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Wakacje w powiecie lublinieckim
Już po raz siódmy podczas tegorocznych wakacji wystartuje projekt „Nasz Powiat – Nasze Pasje”,
zainicjowany przez starostę Joachima Smyłę oraz przewodniczącą Komisji Edukacji Rady Powiatu w Lublińcu Anitę Naczyńską.
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Kampania „Twoje TAK ma znaczenie!”
wystartowała po raz trzeci
26 maja br. na bulwarze Franciszka Grotowskiego w Lublińcu
wystartowała kampania, promująca ideę transplantacji oraz zachęcająca do prowadzenia zdrowego stylu życia.
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więcej na str. 5

Święto strażaków
24 maja br. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu odbyła się uroczystość z okazji Dnia
Strażaka.

więcej na str. 13

Nowoczesny aparat
RTG będzie służył
pacjentom

Już jest w powiecie
lublinieckim!
Koperta Życia!

Uchwałą Rady Powiatu z dnia
18 kwietnia br. przekazano dotację w kwocie 850.000 zł na zakup nowego, cyfrowego aparatu
RTG dla potrzeb SP ZOZ.

Powiat lubliniecki włączył się do
projektu „Koperta Życia”.

więcej na str. 3

więcej na str. 2

Wprowadzamy udogodnienia dla osób
chcących zarejestrować pojazd

Spotkanie z wybitną osobowością,
kobietą sukcesu!

W związku ze zmianami systemu CEPIK 2.0, wprowadzonymi przez Ministerstwo Cyfryzacji jesienią ubiegłego roku,
w urzędach w całym kraju pojawiają się
problemy z jego poprawnym funkcjonowaniem. Występujące błędy w znaczący sposób wydłużają pracę urzędników
i tym samym powodują wzmożone kolejki osób, czekających na załatwienie sprawy w Wydziale Komunikacji.

W Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych, 8 czerwca, gościła jedna z pięćdziesięciu najbardziej wpływowych kobiet w
Polsce - Sonia Wędrychowicz –
Horbatowska, lublińczanka, do
niedawna prezes Bank of Malesia, wybitna polska ekonomistka
znana na całym świecie.

więcej na str. 2
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Już jest w powiecie lublinieckim!

Koperta Życia!

Powiat lubliniecki włączył się
do projektu „Koperta Życia”.

Zdrowie mieszkańców Powiatu Lublinieckiego jest dla nas
najważniejszą sprawą. Przekazujemy w Państwa ręce „Kopertę Życia” z formularzem, który po wypełnieniu zawierać będzie
podstawowe informacje o stanie zdrowia, zażywanych lekach,
ewentualnych uczuleniach. W przypadku zasłabnięcia Koperta
ta pomoże służbom medycznym podjąć optymalne czynności
ratunkowe. Mam nadzieję, że akcja „Koperta Życia” wzmocni
Państwa poczucie bezpieczeństwa, a służbom medycznym ułatwi przeprowadzenie skutecznej akcji ratunkowej.
Joachim Smyła
Starosta Lubliniecki

Na czym to polega?
Jest to zestaw składający się
z plastikowej, zamykanej na zatrzask koperty, oznaczonej specjalnym nadrukiem, karty informacyjnej (ankiety), która zawiera
podstawowe informacje o stanie
zdrowia, lekach, uczuleniach
oraz naklejki na drzwi lodówki, która informuje o obecności koperty życia wewnątrz lodówki. Skąd pomysł lodówki?
Bo znajduje się ona niemal
w każdym domu i ze względu na spore rozmiary, łatwo
ją zlokalizować.

Po co to wszystko?
Celem projektu jest udzielenie sprawniejszej pomocy w przypadku zasłabnięcia osoby starszej, schorowanej, niepełnosprawnej czy
samotnej. W razie wypadku, zasłabnięcia uniemożliwiającego kontakt z właścicielem koperty, sąsiedzi, służby ratownicze, medyczne, policja, straż pożarna, straż miejska czy służby socjalne, mają
szybki dostęp do podstawowych informacji. Dzięki przejrzystemu
systemowi przechowywania dokumentacji medycznej udzielanie
pomocy będzie szybsze, łatwiejsze, a co za tym idzie wzrośnie także szansa na efektywne działania ratujące życie i zdrowie chorego.
Po „Koperty Życia” można się zgłaszać się do siedziby Starostwa
Powiatowego w Lublińcu, pokój 21.
Aneta Konieczny

Zdrowie to najcenniejszy dar. Przekazując Państwu tę kopertę pomagamy zadbać o nie, szczególnie w trudnych i nagłych zachorowaniach. Dzięki Kopercie udzielenie Państwu pomocy będzie szybsze, łatwiejsze, a co za tym idzie wzrośnie szansa na
efektywne działania ratujące Państwa zdrowie i życie. Oprócz
tej funkcji, najważniejszej, ratującej życie, „Koperta Życia” spełnia jeszcze jedną – budzi świadomość najbliższych seniora. Istotą tej inicjatywy jest zebranie w jednym miejscu bazy informacyjnej związanej ze stanem zdrowia. Warto zgromadzić w jednym miejscu wypisy ze szpitala, najnowsze badania, recepty, tak
żeby w nagłej sytuacji każdy członek rodziny wiedział, że w tej
Kopercie, w tym konkretnym miejscu, zebrane są najważniejsze
dokumenty związane ze stanem zdrowia.
lek. med. Adam Konina
Radny Rady Powiatu w Lublińcu

O ludzkim życiu decydują czasami minuty! Zachęcamy do poświęcenia czasu i wypełnienia formularza zawartego w Kopercie. Dla ratowników medycznych przyjeżdżających do osoby starszej, samotnej takie informacje, to nieoceniona pomoc. Do Kopert możecie Państwo włożyć również wyniki badań lekarskich.
Informacje te w znaczący sposób ułatwią podejmowanie decyzji
związanych z ratowaniem życia. Zachęcamy do włączenia się do
akcji „Koperta Życia” nie tylko ludzi starszych, ale również osoby młodsze, chorujące na przewlekłe choroby.
lek. med. Lidia Mnich‑Kościelna
Radna Rady Powiatu w Lublińcu

Wprowadzamy udogodnienia dla osób
chcących zarejestrować pojazd
W związku ze zmianami systemu CEPIK 2.0,
wprowadzonymi przez Ministerstwo Cyfryzacji jesienią
ubiegłego roku, w urzędach w całym kraju pojawiają
się problemy z jego poprawnym funkcjonowaniem.

