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„Dziękuję”
dla wolontariuszy

Jubileusz 45-lecia
oddziału noworodkowego

Krwiodawstwo.
Jesteśmy na TAK!

Wolontariuszem Powiatu Lublinieckiego został
Karol Kukowka – pomysłodawca i organizator
pierwszej w powiecie lublinieckim kampanii prozdrowotnej „Twoje TAK ma ZNACZENIE”.

Ordynator oddziału – Halina Pilch-Kucia
przyjmuje gratulacje od wicestarosty
Tadeusza Koniny.

Jako pierwszy do akcji przystąpił, mieszczący się
w lublinieckim pasażu Złota Podkowa,
Barber Shop.

Oddział noworodkowy szpitala powiatowego w Lublińcu ma już 45 lat. Z tej okazji odbyła się uroczystość, na którą licznie
przybył personel medyczny obecnie pracujący w szpitalu, osoby, które związane były z tą instytucją wiele lat temu oraz władze samorządowe.

Z tym, że krwiodawstwo jest przedsięwzięciem jak najbardziej godnym pochwały zgodzi się chyba każdy. Żeby jednak zachęcić
większą ilość osób do oddawania krwi, radny powiatowy Marek Wręczycki, który sam
regularnie odwiedza lubliniecki Krwiobus,
wpadł na pomysł, żeby promować tę inicjatywę w szczególny sposób, włączając w to miejscowych przedsiębiorców.

Już po raz czwarty w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu odbyła się Gala Wolontariatu
będąca podsumowaniem konkursu skierowanego do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających
ruch wolontarystyczny w Lublińcu i powiecie lublinieckim.

więcej na str. 2

więcej na str. 4

więcej na str. 5

Uczniowie Zespołu Szkół
Ogólnokształcąco–Technicznych
w Lublińcu kontra Orient

Wspólne Kolędowanie

W ramach projektu Indo-Poland Exchange Programme mającego na celu promocję obu krajów, powiatu lublinieckiego, poznanie kultury i zawiązania nowych przyjaźni, z początkiem grudnia
2016 grupa 9 uczniów ZSOT w Lublińcu pod opieką dyrektora szkoły Joanny Walczak oraz koordynatorki i inicjatorki całego przedsięwzięcia – Moniki Ziai wyruszyła tam, gdzie jeszcze uczniów nie
było – do Indii.

Już osiemnasty raz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Konrada Mańki w Lublińcu odbyło się „Wspólne Kolędowanie”. W tym szczególnym dniu, w klimacie Świąt Bożego Narodzenia, przedstawiciele 13 placówek dali przepiękny koncert kolęd
i pastorałek. Uczestnicy zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, śpiewając również w języku angielskim i niemieckim, muzyczne – grając na instrumentach oraz taneczne.

więcej na str. 6
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„Dziękuję” dla wolontariuszy
Już po raz czwarty w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu odbyła się Gala Wolontariatu będąca podsumowaniem konkursu skierowanego do wolontariuszy, osób korzystających z ich
pomocy, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontarystyczny w Lublińcu i powiecie lublinieckim.
Kandydaci byli zgłaszani
w dwóch równorzędnych kategoriach: wolontariat indywidualny i wolontariat zespołowy.
– Przy wyborze laureatów kierowaliśmy się przede wszystkim innowacyjnością ich działań, ale również skutecznością i zaangażowaniem. Wybór był naprawdę trudny,
ale jestem przekonana, że kapituła
wybrała tych najlepszych, którym
przynajmniej w taki – symboliczny sposób chcieliśmy podziękować
– mówiła Wiesława Dudek , dyrektor DPS „Zameczek”, współorganizator Gali.
Wśród honorowych gości Gali
znaleźli się m.in.: prof. Barbara

Nowak z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Maria
Demidowicz – prezes Towarzy-

stwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Zabrzu, Barbara Demidowicz z Ośrodka Wsparcia dla
Kobiet i Jakub Wilczek – prezes
Federacji Stowarzyszeń i Organizacji Pozarządowych, który
w swoim wystąpieniu omówił
kwestię bezdomności i możliwe
drogi wyjścia z tego problemu.
Na tegoroczną Galę zaproszeni
zostali również: wolontariusz roku 2013 – Henryk Maniura, wolontariusz roku 2014 – Czesław
Gansiniec oraz Anita Naczyńska i Kazimierz Bromer, którym

przyznany został ten zaszczytny tytuł w zeszłym roku. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele samorządu:
starosta Joachim Smyła, wicestarosta Tadeusz Konina, sekretarz
powiatu Sylwia Fronczek , burmistrz Lublińca Edward Maniura i wiceburmistrz Anna Jonczyk-

-Drzymała.

Wolontariuszem Powiatu Lublinieckiego został Karol Kukowka – pomysłodawca i organizator pierwszej w powiecie
lublinieckim kampanii prozdrowotnej „Twoje TAK ma ZNACZENIE”. Podczas akcji odbywały się
bezpłatne badania i konsultacje

lekarskie. Można było również
oddać krew oraz zarejestrować
się w bazie dawców szpiku.
– Kiedy kilka miesięcy temu
przyszedł do mnie młody lekarz
naszego szpitala powiatowego –
Karol Kukowka z propozycją włączenia się w organizację kampanii prozdrowotnej promującej ideę
transplantacji i zdrowego stylu życia mogę śmiało powiedzieć, że zaraził mnie tym pomysłem. Szczytny cel, niesamowita energia i pasja,
z jaką podszedł on do organizacji tego przedsięwzięcia wzbudziły zachwyt i wdzięczność wielu
osób. Mam nadzieję, że jego działania na rzecz drugiego człowieka

W kategorii grupowej doceniono działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu działającego w Gimnazjum nr 1 w Lublińcu, którego członkowie dostrzegli niebezpieczne konsekwencje hejtowania w internecie.

