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Świętujemy podwójny sukces

Święta Bożego Narodzenia
to narodziny nadziei,
to spotkania z tymi, których kochamy.
Niech to będzie czas niezapomniany,
w którym miłość promieniująca
z Betlejemskiego żłóbka rozświetli życie
każdego z nas,
a każdy dzień Nowego 2019 Roku
niech wypełni radość i pokój.
WICESTAROSTA
Tadeusz Konina

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Krzysztof Olczyk
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STAROSTA
Joachim Smyła

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu – Katarzyna
Dworok zwyciężyła w plebiscycie Dziennika Zachodniego „Nauczyciel na Medal 2018”

więcej na str. 5

Wybory Samorządowe 2018 r. Podpisano umowę koalicyjną
Od dnia wyborów upłynęły już dwa miesiące. Mieszkańcy powiatu lublinieckiego wybrali 19 radnych jako swoich przedstawicieli w Radzie Powiatu. W tym numerze gazety szeroko omówimy i przedstawimy wyniki
wyborów, zaprezentujemy wyniki uzyskane
przez wszystkie komitety wyborcze, ilu radnych mają ugrupowania wchodzące w skład
Rady Powiatu, jakie wyniki uzyskali poszczególni radni w ujęciu procentowym i liczbowym. W tym numerze „Ziemi Lublinieckiej”
przedstawimy także Zarząd Powiatu, wybrany 21 listopada 2018 r., podczas I sesji Rady
Powiatu nowej kadencji.

Dwa komitety, które wprowadziły największą ilość radnych do Rady Powiatu: KWW Wspólnota Ziemi Lublinieckiej oraz KWW Porozumienie Samorządowe Ziemi Lublinieckiej zawarły w dniu 23 października, w Starostwie Powiatowym, umowę koalicyjną, na mocy
której zobowiązują się do realizacji założeń programowych.

więcej na str. 2

więcej na str. 4

Z Sesji Rady Powiatu w Lublińcu

W dniu 21 listopada br. odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Powiatu w Lublińcu, którą otworzył Alojzy Cichowski – najstarszy wiekiem radny. Przewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej – Anna Kulig wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze. Wszyscy
radni złożyli uroczyste ślubowanie rzetelnego i sumiennego wykonywania swoich obowiązków.

więcej na str. 2
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WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 r.

Od dnia wyborów upłynęły już dwa miesiące. Mieszkańcy powiatu lublinieckiego wybrali 19 radnych jako swoich
przedstawicieli w Radzie Powiatu. W tym numerze gazety szeroko omówimy i przedstawimy wyniki wyborów, zaprezentujemy
wyniki uzyskane przez wszystkie komitety wyborcze, ilu radnych mają ugrupowania wchodzące w skład Rady Powiatu,
jakie wyniki uzyskali poszczególni radni w ujęciu procentowym i liczbowym. W tym numerze „Ziemi Lublinieckiej”
przedstawimy także Zarząd Powiatu, wybrany 21 listopada 2018 r., podczas I sesji Rady Powiatu nowej kadencji.
Pomiędzy okresem wyborów samorządowych a zwołaniem I sesji
Rady Powiatu upłynął miesiąc, ponieważ kadencja poprzedniej Rady
trwała do 16 listopada 2018 r. To był ważny miesiąc, ponieważ w tym
czasie zawiązała się koalicja złożona z dwóch ugrupowań: Porozumienia Samorządowego Ziemi Lublinieckiej oraz Wspólnoty Ziemi Lublinieckiej, na czele których stoją odpowiednio, starosta Joachim Smyła oraz wicestarosta Tadeusz Konina. Te dwa ugrupowania uzyskały 12 mandatów radnych w 19-osobowej Radzie Powiatu, uzyskując
łącznie 17 192 głosów na ogólną liczbę 28 986 ważnie oddanych głosów, co pozwoliło na zawarcie koalicji, która przez najbliższe 5 lat będzie realizowała wszystkie zadania, za które odpowiedzialny jest powiat. Tak wysokie poparcie dla kandydatów Wspólnoty i Porozumienia jednoznacznie wskazało, że powiatowa wspólnota samorządowa

chce utrzymania dotychczasowej koalicji.
W tym numerze „Ziemi Lublinieckiej”, podsumowującym te ważne wydarzenia, zamieściliśmy informacje dotyczące zawartej koalicji, jak również umowy o współpracy z dwoma radnymi komitetu wyborczego o nazwie Ziemia Lubliniecka. W skład Rady Powiatu wchodzi jeszcze pięciu radnych reprezentujących PiS. Już pierwsze dwie
sesje Rady Powiatu, które były transmitowane, pokazały, że można
pięknie się różnić i podejmować wspólną pracę dla dobra mieszkańców powiatu. Koalicja rządząca powiatem uszanowała też głosy tych
wyborców, które zostały oddane na siedmiu przedstawicieli dwóch
ugrupowań opozycyjnych, powierzając im przewodniczenie w czterech komisjach, o których również w tym numerze „Ziemi Lublinieckiej” poinformujemy.
Aneta Konieczny