Występujące błędy w znaczący sposób wydłużają pracę urzędników i tym samym powodują wzmożone kolejki osób, czekających na
załatwienie sprawy w Wydziale Komunikacji. Pojawiające się problemy potwierdziła kontrola, przeprowadzona wiosną br. przez Najwyższą Izbę Kontroli.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom petentów, zgłaszających się
do urzędu, celem załatwienia spraw w Wydziale Komunikacji, Starostwo Powiatowe w Lublińcu zwiększyło liczbę stanowisk pracy,
zajmujących się m.in. rejestracją pojazdów (dawniej 4 stanowiska,
obecnie 6). Ponadto od 4 czerwca br. istnieje możliwość dokonania
czynności związanych z rejestracją pojazdu, wyrejestrowania oraz
wymiany dowodu rejestracyjnego po wcześniejszym, telefonicznym
umówieniu się (nr kontaktowy 34/351–05–23).
Dodatkowo w przypadku pojawienia się wątpliwości, każda zainteresowana osoba może bezpośrednio skorzystać z porad pracownika
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na stanowisku ds. informacji, celem weryfikacji posiadanych dokumentów, niezbędnych do dokonania rejestracji pojazdu. Informacji zasięgnąć można w pokoju nr 03 bądź pod numerem telefonu 34/351–05–16.
Zbigniew Chromik
Naczelnik Wydziału Komunikacji, Drogownictwa i Transportu
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Nowoczesny aparat RTG
będzie służył pacjentom
Uchwałą Rady Powiatu z dnia 18 kwietnia br. przekazano dotację w kwocie
850.000 zł na zakup nowego, cyfrowego aparatu RTG dla potrzeb SP ZOZ.
Naprawa starego, ponad
20-letniego, sprzętu była niemożliwa. Nowo zakupiony aparat jest całkowicie cyfrowy, daje więc możliwość pełnej integracji pomiędzy aparatem
RTG a szpitalnym systemem

informatycznym. Lekarz korzystając z komputera we własnym gabinecie lekarskim zleca badanie RTG, a następnie po
wykonaniu badania otrzymuje zdjęcie i opis na swój komputer. Taka opcja przyspieszy

proces leczenia, gdyż ominięty
jest czas potrzebny na nagranie płyty CD ze zdjęciem i wydruk opisu badania. Nowy aparat
RTG zgodnie z zawartą umową
został zamontowany i uruchomiony w szpitalu już w maju,

konieczne było jeszcze uzyskanie stosownych pozwoleń od
Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego. W czerwcu aparat będzie służył już pacjentom szpitala powiatowego.
(KA)

70 lat Zespołu „Halka”
Zespół Pieśni i Tańca „Halka” w Lublińcu obchodzi w tym
roku jubileusz 70-lecia działalności. Z tej okazji, 19 maja
w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu, odbył się Koncert Galowy
będący esencją szerokiego wachlarza umiejętności Zespołu.
Wystąpili obecni i byli członkowie Zespołu prezentując publiczności pieśni i tańce regionu śląskiego, lubelskiego i rzeszowskiego. Gromkimi brawami
zostało nagrodzone nowe przedsięwzięcie Zespołu – spektakl zatytułowany „10 obrazków z Lublińca” będące autorskim projektem, łączącym teatr tańca,
elementy tańca współczesnego
i folkloru.
Jak na każdy jubileusz przystało nie zabrakło znamienitych
gości, m.in. władz samorządowych w osobach starosty Joachima Smyły, burmistrza Edwarda
Maniury, dyrektorów szkół i placówek z terenu powiatu lublinieckiego, sponsorów i przyjaciół Zespołu.
Początki działalności Zespołu Pieśni i Tańca „Halka” sięgają
1948 r. Do 2000 roku był to zespół
złożony z dorosłych artystów,
którzy pracując zawodowo w różnych zakładach pracy, poświęcali swój wolny czas kulturze,
sztuce i tańcom ludowym. W jego dorobku artystycznym znajduje się 365 pieśni, 90 tańców,
130 utworów muzycznych oraz
25 sztuk teatralnych. W 2001 r.
powstała dziecięca grupa ZPiT
„Halka”, która konsekwentnie
podtrzymuje tradycje naszego
polskiego folkloru. Z powodzeniem występuje na koncertach
regionalnych i krajowych. Dzieci wyjeżdżają również na występy gościnne poza granice kraju,
m.in. do Czech i na Ukrainę. Zespół działa pod kierownictwem
Jana Mańki, instruktorami są:

Paweł Zaufal i Witold Polak, natomiast funkcję instruktora muzycznego do ubiegłego roku sprawowała Stefania Biela, obecnie
jest nim Artur Tekieli. Obecnie
zespół liczy 48 osób: chłopców
i dziewcząt z powiatu lublinieckiego, którzy tańcząc i śpiewając wspólnie spędzają swój wolny czas.
Aneta Konieczny
Zdjęcia: Czesława Włuka
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Powiatowy Dzień
Rodzicielstwa
Zastępczego
Obchody Powiatowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Sytuacja w powiecie

W Parafii św. Stanisława Kostki w Lublińcu odbył się VIII Rodzinny Festyn „U Oblat”, połączony z obchodami Powiatowego
Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Impreza organizowana już kolejny raz przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie cieszyła się dużym zainteresowaniem dzieci oraz rodziców z rodzin zastępczych.
Festyn był okazją do uhonorowania codziennej pracy i ofiarności
rodziców zastępczych. Starosta Joachim Smyła podziękował rodzicom za zaangażowanie w pracę i rozwój dzieci, które mają pod
opieką. Powiedział też, że rodzicielstwo zastępcze jest bardzo ważną i mającą wielki wpływ na wychowanie młodych ludzi formą pomocy społecznej. Były też serdeczne życzenia dla wszystkich dzieci z okazji ich święta. Pogoda dopisała, zabawa potrwała więc do
wieczora. Uroczystość rozpoczęła msza św., odprawiona w intencji rodzin zastępczych. Na przybyłych gości czekały występy artystyczne uczniów z Zespołu Szkół im. św. Edyty Stein oraz dzieci ze scholii parafialnej. Można było zobaczyć m. in. animacje dla
dzieci, prowadzone przez klaunów Rico i Rupherta oraz inscenizację pt. „Pchła Szachrajka” w wykonaniu duszpasterzy i zaproszonych gości. Imprezie towarzyszył szereg atrakcji, m. in. kolorowy
salon kosmetyczny, loteria prowadzona przez Caritas, zwiedzanie radiowozu Policji i wozu bojowego Straży Pożarnej, prezentacja twórczości uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lublińcu oraz zajęcia artystyczne. Dla najmłodszych wielbicieli zabaw na świeżym powietrzu przygotowano dmuchane zjeżdżalnie,
plac zabaw oraz kule wodne.