Statuetkę z rąk wicestarosty Lublinieckiego Tadeusza Koniny i Anity Naczyńskiej otrzymała Róża Kosielska – emerytka, która aktywnie udziela się
w życiu kulturalnym i społecznym regionu.

Wioletta Zagórnik – uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół ogólnokształcąco-Technicznych poruszyła całą społeczność lokalną
by pomóc niepełnosprawnemu chłopcu. Pieniądze zebrane podczas akcji charytatywnej przeznaczone zostały na pokrycie kosztów turnusu rehabilitacyjnego.

Tytuł wolontariusza Lublińca otrzymała w tym roku: Anna Trzepizur –
animatorka życia kulturalnego, propagatorka sztuki teatralnej, autorka bajek, sztuk teatralnych oraz organizatorka akcji rozpowszechniających czytelnictwo wśród dzieci.

Doceniono również działania najmłodszych wolontariuszy – Klub Młodego Wolontariusza działający w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 3
w Lublińcu.

Oprawę muzyczną Gali zapewnił duet Half Blue.
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pozwolą również innym dostrzec
wartość pomagania i będą drogowskazem dla tych, którzy jeszcze poszukują swojej drogi życia –
mówił starosta Joachim Smyła.
Tytuł wolontariusza Lublińca otrzymała w tym roku: Anna Trzepizur – animatorka życia kulturalnego, propagatorka
sztuki teatralnej, autorka bajek,
sztuk teatralnych oraz organizatorka akcji rozpowszechniających
czytelnictwo wśród dzieci. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał Krzysztof Koselski – wiceprezes Wojskowego Klubu Biegacza META, współorganizator
sztandarowych imprez biegowych: Biegu o Nóż Komandosa, Maratonu Komandosa i Biegu Katorżnika.
Kapituła Gali przyznała wyróżnienia również zgłoszonym
do konkursu wolontariuszom.
W kategorii indywidualnej wyróżniono Monikę Morawiec, Paulinę Jureczko i Anetę Kozińską,
które poświęcają swój czas organizując zajęcia dzieciom, Różę Kosielską – emerytkę aktywnie udzielającą się w życiu kulturalnym i społecznym regionu
i Wiolettę Zazgórnik, która poruszyła całą społeczność lokalną
aby zebrać pieniądze na sfinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnego chłopca. Nagrodę otrzymała również
Agnieszka Adamczyk, która jest
autorką takich przedsięwzięć jak
”Scena patriotyzmu”, „Spotkanie
z Kulturą” czy projektu „Aktywne dzieci” oraz Sławomir Niemczyk – pasjonat sportu, który zaraził swoją pasją zarówno dzieci
jak i dorosłych.
W kategorii grupowej doceniono działalność Szkolnego
Klubu Wolontariatu działającego w Gimnazjum nr 1 w Lublińcu, którego członkowie dostrzegli niebezpieczne konsekwencje
hejtowania w internecie, nagrali
piosenkę „Hamulec” i w ten sposób wyrazili swoje kategoryczne „nie” dla tego rodzaju zachowań. Wyróżniony został również Szkolny Klub Wolontariusza

działający przy Gimnazjum nr 2
w Lublińcu, Klub Młodego Wolontariusza działający w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym
nr 3 w Lublińcu, zespół Kochciczanki oraz nauczyciele, rodzice
i uczniowie realizujący „Słodki
wolontariat” w Szkole Podstawowej nr 1 w Lublińcu. Doceniono
również wolontariat osób odbywających karę pozbawienia wolności, które aktywizują seniorów
i opiekują się osobami niepełnosprawnymi. W tej kategorii nagrodę otrzymały też uczennice
Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych nr 1 w Lublińcu:
Dagmara Grzyb i Monika Wolka, które z ogromną pasją i zaangażowaniem pomagają swoim
rówieśnikom w codziennym życiu szkolnym, dzielą się z przedszkolakami swoimi umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zachęcają
do czytania książek.
Oprawę muzyczną Gali zapewnił duet Half Blue, w wykonaniu
których usłyszeliśmy zarówno
covery światowych hitów, jak
i własne kompozycje artystów.
Gala wolontariatu weszła więc
chyba już na stałe do kalendarza
imprez i stała się doskonałą okazją do promocji działań, których
głównym przesłaniem jest służba na rzecz drugiego człowieka.
Słowa św. Jana Pawła II doskonale oddają ideę tej uroczystości:
„człowiek jest wielki nie przez to,
co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi”. IV Gala
Wolontariatu była więc spotkaniem tych „wielkich ludzi”, dla
których z pewnością najważniejsze jest to, czym mogą się podzielić. I nie zawsze są to dobra
materialne, czasami jest to poświęcony drugiemu człowiekowi
czas, podarowany uśmiech. Anna
Trzepizur dziękując za otrzymaną nagrodę powiedziała „…
mam wrażenie, że dzisiaj jesteśmy tu wszyscy w krwiobiegu dobra” i chyba miała rację.