Z Sesji Rady Powiatu w Lublińcu

W dniu 21 listopada br. odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Powiatu w Lublińcu, którą otworzył Alojzy Cichowski
– najstarszy wiekiem radny. Przewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej – Anna Kulig wręczyła radnym zaświadczenia
o wyborze. Wszyscy radni złożyli uroczyste ślubowanie rzetelnego i sumiennego wykonywania swoich obowiązków.
Do przeprowadzenia głosowań
w czasie sesji powołano Komisję
Skrutacyjną, która przeprowadzała techniczną część głosowań.
W jej skład weszli: Renata Pyrek,
Adam Konina i Błażej Niedźwiedź.
Na stanowisko przewodniczącego Rady Powiatu wybrano
jednogłośnie Krzysztofa Olczyka,
a wiceprzewodniczącymi zostali:
Anita Naczyńska i Ernest Pogoda.
- Mam nadzieję, że wspólnie
uda się zrealizować wiele inicjatyw. Szczególnie zwracam uwagę na
słowo „wspólnie”, które było pięknym mottem ugrupowania Wspólnota Ziemi Lublinieckiej – „Wspólnie możemy więcej”. Liczę więc na
dobrą współpracę wszystkich radnych, zarówno tych, którzy zasiadali już w Radzie Powiatu, ale również tych nowych. Bardzo cenię sobie ich potencjał i świeże spojrzenie
na sprawy powiatu – mówił Krzysztof Olczyk, dziękując jednocześnie
za tak duże poparcie.
Na stanowisko starosty ponownie wybrano Joachima Smyłę, natomiast na funkcję wicestarosty

wybrano Tadeusza Koninę. W Zarządzie Powiatu, oprócz starosty i wicestarosty, zasiądą: Alojzy
Cichowski, Rufin Majchrzyk i Leszek Matyja.
Nowy skład Rady Powiatu
tworzą w większości członkowie
Wspólnoty Ziemi Lublinieckiej
(6 radnych) i Porozumienia Samorządowego Ziemi Lublinieckiej

(6 radnych). Samorządowcy tych
dwóch ugrupowań podpisali umowę koalicyjną, na mocy, której zobowiązują się do realizacji założeń
programowych obu ugrupowań.
Do 12 radnych (Wspólnota Ziemi Lublinieckiej i Porozumienie
Samorządowe Ziemi Lublinieckiej) dołączyli radni: Grzegorz Dyla
i Błażej Niedźwiedź, reprezentujący

ugrupowanie Ziemia Lubliniecka,
podpisując z koalicjantami umowę
o współpracy. Pozostali członkowie Rady (5 radnych) reprezentują Prawo i Sprawiedliwość.
Podczas II Sesji Rady Powiatu, która odbyła się 28 listopada
br. wybrano przewodniczących
i członków komisji Rady Powiatu.

Komisja Bezpieczeństwa
Publicznego i Drogownictwa

Komisja Ochrony Środowiska
i Przedsiębiorczości

Komisja Uchwałodawczo –
Legislacyjna

1.
2.
3.
4.

Krzysztof Strzoda – przewodniczący,
Ernest Pogoda – członek,
Leszek Matyja – członek,
Grzegorz Dyla – członek.

1.
2.
3.
4.

Jarosław Kacorzyk – przewodniczący,
Rufin Majchrzyk – członek,
Anita Naczyńska – członek,
Joachim Smyła – członek.

1.
2.
3.
4.

Błażej Niedźwiedź – przewodniczący,
Rafał Ochman – członek,
Julian Werner – członek,
Jerzy Orszulak – członek.

Komisja Edukacji

Komisja Kultury, Sportu i Turystyki

1. Grzegorz Dyla – przewodniczący,
2. Błażej Niedźwiedź – członek,
3. Andrzej Domagała – członek.

Komisja Rewizyjna
1.
2.
3.
4.

Andrzej Domagała – przewodniczący,
Renata Pyrek – członek,
Barbara Muszewska – członek,
Krzysztof Strzoda – członek.