- Czynimy starania, aby wszystkie formy pieczy zastępczej funkcjonowały na terenie naszego powiatu. Obecnie w ponad 70 rodzinach zastępczych wychowuje się 107 dzieci. Wiele z nich to rodziny spokrewnione, w których pieczę nad dziećmi roztaczają dziadkowie lub rodzeństwo. Pozostałe rodziny nie są spokrewnione
z dzieckiem. Cztery rodziny swoją funkcję pełnią zawodowo. Dodatkowo na terenie powiatu funkcjonują 2 rodzinne domy dziecka. Rodzicielstwo zastępcze jest najlepszym, oprócz adopcji, rozwiązaniem w sytuacji, gdy dziecko z różnych powodów nie może
wychowywać się w swojej rodzinie naturalnej. Jest też, co należy
podkreślić, formą tymczasową co oznacza, że dziecko może wrócić do swojego domu, kiedy trudna sytuacja w nim ustanie. Rodzicielstwo zastępcze jest funkcją bardzo trudną i odpowiedzialną,
zatem droga do zostania rodzicem zastępczym nie jest i nie może być łatwa. Istnieje szereg warunków, które ustawodawca uznał
za niezbędne do spełnienia. Jeżeli te formalne zostaną spełnione,
kandydaci trafiają na organizowane przez nas odpowiednie szkolenie, odbywają praktyki, spotykają się z psychologiem. Dopiero później uzyskują kwalifikacje do pełnienia tej funkcji. Chciałabym jednak mocno podkreślić, że nie każdy kandydat zostaje
rodzicem zastępczym. Nie każda rodzina zastępcza obecnie funkcjonująca w naszym powiecie przeszła opisaną drogę. O powierzeniu dziecka rodzinie zastępcze decyduje bowiem sąd – wyjaśniała Ilona Kozioł, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Lublińcu.

Idea rodzicielstwa zastępczego

Misja rodzicielstwa zastępczego

Rodzicielstwo zastępcze stanowi szansę dla dzieci, które z różnych względów nie mogą być wychowywane przez rodziców biologicznych. Jak mawiał kiedyś Jan Paweł II „Troska o dziecko jest
pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do
człowieka”. Każde dziecko ma więc prawo do miłości, zrozumienia i akceptacji. Nie zawsze jednak tak się dzieje i właśnie dlatego zrodziła się idea rodzicielstwa zastępczego. W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale lub
czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy władza ta została ograniczona. Dzieci umieszczane w rodzinach zastępczych mają oczywiście prawo do osobistego kontaktu z rodziną naturalną
i – co ważne – powrotu do niej.

Rodzicielstwa zastępczego nie można więc traktować jako „zastępowania rodziców”, ale raczej jako pełnienie funkcji rodzicielskiej. Rodzice i dzieci w takich rodzinach tworzą prawdziwy dom,
oparty na zrozumieniu, akceptacji i miłości. Dzieci otrzymują w ten
sposób kierunkowskaz na kolejne lata życia. Zawsze musimy pamiętać o tym, że co prawda rodzicielstwo ma w tym przypadku charakter zastępczy, ale miłość do dzieci absolutnie nie.
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Aneta Konieczny

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane, które przemyślały decyzję o pełnieniu funkcji rodziny zastępczej do Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 9 (tel. /34/356 32 57).
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Kampania „Twoje TAK ma znaczenie!”
wystartowała po raz trzeci
26 maja br. na bulwarze Franciszka Grotowskiego w Lublińcu
wystartowała kampania, promująca ideę transplantacji
oraz zachęcająca do prowadzenia zdrowego stylu życia.

Inicjatorem kampanii jest lekarz, pochodzący z okolic Lublińca
– Karol Kukowka, który dzięki wsparciu Fundacji „Śląskie Centrum
Chorób Serca” z Zabrza po raz pierwszy w 2016 roku zorganizował
taką akcję. Podjął się organizacji kampanii, aby uświadomić jak
największej liczbie osób to, co można zrobić „dla serca i od serca”.
Jak co roku kampanii towarzyszył krwiobus, gdzie prowadzono akcję krwiodawstwa oraz stoisko DKMS, gdzie prowadzono rejestrację dawców szpiku. Każdy uczestnik mógł bezpłatnie dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, glikemii, stężenia cholesterolu z kropli krwi oraz zasięgnąć porad specjalistów
m.in. kardiologa, fizjoterapeuty, dietetyka czy dermatologa. Ponadto odbywały się także pokazy pierwszej pomocy oraz zajęcia
dla najmłodszych.
Część artystyczną kampanii z pokazami artystycznymi i sportowymi otworzyli: starosta Joachim Smyła oraz burmistrz Edward
Maniura. Oprawę muzyczną zapewnili laureaci pierwszego przeglądu piosenki młodzieżowej, artyści ZPiT „Śląsk” oraz zespół „Próba generalna”. Dużą atrakcją był całodzienny zjazd foodtrucków,
gdzie każdy mógł delektować się mnogością serwowanych potraw.
W podziękowaniu za wsparcie dla tej inicjatywy włodarze powiatu i miasta otrzymali symboliczne, szklane serca, będące wizytówką kampanii.
Jak podają organizatorzy imprezy, z bezpłatnych badań i konsultacji profilaktycznych podczas trwania sobotniej kampanii skorzystało ponad 2 100 osób.
Dominika Piątek
Zdjęcia: Czesława Włuka
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Transplantacja
Trudny temat zgody na pobieranie narządów. Czy zgoda
świadoma jest lepsza od zgody domniemanej?
Na świecie nie ma jednolitego stanowiska co do rodzaju zgody
koniecznej dla pobrania narządów od zmarłego dawcy. 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.
Zwolennicy tezy, iż to zgoda świadoma jest lepsza od zgody
domniemanej opierają swoje wypowiedzi na argumentach moralnych, przekonują o tym, iż każdy z nas powinien mieć prawo
do decydowania o tym, co stanie się z naszym ciałem po śmierci. Częstym argumentem są 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”.
Zwolennicy zgody domniemanej używają natomiast argumentów

Podstawy pobierania
i przeszczepiania
narządów, komórek
i tkanek
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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. Swoje zdanie argumentują słowami J.J.Rosseau, w opinii którego człowiek jawi się
jako z natury dobry. Przekonani o wyższości tej tezy przedstawiają również argumentu 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. Wskazują również, iż model domniemanej zgody ma dwie formy: 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
Zdjęcia: Czesława Włuka