Krwiodawstwo.
Jesteśmy na TAK!

Z tym, że krwiodawstwo jest przedsięwzięciem jak najbardziej
godnym pochwały zgodzi się chyba każdy. Żeby jednak zachęcić
większą ilość osób do oddawania krwi, radny powiatowy Marek
Wręczycki, który sam regularnie odwiedza lubliniecki Krwiobus, wpadł na pomysł, żeby promować tę inicjatywę w szczególny sposób, włączając w to miejscowych przedsiębiorców.
Jako pierwszy do akcji przystąpił, mieszczący się w lublinieckim pasażu Złota Podkowa, Barber Shop, który w ramach
podziękowania za oddaną krew
strzygł bezpłatnie mężczyzn. Niby prosta „transakcja łączona”,
a jaki efekt! Styliści męskich fryzur mieli w tym dniu wyjątkowo
dużo klientów oczekujących nowego wizerunku.
Akcja promocyjna oddawania
krwi okazała się na tyle interesująca, że włączają się do niej
następne podmioty, m.in. sklep
O&J Media Janusz Bednarczyk
przy ul. Oświęcimskiej 22 C oraz
mająca swoją siedzibę w lublinieckiej Galerii Agencja Fotograficzna FOTO-ART Mirosław
Szraucner. Akcję poparła również Agata Rybka – dyrektor MDK
oferując dla pierwszych trzech

osób bony upominkowe do Kina Karolinka.
Na lubliniecki rynek Krwiobus, w którym można oddać
krew przyjeżdża w drugi wtorek i ostatni piątek miesiąca. Zapraszamy więc wszystkich, którzy chcą przekazać cząstkę siebie
dla ratowania życia i zdrowia innych. Zachęcamy również przedsiębiorców, właścicieli sklepów
i punktów usługowych do włączania się w akcję oferowania
swoich produktów w promocyjnych cenach w podziękowaniu
za oddaną krew.
Kontakt – Marek Wręczycki
(Biuro Rady Powiatu Lublinieckiego, tel. 34 35 10 520). Informacje dotyczące szczegółów akcji
znajdziecie Państwo na stronie:
www.lubliniec.starostwo.gov.pl.
Aneta Konieczny

Aneta Konieczny

JAZZ PIANO
W Społecznym Ognisku Muzycznym w Lublińcu otwarty został nowy kierunek w klasie fortepianu o nazwie JazzPiano. Zajęcia te skierowane przede wszystkim do średniozaawansowanych oraz zaawansowanych pianistów, ale nic
nie stoi na przeszkodzie aby uczęszczały tutaj
osoby początkujące.
Więcej informacji pod numerem 796 754 628
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Jubileusz
45-lecia oddziału
noworodkowego
Oddział noworodkowy szpitala powiatowego w Lublińcu
ma już 45 lat. Z tej okazji odbyła się uroczystość, na którą
licznie przybył personel medyczny obecnie pracujący w szpitalu, osoby, które związane były z tą instytucją wiele lat temu,
władze samorządowe w osobach m.in. wicestarosty Tadeusza
Koniny, sekretarza powiatu – Sylwii Fronczek, skarbnika powiatu – Jacka Fokczyńskiego, burmistrza Edwarda Maniury,
wiceburmistrza – Anny Jonczyk-Drzymały, wójta Koszęcina
Zbigniewa Seniowa i burmistrza Woźnik Alojzego Cichowskiego.
– W imieniu władz i mieszkańców Lublińca pragnę podziękować za starania, jakie podejmowane są przez Starostwo Powiatowe
w Lublińcu, by szpital zyskiwał coraz lepsze warunki do wykonywania swojej misji. Oddział noworodkowy jest najlepszym przykładem
tych działań. W ciągu 45 lat swojego istnienia przechodził szereg
przemian. Dziś może się poszczycić
nie tylko nowoczesną bazą lokalową, niezbędnym sprzętem medycznym, ale również wykwalifikowaną kadrą, dzięki którym najmłodsi mieszkańcy Lublińca otoczeni
są najlepszą opieką od pierwszej
chwili życia – mówił Edward Maniura , burmistrz Lublińca.
W uroczystości uczestniczył
również   poseł Andrzej Gawron oraz wieloletni dyrektor

szpitala, pomysłodawca i twórca oddziału noworodkowego –
Jerzy Baranowski.
Przybyłych gości powitała
Barbara Szubert – dyrektor SP
ZOZ w Lublińcu, która złożyła
podziękowania na ręce ordynatora oddziału – Haliny Pilch
– Kuci:
– Jest to ważny i szczególny jubileusz, powód do wielkiej dumy
i satysfakcji zarówno dla tych,
którzy tworzyli jego historię, jak
i dla tych, którzy budują dzisiejszy kształt i wizerunek placówki.
Niech dzisiejsze święto będzie powodem do zadowolenia oraz bodźcem do dalszego działania. Życzę
pomyślności wszystkim pracownikom oddziału. Niech wytrwałość
oraz nieustająca satysfakcja towarzyszą Państwu w każdym dniu

Do gratulacji i życzeń przyłączył
się również burmistrz Lublińca –
Edward Maniura, wiceburmistrz –
Anna Jonczyk-Drzymała i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Benedykt Majer.