1.
2.
3.
4.

Rafał Ochman – przewodniczący,
Renata Pyrek – członek,
Jarosław Kacorzyk – członek,
Krzysztof Strzoda – członek.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zarząd Powiatu

Starosta
Joachim Smyła
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Wicestarosta
Tadeusz Konina

Alojzy Cichowski

(KA)

1.
2.
3.
4.

Adam Konina – przewodniczący,
Leszek Matyja – członek,
Rufin Majchrzyk – członek,
Alojzy Cichowski – członek.

1.
2.
3.
4.

Barbara Muszewska – przewodniczący,
Krzysztof Olczyk – członek,
Adam Konina – członek,
Dawid Smol – członek.

1.
2.
3.
4.

Renata Pyrek – przewodniczący,
Alojzy Cichowski – członek,
Ernest Pogoda – członek,
Dawid Smol – członek.

Komisja Zdrowia i Polityki
Społecznej

Komisja Budżetu i Finansów

Prezydium Rady Powiatu

Rufin Majchrzyk

Leszek Matyja

Krzysztof Olczyk –
przewodniczący
Rady Powiatu
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Anita Naczyńska –
wiceprzewodniczący
Rady Powiatu

Ernest Pogoda –
wiceprzewodniczący
Rady Powiatu

Od prawej: Błażej Niedźwiedź, Jarosław Kacorzyk, Ernest Pogoda, Anita Naczyńska, Renata Pyrek, Grzegorz Dyla, Rufin Majchrzyk, Alojzy Cichowski,
Krzysztof Strzoda, Krzysztof Olczyk, Leszek Matyja, Barbara Muszewska, Andrzej Domagała, Rafał Ochman, Jerzy Orszulak, Adam Konina, Tadeusz
Konina, Joachim Smyła, Dawid Smol, Julian Werner
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Podpisano umowę koalicyjną
Dwa komitety, które wprowadziły największą ilość radnych do
Rady Powiatu: KWW Wspólnota Ziemi Lublinieckiej oraz KWW
Porozumienie Samorządowe Ziemi Lublinieckiej zawarły w dniu 23
października, w Starostwie Powiatowym, umowę koalicyjną, na mocy
której zobowiązują się do realizacji założeń programowych.
Umowa została podpisana przez przewodniczących tych ugrupowań: Tadeusza
Koninę i Joachima Smyłę oraz radnych.
Obydwa ugrupowania wprowadziły po 6 radnych. Wspólnota Ziemi Lublinieckiej uzyskała 9 229 głosów, natomiast Porozumienie Samorządowe Ziemi Lublinieckiej 7 963 głosów, co dało koalicji rządzącej łącznie 17 192 głosów na ogólną
liczbę 28 986 ważnie oddanych głosów.
Podczas spotkania starosta Joachim Smyła oraz wicestarosta Tadeusz Konina
odczytali oficjalne wyniki, podając ile głosów uzyskali poszczególni radni – elekci gratulując każdemu radnemu uzyskania mandatu.
(KA)

Podpisano umowę o współpracy
29 października br. w Starostwie
Powiatowym podpisana została
umowa o współpracy w Radzie
Powiatu pomiędzy KWW
Porozumienie Samorządowe Ziemi
Lublinieckiej reprezentowanym
przez Joachima Smyłę oraz KWW
Wspólnota Ziemi Lublinieckiej
reprezentowanym przez Tadeusza
Koninę i radnymi – elektami KWW
Ziemia Lubliniecka: Grzegorza
Dylę i Błażeja Niedźwiedzia.
W ramach podpisanej umowy radni Ziemi Lublinieckiej wyrazili wolę
współpracy z radnymi koalicji Wspólnoty Ziemi Lublinieckiej i Porozumienia Samorządowego. 
(KA)

AKCJA ZIMA 2018/2019
Utrzymanie zimowe dróg powiatowych

Koordynator:
• Paweł Wojtal – podinspektor Wydz.
Komunikacji, Drogownictwa i Transportu w Starostwie Powiatowym –
tel.: 34 35 10 535 lub 602 555 788
• Zbigniew Chromik – naczelnik Wydz.
Komunikacji, Drogownictwa i Transportu w Starostwie Powiatowym –
tel.: 34 35 10 507 lub 694 011 049

ZADANIE I i III (Gmina Ciasna, Gmina
Lubliniec)
LARIX Sp. z o.o.
ul. Klonowa 11
42–700 Lubliniec
ZADANIE II (Gmina Pawonków)
BiG PROJEKT Artur Ball
ul. Lubliniecka 11a
42–700 Solarnia

W pierwszą niedzielę grudnia w hali sportowej Szkoły
Podstawowej w Koszęcinie zorganizowano I Mikołajkowy
Turniej Piłki Nożnej Halowej o Mistrzostwo Grupy „A”
Orlik Podokręgu Lubliniec pod patronatem starosty.
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ZADANIE V (Gmina Woźniki)
Koordynator:
• Alina Kot
• Aneta Meisner
Tel. 34 366 99 18, 34 366 99 04,
533 321 844

W razie uwag dotyczących zimowego utrzymani dróg prosimy o kontakt z koorydnatorami.

