe, akrobacyjne, grupę StreetWorkoutu, pokaz koreańskich sztuk walki. Dzięki uprzejmości Czesławy Włuki odbędzie
się również wystawa niezwykłych
zdjęć. Zapraszam i do zobaczenia
20 maja – mówił Karol Kukowka,
lubliniecki lekarz, pomysłodawca i organizator akcji.

Zgoda świadoma czy zgoda domniemana?
19 kwietnia 2017 r. w Lublińcu, dzięki zaangażowaniu lublinieckiego lekarza Karola Kukowki, odbyła się pierwsza
w Lublińcu debata poruszającą tematykę transplantacji, podczas której młodzież z lublinieckich szkół ponadgimnazjalnych
podjęła tezę „Zgoda świadoma jest lepsza od zgody domniemanej”. Mieliśmy więc do czynienia z dużą dawką wiedzy,
doświadczenia, ale także z ogromnymi emocjami, bo właśnie takie emocje budzi temat pobierania narządów.
W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy lublinieckich szkół i placówek oświatowych, przedstawiciele Policji, władz samorządowych oraz mieszkańcy powiatu
lublinieckiego.
Wśród zaproszonych gości
znalazła się również Alicja Chachaj – prezes Fundacji Śląskiego
Centrum Chorób Serca. Wykład
edukacyjny dotyczący promocji transplantologii przedstawiła Bogumiła Król – koordynator
transplantacji w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
Debata miała na celu podjęcie
dyskusji rozpoczynającej popularyzację tematyki transplantacji i była elementem wydarzenia
głównego, którym będzie finał
akcji „Twoje TAK ma ZNACZENIE”. Odbędzie się on 20 maja 2017 r. na Bulwarze Franciszka Grotowskiego w Lublińcu. Starosta Lubliniecki objął
to przedsięwzięcie honorowym
patronatem.
Na świecie nie ma jednolitego
stanowiska co do rodzaju zgody
koniecznej dla pobrania narządów od zmarłego dawcy. Stworzono różne modele pozyskiwania narządów w takiej sytuacji:
model rutynowego pozyskiwania (jego wariantami są model
pozyskiwania narządów bez konieczności pytania źródeł o zgodę i model zgody domniemanej),
model oparty na rzeczywistej
zgodzie, model rynkowy (wprowadzony tylko w przypadkach
dawców żywych w Iranie) oraz
model dawstwa wynagradzanego
(stosowany m.in. w USA).
W większości państw, w tym
w większości państw europejskich obowiązuje w takim przypadku model zgody domniemanej, stanowiący modyfikację
modelu rutynowego pobierania. Oznacza ona domniemanie, że skoro zmarły człowiek
nie wyraził za życia sprzeciwu
na pobranie od niego narządów,
to zgadzał się na taką ewentualność po śmierci. Rozumowanie
takie budzi kontrowersje. Tadeusz Brzeziński potrafi znaleźć dla niej następujące uzasadnienie: zakłada się, że czynienie
dobra stanowi „naturalną wolę
człowieka”. Wobec tego człowiek
nie powinien mieć obiekcji przeciwko wykorzystaniu jego narządów w dobrym celu. Brzeziński

zauważa, że taka argumentacja „podnosi wartość nieświadomej ofiary i dowartościowuje
pośmiertnie sprawcę”. Stwierdza
jednak, że jest obłudna– przecież brak zgłoszonego sprzeciwu nie musi wynikać wcale z akceptacji pobrania narządów, ale
z lenistwa, niewiedzy, niechęci
do myślenia o śmierci, czy też
obawy przed upublicznieniem
własnych poglądów.
Podczas debaty zwolennicy
tezy, iż to zgoda świadoma jest
lepsza od zgody domniemanej,
opierali swoje wypowiedzi na argumentach moralnych, przekonywali o tym, iż każdy z nas powinien mieć prawo do decydowania o tym, co stanie się z naszym
ciałem po śmierci. Padły również słowa „ojca transplantologii” – prof. Zbigniewa Religi
„Jest to sprawa etyki. Zdaję sobie
sprawę, że kwestie pragmatyczne mogą przemawiać za tzw. zgodą domniemaną, natomiast przeszczepianie narządów, pobieranie
narządów od dawców zmarłych
jest materią tak wrażliwą, że wymaga w pełni świadomej i jednoznacznej decyzji. W moim przekonaniu, w zgodzie domniemanej
jest odrobina fałszu i z tym się nie
zgadzam”.
Młodzież uznająca wyższość
zgody świadomej nad domniemaną, oprócz argumentów moralnych, zwróciła uwagę na ogromną rolę edukacji społeczeństwa
w tym zakresie.
Młodzież będąca w opozycji
do zwolenników zgody świadomej użyła argumentów wskazujących na to, iż każdy człowiek
z natury jest dobry i chce pomagać, świadczą o tym chociażby
liczne akcje charytatywne, np.
Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy. W tym miejscu zacytowano słowa J.J.Rosseau, w opinii którego człowiek jawi się jako z natury dobry. Młodzi ludzie,
broniący tezy o wyższości zgody
domniemanej, przedstawili również argumenty prawne mówiące
o obowiązku udzielenia pomocy
osobie, która tego potrzebuje i argumenty pragmatyczne, które –
ich zdaniem – powinny wziąć górę nad etyką, biorąc pod uwagę,
iż życie ludzkie, jego ratowanie
jest wartością najwyższą. Wskazano również, iż model domniemanej zgody ma dwie formy:
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Wykład edukacyjny dotyczący promocji transplantologii przedstawiła
Bogumiła Król – koordynator transplantacji w Śląskim Centrum Chorób
Serca w Zabrzu.

Debata. Młodzież z lublinieckich szkół ponadgimnazjalnych poruszyła
temat zgody świadomej i zgody domniemanej.

silną i słabą. Różni je przyznanie bądź nie rodzinie zmarłego
prawa do zgłoszenia sprzeciwu.
W formie słabej rodzina może
zgłosić sprzeciw, nie dopuszczając do pobrania narządów, jeśli

zmarły nie uczynił tego za życia.
W formie silnej, takiej możliwości nie posiada. W Polsce obowiązuje forma silna.
Aneta Konieczny
foto: Czesława Włuka
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transplantacja

Transplantacja narządów jest metodą leczenia, która pozwala na uratowanie bardzo wielu ludzi ze skrajną
schyłkową niewydolnością narządów. Transplantacja jest szczególną formą leczenia ponieważ tragedia
rodziny człowieka, który był dawcą łączy się z radością życia człowieka, który dzięki transplantacji żyje.
Tkanki i narządy przeszczepiane w Polsce