Marek Wręczycki – członek Zarządu
Powiatu gratuluje młodej mamie.
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W uroczystości uczestniczył również
poseł Andrzej Gawron.

Powiat Lubliniecki przywita nowo narodzone dzieci specjalnym pakietem,
który z pewnością ucieszy zarówno dzieci, jak i rodziców. Dla najmłodszych
przygotowane zostało okrycie kąpielowe z wyhaftowanym napisem: „Urodziłem/am się w Powiecie Lublinieckim”, dla rodziców natomiast gratulacje
w związku z przyjściem na świat ich dziecka.

pełnienia tej ważnej i zaszczytnej misji, jaką jest niesienie profesjonalnej pomocy w przyjściu
na świat maluszkom.
Ordynator oddziału – Halina
Pilch – Kucia w swoim wystąpieniu nakreśliła rys historyczny lublinieckiego szpitalnictwa,
budowania oddziału pediatrycznego, a później noworodkowego.
Podziękowania przekazała pomysłodawcy utworzenia oddziału noworodkowego – byłemu dyrektorowi SP ZOZ-u Jerzemu Baranowskiemu , byłej ordynator
– Lidii Gruszce, lekarzy: Krystynie Trzęsiok , Aleksandrze Baranowskiej-Mosingiewicz, Ewie
Olearskiej, Barbarze Mańce, Joannie Kozłowskiej, Marii Bartosze i Jadwidze Marion-Bryś. Wyjątkowe słowa uznania skierowane były do starosty Joachima
Smyły i byłego dyrektora SP ZOZ
Jerzego Tomanka , dzięki zaangażowaniu których w 2011 r.
otwarte zostało nowe skrzydło
szpitala, w którym obecnie znajduje się oddział noworodkowy.
– Nigdy słowa nie wyrażą emocji
towarzyszących przyjściu na świat
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dziecka. To właśnie tu ma miejsce cud narodzin, dlatego to jest
szczególne, wyjątkowe miejsce.
Dzisiejsza uroczystość jest też początkiem nowej inicjatywy starosty Joachima Smyły oraz Zarządu Powiatu. Każde dziecko, które
przyjdzie na świat w tym szpitalu
otrzyma pamiątkowy dyplom, który, mamy nadzieję, na zawsze pozostanie świadectwem tego cudu
narodzin. A zapisaliśmy:„Jesteś
… na początku historii zwanej życiem. Twórz ją i bądź szczęśliwy,
bo życie jest cudem, który dla Ciebie właśnie się rozpoczął”. Każdy
noworodek otrzyma też w prezencie piękny ręcznik z napisem: „Urodziłem/am się w Powiecie Lublinieckim”. Przy okazji dzisiejszego
jubileuszu chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim
pracownikom oddziału noworodkowego za wielkie zaangażowanie,
za misję, którą wypełniacie.Jesteście przecież świadkami narodzin
życia – mówił wicestarosta Tadeusz Konina.
Aneta Konieczny

Dziękujemy
za prezenty!
Święta Bożego Narodzenia
to najpiękniejsze ze wszystkich świąt. Mają swój specyficzny klimat i otaczają
je wręcz magiczne rytuały.
Uwielbiają je zwłaszcza dzieci.

To wtedy ubiera się choinkę,
robi ozdoby świąteczne, wszędzie unosi się zapach pierników. Świąteczne obdarow ywanie się prezentami jest chyba jedną z przyjemniejszych
tradycji związanych z Bożym

Pomagamy
seniorom

Narodzeniem. Pod tegoroczną
choinką w Domu Dziecka znalazły się również prezenty podarowane przez lublinieckiego przedsiębiorcę – Dariusza

Krawczyka.

– Jesteśmy niezmiernie wdzięczni, nie spodziewaliśmy się aż tylu podarunków. Dzieci były zadowolone i szczęśliwe, a my razem z nimi. Jeszcze raz dziękujemy
za czas i zaangażowanie w pomoc
dla naszej placówki – mówiła Anna Boczkowska, dyrektor Domu
Dziecka.
(KA)

„Od juniora dla seniora”- pod
takim hasłem w Zespole
Szkolno – Przedszkolnym
w Kochcicach pod kierownictwem nauczycieli: Katarzyny
Gambuś i Sabiny Kompały
zorganizowano akcję charytatywną polegającą na pomocy seniorom z Kochcic.

Przy pomocy pracownika
z Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kochanowicach –
Beaty Broniarek udało się otrzymać listę osób do których dzieci
z klasy III I V roznosiły paczuszki. Radość osób obdarowanych
była ogromna. Towarzyszył im
uśmiech i niejednokrotnie łzy
wzruszenia. Uczniom w całej akcji towarzyszyły słowa Jana Pawła II „Człowiek jest wielki nie
przez to co posiada, lecz przez
to, kim jest. Nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
(red.)