Turniej Mikołajkowy
W zawodach udział wzięły
dzieci w wieku od 9 do 10 lat.
Grze młodych piłkarzy z podziwem przyglądali się rodzice,

ZADANIE IV (Gmina Boronów, Herby,
Kochanowice, Koszęcin)
Konsorcjum firm:
HUCZ Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Częstochowska 14
42–283 Boronów
P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika
ul. Grabińska 8
42–283 Boronów

rodzeństwo i przyjaciele, którzy
zagrzewali okrzykami swoich faworytów do walki.
Po rozegraniu wszystkich

meczy przyszedł czas
na uroczyste wręczenie pucharów,
medali oraz słodyczy. Na twarzach
młodych piłkarzy
pojawił się uśmiech,
który był potwierdzeniem
niesamowitej atmosfery panującej podczas rozgrywek. Podsumowanie zawodów prezentuje
się następująco:
• I miejsce – drużyna LKS Sparta
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Tworóg
II miejsce – drużyna Śląsk Koszęcin I
III miejsce – drużyna Błękitni Herby
IV miejsce – drużyna MLKS
Woźniki
V miejsce – Małapanew Kuczów
VI miejsce – Sparta II Lubliniec
VII miejsce – Śląsk Koszęcin II
VIII Miejsce – Victoria Strzebiń
(DP)

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu – Katarzyna
Dworok zwyciężyła w plebiscycie Dziennika Zachodniego „Nauczyciel na Medal 2018”

Świętujemy podwójny sukces
Z ogromną dumą i radością, pragniemy poinformować, że
w plebiscycie Dziennika Zachodniego „Nauczyciel na Medal
2018”, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
(CKZiU) w Lublińcu, uplasowało się na pierwszym miejscu
w powiecie lublinieckim w kategorii „Szkoła Roku”, a dyrektor
CKZiU – Katarzyna Dworok zajęła I miejsce w kategorii
„Nauczyciel klas ponadgimnazjalnych w powiecie lublinieckim”.

- Miarą naszych osiągnięć są sukcesy tych, którzy dla naszej Szkoły są najważniejsi – to Uczniowie i ich Rodzice, którzy oddając swoje głosy w tym plebiscycie, potwierdzili, że jesteśmy szkołą przyjazną
uczniowi, gdzie wszechstronny rozwój każdego, niezależnie od wieku,
jest na pierwszym miejscu, a szkoła staje się drugim domem. Z całego
serca, wszystkim bardzo dziękujemy za sympatię i oddane głosy – mówiła Katarzyna Dworok, dyrektor CKZiU.
Laureaci plebiscytu odebrali nagrody podczas Gali w Teatrze
Rozrywki, która odbyła się 23 listopada br.
(KA)

Nagrodzono najlepszych pedagogów
26 października br. nauczyciele i dyrektorzy szkół, dla których
Powiat Lubliniecki jest organem prowadzącym, spotkali się
ze władzami Powiatu z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Spotkanie zorganizowano w Starostwie Powiatowym. Nagrody wyróżnionym nauczycielom wręczyli: starosta Joachim Smyła,
wicestarosta Tadeusz Konina, sekretarz powiatu Sylwia Fronczek
i członek Zarządu Powiatu minionej kadencji Krzysztof Olczyk. Starosta i wicestarosta podziękowali pedagogom za poświęcenie z jakim wykonują swoją pracę – Dziękujemy Państwu za nieustanny wysiłek, który umożliwia efektywne nauczanie i wychowywanie młodych
ludzi. Jesteśmy głęboko przekonani, że dzielenie się wiedzą i przekazywanie pozytywnych wzorców jest cennym darem, który daje młodemu

pokoleniu szanse rozwoju oraz perspektywy lepszej przyszłości. Mamy
nadzieję, że praca, którą wykonujecie przynosi Państwu poczucie spełnienia i dostarcza wielu radości i niezapomnianych chwil.
Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.
(KA)