Bogumiła Król
koordynator transplantacji w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu
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Wakacje w powiecie
Już po raz siódmy podczas tegorocznych wakacji wystartuje projekt „Nasz Powiat – Nasze Pasje”, zainicjowany przez
starostę Joachima Smyłę oraz przewodniczącą Komisji Edukacji Rady Powiatu w Lublińcu Anitę Naczyńską.
Zasadą jego działania jest organizacja otwartych zajęć sportowo
‑rekreacyjnych, edukacyjnych, muzycznych, ale także wycieczek
krajoznawczych i wizyt w salonach piękności oraz odnowy biologicznej. Wszystkie zajęcia organizowane są dzięki zaangażowaniu osób,
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które postanowiły poświęcić swój wolny czas całkowicie bezpłatnie aby umilić mieszkańcom Naszego Powiatu upragnione wakacje.
- Projekt powstał siedem lat temu i na początku nikt nie dawał mu
większych szans, bo przecież powszechnie uważa się, że w życiu nie ma
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Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Lublińcu

Projekt ERASMUS+ w Liceum Ogólnokształcącym w Psarach

Psary’2018 – Olympic Sports In Nature
Po niezapomnianym pobycie naszej młodzieży w hiszpańskiej
Almerii, który odbył się w marcu br., nadszedł czas na realizację
drugiego punktu naszego projektu „Inclusion through a healthy
mind and body”, tym razem w naszym kraju. W dniach
28 maja – 2 czerwca gościliśmy uczniów z partnerskich szkół
w Hiszpanii, Szwecji i Niemiec, wraz z opiekunami i głównym
koordynatorem wymiany: Alfredo Rodriguezem Valverde.
28 maja, po odebraniu naszych zagranicznych przyjaciół z lotnisk
w Pyrzowicach i Balicach, pojechaliśmy do Krakowa. Przemierzyliśmy tam Trakt Królewski, z jego największymi atrakcjami: Zamkiem Królewskim na Wawelu, ulicą Kanoniczą i Rynkiem. Zwiedziliśmy również krakowski Kazimierz. Drugi dzień przeznaczony był
na trekking po Ojcowskim Parku Narodowym. Przepiękne widoki
rekompensowały trudy wędrówki, a ponieważ upał dawał nam się
we znaki, przyjemnie było schłodzić się w podziemnej „lodówce”
– Grocie Łokietka. W środę, po wizycie w Starostwie Powiatowym
w Lublińcu, gdzie uczniowie obejrzeli prezentację o naszym regionie i otrzymali pamiątkowe upominki od starosty Joachima Smyły
oraz jego współpracowników, był czas na warsztaty tańców ludowych w koszęcińskiej siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Po
południu na szkolnym boisku w Psarach zorganizowaliśmy turniej
sportowy, w którym prym wiodła ulubiona przez naszych uczniów
piłka siatkowa. W najważniejszym meczu, w którym opiekunowie
z różnych krajów zmierzyli się z międzynarodową reprezentacją
uczniów, młodzi entuzjaści siatkówki musieli uznać wyższość swoich nauczycieli. Rewanżowe spotkanie odbędzie się w trakcie kolejnej wymiany młodzieży, w niemieckim Rovershagen. Czwartek był
dniem przeznaczonym na rajd rowerowy. Około południa wyruszyliśmy spod szkoły w kierunku Zielonej, korzystając z bezpiecznego, poprowadzonego leśnymi duktami szlaku „Leśno Rajza”. Nad
zalewem w Zielonej był czas na lody i tradycyjny śląski obiad z roladą, kluskami i modrą kapustą. I mimo że ambitne plany zwiedzania terenów zalanej kopalni Bibiela‑Pasieki pokrzyżowały nam
pomruki przetaczającej się wokół zalewu burzy, to i tak ten dzień
był bardzo udany. Kolejny dzień – Dzień Dziecka – rozpoczęliśmy
od zwiedzania wpisanej w 2017 roku na listę UNESCO Kopalni Zabytkowej w Tarnowskich Górach, która wywarła ogromne wrażenie na naszych gościach. Wielka w tym zasługa wspaniałych przewodników, którzy ze swadą opowiadali o życiu i ciężkiej pracy tarnogórskich gwarków. Po wizycie w Urzędzie Gminy w Woźnikach,
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gdzie Burmistrz Woźnik pan Alojzy Cichowski przedstawił naszym
gościom sporo informacji o naszej gminie i przekazał pamiątkowe
foldery, nadszedł czas na kolejny rodzaj aktywności sportowej –
Archery Tag, czyli skrzyżowanie strzelania z łuku z paintballem.
Ta niezwykle dynamiczna gra terenowa bardzo przypadła do gustu wszystkim uczestnikom wymiany. Realizowaliśmy różne scenariusze gry, a w ostatecznym starciu uczniowie kontra nauczyciele znowu górą byli przedstawiciele starszego pokolenia, co piszący
te słowa odnotowuje nie bez satysfakcji (zmąconej nieco potężnymi zakwasami w następnym dniu;) Pięć dni wypełnionych różnorodnymi zajęciami minęło bardzo szybko i przyszła pora na pożegnanie, w którym nie zabrakło łez. Zagraniczni goście zarówno
nauczyciele, jak i uczniowie, byli zachwyceni naszą gościnnością
i bardzo wysoko oceniali atrakcyjność programu wymiany i jej organizację. Kolejne spotkania w ramach wymiany młodzieży odbędą się w przyszłym roku w niemieckim Rovershagen i szwedzkim
Kunsangen niedaleko Sztokholmu i wezmą w nich udział również
przyszli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Psarach. Z pewnością warto wziąć udział w tym projekcie, w całości finansowanym ze środków Unii Europejskiej.
Trudno przecenić wartości takiej wymiany młodzieży: to nie
tylko możliwość praktycznego doskonalenia języka angielskiego
i zrozumienie, jak bardzo jego znajomość jest potrzebna w dzisiejszych czasach, ale także poznawanie innych kultur, poczucie dumy z piękna naszej ojczyzny i rodzimych tradycji oraz nawiązywanie międzynarodowych przyjaźni. Nie bez znaczenia jest również
zrozumienie, jak ważna w życiu każdego człowieka jest aktywność
fizyczna, fundament zdrowia każdego z nas.
Na zakończenie chciałbym podziękować wszystkim, bez których ta wspaniała inicjatywa nie byłaby możliwa: nauczycielom
z Hiszpanii, Niemiec i Szwecji, rodzicom, którzy gościli uczniów
z tych krajów, oraz wszystkim nauczycielom Liceum, którzy aktywnie włączyli się w realizację projektu, m.in. pani Magdalenie
Gojowczyk z mężem Sebastianem, pani Marzenie Imiołczyk, pani Sandrze Płaczek, panu Pawłowi Jankowskiemu, panu Marcinowi Kucharskiemu oraz paniom Justynie Rabędzie i Gabrieli Musik.
Szczególne słowa podziękowania kieruję na ręce pani Anny Musik, z którą de facto wspólnie ustalaliśmy program wymiany i realizowaliśmy większość jej punktów. Słowa podziękowania kieruję także do włodarzy powiatu i gminy: pana Joachima Smyły i pana Alojzego Cichowskiego, którzy okazali wiele gościnności naszej
międzynarodowej grupie.
Jarosław Kacorzyk
koordynator projektu, dyrektor LO w Psarach
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Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Lublińcu. Od lewej: Jacek
Fokczyński – skarbnik Powiatu, Sylwia Fronczek – sekretarz Powiatu,
starosta Joachim Smyła, Anita Naczyńska – przewodnicząca Komisji
Edukacji Rady Powiatu, Jarosław Kacorzyk – koordynator projektu,
dyrektor LO w Psarach