Zapraszamy do lektury

Ziemia
Lublinie
cka

m aga

W Starostwie Powiatowym w Lublińcu (pokój 21) i urzędach gmin powiatu dostępne
jest 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 pałacu w Kochanowicach
i Kochcicach. W numerze również: druga
część historii prasy lokalnej autorstwa Andrzeja Musioła oraz kontynuacja cyklu „Tablice pamiątkowe Ziemi Lublinieckiej” autorstwa Sebastiana Ziółka. Arkadiusz Baron przybliży Państwu sylwetkę Theodora
Knappika – burmistrza Lublińca sprawującego tę funkcję w latach 1883–1907, natomiast Mariusz Żymierski przedstawi kolejne
etapy życia księdza Pawła Misia w związku
z setną rocznicą jego urodzin. Dla miłośników kolejnictwa Zbigniew Chromik przygotował tekst dotyczący linii kolejowej Kalety-Herby-Wieluń-Podzamcze. Psjonatów
„śląskiej godki” z pewnością ucieszą teksty Stanisława Zonia: „Jak ułpa wracał ze
Barbórki” i „Uszyjcie mi ta foringla”. W baśniowy świat utopków i strzyg zabierze Państwa Damian Gołąbek, natomiast Marzena
Koza poprowadzi drogą świętego Jakuba.
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Jan Myrcik w artykule „Pamięć o nich nie
zaginie” opisał losy koszęcińskich policjantów w czasie II wojny światowej, natomiast
Krzysztof Kanclerz podjął się tematu przyłączenia części Górnego Śląska do II Rzeczypospolitej. W numerze znajdziecie Państwo
również limeryki o Lublińcu oraz podsumowanie działalności Wydawnictwa św. Macieja Apostoła promującego uroki Ziemi Lublinieckiej oraz lokalnych twórców. W rubryce
„Lubliniec wczoraj i dziś” tym razem znalazły
się fotografie lublinieckiego rynku i budynku dzisiejszej Komendy Powiatowej Policji.

(KA)
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„Czad i ogień.
Obudź czujność”
Kampania społeczna pod patronatem
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
W okresie jesienno-zimowym, w domach, w których urządzenia grzewcze
oraz przewody kominowe
i wentylacyjne są wadliwe
lub źle użytkowane wzrasta
ryzyko śmiertelnego zatrucia czadem, który nazywany jest także cichym zabójcą,
ponieważ jest niewidoczny
oraz nie ma smaku ani zapachu. Niepokojące jest to,
że aż co czwarty Polak myśli,
że czad można poznać po zapachu lub po dymie. Tylko
co piąty Polak wie, że czad
można wykryć za pomocą
specjalnych czujników.
http://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Rusza-kampaniaspoleczna-Czad-i-ogien.-Obudz-czujnosc/idn:36088
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Uczniowie Zespołu Szkół
Ogólnokształcąco–Technicznych
w Lublińcu kontra Orient
W ramach projektu Indo-Poland Exchange Programme mającego na celu promocję
obu krajów, powiatu lublinieckiego, poznanie kultury i zawiązania nowych przyjaźni, z początkiem grudnia 2016 grupa 9 uczniów ZSOT w Lublińcu pod opieką dyrektora szkoły Joanny Walczak oraz koordynatorki i inicjatorki całego przedsięwzięcia – Moniki Ziai wyruszyła tam, gdzie jeszcze uczniów nie było – do Indii.

– Wylatywaliśmy z Warszawy
i nie obyło się bez małych komplikacji – odwołano nam lot do Moskwy. Jednakże po około 24h zmęczeni, ale szczęśliwi dotarliśmy
do New Delhi, gdzie czekali już
na nas niezwykle opiekuńczy i bardzo gościnni Hindusi – wspomina Hanna Myrcik, uczestniczka
projektu z klasy 4 technikum informatycznego.
Niespełna 2 godziny po przylocie grupa z ZSOT zaczęła
pierwsze zajęcia w partnerskiej
szkole – St. Mark’s Senior Secondary Public School.

– Zostaliśmy przywitani w tradycyjny hinduski sposób – wiankami z aksamitek na szyję i bindi
z ochry, czyli namalowaną czerwoną kropką umieszczoną między brwiami. W szkole spędziliśmy trzy dni. Były prezentacje
ludowych strojów i tańców polskich oraz hinduskich, braliśmy
udział w lekcjach, promowaliśmy
Polskę, powiat lubliniecki, Zespół
Szkół Ogólnokształcąco–Technicznych w Lublińcu. Poznawaliśmy
też różnice związane z edukacją
w obu krajach a przede wszystkim
różnice związane z codziennym

życiem – relacjonuje Damian Suchorski.
Uczniowie poza zajęciami
w szkole spędzali czas z rodzinami goszczącymi. Mieszkali w domach swoich hinduskich
kolegów, jedli z nimi posiłki,
uczestniczyli w spotkaniach rodzinnych i wszędzie traktowani
byli z najwyższym szacunkiem.
Julia Grabińska z technikum
budowlanego dodaje: – Największą radość sprawiły nam zajęcia taneczne i zwiedzanie Indii. Na pożegnanie szkoła przygotowała dla nas
podsumowującą kolację, na którą przyszliśmy ubrani w tradycyjne indyjskie stroje. To było niesamowite doświadczenie.
Grupa otrzymała certyfikaty
potwierdzające udział w projekcie, a ZSOT zaproszenie do dalszej współpracy. Ustalono również szczegóły dotyczące kolejnej wizyty przedstawicieli szkoły
indyjskiej w Polsce.
Po kilku dniach spędzonych
w New Delhi, żegnając ze łzami
w oczach rodziny goszczące grupa kontynuowała swoją wyprawę, udając się kolejno do Agry,
aby zobaczyć słynną świątynię
Taj Mahal i tzw. różowe miasto
– Jaipur.