Dzień Pracownika Socjalnego
W dniu 27 listopada w sali konferencyjnej Starostwa
Powiatowego w Lublińcu odbyło się spotkanie
z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

Starosta Joachim Smyła oraz wicestarosta Tadeusz Konina złożyli
życzenia oraz podziękowali przedstawicielom placówek opieki społecznej za ich codzienną pracę na rzecz drugiego człowieka, która –
jak podkreślali – jest niezwykle istotna w czasach, kiedy tempo naszego życia jest ogromne i często nie zauważamy potrzeb innych.
Pracownik socjalny – jak mówił wicestarosta – to nie tylko określenie profesji, ale za tymi słowami kryje się pasja, życzliwość, chęć niesienia pomocy tym, dla których los okazał się nie tak łaskawy. Ta praca to również wielka odpowiedzialność za podejmowane decyzje, które
mają bezpośredni wpływ na los konkretnego człowieka. To zawód wymagający poszanowania godności innych, empatii i wrażliwości. Tylko tak ukształtowany pracownik socjalny może zmierzyć się z rzeczywistością nakreśloną przez biedę, przemoc i patologie.
Do życzeń przyłączyła się również sekretarz powiatu – Sylwia
Fronczek oraz skarbnik powiatu – Jacek Fokczyński.
(KA)
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„Talent – to robić z łatwością to, co jest trudne dla innych.
Robić to, co niemożliwe dla talentu – oto geniusz.”

Henri Frédéric Amiel

Victoria Lerche – utalentowana
mieszkanka Powiatu Lublinieckiego
Jest studentką drugiego roku Akademii Muzycznej w Katowicach. Mieszka w Irkach – małej
miejscowości położonej w Gminie Koszęcin. Od lat fascynuje ją gra na… klawesynie.
Ten barokowy, strunowy instrument wyposażony jest w klawiaturę. Na pierwszy rzut oka
przypomina fortepian. Jednak
wydobywające się z niego dźwięki, różnią się od bardziej popularnego instrumentu klawiszowego.
Początkowo Victoria pobierała
naukę gry na fortepianie w Państwowej Szkole Muzycznej I st.
Im. Janiny Garści w Lublińcu.
Dopiero w 2011 roku rozpoczęła
naukę gry na klawesynie w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej
im. Fryderyka Chopina w Bytomiu. Victoria ukończyła szkołę, otrzymując dyplom z wyróżnieniem.
Brała także udział w licznych w yk ładach: „K lawesyn w twórczości kompozytorów współczesnych – inspiracje, wyzwania, możliwości”, VI
Muzyka klawesynowa na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka

Chopina – Międzynarodowa Sesja Naukowa, „Francuska szkoła klawesynowa XVII i XVIII
wieku – jej cechy i znaczenie.”
w Zespole Szkół Muzycznych
w Gdańsku‑Wrzeszczu oraz „Muzyka klawesynowa Pawła Szymańskiego” na Akademii Muzycznej w Katowicach.
Brała czynny udział w mistrzowskich lekcjach, do których należały: zajęcia prowadzone przez: prof. Urszulę Bartkiewicz, prof. Elżbietę Stefańską,
dr hab. Alinę Ratkowską, prof.
zw. Marka Toporowskiego, st.
wykł. Władysława Kłosiewicza,
prof. Nicholasa Parle oraz Goskę Isphording.
W okresie letnim uczestniczyła w VIII, IX i X Letnich Kursach
Metodycznych Muzyki Dawnej
w Warszawie (2014 r., 2015 r.,
2016 r.) oraz w Warsztatach
Muzyki Dawnej Arcadia Music

Academy, prowadzonych przez:
Marco Vitale, Enrique Gómez
‑Cabrero Fernández, Romeo Ciuffa w ramach Letniej Szkoły Artystycznej w siedzibie Zespołu
Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie.
W roku szkolnym 2015/2016
uczestniczyła w projekcie Młoda
Muzyczna Akademia lekcje klawesynu prowadzone przez adt dr.
Marcina Świątkiewicza.
Za swoje dotychczasowe osiągnięcia otrzymała stypendium
Académie Musicale de Villecroze (Francja) w postaci Klawesynowych Kursów Mistrzowskich
z prof. Pierrem Hantaï.
W 2016 roku została Stypendystką Krajowego Funduszu na
rzecz Dzieci, dzięki któremu mogła uczestniczyć w XXIII Warsztatach Muzyki Kameralnej w ramach Programu Pomocy Wybitnie Zdolnym w Europejskim

Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.
W 2017 roku Victoria miała zaszczyt odegrania części koncertu klawesynowego d‑moll BWV
1052 J. S. Bacha podczas wystąpień dyplomatów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Bytomiu.
Ponadto zagrała recital pt.
„Popołudnie z muzyką klawesynową i nie tylko…” w siedzibie
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
im. S. Hadyny w Koszęcinie.
Młodej, niezwykle utalentowanej artystce gratulujemy licznych sukcesów i jednocześnie życzymy powodzenia w dalszym
rozwoju tego, jakże pięknego talentu.
Dominika Piątek

Praca konkursowa ku czci dziadka –
powstańca śląskiego zdobyła uznanie jury
Z okazji stulecia odzyskania niepodległości poseł Lidia Burzyńska zorganizowała
wojewódzki konkurs historyczno‑literacki: „100 lat Niepodległości”, pod honorowym
patronatem poseł do Parlamentu Europejskiego pani Jadwigi Wiśniewskiej.
W k o n k u r s ie s t a r t o w a li uczniowie szkół podstawow ych, gimnazjów i liceów.
Uczennica Zespołu Szkół nr1
im. Adama Mickiewicza w Lublińcu Ewa Kaczorowska zajęła 2 miejsce w kategorii licealnej. Pracę poświęciła swojemu

pradziadkowi – Pawłowi Okrętowi, który był powstańcem śląskim i zginął męczeńską śmiercią w czasie II wojny światowej
w Dachau. Nagrodę otrzymała nie tylko Ewa, ale również
szkoła. Kurator województwa
śląskiego przekazała 6 dębów

do posadzenia na terenie szkoły z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Gratulujemy Ewie oraz jej opiekunowi
dydaktycznemu, nauczycielowi języka polskiego – Marioli
Kucharczyk.

najwyższą cenę.
Książka dostępna jest w Referacie Kultury i Promocji w Starostwie
Powiatowym w Lublińcu, pokój 21
(ograniczona ilość). 
(KA)
isbn : 97883-9
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15 biogramów harcerzy i harcerek, którzy w latach 1923–1939
byli członkami Hufca ZHP Lubliniec, a którzy za wierność
prawu harcerskiemu zapłacili

or

Opracowanie jest efektem
trzyletniej pracy Komisji Historycznej Hufca Lubliniec im.
druhny Krystyny Rożniewskiej. W broszurze znalazło się

em

Ukazała się publikacja – sfinansowana ze środków Powiatu Lublinieckiego –
„Losy harcerzy i harcerek Hufca ZHP Lubliniec w latach 1939–1945”.

om
Pr

„Losy harcerzy i harcerek Hufca ZHP Lubliniec w latach 1939–1945”

(KA)

W Starostwie już świątecznie
Jak co roku choinka w Starostwie Powiatowym, a raczej jej ozdabianie – było dziełem małych
artystów, wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno‑Wychowawczego w Lublińcu.
Dzieci przyjechały do urzędu z pełnymi koszami ozdób
ś w iątecznyc h i n ie byłoby
w tym może nic nadzw yczajnego gdyby nie fakt, że ozdoby te powstawał y już od miesięcy i był y dziełem dzieci,

które w asyście swoich nauczycieli: Ew y Fokczyńskiej-Nowak, Izabeli Kukiełki i Krystyny Nawrockiej tworzył y te
św iąteczne cudeń ka. Tegoroczna „powiatowa” choinka
tematycznie oscyluje wokół

Mikołaj obdarował
małych pacjentów
Święty Mikołaj odwiedził najmłodszych pacjentów
Szpitala Powiatowego w Lublińcu.

Do dzieci trafiły specjalnie przygotowane paczki ze słodyczami, maskotkami i życzeniami od starosty i wicestarosty. Mikołajowi towarzyszyła pani Reniferka, która częstowała łakociami i pomagała Mikołajowi w rozdawaniu paczek. Było – jak zawsze – spontanicznie, wesoło, czasami wzruszająco.
- Wszyscy bardzo cenimy sobie takie chwile, kiedy na buziach naszych
małych pacjentów pojawia się uśmiech. Staramy się stworzyć przebywającym na naszym oddziale dzieciom i ich rodzicom chociaż namiastkę domowej, świątecznej atmosfery, Mikołaj w tej kwestii jest naszym dobrym sprzymierzeńcem – mówiła Anna Grus, ordynator Oddziału Pediatrii. (KA)

góralszczyzny, ozdoby są w ykonane z drew na i naturalnych materiałów, zachw ycają or yginalnością i prostotą. Jako, że ubieranie choinki
przy padło na 6 grudnia nie
mogło obyć się bez w iz y t y

Świętego Mikołaja, który obdarował dzieci prezentami,
za co dzieci w podziękowaniu
zaśpiewał y kolędę. Spotkanie
zakończyło się wspólną fotografią z władzami powiatu.