Pod Bramą Krakowską

Zwiedzanie siedziby Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie

Najlepsi w Polsce!
9 czerwca br. w siedzibie Urzędu Patentowego RP
w Warszawie odbył się II etap konkursu „Ambasador Szkolnej
Wynalazczości 2018”. Zakwalifikowało się do niego troje
uczniów klas 5 ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu.
Bartłomiej Pilawa zdobył I miejsce oraz tytuł „Ambasadora Szkolnej Wynalazczości 2018” za projekt „Podświetlacz do odrysowywania”. Z kolei Anna Dyla i Zofia Smyła zdobyły wyróżnienie i tytuł „Mini Patent” za projekt „Inteligentna laska seniora” w kategorii „Wynalazki lub inne rozwiązania techniczne”. Uczennica Zofia
Smyła została także wyróżniona Certyfikatem Jakości Polskiego
Towarzystwa Badania Gier za projekt „Worek wynalazków” w kategorii „Gry planszowe lub komputerowe”.
Uczniowie wykonali prace projektowe pod kierunkiem nauczyciela – Barbary Gałązki, która została wyróżniona dyplomem za
aktywne rozwijanie dziecięcej kreatywności, twórczego myślenia
oraz pasji tworzenia podczas trwania konkursu.
Za zaangażowanie i dużą aktywność szkoła otrzymała dyplom
Ambasady Szkolnych Wynalazców.
Gratulujemy sukcesu!
(red.)
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Szanowni Czytelnicy!
Dziękuję wszystkim, którzy swoją pomocą i zaangażowaniem,
pracą oraz służbą, wspierają rozwój jednostek
ochrony przeciwpożarowej i Krajowego Systemu
Ratowniczo – Gaśniczego w powiecie lublinieckim.
Jednocześnie zachęcam do lektury artykułu
opisującego aspekty funkcjonowania systemu
bezpieczeństwa w powiecie lublinieckim.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
bryg. Janusz Bula

W celu zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa, państwo organizuje wiele przedsięwzięć, w których realizacji nieustannie uczestniczy szereg podmiotów. Są to przede wszystkim instytucje rządowe i samorządowe, których działania są wspierane przez podmioty
prywatne i organizacje pozarządowe, współpracujące z krajowym
systemem ratowniczo – gaśniczym (ksrg). Wszystkie te podmioty
tworzą system bezpieczeństwa. Jego skuteczne funkcjonowanie zapewnia państwu i jego obywatelom nie tylko odpowiednią ochronę
przed zagrożeniami, ale również odpowiednią reakcję w przypadku ich wystąpienia. W skład tej złożonej struktury wchodzą także
jednostki straży pożarnej powiatu lublinieckiego, stanowiąc element systemu na poziomie powiatowym, którego ogniwami są: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (KP PSP) oraz 46
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP).
Jednostki OSP w powiecie zrzeszają w swoich szeregach blisko
1900 ratowników, którzy na co dzień skutecznie wspierają działania ratownicze organizowane i prowadzone przez strażaków PSP.
Są to czynności podejmowane w obszarach ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego, medycznego oraz w walce z pożarami oraz klęskami żywiołowymi.
Jak każdy system, tak i system bezpieczeństwa w powiecie składa się z wielu elementów, które muszą sprawnie współdziałać. Jest
to konieczne dla osiągania celów, do których ta struktura została
powołana. Wieloletnie inicjatywy szkoleniowe w postaci kursów,
ćwiczeń realizowanych przez KP PSP, komendantów gminnych,
naczelników, współpraca służb ratowniczych na miejscu zdarzeń,
owocują dziś sprawną i skuteczną pomocą niesioną społeczeństwu
w sytuacjach kryzysowych.
Wartości płynące z samego doświadczenia i wyszkolenia zasobów ludzkich, nie przyniosłyby pożądanych rezultatów bez odpowiedniego wyposażenia w sprzęt. Do tego z kolei niezbędne są
środki finansowe.

przeznaczane były na zapewnienie utrzymania i podniesienia gotowości operacyjnej jednostek OSP. W 2016 r. kwota dotacji to
564 900 złotych, w roku 2015 – 363 400 złotych.
Wszystkie te środki, w sposób jednoznaczny oddziałują na podniesienie stopnia wykonywania zadań, w ramach zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom, na każdym poziomie administracji.

Dotacje na zakup sprzętu dla jednostek OSP

Wszystkie przedsięwzięcia, podejmowane względem służb ratowniczych na każdym szczeblu funkcjonowania bezpieczeństwa
państwa, mają za zadanie zapewnienie ochrony życia, zdrowia
i mienia oraz niesienie szybkiej i skutecznej pomocy każdemu poszkodowanemu na miejscu zdarzenia.
Analizując wieloletnie statystyki pożarowe dla powiatu, widać
systematyczny wzrost liczby zdarzeń będących skutkiem wypadków drogowych i innych miejscowych zagrożeń, czyli takich, które nie są związane z procesem spalania. Liczba pożarów to tendencja malejąca, przy czym największy spadek nastąpił w kompleksach leśnych. Wpływ na ten stan rzeczy ma rozwój systemu
monitoringu i powiadamiania służb ratowniczych o wystąpieniu pożaru oraz szybkość dotarcia zastępów gaśniczych na miejsce interwencji. Ogólna liczba zdarzeń, które występują na naszym terenie wzrasta. Przyczyną są m.in. gwałtowne zjawiska pogodowe, powodujące duże szkody i wymagające interwencji służb
ratowniczych.
Podczas tych wszystkich zdarzeń, których charakter i skala trudności są bardzo zróżnicowane, wymaga się od ratowników umiejętności i doświadczenia w obsłudze i wykorzystaniu całej gamy
posiadanego sprzętu.