Ośrodek Edukacyjny Zespołu
Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego (ZPKWŚ)
w Kalinie zorganizował przy
współpracy ze Starostwem
Powiatowym w Lublińcu spotkanie dla nauczycieli z terenu
powiatu lublinieckiego.

Spotkanie rozpoczęło się od podsumowania konkursu plastycznego „Pamiętamy i dokarmiamy”.
Nagrody zwycięzcom poszczególnych kategorii wiekowych wręczyli: burmistrz Woźnik -Alojzy Cichowski oraz kierownik
Oddziału Biura ZPKWŚ w Kalinie – Krystyna Bartocha, która
w dalszej części spotkania podsumowała projekty: „Ochrona
starodrzewiu i wybranych pomników przyrody na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych
Województwa Śląskiego” oraz
„Utworzenie ścieżki na terenie

Parku Krajobrazowego Lasy nad
Górną Liswartą”. Kolejna prezentacja dotyczyła „nowoczesnej piramidy żywieniowej”, omówiono
tu zasady zdrowego trybu życia.
Przedstawiono również ofertę
edukacyjną Ośrodków Edukacyjnych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, ze szczególnym podkreśleniem oferty Ośrodka w Kalinie,
Rudach i Smoleniu. Nauczyciele
uczestniczący w spotkaniu mieli okazję własnoręcznego wykonania łabędzia metodą origami.
Zainteresowanych nauczycieli

– W Delhi widzieliśmy wiele zabytków, m.in. Świątynię Lotosu,
potem jeszcze Agra Fort, Amber
Fort, wioskę artystów i mnóstwo
innych atrakcji. Jazdę na wielbłądach i słoniach na pewno będę pamiętać do końca życia – wspominają Sonia Goj i Karolina Mazur,
przedstawicielki technikum hotelarskiego.
– Indie okazały się dla nas niesamowitą niespodzianką. Zderzyliśmy się z całkowicie inną kulturą
i pokosztowaliśmy zupełnie nowych
smaków. Największym szokiem był
ruch uliczny, krowy, świnie, kozy
i małpy prawie wszędzie dookoła – wyznaje Michał Malik, a jego kolega z klasy, Wojciech Ligarski wspomina: Tłumy ludzi,
wieczny zgiełk, klaksony, zapachy
przypraw, kadzideł i zadziwiająco
kolorowe stroje – dla mnie to właśnie obraz Indii.
Przemek Gajowczyk, potwierdzając słowa kolegów dodaje: Kiedy w zeszłym roku gościliśmy Hindusów, nie rozumiałem, dlaczego
ciągle robią zdjęcia, wszystkiemu
się dziwią i trzeba ich pospieszać.
Po przyjeździe do Indii my robiliśmy dokładnie to samo. To chyba
dlatego, że Europa i Indie, to jak
dwie planety, ale trzeba tu przyjechać, żeby się przekonać.
Bartosz Chromiak podsumowuje: Świetnie, że mieliśmy
okazję pojechać tak daleko i poznać Hindusów, ich rodziny, codzienne życie. Takie projekty
są potrzebne, bo otwierają nas
na innych ludzi. Świat jest bardzo różny, a my często nie jesteśmy tego świadomi. Z filmów
bollywoodzkich nie dowiemy się
za dużo o prawdziwych Indiach,
z wycieczką z biura podróży dowiemy się tylko połowy, dopiero jak
nam ktoś stąd pokaże, jaki jest ich
świat, to będzie to dopiero prawdziwy obraz Indii.

Ekologiczne spotkanie dla nauczycieli

Głównym celem spotkania było zaprezentowanie oferty edukacyjnej Ośrodka Edukacyjnego
ZPKWŚ w Kalinie oraz utrwalenie współpracy z nauczycielami.
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(red.)

i uczniów oraz studentów i seniorów współpracą z Ośrodkiem
Edukacyjnym ZPKWŚ w Kalinie
zapraszamy do Kaliny lub na stronę www.zpk.com.pl.
(red.)
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Wspólne Kolędowanie
Już osiemnasty raz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Konrada Mańki
w Lublińcu odbyło się „Wspólne Kolędowanie”. W tym szczególnym dniu, w klimacie Świąt
Bożego Narodzenia, przedstawiciele 13 placówek dali przepiękny koncert kolęd i pastorałek. Uczestnicy zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, śpiewając również w języku angielskim i niemieckim, muzyczne – grając na instrumentach oraz taneczne.
Na ośrodkowej scenie wystąpili: uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum z Zespołu
Szkół Specjalnych Nr 6 w Bytomiu, Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy dla Niesłyszących
i Słabosłyszących w Raciborzu,
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Borkach Wielkich, Ośrodek
Rehabilitacyjno- Edukacyjny
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Rusinowicach,
a także zespoły z Lublińca: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii
Konopnickiej, Przedszkole Integracyjne Nr 3, Zespół Szkół
im. Św. Edyty Stein, Dom Pomocy Społecznej „Zameczek”,
Zespół Szkół Nr 1 im. Adama
Mickiewicza, Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Nr 1, Zespół Szkół Zawodowych, Środowiskowy Dom Samopomocy
oraz uzdolnieni wychowankowie