(KA)

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
wszystkim mieszkańcom Powiatu Lublinieckiego
pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia:
dużozdrowia, uśmiechu na twarzy,
oraz spełnienia najskrytszych marzeń.
Niech te piękne chwile
spędzone w gronie najbliższych,
przy dźwiękach staropolskich kolęd,
będą dla Państwa czasem wytchnienia
i dobrych refleksji.
Życzę, by te Święta przyniosły wszystkim radość,
a zbliżający się Nowy Rok
dostarczył samych pogodnych dni
i realizacji zamierzeń zawodowych i osobistych.
Andrzej Gawron
Poseł Ziemi Lublinieckiej

Szanowni Państwo
Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru przyniesie
ukojenie, spokój i wzajemną bliskość, a Nowy, 2019 Rok
obfituje w radość i spełnienie oraz będzie pasmem sukcesów
na płaszczyźnie prywatnej i zawodowej.
Wójt Gminy Ciasna
mgr inż. Zdzisław Kulej

Przewodniczący
Rady Gminy Ciasna
Henryk Pluta

Zespół medyczny Oddziału Pediatrii z ordynatorem Anną Grus z radością
przyjął Świętego Mikołaja.
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Pierwszy Turniej dla dzieci z domów dziecka
W sobotę, 24 listopada odbył się pierwszy turniej dla dzieci z domów dziecka.
Gospodarzem turnieju była Sporting Football Academy Lubliniec.

W turnieju udział brały dzieci w przedziale wiekowym 10–
14 lat z domów dziecka w Katowicach, Rybniku, Kłobucku,
Sowczycach i Lublińcu. Wszystkie drużyny grały systemem
każdy z każdym, a jeden mecz
trwał 18 minut.
- Nie prowadziliśmy klasyfikacji końcowej, wszystkie zespoły
otrzymały puchar za uczestnictwo, każdy z zawodników otrzymał pamiątkowe medale, dyplom
oraz upominek. Byliśmy bardzo

pozytywnie zaskoczeni, jeśli chodzi o poziom rozgrywanych meczów, ponieważ był bardzo wysoki, każda z drużyn dawała z siebie wszystko w każdym spotkaniu.
U każdego z zawodników widać
było zaangażowanie i chęć zwycięstwa, choć jak mówiłem przed
rozpoczęciem turnieju, dla mnie
wszyscy już byli zwycięzcami. Cieszy również przyjazd regionalnej telewizji TVP Katowice, aby
nagłośnić to wydarzenie. Ja, jako jeden z organizatorów, chcę

Sporting Football Academy

rozpoczęła swoją działalność w lipcu tego roku, w swoje szeregi przyjmuje dzieci, zarówno chłopców jak i dziewczynki,
w przedziale wiekowym od 4 do 13 roku
życia. Obecnie w akademii trenuje ponad
80 młodych sportowców. Sześć miesięcy
działalności zaowocowało już czterema
turniejami, w których udział brały m.in.
Górnik Zabrze, GKS Katowice i Zagłębie
Sosnowiec. Sporting Football Academy
posiada pełną pasji, profesjonalną kadrę trenerską, co gwarantuje skuteczne
i bezpieczne treningi dzieci.

powiedzieć, że jestem bardzo
dumny z tego, że mogłem brać
udział w tym wydarzeniu, dla
większości tych chłopców i dziewczynek, to jest duża szansa, więc
myślę, że warto nagłośniać takie przedsięwzięcia, żeby coraz
więcej osób zachęcić do angażowania się w tego typu projekty.
My, jako Sporting Football Academy z Lublińca chcemy powiedzieć tylko jedną rzecz – dziękujemy za przybycie i to na pewno
nie koniec… to dopiero początek,

ponieważ tego typu turnieje będziemy organizować cyklicznie,
a każdy kolejny turniej będzie coraz lepszy – mówił Kacper Polak,
wiceprezes Sporting Football
Academy.
Gratulujemy organizatorom
pomysłu, zaangażowania i wielkiego serca. Pozwolili tym dzieciom, dla których los nie okazał się łaskawy uwierzyć w siebie, swoje możliwości, poczuć
dreszczyk sportowych emocji.
Aneta Konieczny