Obowiązek utrzymania jednostek OSP spoczywa na gminach,
które z tego tytułu przeznaczają na ten cel określone środki finansowe. Strażacy ratownicy OSP otrzymują również wsparcie z budżetu państwa. Ten rodzaj dofinansowania pochodzi ze środków
Komendy Głównej PSP, MSW i A, a także z Funduszu Ochrony Środowiska oraz wpływów uzyskiwanych ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenie od ognia przekazywanych przez zakłady
ubezpieczeniowe.
Pieniądze te przeznaczane są głownie na nowe pojazdy, sprzęt
ratowniczo – gaśniczy oraz remonty obiektów OSP.
Dotacja z budżetu państwa dla jednostek OSP powiatu w 2017 roku wzrosła i wyniosła 802 000 złotych,
Dzięki tym środkom dofinansowano przede wszystkim zakup 3
nowych pojazdów ratowniczo‑gaśniczych dla jednostek OSP Kochanowice, OSP Woźniki i OSP Strzebiń. Pozostałą część dotacji przeznaczono na wymianę bram garażowych, bieżące remonty
strażnic, sprzęt ratowniczy, w tym m.in. detektory napięcia, agregaty prądotwórcze, umundurowanie specjalne i środki ochrony indywidualnej strażaka.
W latach 2016 i 2015, przyznane dotacje analogicznie jak w 2017 r.,
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Tab. nr 1. Dotacje.

Celowość przeznaczenia środków pieniężnych na poszczególne przedsięwzięcia, jest konsultowana i uzgadniana pomiędzy
KP PSP, naczelnikami, prezesami oraz komendantami gminnymi. Przyjęta formuła uzgodnień i nadzoru powoduje, że wyposażenie, które trafia w ręce ratowników służy efektywnie społeczeństwu, a samym strażakom zapewnia komfort bezpiecznego
i skutecznego prowadzenia działań.
Konieczność korzystania z pozyskiwanego sprzętu występuje
coraz częściej, co pokazują liczby występujących zdarzeń, podczas
których umiejętności niesienia pomocy wsparte najnowszą technika pożarniczą, w walce z zagrożeniami o różnym charakterze.

Statystka zdarzeń
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Tab. nr 2. Statystyka interwencji lata 2012 -2017

Działalność szkoleniowa
Szkolenie członków OSP prowadzi nieodpłatnie Państwowa
Straż Pożarna. Szkolenia prowadzone są w formie kursów na podstawie właściwych programów nauczania dla strażaków ratowników OSP oraz w formie doskonalenia zawodowego. W ubiegłym roku zorganizowano 4 kursy szkoleniowe, które ukończyło 135 strażaków ochotników.
Pełnienie funkcji ratowniczych, stanowiących zasadniczy cel
organizacji takich jak straż pożarna, nie jest jedyną płaszczyzną
realizowania swoich zadań. To także szereg inicjatyw podejmowanych względem społeczności zarówno tej lokalnej, jak i społeczeństwa jako całości.

Działalność profilaktyczna – kampanie społeczne
Najkorzystniejszym stanem dla gospodarki państwa, społeczeństwa, jest sytuacja, kiedy nie dopuścimy do zaistnienia takich przyczyn, które niosą ze sobą jakiekolwiek straty materialne, a przede
wszystkim mające negatywny wpływ na zdrowie i życie. Dlatego
celem nadrzędnym powinna być skuteczna profilaktyka i edukacja
społeczna na każdym poziomie aktywności życia, tj. skierowana
zarówno do dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych. Unormowane
zarządzanie kryzysowe, jako narzędzie do osiągania celów związanych z bezpieczeństwem, zawiera w istocie swych działań zadania z zakresu planowania i zapobiegania, które są o tyle ważne, że
poprzedzają fazę reagowania służb ratowniczych. Im więcej uwagi
i pracy zostanie włożone w zapobieganie, tym mniej będzie kosztów społecznych i finansowych, powodowanych powstałymi sytuacjami kryzysowymi.
W tej dziedzinie Komenda Powiatowa PSP w Lublińcu, podejmuje
szereg działań profilaktycznych w ramach kampanii społecznych,
takich jak: „Stop wypalaniu traw” czy „Czad ogień obudź czujność”,,,Kręci mnie bezpieczeństwo”. Przedsięwzięcia mają za zadanie
wpłynąć na świadomość ludzi, jak wiele złego wyrządzają w środowisku poprzez wzniecanie pożarów, które nazywają porządkowaniem terenu. W przypadku edukowania o niebezpieczeństwie,
jakie stanowi tlenek węgla w mieszkaniach, sytuacja jest podobna. Podczas kontroli, czy w sytuacjach tragicznych, kiedy dochodzi już do zatrucia, strażacy stwierdzają, że przyczyną tragedii, jest
niedozwolona ingerencja mieszkańców w infrastrukturę obiektu.
Szczególnie w okresie zimowym, stwierdza się pozatykane otwory
wentylacyjne, niesprawne, bez przeglądów i nieprawidłowo użytkowane urządzenia grzewcze. Jest to spowodowane brakiem elementarnej wiedzy i rozwagi. Ludzie, którzy wypalają trawę, czy też
ograniczają drożność przewodów wentylacyjnych, kominowych,
doprowadzają do nieszczęść i ludzkich tragedii.
Aby obudzić w ludziach zainteresowanie zagadnieniami bezpieczeństwa potrzebnego w życiu codziennym, funkcjonariusze PSP
realizowali spotkania w szkołach. Podczas tej formy edukacyjnej
organizowano m.in. praktyczne ewakuacje, prezentacje tematyczne, a każdej szkole podstawowej i gimnazjum przekazano kalendarze strażackie zawierające konkursy dla dzieci. Ratownicy PSP
i OSP służą swoją wiedzą i doświadczeniem organizatorom wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci. Przeprowadzane są pogadanki i pokazy sprzętu, w trakcie których strażacy wyrabiają wśród
uczestników nawyki bezpiecznych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożenia.
Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Lublińcu
mł. bryg. Jerzy Mrugała
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Święto strażaków
24 maja br. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Lublińcu odbyła się uroczystość z okazji
Dnia Strażaka. W obchodach wzięli udział: Śląski Komendant
Wojewódzki PSP w Katowicach – st. bryg. Jacek Kleszczewski,
Starosta Lubliniecki Joachim Smyła oraz przedstawiciele władz
samorządowych powiatu lublinieckiego, komendanci, dyrektorzy
i kierownicy instytucji współpracujących z lubliniecką komendą.
Zaproszonych gości powitał Komendant Powiatowy PSP bryg.
Janusz Bula, który w trakcie przemówienia przypomniał o zbliżającym się Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Zwrócił się również do druhów z jednostek OSP, dziękując za wspólną pracę na rzecz bezpieczeństwa oraz złożył najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Strażaka wszystkim strażakom
oraz ich rodzinom.
- Z okazji Dnia Strażaka pragnę wyrazić moje wielkie uznanie dla
wszystkich strażaków wykonujących swoją służbę zawodowo, jak i druhów ochotników za Wasze działania niosące pomoc drugiemu człowiekowi w sytuacjach zagrożenia. Swoje uznanie kieruję również do pracowników cywilnych jednostek strażackich, którzy czuwają nad sprawną
organizacją pracy. W imieniu własnym oraz Zarządu Powiatu serdecznie dziękuję za Wasz profesjonalizm i zaangażowanie w pracę, którą
wykonujecie, za to, że jesteście stale gotowi spieszyć na ratunek, gdy
zagrożona jest najwyższa wartość – życie ludzkie. Chciałbym zwrócić
uwagę na Waszą społeczną misję, na uniwersalność Waszych działań,
które nie ograniczają się tylko do gaszenia pożarów, ale obejmują również usuwanie skutków klęsk żywiołowych czy wypadków komunikacyjnych. Dzięki Wam My – mieszkańcy Powiatu Lublinieckiego – czujemy
się bezpiecznie, wiemy, że w obliczu różnorodnych zdarzeń i zagrożeń
nie pozostaniemy bez pomocy. Dziękuję za Waszą piękną postawę, za
służbę drugiemu człowiekowi – mówił starosta.
Strażacy lublinieckiej komendy otrzymali odznaczenia resortowe, dyplomy, oraz awanse do wyższych stopni służbowych, będące
dowodami uznania dla humanitarnej służby. Wyróżnione medalami
zostały również osoby działające na rzecz ochrony przeciwpożarowej w naszym powiecie. Komendant Powiatowy wręczył przedstawicielom samorządu oraz właścicielom przedsiębiorstw okolicznościowe podziękowania, za wspieranie działalności Komendy Powiatowej PSP oraz Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego
w powiecie lublinieckim.
(KA)
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Konkurs plastyczny