Bogumiła Król
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Dotyk sztuki
We wtorek 25 kwietnia, dzięki
inicjatywie kadry penitencjarnej w Zakładzie Karnym
w Lublińcu odbyło się niecodzienne spotkanie ze sztuką.
Zakład Karny to miejsce, które raczej nie kojarzy się z galerią sztuki. Mimo to kadra penitencjarna lublinieckiej jednostki mając na celu urozmaicenie
prowadzonych tam oddziaływań i poszerzenie oferty kulturalno-oświatowej dla osadzonych, stworzyła możliwość zetknięcia się z twórczością malarza
Andrzeja Styrny. Do udziału w tym
przedsięwzięciu artystę, rdzennego bytomianina zaprosiła kpt.
Katarzyna Gorzkowska, zastępca dyrektora Zakładu Karnego
w Lublińcu. Charakterystyczne
dla Andrzeja Styrny są wernisaże organizowane z wielkim rozmachem, w niecodziennej scenerii. Łączą one ze sobą różne dziedziny sztuki, m.in.: balet, teatr,
muzykę na żywo, a także pokazy mody, pokazy luksusowych
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samochodów czy sztukę kulinarną. Takie połączenie daje możliwość przekazu i odbioru obrazu
kilkoma zmysłami równocześnie.
Sam artysta poza tym, że maluje,
jest scenarzystą, reżyserem i scenografem tych przedsięwzięć. Taki rodzaj ekspozycji nazywa mianem syneztezji.
Zakład Karny stał się kolejną,
niecodzienną alternatywą do zaprezentowania twórczości artysty, który bez wahania przyjął zaproszenie na spotkanie ze skazanymi. Jak sam mówi: „Zawsze
człowiek był i jest dla mnie najważniejszy, kontakty z ludźmi
sprawiają mi wiele radości i inspirują do dalszej pracy”.
Aby podkreślić ciągłość z twórczością Andrzeja Styrny, funkcjonująca w jednostce grupa teatralna, skupiona wokół programu
resocjalizacyjnego pn. „Skazane na zmianę” prowadzonego
przez wychowawcę d/s kulturalno-oświatowych por. Ewę Gimińską zaprezentowała krótkie przedstawienie wyreżyserowane przez
aktorkę Agnieszkę Raj–Kubat.

Tło dla obrazów artysty stanowiły prace plastyczne namalowane przez skazaną odbywającą karę w oddziale dla uzależnionych od środków odurzających
lub psychotropowych. Pod kierunkiem psychologa, specjalisty
terapii uzależnień kpt. Klaudii
Chwalany, skazana w trakcie terapii odbywanej w w/w oddziale
ujawniła talent plastyczny, który zaowocował wykonaniem prac
inspirowanych twórczością Andrzeja Styrny. Jedną ze swych
prac podarowała artyście, który również ofiarował jej obraz,
życząc skazanej wytrwałości

nr 4-5/2017

i dalszego rozwoju zainteresowań plastycznych.
Niecodzienne spotkanie z artystą i jego pracami, które swym
przekazem niepokoją, budzą refleksję i zmuszają do twórczej interpretacji, zakończyła ożywiona dyskusja.
opr. por. Ewa Gimińska
foto: kpt. Klaudia Chwalana

Składamy serdeczne podziękowania
Panu Andrzejowi Styrnie za stworzenie możliwości zetknięcia ze światem sztuki oraz
za obecność, poświęcony czas i okazaną
życzliwość, która jest wyrazem wielkiej troski o człowieka.

Zakład Karny w Lublińcu współorganizatorem

III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
W ramach współpracy z dr hab. Barbarą Nowak, prof. UP, Katedra Pomocy Postpenitencjarnej i Wychowania do Pracy w Instytucie
Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zorganizowano dwudniową konferencję pt. „Socjalny wymiar pomocy postpenitencjarnej. Specyfika działań pomocowych wobec osadzonych kobiet i ich rodzin”.

Pierwszy dzień konferencji zorganizowano na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie. Miał on charakter naukowej dyskusji. Moderatorami sesji
plenarnej byli: mjr Iwona Wojewódka, dyrektor Zakładu Karnego w Lublińcu oraz prof. UP dr
hab. Barbara Nowak. Uczestnicy konferencji zostali zapoznani z interesującymi prelekcjami,
dotyczącymi zagadnień pomocy socjalnej i postpenitencjarnej skierowanej dla osadzonych
kobiet. Zarówno jej aspektów
historycznych, jak i współczesnych. Poruszona problematyka była bardzo różnorodna.
Prof. Barbara Nowak przybliżyła uczestnikom konferencji
rys historyczny dotyczący założeń i działalności krakowskiego „Patronatu” w latach 1925–
1939. Natomiast aktualne wątki
i zagadnienia pracy penitencjarnej i terapeutycznej jakie prowadzi się wśród osadzonych kobiet
zostały zaprezentowane przez
kpt. Annę Perkowską, kierownika Działu Terapeutycznego
na przykładzie Zakładu Karnego w Lublińcu. Z innowacyjną
formą wspierania więzi rodzinnych wśród osadzonych zapoznała Joanna Kowalska z Teatru

Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach, szeroko omawiając „Program TEATR MAMA TATA i JA”.
Z kolei Marta Chechelska – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przedstawiła
praktyczne rozwiązania wykonywania kary pracy społeczno-użytecznej na przykładzie
placówek, którymi zarządza. Pozytywnym akcentem był głos
w dyskusji wychowawcy Zakładu Karnego w Krakowie Nowej
Hucie, omawiający warsztat pracy penitencjarnej ze szczególnym uwzględnieniem predyspozycji osobistych potrzebnych
do pracy z osadzonymi kobietami. Urozmaiceniem pierwszego
dnia konferencji, szczególnie
ciepło przyjętym przez studentów był występ zespołu bluesowego Zakładu Karnego w Wojkowicach, zdobywcy III miejsca
w Międzynarodowym Festiwalu „Złota Kantyczka”.
Drugi dzień konferencji miał
miejsce w Zakładzie Karnym
w Lublińcu i był on poświęcony praktyce penitencjarnej.
Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z działaniami
probacyjnymi, jako formy pracy wobec kobiet opuszczających
jednostki penitencjarne. Temat
ten przedstawiła dr Katarzyna
Gucwa-Porębska z Uniwersytetu
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Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Cenną wiedzę przekazał
Krzysztof Jasiński, z-ca Kuratora Okręgowego w Nowym Sączu
na temat: „Wsparcia informacyjnego w pomocy postpenitencjarnej codalej.info”. W ramach
przygotowania do życia wolnościowego kobiet, realizacje programu „Spotkania w obszarze
Kultury” przedstawiła dr hab.
Barbara Nowak, prof. UP. Kolejnym etapem konferencji była prezentacja efektów pracy
warsztatów terapeutyczno-teatralnych, prowadzonych z grupą skazanych kobiet, odbywających karę pozbawienia wolności w oddziale terapeutycznym
dla skazanych uzależnionych

od środków odurzających lub
psychotropow ych przez kpt.
Klaudie Chwalanę, psychologa
specjalistę uzależnień. Tematem przewodnim warsztatów
było ukazanie zmian dotyczących postaw, sposobu myślenia,
a także zmiany zachowań skutkujących otwarciem się na pomoc drugiemu człowiekowi oraz
samemu sobie. Na zakończenie konferencji uczestnicy mieli
możliwość zapoznać się z infrastrukturą lublinieckiej jednostki penitencjarnej.
tekst: kpt. Anna Perkowska,
por. Piotr Ciwiński
foto: por. Dariusz Lis,
por. Piotr Ciwiński
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135 lat OSP Lubliniec