Zapraszamy do lektury
W Starostwie Powiatowym w Lublińcu (pokój 21) i urzędach gmin powiatu dostępne
jest kolejne wydanie magazynu społeczno
‑kulturalnego „Ziemia Lubliniecka”. W numerze znajdziecie Państwo artykuł Bogusława
Hrycyka, nawiązujący do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w którym
przybliża sylwetkę Kazimierza Świtalskiego,
bliskiego współpracownika Józefa Piłsudskiego, tekst Andrzeja Musioła opisujący działalność, pochodzących z Lublińca a od 1984 roku
mieszkających w Szwecji, Państwa Krystyny
i Jana Andrzejewskich, którzy są wspaniałym
przykładem na to, że prawdziwy patriotyzm
nie gaśnie poza granicami Ojczyzny, ale miłość i tęsknota za ukochanym krajem sprawia,
że jeszcze bardziej rozkwita poprzez działanie
w przeróżnych organizacjach ku krzewieniu
polskości i pomocy rodakom.
Mariusz Żymierski rozpoczął cykl „Dzieje
szkolnictwa w Woźnikach” – od XVI wieku
do 1917 roku, Jan Myrcik w artykule pt. „Opowieść wigilijna” wraca do czasów wojennych

z końca 1944 roku i stycznia 1945 roku, które pamięta z autopsji, bowiem rozegrały
się one w jego rodzinnym Koszęcinie, kiedy miał niespełna 14 lat, natomiast Bartłomiej Zbączyniak kontynuuje cykl”Z historii harcerstwa lublinieckiego”, w którym
przedstawia sylwetki komendantów Hufca
ZHP Lubliniec. Tym razem przygotował dla
Państwa biogram druha Stanisława Wojciechowskiego – harcerza, instruktora, zuchmistrza, żołnierza i dyrektora Państwowego Zakładu Wychowawczego nr 1 dla Dzieci Głuchych w Lublińcu.
W numerze również: „Plebiscyt górnośląski
w powiecie lublinieckim 20 marca 1921” autorstwa Krzysztofa Kanclerza, „Adwent i Boże Narodzenie w,,Dzienniczkach duchowych”
kleryka Alfonsa Mańki OMI (1917–1941) autorstwa Mariana Mańki, „Z księgi przysłów
śląskich Józefa Lompy” autorstwa Sebastiana Ziółka, „Ziemia Lubliniecka podzielona. Przebieg granicy polsko‑niemieckiej
w okolicach Lublińca w latach 1922–1939”
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w opracowaniu Zbigniewa Chromika oraz
wywiad z potomkiem hrabiego Franciszka
von Ballestrem, z którym rozmawiała Marzena Koza.
W rubryce „Lubliniec wczoraj i dziś” tym
razem znalazła się fotografia budynku znajdującego się przy ulicy Jana III Sobieskiego,
który został wzniesiony z inicjatywy władz
miejskich przed I wojną światową, jako siedziba szkoły średniej dla dziewcząt, a w którym obecnie siedzibę znalazł Wydział Ksiąg
Wieczystych i Kuratorów Zawodowych lublinieckiego Sądu Rejonowego oraz zdjęcie gmachu obecnej Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Marii Konopnickiej, zwanego również budynkiem „czerwonym”.
Zapraszam do lektury.
Aneta Konieczny

Ziemia Lubliniecka
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Informujemy, że na dzień 10 grudnia 2018 r. na terenie Powiatu Lublinieckiego kursuje 116 par połączeń publicznej komunikacji zbiorowej. Dla porównania,
dnia 31 stycznia 2018 r. liczba ta wynosiła 98 par, z czego 41 z nich obsługiwał
PKS Lubliniec Sp. z o.o.
Obecnie, celem optymalizacji systemu informacji dot. publicznej komunikacji
zbiorowej, Powiat Lubliniecki uruchomił portal z rozkładami jazdy przewoźników,
kursujących na terenie powiatu (www.TransportPowiat.pl).
Nieprzerwanie prowadzone są także działania mające na celu poszerzenie oferty przewozowej.

nr 10/2018

Y

NR 3/2018 (157)

Zdrowych i szczęśliw
by choć na chwilę zatrzym ych Świąt Bożego Narodzenia, pełnych ciepła
ać się i spostrzec to, czego
i chwil
nie widać w ciągłym biegu refleksji,
– drobnych radości.
Niechaj Dzieciątko
aby miłość, dobroć i radość Jezus błogosławi wszystkim i hojnie obdarza
swoją świętą łaską,
zagościła w naszych sercach
i pozostała tam przez
cały Nowy 2019 Rok.
WICESTAROSTA