„Strażak –
przyjaciel dzieci”

W ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo” Komenda
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu
po raz ósmy zorganizowała konkurs plastyczny pt.
„Strażak – przyjaciel dzieci”. Honorowy patronat nad
przedsięwzięciem objął starosta lubliniecki Joachim Smyła.
Komisja konkursowa otrzymała ponad 200 prac dzieci z 32
przedszkoli powiatu lublinieckiego. Konkurs miał na celu propagowanie wśród dzieci zawodu
strażaka oraz popularyzowanie
wiedzy na temat bezpieczeństwa
pożarowego.
Uczestnicy konkursu byli oceniani w dwóch kategoriach wiekowych – dzieci młodsze w wieku 3–4 lat i dzieci starsze w wieku 5–6 lat.

W grupie starszej wyłoniono
następujących laureatów:
•

I miejsce: Zuzanna Pełka –
Przedszkole Miejskie nr 7

•
•

w Lublińcu
II miejsce: Jakub Wolnicki
–Przedszkole Miejskie Nr 4
w Lublińcu
III miejsce: Katarzyna Bryś
– Przedszkole Miejskie Nr 4
w Lublińcu

Wyróżnienia w grupie
starszej zdobyli:
•
•
•

W grupie młodszej wyłoniono
następujących laureatów:
•
•
•

Wojciech Gajewski – Przedszkole w Ciasnej
Laura Przychodzka –Przedszkole Miejskie nr 6 w Lublińcu
Wojciech Tabor – Przedszkole Samorządowe w Lisowie

I miejsce: Paweł Grześków –
Przedszkole Pod Dębem w Koszęcinie
II miejsce: Janusz Morawski –
Przedszkole Pod Dębem w Koszęcinie
III miejsce: Igor Dulok – Oddział Przedszkolny w Wędzinie

Wyróżnienia w grupie
młodszej otrzymali:
•

Aleksandra Kowalik – Przedszkole Specjalne nr 9 przy
SOSW w Lublińcu

•

Jakub Jerominek – Przedszkole Miejskie Nr 4 w Lublińcu
• Marlena Matysek – Przedszkole Samorządowe w Sierakowie Śląskim
• Emilia Wicher – Przedszkole Miejskie Nr 4 w Lublińcu
24 maja 2018 roku podczas obchodów „Dnia Strażaka” w siedzibie lublinieckiej komendy Starosta Lubliniecki Joachim Smyła oraz Komendant Powiatowy
PSP w Lublińcu bryg. Janusz Bula wręczyli małym zwycięzcom
dyplomy i nagrody.
Laureatom gratulujemy, a pozostałym uczestnikom konkursu
serdecznie dziękujemy za udział.

Spotkanie z wybitną osobowością,
kobietą sukcesu!

W Zespole Szkół Ogólnokształcąco‑Technicznych, 8 czerwca,
gościła jedna z pięćdziesięciu najbardziej wpływowych
kobiet w Polsce – Sonia Wędrychowicz-Horbatowska,
lublińczanka, do niedawna prezes Bank of Malesia,
wybitna polska ekonomistka znana na całym świecie.

Sonia Wędrychowicz‑Horbatowska w barwny i niezwykły sposób opowiadała o pracy w Malezji, swojej karierze, największej pasji, czyli podróżach i działaniach charytatywnych.
– Chciałabym jeszcze parę lat popracować, a potem robić coś dla
innych. Być taką osobą, która doradza i wspomaga w różnych działaniach. W życiu staram się kierować maksymą Mahatmy Gandhiego:
„Bądź zmianą, którą chcesz widzieć w świecie” – mówiła. Sugerowała również uczniom, jakie studia są teraz najbardziej pożądane
oraz co robić, by znaleźć się na tak wysokim stanowisku. Okazało
się, że ścieżka jej kariery odpowiada na to pytanie, ponieważ kobieta przez wiele lat pracowała na stanowiskach, które były związane z zarządzaniem. – Od paru lat, szczególnie kiedy wyjechałam do
Singapuru, zaczęłam się specjalizować. Weszłam w zagadnienia transformacji cyfrowej, technologii, widząc że w dzisiejszym świecie poszukiwani są ludzie wyspecjalizowani w danych dziedzinach.
Spotkanie zakończyło się entuzjastyczną myślą: ,,Wierz w siebie
i podążaj za marzeniami’’, a Sonia Wędrychowicz-Horbatowska po raz
kolejny udowodniła, że zasługuje na najwyższy podziw i bez wątpienia może być autorytetem dla naszych uczniów – podsumowały: Grażyna Kaczorowska i Beata Kąpielska, organizatorki spotkania.
(KA)
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Nasze drzewa – pomniki przyrody
Codziennie mijamy jakieś
drzewa, czasem jest nawet
pomnik przyrody, ale
po co są i skąd się biorą
pomniki przyrody?