O początkach działalności
i dalszych losach Ochotniczej
Straży Pożarnej w Lublińcu
opowiedział naszej Redakcji
prezes tej organizacji społecznej – Krzysztof Olczyk.
W roku 1882 r. powstała
wśród mieszkańców Lublińca
myśl o utworzeniu Ochotniczej
Straży Pożarnej. W dniu 3 lipca 1882 r. zawiązał się komitet,
który zwołał pierwsze zebranie
mieszkańców na dzień 17 września 1882 r. W tym dniu zapisało się 21 ochotników. Na następnym zebraniu w dniu 25 września
1882 r. przystąpiło następnych 15
osób i straż już wtedy była największą organizacją społeczną
w mieście.
W 1921 r. część Górnego Śląska wraz z częścią powiatu lublinieckiego i miasta Lublińca została przywrócona Polsce. Przełomowym okresem dla OSP był
dzień 6 lutego 1923 r., w tym dniu
po raz pierwszy został wybrany
prezesem Polak, był nim Maksymilian Rzeźniczek. Od tego momentu OSP stała się polską organizacją.
W latach 30-tych zakupiono,
dzięki korporacjom miejskim
i staraniom prezesa, nowe umundurowanie według polskiego

wzornictwa, nowy sprzęt w postaci sikawek, drabiny mechanicznej, drabin hakowych i wiele innego sprzętu niezbędnego
strażakom. Pierwszy sztandar
był wykonany według wzoru niemieckiego. Niemcy po utracie
tych ziem sztandar ten wywieźli do Dobrodzienia.
Na posiedzeniu w dniu 30
czerwca 1925 r. uchwalono zakupienie nowego sztandaru. Uroczystość jego wręczenia i poświęcenia odbyła się 6 września 1925 r. i połączona była
z wielkimi manewrami wszystkich jednostek straży z powiatu.
Pierwszy raz w dniu poświęcenia
sztandaru powiewały chorągwie
polskie nad emblematami strażackimi, pierwszy raz rozbrzmiewała pieśń strażaka, a tysiące kasków pochylało się podczas uroczystego nabożeństwa..
Rok 1929 był dla OSP Lubliniec rokiem obfitującym w ważne wydarzenia. Odbyło się walne zebranie członków OSP, wybrano nowe władze, uchwalono
nowy statut oraz przeniesiono
sprzęt do nowej remizy przy ul.
Sokoła. Wybudowano trzykondygnacyjną wspinalnię, wieżę
z oknami do ćwiczeń z drabinami hakowymi wraz z urządzeniem do suszenia węży strażackich. W roku 1930 magistrat zakupił nowy konny wóz strażacki.
W roku 1932 obchodzono 50tą rocznicę powstania OSP. Uroczystość odbyła się pod patronatem wojewody śląskiego Michała Grażyńskiego.
Ostatnie miesiące przed wybuchem II wojny światowej były
dla druhów OSP chwilami bardzo trudnymi. Strażacy byli częściej zwoływani na alarm, trwało intensywne szkolenie. Ostatni
zapis z sierpnia 1939 r. dotyczy

Poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej z Lublińca wraz
z komendantem Policji Państwowej
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szkoleń obrony przeciwgazowej.
Wybuch II wojny światowej
i wkroczenie hitlerowców na ziemie polskie, były początkiem
najbardziej tragicznego okresu
w dziejach organizacji strażackiej w Lublińcu. Od tej pory życie strażackie podporządkowane zostało niemieckim władzom
administracyjnym i Policji. Okupacja wywarła wpływ nie tylko
na działalność straży, lecz także na życie osobiste jej członków, wielu straciło życie.
W wyniku styczniowej ofensywy Armii Czerwonej w 1945 r.
Lubliniec został wyzwolony, a cofające się oddziały niemieckie
zrabowały najcenniejszy sprzęt
strażacki. Po zakończeniu wojny
większość członków OSP zaangażowała się w odbudowę dawnej świetności tej organizacji.
Na nowo trzeba było zająć się
organizacją ochrony przeciwpożarowej w Lublińcu i powiecie. Pierwszym Komendantem
Powiatowym w Lublińcu został
ppor. poż. Tadeusz Ziemkiewicz
mianowany przez Urząd Wojewódzki Śląsko-Dąbrowski w Katowicach. Ze względu na brak
polskiego umundurowania zezwolono na noszenie polskich
hełmów i mundurów po usunięciu z nich dystynkcji i zastąpieniu ich dystynkcjami polskimi.
Istotnym wydarzeniem było
nabycie i sprowadzenie do miasta
latem 1946 r. samochodu marki
Dodge. Po niezbędnych przeróbkach adaptacyjnych, wykonanych głównie przez strażaków:
Pawła Szwedzińskiego i Franciszka Palengę, posłużył on jako
autopogotowie straży pożarnej.
Od rok u 19 4 8 Ochot n icza Straż Pożarna w Lublińcu
pełniła rolę Pogotowia Okręgowego. W z w iązku z t y m

Widok remizy strażackiej
od ulicy Zamkowej, dzisiejszej
Marszałka Piłsudskiego.

przebudowano remizę, założono
centralne ogrzewanie w warsztacie i garażu. Większość prac została wykonana w czynie społecznym przez druhów ochotników. Przepracowano wtedy
ponad 1400 godzin. Dowódcą
Pogotowia był Franciszek Liberka, dowódcą zmiany – Franciszek Strzelski a kierowcą – Antoni Niesłony.
1 września 1959 r. na bazie
OSP powstała Zawodowa Straż
Pożarna licząca 21 strażaków.
Komendantem został st. ogn.
Tadeusz Gajda, pełniący jednocześnie od 1 lipca 1956 r. funkcję
Komendanta Powiatowego Straży Pożarnych w Lublińcu. Coraz
częściej strażaków OSP przy akcjach gaśniczych zastępowali
strażacy zawodowi.
W maju 1974 r. członkowie
OSP Droniowiczki złożyli wniosek o przyłączenie do jednostki
lublinieckiej. Na walnym zebraniu OSP Lubliniec zapadła decyzja o przyłączeniu droniowickich
strażaków do Lublińca. Wybrano
nowe władze i rozszerzono skład
Zarządu. W tym czasie jednostka liczyła 41 członków, w tym
26 czynnych i 15 wspierających.