naszego Ośrodka: zespół „Tornado” i wspólny występ grup „Lejdis” i „Cicho-Sza”. Kulminacją
tej uroczystości było wręczenie
nagród w konkursie na Szopkę
Bożonarodzeniową.
Jury konkursu wyłoniło następujących laureatów:
• w kategorii I – przedszkola
i szkoły podstawowe 1 miejsce zajęła szopka wykonana przez grupę ”Słoneczka”
z Przedszkola Miejskiego Nr
6 w Lublińcu; 2 miejsce Michał Mukoid – uczeń Szkoły
Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu;
3 miejsce zajął Maksymilian
Zug ze Szkoły Podstawowej
w Borkach Wielkich;
• w kategorii II – gimnazja,
szkoł y ponadgimnazjalne i dorośli 1 miejsce zajęła
Marcela Głowin, uczennica

Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Lublińcu; 2 miejsce –
Łukasz Brodacki z Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Oleśnie; 3 miejsce zajęła szopka
z Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Nr 1 w Lublińcu. W głosowaniu internetowym największą ilość głosów
zdobyła szopka, którą wykonał Jeremi Radliński ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Lublińcu. Jury wyróżniło szopkę
wykonaną przez braci: Marcela i Daniela Magierów, którą wykonali wspólnie z dziadkiem Wiktorem. Serdecznie
wszystkim gratulujemy!
Uroczystość zakończył wspólny śpiew kolędy „Przybieżeli do Betlejem” w wykonaniu
zaproszonych na kolędowanie
gości.
(red.)

Nagrody w konkursie na Szopkę Bożonarodzeniową wręczył starosta Joachim Smyła, dyrektor SOSW
– Marek Warwas i wicedyrektor
SOSW – Danuta Jakubiszyn

Uroczysty Finał Dni Mickiewiczowskich

Tegoroczny finał Dni Patrona Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza odbył się wcześniej niż zwykle. Już 9 grudnia w auli Adasia przed
zaproszonymi gośćmi i uczniami Zespołu Szkół wystąpili laureaci konkursów. Wśród nagrodzonych znaleźli się także uczniowie gimnazjów
powiatu lublinieckiego, którzy wzięli udział w dwóch konkursach – recytatorskim oraz wiedzy o życiu i twórczości Adama Mickiewicza.
Łącznie nagrodzono ośmioro
gimnazjalistów, wśród których
dominowali uczniowie z Boronowa. Dla uczniów liceum przygotowano sześć konkursów: recytatorski, poezji śpiewanej,
inscenizacji, plastyczny, krasomówczy oraz wiedzy o życiu
i twórczości Adama Mickiewicza. Ze względu na ogromny
wkład pracy, który muszą wykonać uczniowie przygotowujący inscenizacje, nagrodzono
wszystkie występujące w tej kategorii drużyny. Poza tym nagrody otrzymało 27 uczniów naszej szkoły.
Na widowni zasiedli nie tylko
uczniowie, ale także nagrodzeni uczniowie gimnazjów wraz
z opiekunami oraz zaproszeni
goście: starosta Joachim Smyła , wicestarosta Tadeusz Konina , sekretarz powiatu Sylwia
Fronczek oraz przedstawicielka P. H. U. Auto–Monika – Monika Jasica.

Uroczystość o tak wielkiej
randze nie mogłaby się odbyć
bez udziału sponsorów. Byli nimi: Szkoła Językowa Naczyńscy,
Bank Spółdzielczy w Gliwicach
o. w Lublińcu oraz P. H. U. Auto – Monika. Specjalne nagrody ufundował także dyrektor

szkoły – Jadwiga Stroniewska.
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy! Sponsorom składamy serdeczne podziękowania!
Z aprasza my w sz y st k ic h
do udziału w Dniach Mickiewiczowskich 2017!
K. Bartosik

Drużyna debat oksfordzkich
wywalczyła kolejny awans!
12 grudnia br. w Domu Śląskim – siedzibie Związku
Górnośląskiego w Katowicach odbyły się eliminacje
grupowe Śląskiego Turnieju Debat Oksfordzkich.
Drużyna „Mickiewicza” znalazła się w grupie drugiej z II LO

nr 1/2017

z Siemianowic Śląskich, I LO
z Żor, I LO z Katowic i III LO
z Dąbrowy Górniczej. Wojciech
Dyczkowski, Jakub Pietrek, Michał Świtała i Wiktor Materan
debatowali nad tezami Współcześni Górnoślązacy w zbyt małym stopniu znają wielokulturowe dziedzictwo regionu, Muzyka
to najlepszy towar eksportowy

Górnego Śląska w dziedzinie
kultury oraz Kopalnia na Śląsku to żywicielka. Ich zmagania
zakończyły się sukcesem – drużyna wywalczyła awans do kolejnej fazy rozgrywek, która odbędzie się w styczniu 2017 r.
K. Bartosik
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III Turniej Siatkówki Służb Mundurowych
o Puchar Starosty Lublinieckiego
W hali Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza
w Lublińcu odbył się III Turniej
Siatkówki Służb Mundurowych
Powiatu Lublinieckiego.
Pomysłodawcami i organizatorami turnieju byli funkcjonariusze Zakładu Karnego

w Sierakowie Śląskim przy wsparciu Zarządu Terenowego NSZZFiPW w Sierakowie Śląskim. Patronat nad imprezą objął starosta Joachim Smyła.
Do rozgry wek zgłosiło się
5 drużyn. Byli reprezentanci
wszystkich zakładów karnych
w Herbach, Lublińcu i Sierakowie
Śląskim, a także reprezentanci