Warto zauważyć, iż często
drzewa są niszczone przez nieprawidłowe ciecia, zbyt duże
ogłowienie z gałęzi powoduje
usychanie albo też buduje się
parking zbytnio zagęszczając
ziemię wokół drzewa, co też powoduje jego obumarcie po jakimś
czasie. Drzewa, szczególnie liściaste, są niezbędne dla zachowania czystości i jakości powietrza, są nieodzownym elementem krajobrazu, ale też częścią
naszego ekosystemu. Zapominamy jak przyjemnie odpocząć
w cieniu drzewa w upalne dni,
posłuchać śpiewu ptaków, czy
podpatrzeć wiewiórkę albo dzięcioła idąc na spacer. Nawet jazda
samochodem drogą z aleją drzew
lub lasem szczególnie latem jest
przyjemniejsza. Często jednak
inwestycje drogowe, parkingi
czy budowy dużych sklepów są
ważniejsze i drzewa się wycina.
Nawet na cmentarzach, gdzie
mamy aleje okazałych drzew też
się je wycina, bo zagrażają cennym pomnikom. Niestety często
jeśli lokalizacja koliduje z realizacją celu publicznego lub dla
bezpieczeństwa powszechnego

wycina się nawet istniejące pomniki przyrody, zdejmując wcześniej z nich ochronę.
Co więc możemy zrobić, by
zachować cenne drzewo w swojej okolicy? Można indywidualnie lub np. klasa uczniów ze
szkoły wystąpić do Rady Gminy
o ustanowienie pomnika przyrody. Ustanowienie pomnika przyrody następuje w formie uchwały Rady Gminy, którą uzgadnia się z Regionalną Dyrekcją
Ochrony Środowiska, będzie to
poprzedzone oględzinami w terenie i odpowiednimi pomiarami. W uchwale określa się nazwę, gatunek i wymiary oraz położenie i sprawującego nadzór
nad tym pomnikiem (najczęściej
jest to wójt gminy). Najlepiej te
wszystkie dane podać we wniosku wraz z uzasadnieniem dlaczego ten obiekt jest wyjątkowo cenny.
Za pomnik przyrody mogą być
uznane – wg definicji ustawowej – „pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich
skupiska o szczególnej wartości
przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się
indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych
tworów, okazałych rozmiarów
drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary,

głazy narzutowe oraz jaskinie.
Jako pomniki przyrody warto ustanawiać drzewa w dobrym
stanie zdrowotnym, o rozmiarach wyróżniających się spośród innego drzewostanu albo
też szczególnie cenne gatunkowo. Ustawa nie narzuca minimalnych wymiarów drzew do
objęcia ochroną, obwód mierzymy na wysokości 130 cm od ziemi. Przykładowe jedno z kryteriów to wymiary drzew wg opracowań naukowych kwalifikujące
do pomnika przyrody: dla brzozy obwód ponad 220 cm, buka
i lipy 310 cm, a dla dębów ok.

280 cm. Pozostałe walory drzew
w tym również społeczne są równie ważne przy podjęciu decyzji.
Warto pomyśleć, może wokół nas
jest jakieś drzewo – kandydat
do ochrony, bez względu na to
na jakich gruntach rośnie i warto mu się przyjrzeć. Jak wynika
z danych RDOŚ w Katowicach
w województwie śląskim jest tylko ok.1500 pomników przyrody
– drzew, które mają zagwarantowane przetrwanie.
Krystyna Bartocha
Kierownik Oddziału Biura
ZPKWŚ w Kalinie

Życie ze sztuką
w wydaniu Czesławy Włuki
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych, lublińczanka, pasjonatka fotografii Czesława
Włuka zaprezentowała efekty swojej kilkuletniej pracy w książce pt. „Życie ze sztuką”.
Zawarte w niej fotografie
ukazują „od podszewki” życie
w Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk”
im. Stanisława Hadyny. Książka
ukazuje historię poprzez zdjęcia, zarówno te archiwalne,
jak i wykonane na przełomie
ostatnich lat. Jest dobrze ukazaną, poprzez obraz, opowieścią o „Śląsku”. Autorka próbuje wyjaśnić czytelnikowi czym
jest zespół za pomocą historii
życia kilku osób związanych
z zespołem – tancerzy, śpiewaków i pracownic oraz pracowników zaplecza merytorycznego
i technicznego, odbywając po
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drodze setki rozmów, wykonując setki zdjęć. Książka zdobyła
przychylną opinię tak znanych
fotografów jak dr Anna Sielka
czy Lidia Popiel.
Aneta Konieczny
foto: Inspiration studio
Damian Niedźwiedź
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II Konkurs Orki Zabytkowymi
Traktorami w Lubecku
W Lubecku, w ramach XXII Pielgrzymki Rolników odbył się
II Konkurs Orki Zabytkowymi Traktorami. Pomysłodawcą
wydarzenia był Józef Richter z Lubecka, który w zeszłym roku
zdobył tytuł „Kolekcjoner 2017 roku”. Honorowy patronat
nad wydarzeniem objął starosta lubliniecki Joachim Smyła.

Obchody rozpoczęła uroczysta msza św., odprawiona w intencji
rolników w Sanktuarium Matki Boskiej Lubeckiej. Następnie barwny korowód pielgrzymów, jadących pięknie przystrojonymi traktorami, udał się w kierunku placu wystawy. Na miejscu spotkali się
kolekcjonerzy pojazdów rolniczych z różnych województw, m.in.
wielkopolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego czy opolskiego. Kolekcjonerzy zaprezentowali łącznie ok. 60 unikatowych pojazdów rolniczych. Przybyli na
miejsce widzowie, mieli okazję zobaczyć odbywającą się próbę orki
na polu testowym, będącą główną konkurencją wydarzenia. W rywalizacji wzięło udział ok. 30 traktorzystów.
I miejsce w konkursie zdobył Rudolf Wiendlocha, II ex aeque wywalczyli: Marek Kansy oraz Ewa Pijewska. Z kolei puchar za zdobycie
III miejsca powędrował do rąk Stanisława Pijewskiego. Dzięki głosom publiczności Puchar dla Najlepszego Traktorzysty 2018 roku
zdobył Wikariusz Parafii z Lubecka – ks. Tomasz Hajok.
Widzowie oraz uczestnicy konkursu mieli okazję spróbować tradycyjnych potraw: smacznej grochówki, kołacza, sera twarogowego, chleba ze smalcem, ogórkiem kiszonym lub masłem. Imprezie
towarzyszyły liczne występy zespołów muzycznych.
W drugim dniu imprezy odbyła się parada traktorów z Sanktuarium Matki Boskiej Lubeckiej przez miejscowość Kanus, gdzie odwiedzono dom Franciszki Ciemiengi – miejscowej charyzmatyczki.
Miejscem docelowym parady było Muzeum Paleontologiczne w Lisowicach.
(DP)
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