Sztandar OSP Lubliniec w dniu uroczystości 50-lecia
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Na zdjęciu z 1932 roku widzimy udział pocztu sztandarowego OSP
podczas uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej
Konstantemu Damrothowi

Samochód Dodge po zabudowie w roku 1947

W 1980 r. wyraźnie ożywiła
się działalność OSP Lubliniec,
utworzono Młodzieżową Drużynę Pożarniczą, rozpoczęto przygotowania do obchodów 100-lecia powstania OSP Lubliniec. Dużą zasługę miał w tym ówczesny
Naczelnik Miasta – Stanisław
Wójcik, który żywo interesował
się działalnością OSP, wspierał
ją również finansowo. Z okazji
100-lecia OSP Lubliniec została uhonorowana „Złotym Znakiem Związku” oraz „Złotą Odznaką za Zasługi dla Województwa Częstochowskiego”.
1 marca 1991 r. na stanowisko
Komendanta Miejskiego OSP powołany został przez ówczesnego
burmistrza – ppor.inż. Marian
Nocuń, który razem z druhami
ochotniczymi OSP nakreślał nowe kierunki działania. 24 sierpnia 1991 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP, na którym wybrano
nowe władze oraz przyjęto program działania. Reaktywowana
została działalność MDP, wykonano szereg prac remontowych i adaptacyjnych w remizie OSP, które służyły również
strażakom PSP.

świetlica OSP Lubliniec. Wiosną
1995 r. zostały zakończone prace
remontowe budynku strażnicy.
Druhowie ochotnicy wraz z PSP
przepracowali łącznie 6934 roboczogodzin.
Od 1997 r. działająca przy
OSP Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza regularnie wyjeżdża
na obozy międzynarodowe, m.in.
do Austrii, Niemiec i Holandii.
W 2004 r. na wyposażenie jednostki OSP trafił nowy pojazd bojowy marki Ford, który zastąpił
mocno wyeksploatowanego „Żuka”. Należy podkreślić, że OSP
Lubliniec miała również na stanie samochód Fiat 125 przekazanego przez Komendanta Wojewódzkiego PSP w Częstochowie.
Istotne zmiany w składzie Zarządu OSP nastąpiły w 2006 r.,
kiedy to na walnym zebraniu
sprawozdawczo–wyborczym dokonano następującego wyboru:
prezesem został Krzysztof Olczyk, wiceprezesem – Ryszard
Kwiatkowski, naczelnikiem OSPJerzy Mrugała, skarbnikiem –
Helena Piecuch, sekretarzem –
Wojciech Kwapień, gospodarzem
– Wiesław Kuciejczyk, a członkiem Zarządu – Roman Tomys.

W sierpniu 1992 r. OSP uczestniczyła w działaniach gaśniczych
w jednym z największych pożarów lasu, który miał miejsce
w Kuźni Raciborskiej (paliło się
ok. 10 000 ha lasu) oraz koło Kamieńska (paliło się wówczas ponad 500 ha lasu).
W dniu 6 sierpnia 1993 r.
Lubliniec i jego okolice nawiedził kataklizm – wichura i gradobicie. Jednostka OSP wspólnie
z PSP oraz żołnierzami miejscowej jednostki wojskowej przystąpiła do likwidacji skutków wichury, akcja trwała 3 dni.
W 1993 r. po raz pierwszy
w historii, dwukrotnie wizytował OSP Komendant Główny PSP
gen. Feliks Dela, który wyraził
uznanie dla druhów za zaangażowanie przy akcjach ratowniczych.
W maju 1994 r. na I Regionalnym Sejmiku Struktur Ochrony
Przeciwpożarowej w Koszęcinie sztandar OSP został udekorowany Złotym Znakiem Związku za ofiarną służbę społeczną.
W styczniu 1995 r. Komendant
Wojewódzki PSP powołał w Lublińcu Rejonowy Ośrodek Szkolenia OSP. Siedzibą Ośrodka była

W 1930 roku Magistrat zakupił dla straży nowy konny wóz strażacki
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Zadaniem wybranych władz
była ich aktywność i obecność
w systemie ratowniczym miasta
oraz przygotowania do obchodów
125-lecia OSP Lubliniec. Główne uroczystości z tej okazji odbyły się na Sesji Rady Miejskiej
w dniu 28 listopada 2007 r.
Rok 2008 to przede wszystkim realizacja zadań statutowo
– organizacyjnych, współpraca
z organizacjami pozarządowymi, udział drużyny MDP dziewcząt w obozie międzynarodowym
w Koszęcinie wraz z dwoma opiekunami (Grzegorzem Węgrzyńskim i Moniką Drapacz).
W roku 2009 zakupiono dla
potrzeb OSP w ramach dotacji
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
wiele specjalistycznego sprzętu.
W dniu 31 marca 2009 r. w remizie OSP Lisowice odbył się Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, na którym Agnieszka
Gałuszkiewicz z MDP Lubliniec
zajęła I miejsce i zakwalifikowała
się do Wojewódzkiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej w Siewierzu.
c.d. na str. 10