Jednostki Wojskowej Komandosów i Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu. Drużyny grały w systemie każdy z każdym
do dwóch wygranych setów. Rywalizacja stała na bardzo wysokim i wyrównanym poziomie.
Zwycięzcami III Turnieju Siatkówki Służb Mundurowych Powiatu Lublinieckiego, już drugi
raz z rzędu zostali przedstawiciele Zakładu Karnego w Herbach,
którzy wygrali wszystkie mecze,
drugie miejsce zajęli policjanci
z Komendy Powiatowej Policji
w Lublińcu, trzecie – organizatorzy, czyli funkcjonariusze Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim, czwarte – żołnierze z Jednostki Wojskowej Komandosów
i piąte – funkcjonariusze Zakładu Karnego w Lublińcu.

LKS Sparta liderem swojej grupy
w wyścigu o awans do IV ligi
Sparta uzyskując tytuł lidera
w swojej grupie z przewagą
aż 4 punktów jest na najlepszej drodze do zdobycia awansu do IV ligi.
Ten niewątpliwy sukces Klubu
zawdzięczamy zmianom w jego
organizacji i wzmocnieniu drużyny nowymi zawodnikami, wśród
których znaleźli się bramkarze:
Bartłomiej Krzywicki i Paweł
Mrugała.
– Wzmocniliśmy też linię obrony, w której zagrają Sebastian Radek i Dariusz Świtała. Nie bez znaczenia jest też bardzo dobra dyspozycja Rolanda Skolika grającego
na pozycji rozgrywającego, Szymona Klepacza grającego na pozycji skrzydłowego, no i oczywiście
napastnika – Bogusława Borowca
– króla strzelców rundy jesiennej–
mówił Marek Szwedziński, prezes LKS Sparta.
Od marca, kiedy Klubem kieruje nowy zarząd, Sparta sukcesywnie realizuje cele założone jeszcze
przez ówczesnego prezesa Klubu
– śp. Kazimierza Szwedzińskiego.
Nacisk położono przede wszystkim na szkolenie dzieci i młodzieży. Obecnie pod okiem ambitnych trenerów w grupach młodzieżowych trenuje ponad 150
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Na zakończenie starosta, który wręczał dyplomy i puchary
zaprosił wszystkich na IV Turniej Siatkówki Służb Mundurowych Powiatu Lublinieckiego
w 2017 roku.
Tekst i zdjęcia: P. Patrzykowski.

Turniej
Mikołajkowy

W Hali Sportowej ZS nr 1 im.
Adama Mickiewicza odbył się
Turniej Mikołajkowy o puchar
Starosty Lublinieckiego zorganizowany przez LKS Sparta Lubliniec. Podczas turnieju młodym zawodnikom z trybun kibicowali rodzice i opiekunowie,
którzy przygotowali smaczny poczęstunek.
(red.)

Nowy
człowiek
Sparty
zawodników. Od stycznia 2017 r.
planowany jest nowy nabór, zarówno chłopców jak i dziewcząt.
– Sport kształtuje charakter
człowieka, uczy wytrwałości, konsekwencji i odwagi, uczy wygrywać,
ale także godnie znosić porażki.
Sport to nie tylko magia zawodów,
świateł jupiterów i pięknych wzruszeń. To przede wszystkim twarda
szkoła życia, którą Sparta prowadzi
już od 80 lat i moim marzeniem jest,
żeby prowadziła jeszcze przez wiele

Redaktor naczelny: Bogusław Hrycyk
Wydawca: Powiat Lubliniecki
Adres redakcji: Starostwo Powiatowe
w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7
tel. 34 35 10 500, wew. 601
e-mail: gazeta@lubliniec.starostwo.gov.pl
Nakład: 10 000 egz.

dziesięcioleci. Żeby tak się stało
musimy szkolić młodzież, to w tych
młodych ludziach widzę prawdziwą siłę Sparty i receptę na sukces –
mówił Marek Szwedziński, prezes LKS Sparta.
Wszystkich chętnych do rozpoczęcia przygody z piłką nożną w szeregach LKS Sparta prosimy o kontakt z wiceprezesem
Klubu – Mariuszem Radkiem,
tel. 660 671 208).
Aneta Konieczny
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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Lubliniecki Klub Sportowy
Sparta będący od marca
pod kierownictwem nowego
zarządu z dużym zaangażowaniem podszedł do obietnicy awansu do IV ligi.

Człowiekiem, który ma poprowadzić Klub w taki sposób,
by wymarzona IV liga stała się
faktem jest Jan Żurek, były piłkarz i trener Górnika Zabrze, były trener Ruchu Chorzów i GKS-u Katowice.
– Od 1 stycznia 2017 r. Jan Żurek pełni w Sparcie funkcję koordynatora trenerów. Mam nadzieję, że jego doświadczenie przyniesie Klubowi oczekiwane rezultaty
– mówił Marek Szwedziński, prezes LKS Sparta.
(KA)