Zdjęcia z uroczystości 50-lecia OSP Lubliniec w dniu 3 lipca 1932 roku
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Rok 2010 to rok który był dla
OSP rokiem wielkiego zaangażowania w walkę z powodzią. Za poświęcenie i bezprzykładne zaangażowanie w walce z żywiołem
oraz usuwanie skutków powodzi Prezes OSP Krzysztof Olczyk
i kierowca OSP Marian Famuła
otrzymali imienne listy z wyrazami uznania od Prezesa Rady Ministrów RP Donalda Tuska
i Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji Jerzego Millera.
Zarząd OSP wspólnie z Odziałem Regionalnym POK zorganizował akcję zbierania środków
finansowych „Dla powodzian”.
W 2010 r. otrzymaliśmy dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł dla MDP za udział
w konkursie organizowanym
przez Zarząd Główny ZOSP RP.
Rok 2011 to przygotowania
i udział młodzieży z terenu miasta Lublińca w Turnieju Wiedzy
Pożarniczej, który odbywał się
w Herbach, udział w uroczystości otwarcia Komendy Powiatowej PSP, udział w zawodach sportowo-pożarniczych w Boronowie.
Członkowie OSP przeprowadzili zbiórkę plastikowych nakrętek na rzecz niepełnosprawnego dziecka.
Rok 2012 to rok Jubileuszu
130-lecia istnienia OSP Lubliniec. Dorobek ten to wynik pracy wszystkich działaczy społecznej ochrony przeciwpożarowej
na rzecz bezpieczeństwa, życia,
zdrowia i mienia mieszkańców
naszego miasta.
Należy w tym miejscu podkreślić, że strażacy OSP Lubliniec angażują się w wiele bardzo ważnych spraw, mających
duże znaczenie dla społeczności lokalnej.
Skład Zarządu OSP w wyniku
walnego zebrania sprawozdawczo–wyborczego w dniu 4 marca 2012 r.:
• Prezes – Krzysztof Olczyk
• Wiceprezes i Komendant
Miejski OSP – Mirosław Gałuszkiewicz
• Wiceprezes – Jan Malitowski
• Skarbnik – Agnieszka Tracz
• Komisja Rewizyjna:
• Przewodniczący – Marcin Jasnos
• Z-ca Przewodniczącego – Mateusz Garus
• Sekretarz – Michał Wichary
22 września 2013 r. OSP Lubliniec była współorganizatorem
Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych, które odbyły się na stadionie LKS Sparta
Lubliniec.
W 2014 r. zorganizowano XVI
edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Bądź rozważny, baw się grzecznie a w Twoim
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domu będzie bezpiecznie”, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem.
Ważnym zrealizowanym działaniem z 2015 r. był remont naszych pomieszczeń przy ul. Sokoła 13, w tym części i pomieszczeń socjalnych.
Rok 2016 to przede wszystkim
udział członków OSP w zabezpieczeniu wizyty Ojca Świętego
Franciszka w Częstochowie, organizacja sektorów dla pielgrzymów i tras przejazdu.
Warto podkreślić, iż OSP Lubliniec zajęła 3 miejsce w wojewódzkim plebiscycie Dziennika
Zachodniego na najlepszą jednostkę OSP, a dh Artur Maniura
– dowódca sekcji OSP zajął
w w tym plebiscycie 4 miejsce.
Rok 2017 to rok Jubileuszu
135-lecia OSP Lubliniec. Oceniając jej działalność nie sposób
pominąć zaangażowania druhów ochotników i tych, których
już nie ma wśród nas i obecnych
kontynuujących tą piękną humanitarną służbę.
Uczestniczymy we wszystkich
uroczystościach patriotycznych
organizowanych przez władze
samorządowe, bierzemy udział
w zabezpieczaniu imprez masowych, zdarzeń kryzysowych,
współdziałamy z PSP i Miejskim
Zespołem Zarządzania Kryzysowego.
Zdaję sobie sprawę, że dokonania OSP Lubliniec nie miałyby miejsca, gdyby nie wręcz
doskonała współpraca z Kierownictwem Urzędu Miejskiego
w Lublińcu i to już przed utworzeniem samorządu gminnego.
Muszę tu wspomnieć naczelnika
Miasta Stanisława Wójcika, jak
i kolejnych burmistrzów miasta:
Eugeniusza Kroguleckiego, Józefa Widucha, Kazimierza Dłubałę, Józefa Kazika i obecnego burmistrza Edwarda Maniurę, którzy zawsze rozumieli ideę naszej
działalności. Słowa podziękowania kieruję pod adresem starosty lublinieckiego Joachima
Smyły za pomoc w realizacji naszych zadań i duże zrozumienie potrzeb OSP niezbędnych
w działalności statutowo-organizacyjnej.
Ochotnicza Straż Pożarna
miała również szczęście do kolejnych komendantów rejonowych i powiatowych PSP Karola Pieśniaka, Mariana Nocunia,
Michała Chrząstka, którym należą się słowa najlepszego uznania i podziękowania za czynienie
naszej działalności tak od strony
bieżącej współpracy, jak i na niwie szkoleniowej.
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w roku Jubileuszu 135- lecia (w wyniku walnego zebrania

115-lecie OSP Lubliniec. Wręczenie nowego sztandaru przez Prezesa Zarządu Wojewódzkiego p. Grzegorza Lipowskiego.

Krzysztof Olczyk, Mirosław Gałuszkiewicz

CXXXV LAT

HISTORII
OSP LUBLINIEC
1882-2017

Okładka książki wydanej z okazji 135-lecia OSP Lubliniec

sprawozdawczo – wyborczego
w dniu 4 marca 2016 r.) przedstawia się następująco:
• Prezes – Krzysztof Olczyk
• Wiceprezes i Komendant
Miejski – Mirosław Gałuszkiewicz
• Wiceprezes – Jan Malitowski
• Sekretarz – Robert Lancman
• Skarbnik – Agnieszka Tracz
• Komisja Rewizyjna
• Przewodniczący – Marian Jasnos
• Sekretarz – Michał Wichary
• Członek – Mateusz Garus.
Jestem niezmiernie szczęśliwy
i dumny,że to właśnie ja jestem
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prezesem tej już 135 letniej
Jednostki OSP, która jest kontynuatorem chlubnych tradycji ruchu strażackiego na Ziemi Lublinieckiej. Wierni tradycji staramy się zachować dorobek
naszych poprzedników i włączamy się w nurt przemian w trosce
o lepsze jutro kolejnych pokoleń.
Niech podejmowane działania
służą dalszemu rozwojowi straży pożarnej,umacniają poczucie
bezpieczeństwa wśród naszych
mieszkańców i będą inspiracją
do kolejnych działań w realizacji strażackiej dewizy „Bogu na
chwałę, ludziom na pożytek”.

Balet zespołu „Śląsk” ponownie
w Stanach Zjednoczonych
Balet Zespołu Pieśni i Tańca
„Śląsk” koncertował
w Stanach Zjednoczonych.
Artyści wystąpili w ramach
Festival of Nations – odbywającego się corocznie w Dollywood
Theme Park w stanie Tennessee. To już czternasta podróż
„Śląska” za Ocean. Rok temu
balet Zespołu z wielkim sukcesem uczestniczył w podobnej imprezie, przez miesiąc koncertując w ramach Silver Dollar City
World Fest w Branson.
Sukces zeszłorocznych koncertów w Branson w stanie Missouri zaowocował angażem

na kolejny amerykański festiwal kultury narodów. Ta popularna w Stanach Zjednoczonych
forma prezentacji kultur państw
świata przyciąga wielotysięczną – i co ważne wielopokoleniową – widownię. Festiwale tego
typu goszczą każdego roku znanych i cenionych artystów z całego świata: aktorów, tancerzy,
muzyków, wokalistów i wykonawców innych form artystycznych, prezentujących szerokiej
publiczności unikalną kulturę
swojego kraju.
Podczas tegorocznej edycji
Dollywood Festival of Nations,
amerykańska publiczność miała możliwość poznania artystów
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reprezentujących min.: Afrykę, Amerykę Południową oraz
Europę, wśród nich Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz artystów z Irlandii, Szwajcarii
i Szkocji.
Trwający niemal miesiąc Festiwal dedykowany jest rodzinom, dla których pobyt w Dollywood Theme Park to czasem
jedyna okazja bliższego poznania różnych kultur z odległych
krańców świata. Biorąc udział
w koncertach, widowiskach,
a także specjalnych pokazach
kulinarnych publiczność ma niecodzienną możliwość obcowania z tradycją krajów reprezentowanych przez zaproszonych

artystów. Wszystkie wydarzenia odbywają się w ramach parku tematycznego i organizowane są w kilku teatrach na jego
terenie.
Zespół „Śląsk” był tam pierwszym i jedynym przedstawicielem polskiej kultury. Balet Zespołu „Śląsk” kilka razy dziennie
prezentował polskie tańce ludowe i narodowe podczas kilkudziesięciominutowych koncertów. Przed każdym koncertem
prezentowany był film promujący Polskę, przybliżający widzom kraj, którego kulturę mogli oglądać w wykonaniu artystów Zespołu „Śląsk”.
Materiały i zdjęcia: ZPiT „Śląsk”
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Zostań wolontariuszem
chociaż na jeden dzień
W Gimnazjum nr 2 druga misja przybrała formę projektu
„Zostań wolontariuszem chociaż na jeden dzień”.
Chęć udziału w projekcie zgłosiło kilka osób, m.in. harcerze
z Hufca Lubliniec, z którymi
uczniowie odwiedzili miejscowy
klub seniora oraz Środowiskowy
Dom Pomocy Społecznej. Tutaj
zostali bardzo serdecznie przyjęci
przez podopiecznych ośrodków,
których potrzeby, jak się okazało, nie są takie wielkie – rozmowa, poświęcony czas, a przede
wszystkim dobra zabawa. Wiele emocji wzbudziła wspólna gra
w „kolejkę”, czy mecz bilardowy
rozegrany międzypokoleniowo –
młodzież z seniorami. Harcerze
wykazali się wysokim profesjonalizmem, przygotowali ciekawe
i emocjonujące zabawy. Zawirowała pozytywna energia! Może
nie na jeden dzień?
(red.)

Najlepsi z wiedzy o regionie

Szkoła w Olszynie od wielu już
lat podejmuje różnorodne
działania, mające na celu
rozbudzanie wśród
uczniów zainteresowań
tematyką regionalną.
Jednym z nich jest organizacja
konkursu wiedzy o regionie dla
uczniów szkół podstawowych.
W dniu 25 kwietnia br. w Zespole Placówek Oświatowych w Olszynie po raz kolejny odbył się
Międzygminny Konkurs Regionalny „Śląsk jest takie miejsce
na Ziemi”. Honorowy patronat

nad konkursem objął starosta Joachim Smyła oraz Iwona Burek –
wójt Gminy Herby.
Konkurs jak co roku obejmował zagadnienia dotyczące wiedzy historycznej i przyrodniczej
regionu śląskiego ze szczególnym
uwzględnieniem w nim powiatu
lublinieckiego oraz gmin wchodzących w jego skład. Przystąpili
do niego uczniowie ze szkół podstawowych w Herbach, Kochanowicach, Ciasnej i Olszynie.
Konkurs składał się z dwóch
części. Część pierwszą stanowił test wiedzy, zaś druga – finałowa – miała charakter teoretyczno-praktyczny. W części tej uczniowie popisywali się
swoją wiedzą nie tylko przed komisją konkursową, ale również
przed zgromadzoną publicznością. Na najwyższym stopniu
podium tegorocznego konkursu stanęła Magdalena Huć (SP
Kochanowice), drugie miejsce
wywalczył Miłosz Szynka (ZPO
Herby), a trzecie – Przemysław
Burek (SP Olszyna). Wyróżniono Wiktorię Kall (ZPO Olszyna)
i Wiktorię Brzęczek (ZPO Herby).
Po zakończonych zmaganiach
wszyscy wysłuchali krótkiego
występu wokalno – tanecznego
w wykonaniu uczniów ze szkoły w Olszynie.
(KA)
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Królowa nauk – matematyka
– zagościła w „Mickiewiczu”
W Zespole Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu, dzięki ogromnemu zaangażowaniu
nauczycieli: Beaty Dombek, Sonii Olszok, Adama Ożarowskiego i Sabiny Thomas-Watoły,
odbyła się już XI edycja Regionalnego Konkursu Matematycznego im. Stefana Banacha.

Ludyga – uczniowie I LO im. Lotników Polskich z Olesna oraz na Vex aequo: Daniel Tarnecki z II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich
Górach oraz Martin Mrugała z I Liceum Ogólnokształcącego im. Lotników Polskich w Oleśnie.
Oprawę artystyczną konkursu, pod czujnym okiem Katarzyny
Bugno, przygotowali uczniowie
klasy IIa, którzy w sposób humorystyczny przybliżyli nam kilka
anegdot pokazujących, że matematyka może nas zaskoczyć nawet w codziennych sytuacjach.
Uroczystość uświetnili swoimi
występami muzycznymi uczniowie klasy Ib1 i IIe.
Poziom wszystkich uczestników konkursu – w ocenie ekspertów w tej dziedzinie – był bardzo
wysoki i wyrównany. Nauczycielom gratulujemy więc tak zdolnych uczniów, a uczniom wysokich wyników oraz wspaniałych
nauczycieli, którzy pielęgnują
w nich pasję do matematyki.
(red.)

Patronat nad konkursem objął Starosta Lubliniecki oraz Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej
i Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki
Częstochowskiej. Na konkursie gościli również autorzy zadań konkursowych – pracownicy
naukowi Instytutu Matematyki
Politechniki Częstochowskiej: dr
Jowita Rychlewska, dr Grzegorz
Biernat i dr Marek Ładyga, którzy jednocześnie czuwali nad

przebiegiem konkursu i sprawdzaniem prac konkursowych.
Swoją obecnością zaszczyciła również dr Agata Śliwa – pełnomocnik dziekana ds. kontaktów ze szkołami średnimi oraz
dr inż. Marek Sroka z Instytutu Materiałów Inżynierskich
i Biomedycznych Politechniki Śląskiej, który wygłosił dla
uczniów bardzo ciekawy wykład
pt. „Metody sztucznej inteligencji”. Gościem specjalnym konkursu była Grażyna Kaczorowska

– nauczycielka matematyki
oraz inicjatorka i współorganizatorka poprzednich edycji
konkursu.
Zwycięzcą konkursu został
Piotr Kołodziejczyk, uczeń IX
LO im. C. K. Norwida, zdobywając 39 punktów. Tuż za nim,
różnicą tylko jednego punktu, uplasował się uczeń Zespołu
Szkół nr 1 m. Adama Mickiewicza w Lublińcu – Mateusz Adler.
Na III miejscu znalazł się Maciej Zagrobelny, a na IV – Tomasz

Dziękujemy sponsorom dzięki, którym mogli zostać nagrodzeni najzdolniejsi uczniowie. A byli to: EthosEnergy Poland S.A., Bank
Spółdzielczy Oddział Lubliniec, Firma „Larix”,
Sieć Szkół Językowych „Naczyńscy”, Firma
Elhand Transformatory Sp. z o.o., PPHU Elmir, Firma „Tel–Com”, Firma A.S.A. SP. Z O.O,
Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr1 im. A.
Mickiewicza w Lublińcu, Piekarnia – Ciastkarnia KAMPA, Piekarnia, Ciastkarnia „Łubowski”, Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych Ewa Duda.

Organizatorzy

Warsztaty językowe World Talks
Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu, pod opieką szkolnego koordynatora projektu – Żanety Cierpioł,
uczestniczyli w warsztatach językowych World Talks organizowanych przez AIESEC – największą na świecie niezależną
organizację prowadzoną przez młodych ludzi, działającą w 122 krajach na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym.
Warsztaty miały na celu pokazać uczniom, że globalna perspektywa pozwala o wiele lepiej zrozumieć otaczający ich
świat, rozwija umiejętności komunikowania się w zróżnicowanych środowiskach i znajdowania rozwiązań niezależnie
od wyzwań współczesnego świata. Dzięki uczestnictwu w warsztatach prowadzonych przez wolontariusza z Turcji nasza młodzież miała możliwość poznać
swoje mocne i słabe strony posługiwania się językiem angielskim, a także pasje i wartości
innych ludzi, które być może
zmotywują ich do działania dla

samego siebie, a także na rzecz
otoczenia.
Współpraca z AIESEC to doświadczenie międzykulturowego wolontariatu!
Zajęcia prowadzone przez Serveta Renasa cieszyły się ogromną popularnością i uznaniem
wśród uczniów. Dostarczyły młodzieży wielu informacji na temat
tradycji i zwyczajów tureckich,
a także geografii kraju. Podczas
tego tygodnia uczniowie nie tylko nauczyli się wielu słów w języku tureckim, ale mogli spróbować
sił w tańcu, gdyż Renas okazał się
zarówno świetnym lektorem, jak
i nauczycielem tańca!
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Dzięki warsztatom każdy
uczeń będzie dużo bardziej świadomy swoich celów personalnych

i lepiej zainwestuje swój czas
w edukację, rozumiejąc jej wartość i cel.
(red.)
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„Stare – Nowe Stolice” Kraków 2017!
W ramach współpracy polsko-niemieckiej młodzież z Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu wraz z dwoma
nauczycielami-opiekunami: Małgorzatą Kanią i Żanetą Cierpioł wzięła udział w projekcie „Stare – Nowe Stolice”.
Udział szkoły w projekcie
umożliwił uczniom tygodniowy pobyt w Krakowie, podczas
którego, wraz z dziesięcioosobową grupą młodzieży z Niemiec,
zwiedzili pod okiem przewodników, najciekawsze miejsca w Krakowie, m.in.: Wawel, Kościół Mariacki, Fabrykę Emalia Oskara
Schindlera, Podziemny Kraków,
Collegium Novum i Maius, a także Wieliczkę i Nową Hutę.
Dodatkowym atutem pobytu w Krakowie była możliwość
uczestniczenia całej grupy w wykładzie z prof. Ewą Zajdler w Zakładzie Japonistyki i Sinologii

Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Podczas wykładu, a także ćwiczeń językowych (w zakresie mowy i pisma, czytania i tłumaczenia), młodzież dowiedziała się
o literaturze, językach i kulturze Chin, zarówno Chińskiej Republiki Ludowej jak i Republiki
Chińskiej na Tajwanie.
Udział w projekcie nie tylko
przybliżył uczniom polskim i niemieckim naszą starą stolicę –
Kraków, ale był również czasem
na integrację, gry i zabawy językowe, a przede wszystkim niemiecko-angielskie konwersacje.
(red.)

O gastronomii
po angielsku

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Konrada
Mańki w Lublińcu odbyła się trzecia edycja Ogólnopolskiego
Konkursu Polsko-Angielskiej Wiedzy Gastronomicznej
dla Niesłyszących i Słabosłyszących, nad którym patronat
honorowy sprawował starosta Joachim Smyła.
W finałowej rywalizacji konkursu, który popularyzował wiedzę gastronomiczną w języku
polskim i angielskim wśród młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, wzięli udział młodzi adepci
sztuki kulinarnej kształcący się
w zawodzie „technik żywienia
i usług gastronomicznych” oraz
„kucharz” ze szkół specjalnych
ośrodków szkolno-wychowawczych z Bydgoszczy, Krakowa,
Otwocka, Warszawy, oraz gospodarza i organizatora konkursu – Lublińca.
Konkurs składał się z dwóch
etapów: pierwszy był testem wiedzy z zakresu gastronomii w języku polskim i języku angielskim, a drugi polegał na wykonaniu potrawy konkursowej – jajek
po szkocku według przepisu podanego w języku angielskim.
W konkursowej ry walizacji na szczeblu indywidualnym
zwyciężyła Monika Cendrowska
– uczennica klasy czwartej technikum ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
Nr 2 w Otwocku. Drugie miejsce zdobył Szymon Matusek –
uczeń klasy pierwszej technikum
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ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Konrada
Mańki w Lublińcu, a trzecie Kamil Krupa – uczeń klasy trzeciej
zasadniczej szkoły zawodowej
z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. gen. Stanisława
Maczka w Bydgoszczy. W klasyfikacji zespołowej najlepszą
była drużyna z Ośrodka w Bydgoszczy, drugie miejsce zdobyła
drużyna ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Krakowie, a trzecie z Otwocka. Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody
i puchary, które wręczył wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Lublinieckiego Zygmunt Tabor
wraz z dyrektorem Ośrodka Markiem Warwasem.
Kazimierz Ziółek
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CKZiU w Lublińcu kontynuuje piękną
tradycję kształcenia medycznego
Za nami 56 lat kształcenia,
którego misją jest szczególne
uwrażliwienie naszych
uczniów i słuchaczy
na pomoc drugiemu
człowiekowi, na różnych
etapach jego życia i zdrowia.

Jako jedyna szkoła w powiecie lublinieckim, przez wszystkie lata funkcjonowania, wykształciliśmy kadrę pielęgniarską, ratowników medycznych,
farmaceutów, opiekunów medycznych, opiekunki dziecięce,
masażystów. Większość naszych
absolwentów pracuje w placówkach służby zdrowia. Spotykamy
ich w domach opieki, przychodniach, szpitalach i aptekach.
To dzięki nim mamy zapewnioną opiekę podczas choroby,
to nasi absolwenci niosą pomoc
osobom starszym i dzieciom,
śpieszą na ratunek w nagłych

wypadkach. Jako szkoła jesteśmy z nich bardzo dumni. Ich
praca to powołanie, to z niego
wypływa szczególna odpowiedzialność i troska o drugiego
człowieka.
Przez wszystkie lata naszej
działalności kształcimy kadrę
medyczną, podążając jednocześnie za zmianami i potrzebami
na rynku pracy. Wykorzystujemy
w tym celu najnowsze badania,
które jednoznacznie wskazują
niedobory pracowników służby
zdrowia nie tylko w Polsce, ale
również w krajach Unii Europejskiej. Dlatego właśnie chcemy
wrócić do pięknej karty naszej
historii – liceum medycznego,
a ponieważ zmieniły się czasy, formuła kształcenia uległa
unowocześnieniu. Jest to bardzo
ciekawa propozycja, dla młodych ludzi, gimnazjalistów, którzy chcą zdobyć zawód i równocześnie wykształcenie średnie z możliwością przystąpienia

do matury. To u nas uczniowie
będą mogli poznawać przedmioty ogólnokształcące, a równolegle- od drugiej klasy – medyczno – kosmetyczne.
Ogromną zaletą tego systemu
edukacyjnego jest skrócenie czasu potrzebnego do zdobycia pełnych kwalifikacji zawodowych,
dzięki korelacji przedmiotów
objętych programem nauczania w liceum i na kursach. Część
zagadnień uczniowie będą mogli poznawać poprzez platformę edukacyjną (moodle), siedząc w domu przed komputerem.
Kończąc klasę trzecią, będą oni
mieli za sobą również egzamin
zawodowy. Ukończenie liceum
będzie zatem połączone ze zdobyciem zawodu, otworzy także
drogę do kontynuowania nauki
w naszej szkole na innych atrakcyjnych kursach kwalifikacyjnych lub na kierunkach policealnych. Osoby, które pragną iść
na studia, będą przygotowane

do zdobywania wiedzy na wyższych uczelniach medycznych.
Mamy nadzieję, że ta propozycja będzie interesująca dla
młodych ludzi, którzy swoją karierę wiążą z placówkami służby
zdrowia. Dla tych, którzy poszukują innych, ciekawych zawodów, mamy również atrakcyjną
ofertę, z którą można zapoznać
się na stronie internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego.
Dyrekcja
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Lublińcu

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
•
•
•
•
•
•

Lubliniec
ul. Grunwaldzka 48
e-mail: sekretariat@
ckziulubliniec.pl
tel.: 34–351–14–36
tel.: 34–351–14–36
tel.: 782958313

Podsumowanie projektu
„Gimnazjum XXI wieku”
W Gimnazjum nr 2 im. Jana
Pawła II w Lublińcu dobiega
końca realizacja projektu
współfinansowanego
w ramach programu Unii
Europejskiej Erasmus+.

Projekt realizowany był w ramach akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w obszarze edukacja szkolna. Miał
na celu podniesienie jakości
pracy szkoły przez udział kadry w mobilnościach zagranicznych, takich jak kursy i szkolenia,
w trakcie których nauczyciele
wzbogacili własne kompetencje

zawodowe. Celem projektu było
poznanie, wprowadzenie nowoczesnych i innowacyjnych metod
nauczania na przedmiotach ścisłych, językach obcych, stosowania IT i podniesienie kompetencji językowych kadry.
Grant, który przyznano naszemu gimnazjum, w wysokości 42 201,00 € w całości przeznaczony został na realizację projektu. W projekcie „Gimnazjum
XXI wieku” uczestniczyła grupa nauczycieli Gimnazjum nr 2,
którzy odbyli mobilność w szkołach typu gimnazjum na Malcie
i w Portugalii.
Pobyt szkoleniowy za granicą
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pozwolił nie tylko na poznanie
warunków pracy w szkołach partnerskich, ale również na poznanie środowiska lokalnego i jego korelacji ze szkołą. Obserwacja nauczycieli pracujących ze
zbliżoną grupą wiekową, w podobnym typie szkoły, umożliwiła przeniesienie doświadczeń
na grunt placówki macierzystej.
Udział w projekcie przyczynił
się do zdobycia nowych kompetencji zawodowych, był doskonałą formą nabycia nowych umiejętności w zakresie IT i uczenia
się języka obcego oraz sprawdzenia swoich postępów językowych
podczas pobytu za granicą.

Współpraca w grupie międzynarodowej dała możliwość podzielenia się przykładami dobrych praktyk. Na konferencjach prowadzonych w ramach
upowszechniania programów
FRSE, w tym programu Erasmus+, uczestnicy mają możliwość przekazania szerokiemu
gronu odbiorców, jakie inicjatywy mogą realizować dzięki temu największemu unijnemu programowi edukacyjnemu. To cenny dar, który pomoże poczuć się
prawdziwym Europejczykiem.
Zespół koordynujący projekt:
J. Brodowy, B. Włodarczyk
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Motocykliści dzieciom!

Duże motory, dużo motocyklistów, dużo emocji i jeszcze więcej uśmiechów dzieci – tak
w skrócie można by podsumować spotkanie motocyklistów – członków klubu
„Moto-Mózg” – z wychowankami Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Lublińcu.
Panowie i panie zjechali
na swoich motorach z całej Polski, przywieźli prezenty, ale tak
naprawdę to nie one były najważniejsze. Ważniejszy był czas
poświęcony dzieciom, wspólne
gry, zabawy, pieczenie kiełbasek
przy ognisku. Rozmowom i salwom śmiechu nie było końca…
W imieniu dzieci i ich opiekunów – WIELKIE „DZIĘKI”
ZA WIELKIE SERCA!!
Na cześć wyjątkowych gości
dzieci napisały piosenkę:
„MOTO – MÓZGI to ekipa
każde dziecko o nią pyta.
Do placówki przyjechali
wielkie serce nam oddali”.
(KA)

IV Turniej Piłki Nożnej Halowej
W Zespole Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu
osiem drużyn walczyło o zwycięstwo w turnieju
zorganizowanym przez Zakład Karny w Lublińcu.
Patronat nad imprezą objął starosta.
Sprawność fizyczna jest jedną z istotnych cech dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Jej celem jest pozytywne zdrowie fizyczne, które warunkuje
niskie ryzyko wystąpienia problemów zdrowotnych. Osiągnięcia zaś mają na celu zdolność
angażowania się w codzienne
zadania z adekwatną energią
oraz satysfakcjonujące uczestnictwo w wybranych sportach.
Pamiętając o tym, Zakład Karny w Lublińcu zorganizował
kolejny, IV Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Dyrektora Zakładu Karnego w Lublińcu
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i przewodniczącego Zarządu
Okręgowego NSZZFiPW. W tegorocznej edycji turnieju udział
wzięło osiem drużyn. O puchar
rywalizowali zawodnicy z aresztów śledczych z Bytomia, Tarnowskich Gór, Zabrza oraz
z zakładów karnych z Jastrzębia
Zdroju, Herb, Lublińca, Sierakowa Śląskiego i Zabrza. W pierwszej części zmagania odbywały
się w dwóch grupach. Następnie
drużyny zajmujące odpowiednio
pierwsze i drugie miejsce z grup,
r y walizował y o zw ycięstwo
w całym turnieju w systemem
pucharowym.

Podsumowanie zawodów prezentuje się następująco:

I miejsce – drużyna Zakładu
Karnego z Herb
• II miejsce – drużyna Aresztu Śledczego z Zabrza
• III miejsce – drużyna z Aresztu Śledczego z Bytomia
• IV miejsce – drużyna z Zakładu Karnego z Sierakowa
Śląskiego
Najlepszymi strzelcami turnieju zostali: Tomasz Hanszla

i Wojciech Oleśko, natomiast
najlepszym bramkarzem turnieju wybrany został Krzysztof
Wojtasik.
Nagrody wręczali: dyrektor
Zakładu Karnego w Lublińcu mjr
Iwona Wojewódka, członek zarządu Rady Powiatu Lublinieckiego Marek Wręczycki, przewodnicząca Zarządu Terenowego Niezależnych Samorządnych
Związków Zawodowych Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Karina Glinka. (red.)
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